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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 11)

Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров – 1895" в Дулово е получило одобрение за проекта си "ECO-номията
на баба" в конкурса на фонд "Нашите родители" на фондация BCause. Това съобщиха от читалището.
Проектът е насочен към възрастни хора, които са отдалечени от децата и внуците си. Предвижда се те да общуват
с младежи, като основната задача е чрез редица творчески работилници и дейности хората от третата възраст да
покажат как съвсем интуитивно следват философията на нулеви отпадъци и по този начин опазват околната
среда. Децата и младежите пък ще изготвят наръчник "ЕСО-номията на баба", където ще опишат наученото. 
Те ще запознаят възрастните хора с платформи, софтуер и приложения, които ползват. Финансирането е на
стойност 1850 лв.
Проектът е сред общо седем малки проекта, насочени към подобряване на здравето и качеството на живот на
възрастните хора в различни населени места в България. Средствата са набрани през 2021 г. от корпоративни и
индивидуални дарители, за които осмислянето на старините на възрастните хора, особено в малките населени
места, и възможността те да живеят достоен, пълноценен и изпълнен с позитивни емоции живот е лична кауза.
Конкурсът традиционно подкрепя малки проекти, които се осъществяват през летния сезон от граждански
организации, които работят с хора от третата възраст за доставянето на хуманитарна и помощ в домакинството,
осигуряване на медицински прегледи; социализация и разнообразие на ежедневието. 

Продуктът бе показан за първи път у нас по време на Панаира на солта, който Българската фондация
"Биоразнообразие" (БФБ) организира в Бургас.

"Тя може да е заместител на обикновената сол. Добива се от растението саликорния, наричано още морска
аспержа или солянка, заради естествения си солен вкус. Естественият хабитат на солянката са крайбрежните
лагуни на Атанасовското езеро, откъдето се добива", обясни за БТА Румяна Иванова от Българската фондация
"Биоразнообразие", която представи новия продукт за България.

Откривателите й я наричат "сол без сол", защото всъщност не е сол, изключително здравословна е, добива се по
природосъобразен начин от соленото растение, което вирее в солниците край Бургас. Продуктът е здравословна
алтернатива на солта. С 50% по-ниско съдържание на натрий е в сравнение с обикновената сол, полезна е за
здравето. Става въпрос за изцяло натурален продукт, без консерванти и други добавки. При вкусови тестове е
доказано, че обикновена сол и зелена сол са с еднаква соленост.

Саликорнията е част от семейството на амаранта и киноата и също като тях има качества на суперхрана. Съдържа
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хлорофил, витамин В3, и високи количества на калий и магнезий. Витамините и минералите в нея подпомагат
контрола на нивото на кръвното налягане и нормалното функциониране на имунната и нервната системи. В 100
грама сушена саликорния се съдържат и 20% белтъци от необходимата дневна доза за организма.

От БФБ казаха, че зелената сол е част от храните, устойчиви на климатичните промени, тъй като се срещат върху
неплодородни почви.

"Саликорнията се използва традиционно в редица средизимноморски държави, но в България няма култура на
ядене. В Израел, Португалия е типично растение, което се използва за приготвяне на салати и храна", заяви за
БТА Румяна Иванова.

Тя каза още, че в Атанасовското езеро край Бургас се добива истинската розова сол. Наричат я розова, защото се
добива от розовите езера на Бургаското езеро. Те са оцветени в розово, заради високото количество магнезий във
водите му.

"Хималайската розова сол, която влиза в България, е оцветена на сто процента. Тук, в Бургас се добива
единствената българска розова сол. Няма смисъл човек да си купува розова сол от Хималаите, тази тук е с
изключително високо качество", посочи Иванова.

Източник: БТА

В Бургас създадоха сол от растение, което вирее в Атанасовското езеро. Продуктът е със зелен цвят и бе показан
за първи път у нас по време на Панаира на солта.

Откритието ни може да бъде използвано като заместител на обикновената сол, тъй като има идентичен вкус и е с
по-малко натрий, което го прави подходящ за прием от хора с проблеми със сърдечно-съдовата система. Освен
това, то е много богато на магнезий, калий и йод. Това заяви Глория Маринова от Българската фондация
"Биоразнообразие" в ефира на "България сутрин".
Солта се добива от саликорния, позната още като морска аспержа. Растението обича да вирее в солени почви,
каквито има в крайбрежни лагуни - Атанасовско и Поморийско езеро. За да се произведе зелената сол, се събират
свежите връхчета на силикорнията, изсушават се и се смилат.
"Хранителната стойност на зелената сол е с по-високи качества от тези на обикновената", категорична бе
Маринова. По думите ѝ идеята за разработването на подобен продукт се е родила с цел езерото и неговото
биоразнообразие да бъде популяризирано. "Състоянието на езерото постоянно се променя. Винаги има заплахи,
към които трябва сме бдителни. Опитваме се поддържаме нивото на добро екологична обстановка", поясни тя за
Bulgaria ON AIR.

Маринова обобщи, че към момента се очаква втората партида от продукта да бъде подготвена до 2 седмици, след
което тя ще бъде пусната в продажба в онлайн магазина на фондацията.

Работните ателиета за деца, вдъхновени от тракийската култура ще се проведат на 27 и 28 август (събота и
неделя), 16:00 – 20:00 ч., парк "Тюлбе"

Фондация "ИзиАрт", с артистичен директор художничката Станка Желева, през последните години се утвърди като
един от големите мениджъри на културни продукти за работа с най-важната част от нашето общество – децата. За
първи път те се включват в Празниците в Долината на тракийските царе с ателиета за малките визуални артисти
на Казанлък.

В подготвените от екипа на "ИзиАрт" ателиета, децата ще имат възможността да се докоснат до изумителния свят
на тракийското художествено наследство и сами да се превърнат в автори на творби, вдъхновени от него.
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Директорът на Бюрото за стратегическо планиране на ЮНЕСКО Жан Ив Льо Со в официално писмо (от името на
Генералния директор на организацията) потвърждава, че официалните отношения с Националния дарителски
фонд "13 века България" (НДФ) са подновени със срок до 2027 година, съобщават от НДФ.

"Фондът е единствената по рода си организация в България с подобен статут. Очевидно е, че НДФ "13 века
България" е отговорил на високите изисквания на ЮНЕСКО с работата си по програмата на световната
организация и в отговор на това тя подновява взаимоотношенията си с НДФ за още пет години", коментира
изпълнителният директор на Фонда Слава Иванова.

Статутът на партньор 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 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" ще продължи активно да подпомага културата, образованието, изкуството в подкрепа на
толерантността и разбирателството, в съответствие с приоритетите на ЮНЕСКО", допълни Слава Иванова.

Дейността на фонда е неразривно свързана със световната организация. Традиционно под патронажа на
ЮНЕСКО се провежда Международният младежки арт-фестивал "Река на толерантността" с участие на студенти и
преподаватели от художествените академии на балканските страни. За тазгодишното издание в специално видео
г-н Тусан Тиендребеого, секретар на Конвенцията за опазване и насърчаване на многообразието от форми на
културно изразяване на ЮНЕСКО, приветства участниците и дава изключително висока оценка за дейността на
фонда, пише БТА.

Основната тема на младежкия фестивал "Споделеното изкуство на Балканите – традиции и съвременност"
отразява идеите, целите и основните приоритети на ЮНЕСКО. Събитието трайно е свързано с подкрепата,
подпомагането и развитието на разнообразието на художествени посоки в съвременното изкуство на балканските
държави. Едновременно с това участниците се обединяват около идеята за толерантност и взаимно
разбирателство, за опазването на художественото наследство на Балканите, разказват от НДФ.

За трети пореден път НДФ "13 века България", съвместно с УНИЦЕФ, ще проведе конкурс между възпитаниците на
художествените училища в България "Заедно в изкуството за по-добро бъдеще". Темата, по която създават
произведенията си младите творци, се определя всяка година от УНИЦЕФ-България.

"Подновяването на отношенията с ЮНЕСКО до 2027 г. е висока оценка за цялостната дейност на НДФ "13 века
България", обобщи Слава Иванова. – Високата чест поставя нови задачи и предизвикателства пред фонда да
продължи да развива дейността си в предначертаните посоки, но и да търси нови пътища за по-наситено
свързване с програмата на световната организация".

м.л.

Един проект среща опита на нашите баби и дядовци в живота с нулеви отпадъци с интереса на младите към
опазване на околната среда. По проекта работи екипа на Библиотеката в Дулово. Озаглавен е: "ECO-номията на
баба" и финансиран от Фондация BCause.

Идеята е възрастни хора, които са отдалечени от децата и внуците си да общуват с младите и да им покажат, че и
те познават "zero waste философията". Децата и младежите пък ще ги запознаят с платформи, софтуер и
приложения, които ползват.

Дали бабите и дядовците владеят модерния език и разбиране на съвременното поколение или модерното ново е
забравеното старо? Отговорите идват в любопитните работилници за направа на веган десерти или восъчни
свещи, козметика в домашни условия и други.
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С какво са полезни съвместните дейности и на младите и на възрастните в Дулово, разказва Теодора Йорданова
от библиотеката в интервю на Христина Димитрова. Чуйте го, ако сте любопитни с какво нашите баби са си правели
козметични процедури и кои са веган десертите от тяхното време, лесни за приготвяне и днес:

Дядовците също са включени от проекта, допълва Теодора Йорданова. В съвместни дейности с деца и младежи,
те им показали как се играе без телефони и дори без играчки. Завели ги и на бостан, където много от градските
деца не били стъпвали, яли диня без чиния и правили фенери от диня, каквито децата също не били виждали, за
разлика от тиквените по Хелоуин.

Работата по проекта на дуловската библиотека продължава, а на финала с наученото ще бъде изготвен и
наръчник "ЕСОномията на баба".

Снимки: Фаейсбук Библиотека Дулово 

Извършва се възстановяване на три големи земни диги в северната част на Атанасовското езеро. Общата им
дължина е 6 км. Те всъщност представляват скелета на езерото, който поддържа цялата му структура. Тези диги са
отдавна разрушени и така се оформя една огромна водна площ в цялото северно езеро, където водата не може да
циркулира успешно. Това съобщи Спас Узунов от Българската фондация "Биоразнообразие".

Той посочи, че целта на природозащитниците е с възстановяването на дигите да бъдат подобрени екологичните
условия във водите, както за средиземноморски солени ливади, така и за създаване на по-благоприятна среда за
гнездене на птиците - саблеклюн, кокилобегач, морски дъждосвирец, белочела рибарка и др.

Възстановяването се извършва с тежки машини. До началото на август са възстановени повече от 1500 м диги.

/ИС/

За пета година Лидл България финансира граждански проекти по програмата "Ти и Lidl за по-добър живот".
Фондът тази година е 200 000 лв.

Разговаряме с г-жа Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България и г-жа Илияна Николова,
директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", които споделят повече за инициативата,
съвместната си работа по нея и нуждата от подкрепа на гражданската енергия в страната.

Г-жо Драгийска, разкажете ни повече за въздействието на "Ти и Lidl за по-добър живот" през годините? Каква е
вашата равносметка до момента?

Като отговорна компания винаги сме полагали усилия не само да предлагаме качествени и достъпни продукти, но
и да допринасяме за развитието на обществото и средата, в която развиваме своята дейност. Стартирахме "Ти и
Lidl за по-добър живот" още през 2017 г., за да стимулираме гражданския сектор да разработва проекти, които
допринасят за един по-качествен и пълноценен начин на живот в страната. През годините успяхме да достигнем
до много кътчета на България и да помогнем за подобряване на средата и начина на живот на хората там. Картата
на въздействието, която публикувахме миналата година, показва освен равносметката, че за първите четири
издания на инициативата сме дарили общо 715 000 лева в подкрепа на 96 вдъхновяващи граждански идеи - но и
дава представа за мащаба на разпределението на тези проекти в цяла България. Реално нашето финансиране
достига дори до по-малки населени места, до които често не стига друга подкрепа. В същото време тази година
публикувахме и първата оценка на приноса ни към обществото от социално отговорната ни дейност през
последните 5 години в периода 2017 - 2021 г. Изключително щастливи сме от факта, че този доклад показа
реалния ефект за хората от нашите социални инвестиции. Резултатите сочат, че 163 222 души са придобили или
усъвършенствали своите умения благодарение на инициативите на компанията, а при 98 950 има промяна в
качеството на живот. Едновременно с това при 156 756 души тази положителна промяна е значителна, а за 94 350
души е настъпила трайна трансформация в начина на живот. Като една от ключовите изследвани инициативи,
анализът потвърди, че "Ти и Lidl за по-добър живот" има съществен принос за подобряване на качеството на
живот на много хора в цялата страна. С инициативата сме достигнали до над 256 393 души, а броят им
продължава да расте и в момента, тъй като повечето проекти имат дългосрочен ефект. Това е най-голямото
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удовлетворение за нас и стимул да продължим да подкрепяме гражданската енергия. Това важи с още по-голяма
сила и в тази трудна за всички нас година. Вярваме, че инициативи като "Ти и Lidl за по-добър живот" и подкрепата
към обществото имат още по-голяма стойност днес, когато сме изправени пред толкова много предизвикателства.
Искрено се надяваме с новите проекти, които ще финансираме през 2022 г., отново да достигнем до много хора и
да окажем положително въздействие върху живота им.

Г-жо Николова, Фондация "Работилница за граждански инициативи" е партньор на инициативата от самото
начало. От ваша гледна точка през годините кой е най-съществения принос за обществото от инициативата?

"Ти и Lidl за по-добър живот" безспорно има принос към обществото в няколко различни аспекта. От една страна
аз вярвам, че гражданите не са пасивни консуматори, а активни участници в развитието на средата, в която
живеят. В тази връзка подкрепата, която Лидл България оказва през инициативата, е един много хубав пример за
това как можем да активизираме гражданите за постигането на един по-пълноценен начин на живот на местните
общности и как компаниите могат да търсят устойчиви решения на съществуващи проблеми, в партньорство с
граждански организации.

В същото време през годините наблюдаваме, че чрез "Ти и Lidl за по-добър живот" не само работим за развитието
на гражданската енергия и й даваме възможност за изява, но и ефектът от реализираните проекти е дълготраен и
се мултиплицира във времето. От 2017 година насам през програмата са реализирани множество идеи, които
продължават да работят и до днес. Например проектите в област "образование" включват, както обучението на
учители и ученици, така и множество подобрения и модернизации в средата и методите на обучение и на
преподаване в детски градини, училища и читалища. Това ново знание и тези подобрения продължават да
достигат до нови и нови деца, които се възползват от тях. Същото важи и за проектите в област "култура и
историческо наследство", където например хиляди посетители продължават да се възползват от дигиталния гид в
музея на Чудомир или проектите в област "околна среда", където наред с акциите за почистване, има
реализирани множество проекти, насочени към промяна на нагласите по темата. Всички тези проекти оказват
дългосрочен положителен ефект и след края на финансирането - чрез тях е създадена промяна в конкретна
общност или в живота на хората, а те на свой ред предават тази промяна на останалите членове на своята
общност.

Г-жо Драгийска, първият етап на инициативата приключи. Какво предстои като процес и кога ще бъдат обявени
одобрените проекти за тази година?

Точно така, в периода 13 май - 10 юни Лидл България отделяше по 3 ст. от всеки касов бон на свой клиент. Така
събраният фонд тази година достигна 200 000 лв. С него общата сума по програмата "Ти и Lidl за по-добър живот"
за 5 години става 915 000 лв.

Гражданските организации имаха възможност да подават своите кандидатури до 28 юни. Получихме 75 проекта,
разпределени както следва в трите области: най-много проекти получихме в област образование - 43, следват 17
за околна среда и 15 проекта за култура и историческо наследство. Кандидатурите са подадени от 35 населени
места в 24 области на страната. В момента сме в етап на комплексен процес по оценяване на кандидатурите, в
който работим тясно както с Фондация "Работилница за граждански инициативи", така и с Български дарителски
форум. Подадените проекти вече бяха проверени по административни критерии, а сега се оценяват от експертно
жури. Предстои през септември и оценка от служители на Лидл България. Финалният списък с одобрените
кандидатури ще бъде обявен през октомври месец. Всеки проект ще получи финансиране до 10 000 лв. и трябва
да бъде реализиран в срок до 1 година след получаване на средствата. Нямаме търпение да се запознаем
отблизо с проектите и да дадем старт на поредните вдъхновяващи идеи за добруване на местни общности от
цялата страна.

Материалът е предоставен от Лидл България.

Започна информационната кампания "Добре дошли в училище в България" – за записване на украинските деца в
България, на Детския фонд на ООН в родината (УНИЦЕФ) и Върховния комисариат на ООН за бежанците в
партньорство с Фондация за достъп до права, Фондация Астра Форум, Българският червен кръст и Фондация "За
доброто". Това съобщиха от УНИЦЕФ България.

Кампанията цели да подкрепи усилията на Министерството на образованието (МОН) и науката и Министерството
на здравеопазването за предоставяне на достъп до образование и здравеопазване за децата бежанци. Тя има
амбицията да достигне до около 10 000 души – да помогне на семействата да се запознаят с всички ползи и
специфики на българската образователна система и да са наясно със стъпките, които следва да се предприемат
за записване в българско училище.
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По данни на националните власти в България има над 39 000 деца от Украйна. Част от тях продължават да се
обучават онлайн в украинската образователна система, което ги лишава от възможността да се социализират с
връстници в България и да се възползват от допълнителна подкрепа, изучаване на език, участие в извънкласни
дейности и други, които българското училище може да им предложи.

По данни на МОН едва около 530 деца от Украйна са записани в българската образователна система. Само във
Варна от началото на лятото до сега са подадени 350 заявления от украински семейства за записване на децата
им в училище (данни на РУО Варна). Много родители все още се колебаят какво да предприемат по отношение на
образованието на децата си.

Информационните срещи се провеждат на 10 ключови локации в България на руски език и украински език.
Адвокати изясняват процедурите, които бежанците от Украйна могат да предприемат, за да запишат децата си в
българската образователна система (като подаване на молби в РУО); а експерти изясняват здравните изисквания
при постъпване в детска градина и училище (като задължителна рутинна имунизация срещу заразни детски
болести).

"УМБАЛ-Пловдив" получи безвъзмездно специализирани пелени за недоносенитe бебета. Дарението за
болницата е част от инициатива на Pampers, в рамките на която у нас бяха дарени специално създадени от
фирмата пелени за нуждите и размерите на най-малките бебета – с тегло от 800 грама.

Това е третата дарителска акция за неонатологични отделения в страната, която включва и бившата Окръжна
болница. Pampers Preemie Protection са единствените пелени в страната, предназначени за бебета, родени през
втория триместър на бременността с екстремно ниско тегло. Първите са създадени преди 20 години, а
производителите с гордост заявиха, че когато акушерки ги помолили да проектират пелена за бебета с тегло 800
грама, те били истински вдъхновени, че ще могат да се погрижат за най-малките герои.

Новите пелени с размер от минус 3 са предназначени да сведат до минимум дискомфорта и да подпомогнат съня,
позиционирането и медицинските грижи за недоносените деца. Централната част на специализираните пелени
следва извивките на тялото и спомага бедрата да почиват удобно и да се развиват правилно.

Според д-р Диана Аргирова, началник на Неонатология в "УМБАЛ-Пловдив", наличието на специализирани пелени
за недоносени бебета в България е революция, тъй като значително се подобряват и улесняват грижите за
преждевременно родените деца. "Пелените са нещо, което се слага на бебето още от момента на раждане, а
смяната му е многократна през денонощието. Какво по-добро от това да имаш точен размер пелена и тя да е с
отлично качество?", заяви водещият неонатолог. Тя изрази нейната и на екипа признателност към дарителите за
благородния жест.

Всяка година в България преждевременно се раждат около 6000 бебета. През 2021 г. в "УМБАЛ-Пловдив" са се
родили около 170 недоносени деца, част от тях са с тегло под 1 кг. "Около 15% от родените в болницата деца са с
различна степен на недоносеност. Процентът тук е по-висок от средния за страната – 10-11%, защото
възможностите на нашето отделение за отглеждане на новородени с екстремно ниско тегло са значително по-
големи", посочи д-р Аргирова.

Тазгодишното издание е с фокус върху Impact Investing

Отворено е кандидатстването за петото издание на програмата "Предприемачи в науката" на фондация Карол
Знание, тази година с фокус Impact Investing. За участие са поканени:
• студенти;
• докторанти;
• млади учени,
които разработват научни проекти със социално и екологично въздействие.

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

Програмата включва безплатно онлайн обучение и конкурс с награда от 30 000 лв.:
• Практически ориентирано обучение;
• Лектори и ментори с впечатляващи знания, опит и кариери в страната и чужбина;
• Преносими умения;
• Подкрепяща среда;
• Вдъхновяваща общност;
• С партньорството на водещите университети в България - СУ, ТУ, УНСС, МГУ;

Обуението ще се провежда онлайн, всяка сряда от 10:00 до 12:00, от 21 септември до 30 ноември, а самият
конкурс "Предприемачи в науката" на 14 декември.

Обучението "Предприемачи в науката" цели изграждане на предприемаческо мислене и умения, които да
позволят на учените да развият и надградят научната си работа в бизнес проект, научен продукт, патент или
стартъп.

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

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 24)

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.

Заглавие: Фестивал събира младите хора с кауза в средата на август в столицата
Дата: 12.08.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Тя допълни, че когато хората изпратят своето ято жерави на фондация "МС - Мога сам" се намират дарители, 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 на БНР. 

Представители на благотворителната организация на българите в чужбина "Ангели за България" провеждат
безплатни медицински прегледи в десет населени места в силистренска област. Това съобщиха за 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. 

За десета поредна година Фондация "Миню Балкански" проведе конкурса "Млади изобретатели – 2022" . До
финалния етап бяха допуснати 13 проекта от училищата МГ "Баба Тонка" -Русе (6 проекта); МГ "Акад. Кирил Попов"
Пловдив; НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", София; ПЕЕ – Пловдив; ПГЕТ "Г.С.Раковски" Стара Загора; ПМГ "Проф.
Емануил Иванов" Кюстендил; ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" Севлиево.

Младите таланти със съдействието на своите преподаватели са създали и изобретили нови машини, прибори,
устройства.

Жури в състав доц. Ангел Ангелов, доц Мариян Илиев от Технически университет Пловдив, Георги Яндов – ППМГ "Н.
Обрешков" Казанлък, доц. д-р Мартин Бояджиев – изпълнителен директор на Овъргаз – академия и Диман Михнев
– Робо лига България определиха наградите.

Първото място и награда от 2000 лв. е за "Оптичен сензор на магнитното поле и електричен ток" с автори Милен
Вучев, Даниел Иванов, Константин Пламенов, Явор Неделчев и Мира Генчева и научни ръководители проф. Георги
Дянков и Валентина Маринова от НПМГ"Акад. Любомир Чакалов", София.

Второто място и награда от 1400 лв. е за проект TiHub на Анакин Али Ърфан с научен ръководител Сюзън Феимов
от МГ "Баба Тонка" Русе.

Трето място и награда от 1000 лв. е за "Робот с изкуствен интелект "3D AI Robot" на Мария Александрова Кирилова
с научен ръководител Сюзън Феимов от МГ "Баба Тонка" Русе.

Специалните награди от по 300 лв. за най-млад изобретател също са за ученици от МГ "Баба Тонка" Русе . За
"Музикални инструменти" наградата е за шестокласниците Велислав Митрев и Николай Паришев. За проект "Guess
the capital" наградата е за шестокласниците Никола Великов и Александър Славов.

Творбите на младите изобретатели са представени в изложбените зали на Националния Институт за Образование
на фондация "Миню Балкански".

Росица Ранчева

Заглавие: "Ангели за България" осигурява безплатни медицински прегледи в Силистренско
Дата: 13.08.2022 18:33
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: Фондация "Миню Балкански" отчете конкурса за млади изобретатели
Дата: 14.08.2022 13:02
Медия: Долап БГ

Заглавие: Продължава подбора на учители по програма "Нов път в преподаването" на Фондация "Заедно в
час"
Дата: 15.08.2022 10:12
Медия: Радио Стара загора
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Всички общински и държавни училища от област Стара Загора още могат да назначат прецизно подбрани и
съвременно обучени учители от програма "Нов път в преподаването" на Фондация "Заедно в час", които да
започнат работа в училище през септември 2022 г. Това съобщи за Радио Стара Загора Гергана Ефремова, старши
специалист "Стратегически партньорства" в "Заедно в час".

Именно предварителната прецизна селекция и съвременна педагогическа подготовка, която осигурява "Заедно в
час" за учителите в своята програма "Нов път в преподаването", са причина все повече директори от цялата страна
да се доверяват на организацията и да търсят партньорство, каза още Гергана Ефремова.

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

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

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

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

На 27-ми август пред стените на единствената изцяло запазена средновековна крепост в страната, Баба Вида, ще
бъде създадена промоционална колоездачна зона с названието "Баба Вида Арена".

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

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

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

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

Последните години масовото изминаване на маршрута се налага като основна атракция на местните жители в
края на лятото и своеобразен подвижен фестивал. Информация за активностите във всяко населено място по
време на прехода може да следите на официалната страница на събитието.
Събитието се провежда с подкрепата на: Министерство на Туризма и общините: Видин, Оряхово, Долна
Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене, Две Могили, Русе, Силистра, Генерал Тошево и Шабла. Проектът е сред
водещите инициативи за развитие на туризма по поречието на Дунав, подкрепени на Фондация Америка за
България.

Заглавие: 2 седмици до най-мащабното колоездачно предизвикателство с кауза
Дата: 15.08.2022 12:35
Медия: Утро Русе

Заглавие: 53 деца участваха в балетната академия в Марян
Дата: 15.08.2022 12:41
Медия: Янтра днес
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53 деца от страната и чужбина взеха участие в тазгодишното издание на балетната академия в еленското село
Марян, която се проведе от 30 юли до 13 август. Заниманията бяха в читалищата на селата Марян, Руховци и
Костел и включваха интензивно обучение по класически балет, характерни и исторически танци, съвременни
танцови техники.
Педагози и репетитори бяха примабалерината доц. д-р Диляна Никифорова, преподавател в Балетната академия
на виенската държавна опера и в АМТИИ Пловдив и основател на академията, Дарина Бедева – примабалерина,
преподавател в НУТИ София, Капка Роглевa – примабалерина, ръководител на детски балетен театър "Капка",
Надежда Здравкова – преподавател в НУТИ София, Маргарита Георгиева – студент в Академия Ваганова,
Станимира Стаматова – асистент преподавател. Всички те за поредна година изпълняваха благородната мисия
да предават своите умения, да откриват и развиват млади таланти за балетното изкуство.
Академията се провежда с любезното съдействие на Фондация "Америка за България", Община Елена и НЧ
"Напредък – Елена – 1863", кметските наместници и председателите на читалищата в селата Марян, Руховци и
Костел.
Балетните концерти са традиционни за региона повече от 10 години, като програмата им се подготвя в
двуседмичен период на обучение. Спектаклите се провеждат под патронажа на кмета на Община Елена инж.
Дилян Млъзев и са посветени на Кати и Джеймс Пардю.
Тази година академията завърши с два спектакъла – на 11 август на сцената на читалище "Наука – 1900" – с.
Марян и на 13 август в еленското читалище "Напредък – Елена – 1863". Публиката имаше възможността да се
докосне до изящното балетно изкуство, представено от талантливите момичета и момчета от балетна академия
Марян.

София. За тринадесета поредна година фондация "ЕкоОбщност" стартира официалното набиране на номинации
за добре познатия и обичан конкурс "Дърво с корен" за най-интересните и забележителни дървета на територията
на България, техните истории и опазването им. Това съобщиха от фондацията. Интересна новост е, че през 2022 г.
инициативата ще бъде посветена на климатичните промени, които вече оказват сериозно влияние върху
екосистемите на планетата.
"Тази година решихме да посветим "Дърво с корен" именно на климатичните промени, тъй като желанието ни е да
насочим прожекторите към един от форсмажорните проблеми, пред които човечеството е изправено. Случващото
се в момента - рекордни температури в цяла Европа, засушавания, масови пожари - влияе пряко на дърветата, а
оттам - на всяка засегната екосистема, което неминуемо оказва ефект върху живота ни", споделя Любомира
Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност" и организатор на конкурса "Дърво с корен".
"Дърво с корен", който през годините се утвърди като една от любимите инициативи на хората, които обичат и имат
отношение към дърветата, и тази година ще предизвика участниците да представят уникални дървета и техните
интересни истории в две основни категории. Всички изпратени предложения ще участват в главната категория
"Дърво с корен". Категория "Вековните дървета говорят" пък ще събере впечатляващи вековни дървесни видове,
свързани с исторически събития, значими личности или местни предания. Дървета, които са се превърнали в
символ и пазител на дадено населено място, станали са важна част от делника и празниците на местната
общност, нечий род или отделен човек и заслужават признание.
В допълнителната трета категория "Млад природолюбител" ще се представят истории на дървета, които са
засадени от или, за които се грижат деца на възраст между 6 и 16 години. 
"Това е конкурс, с който не търсим най-старото или най-високото дърво, а онова, което се е запечатало в сърцата и
умовете на хората. Ако има дърво, което наистина обичате и почитате – вие, вашият род, съседи и приятели или
цялата ви общност и населено място – разкажете неговата история! Разкажете защо то е ценно за вас, защо сте го
обикнали, с какво е оставило незаличим спомен в душата ви, от коя незабравима случка с него винаги се появява
усмивка на лицето ви", споделят организаторите от фондация "ЕкоОбщност".
Всички, които биха искали да се включат в конкурса и да представят дърво, което намират за специално, могат да
го направят, като изпратят описание на дървото, историята му и поне 3 снимки на електронен адрес: tree@bepf-
bg.org до 17.10.2022 г.
Предложението на кандидатите трябва да съдържа също местоположение, вид и описание на дървото, както и
данни за връзка с участника.
Пълните условия за участие в конкурса са публикувани на интернет страниците на "Климат на промяна" и на
фондация "ЕкоОбщност" в раздела "Дърво с корен".
Приемат се номинации за дървета от любители на природата на територията на цялата страна, включително на
участвали в миналогодишни издания на конкурса дървета, ако до момента не са печелили приза "Дърво с корен". 
Всички предложения ще бъдат разгледани от жури, което ще отличи участника в категорията "Млад
природолюбител" и ще излъчи финалистите в "Дърво с корен" и "Вековните дървета говорят". Изборът на
победителите ще се извърши чрез онлайн гласуване от обществеността. То ще се проведе през ноември 2022 г. 

Заглавие: Конкурсът "Дърво с корен 2022", който търси най-интересните дървета в България, тази година е
посветен на климатичните промени
Дата: 15.08.2022 15:19
Медия: Фокус
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Любопитните истории на всички постъпващи номинации може да следите на Фейсбук страницата Конкурс "Дърво с
корен", където те ще се публикуват текущо.
Тазгодишният конкурс "Дърво с корен" се провежда като част от европейската инициатива "Климат на промяната"
(#ClimateOfChange), която е съфинансирана от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за
образование за развитие и повишаване на информираността) и цели да развие у младите европейски граждани
съзнателност и критично разбиране относно предизвиканата от климатичните промени миграция като едно от
най-големите предизвикателства на глобализирания свят.
Конкурсът "Дърво с корен 2022" на фондация "ЕкоОбщност" се провежда в партньорство с "Асоциация на
арбористите в България" и "Адвенчър нет".

На 12-ти август 2022 г. бе учредена фондация "ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО", а днес окончателно завърши процедурата в
Агенцията по вписванията.
Фондация "ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО" си поставя следните цели:

• Поддържане на платформата за психо-логопедична подкрепа и помощ за деца и възрастни "ДА ГОВОРИМ
ЗАЕДНО" (DAGOVORIMZAEDNO.COM);

• промяна на предразсъдъците спрямо хората с психични разстройства;

• възпитаване на толерантност и работа в посока предотвратяване на сексизма и хомофобията;

• постигане на недискриминационна среда в обществото.

Учредител на фондацията е г-н Мимо-Гарсия Стоянов Груев, който бе избран и за управител с петгодишен мандат
(2022 — 2027 година).
***
Фондация "ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО" е пореден етап в развитието на създадената преди повече от три години от
психолог Галинка Чавдарова и съдебен заседател Мимо Гарсия платформа за психо-логопедична подкрепа и
помощ за деца и възрастни "ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО" (DAGOVORIMZAEDNO.COM).
***
Мимо Гарсия е завършил Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийски университет. Учредител
и управител, освен на фондация "ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО" и на фондация "Съдебни заседатели". Бил е
телевизионен коментатор, режисирал е филм. Автор на книги.

Теренът за свободна разходка на домашни любимци в парк "Кенана" ще бъде с нова визия съвсем скоро. Мястото
след бившето Лято кино е с площ 1200 кв.метра, заградено е с ограда и има два коша за боклук и две пейки. От
Фондация "Хало" насочват усилията си към подобряване условията в този кът за стопани и любимци. Фондацията е
партньор на местно ниво на организацията "BG Бъди активен", която ще финансира проекта на "Кенана",
информира Кристина Йорданова от "Хало". Идеята на фондацията за подобряване на средата в площадката за
свободна разходка на домашни любимци е свързана основно с факта, че тя не може да се използва в есенните и
зимните дни, когато се стъмнява по-рано и стопаните не успяват да излязат на разходка там с четириногите си
приятели след работа, тъй като е много тъмно. Сега ще бъдат монтирани а 5 соларни лампи, така че зоната да
може да се използва и вечер. По проекта ще бъдат поставени и кошчета за кучешки екскременти. Преди това
обаче теренът ще бъде почистен. Осъществяването на инициативата предвидено за 30 август от 18 часа. Ще са
нужни доброволци, които да помогнат за поставянето на информационни табели, циментиране на кошовете и за
поставянето на пилоните за соларните лампи, посочи Кристина Йорданова. Всички, които искат да се включат в
почистването на терена са добре дошли, могат да доведат и домашните си любимци, като за всички накрая ще
бъде осигурена почерпка. 

Заглавие: Учредена бе фондация "ДА ГОВОРИМ ЗАЕДНО"
Дата: 16.08.2022 15:34
Медия: My PR

Заглавие: Неправителствена организация разкрасява зоната за разходка на кучета на "Кенана"
Дата: 16.08.2022 14:33
Медия: Perunik.COM

Заглавие: Казанлъшка организация търси доброволци за участие в проекта "Зелени мисии"
Дата: 16.08.2022 10:08
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.mypr.bg/news/others/Uchredena-be-fondatsiya-DA-GOVORIM-ZAEDNO-34504/
https://www.perunik.com/news/547631/nepravitelstvena-organizatsiya-razkrasyava-zonata-za-razhodka-na-kucheta-na-kenana
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/312502-kazanlashka-organizatsiya-tarsi-dobrovoltsi-za-uchastie-v-proekta-zeleni-misii-


Казанлъшкото сдружение "Юнайтед Авангард Артист" търси доброволци от България за участие в проекта "Зелени
мисии" на програма "Европейски корпус за солидарност", който ще се състои в Казанлък от септември т. г. до юли
2023 година. Това съобщи за БТА председателят на организацията Румен Сомов.

Проектът е фокусиран върху аудиовизуалното и визуалното изкуство със социално и екологично въздействие,
посочи той. Доброволците ще работят заедно по създаване на късометражни филми. Работата ще включва
видеомонтаж и заснемане в сътрудничество с местната общност.

Доброволците ще работят с професионална техника с помощта на опитни ментори, един от които е Румен Сомов.

Търсят се креативни хора с различни умения и опит, които обичат да работят в екип по видеоклипове, уебсайтове,
печатни материали и маркетинг, уточни Сомов. Приемащата неправителствена организация осигурява безплатно
настаняване, както и пари за храна и всекидневни разходи в размер на 240 евро на месец. Имат право да
кандидатстват младежи на възраст от 18 до 30 години, добави той.

Всички желаещи да кандидатстват, могат да изпратят автобиография и мотивационно писмо на
theyouthbg@gmail.com с тема "Зелени мисии".

/АБ/

Младежи от 15 до 29 години могат да се запишат за безплатното финансово обучение, което ще се проведе
присъствено или онлайн този четвъртък - 18 август, от 10:30 часа, съобщиха от фондация "Каузи".

Сред темите и въпросите, които ще бъдат засегнати, са:

- 10 важни правила за управлението на парите за тийнейджъри
- Как да се учим от грешките на другите?
- Личен бюджет. Възможно ли е сами да изчисляваме приходите и разходите си?
- Финансов кредит, стоков кредит, кредитна карта – какво трябва да знаем за тези неща?

Обучението е част от цикъл за усвояване на умения на 21-ви век - финансова грамотност, дигитална грамотност,
гражданска активност и лидерство, обясни пред Радио София Сребрина Ефремова - изпълнителен директор на
фондация "Каузи":

"Ще направим упражнения, свързани с правилото 50:30:20, ще говорим за различните финансови документи,
например какво пише във фиша за заплата, какво значи трудов договор, и какво - граждански. Обучението ще
засегне много теми, затова ангажиментът е целодневен и интензивен."

Присъственото обучение ще бъде проведено в сградата на 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" в ж.к. "Люлин". Всеки
регистриран за оналйн обучение ще получи линк към срещата ден преди провеждане на събитието.

Днес (16 август) е крайният срок за записване. Регистрационната форма е тук.

Казанлък. Фондация Нана Гладуиш – Една от 8 днес е в Казанлък със своята скринингова програма за рак на
гърдата "Ела и се прегледай". Това съобщиха за Радио "Фокус" - Стара Загора от Община Казанлък. Местата за
прегледи в Казанлък бяха изцяло запълнени още в първия ден на записването.
На 16-ти, 17-ти и 18-ти август, напълно безплатно ще бъдат прегледани 210 жени от града и областта. Прегледите
са ехографски и ще се извършват от д-р Младен Младенов, мамолог-гинеколог от ПСАГБ Света София, гр. София.
Прегледите ще се извършват в Районна Поликлиника Казанлък на ул. Стара планина № 12, западен вход, партер.
Условията за записване бяха жените да са на възраст от 20 до 70 години, да не са били диагностицирани с рак на

Заглавие: Безплатно обучение на младежи по финансова грамотност
Дата: 16.08.2022 09:54
Медия: Радио София

Заглавие: Фондация Нана Гладуиш – Една от 8 провежда безплатни ехографски прегледи за рак на гърдата в
Казанлък
Дата: 16.08.2022 09:18
Медия: Фокус

https://bnr.bg/sofia/post/101691378/bezplatno-obuchenie-na-mladeji-po-finansova-gramotnost
http://www.focus-news.net/news/2022/08/16/2958420/fondatsiya-nana-gladuish-edna-ot-8-provezhda-bezplatni-ehografski-pregledi-za-rak-na-gardata-v-kazanlak.html


гърдата и да не са бременни.
Кампанията се реализира със съдействието на Община Казанлък и локалния Диагностично-консултативен център
"Поликлиника".
Рени АТАНАСОВА

От сдружение "Каритас София" са поели ангажимент да се грижат за най-възрастните хора в село Покрован,
Ивайловградско. Реализират проект, с който осигуряват хранителни продукти и възнаграждение на готвач.
Приготвят храна в кухнята на дневния център "Св. Василий Велики", а техни социални асистенти я доставят
ежедневно на 28 изолирани и трудно подвижни стари хора в домовете им.
Реализацията на проекта "В помощ на старите хора от Родопите" стартира на 7 юли и е с продължителност 3
месеца. Той е подкрепа на нуждаещи се, които живеят в изолация в Покрован.
Тенденцията за застаряване на населението е трайна и немалка част от младите хора продължават да напускат
страната. Такава е ситуацията и в село Покрован, където по-младите са заминали в търсене на работа, оставяйки
своите родители и близки зависими от външна помощ. Жителите на селото се издържат основно от пенсиите си,
които едва покриват елементарните им нужди, а условията на живот са лоши.
Хората, за които се грижат, са над 70-годишни, нямат близки, които да им помагат, трудно-подвижни са и не могат
да поддържат своя градина, както и да пазаруват.
"Каритас София" беше одобрена заедно с други 6 организации от цялата страна в конкурс по Фонд "Нашите
родители" на Фондация BCause, в която даряват индивидуални и корпоративни дарители.
През 2022 г. Фондът подкрепя проекти в две направления:
• Подкрепа за достойни старини: за оказване на хуманитарна помощ и ежедневни битови нужди
• Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието
Проектът "В помощ на старите хора от Родопите" е финансиран от фонд "Нашите родители" на фондация Bcause".

"Каритас София" е най-голямата благотворителна организация на католическата епархия "Св. Йоан XXIII".
Сдружението е учредено през 1993 г. да извършва милосърдни дела и да възпитава в уважение и любов. 
През 2021 г. са подкрепили 215 самотни стари болни хора, 284 деца и младежи в риск, 1612 търсещи
международна закрила в страната ни и над 1500 бездомни. 
В техните социални центрове и в благотворителните акции през 2021 се включиха над 260 доброволци.

За поредна година Община Панагюрище и "Асарел-Медет" АД учредяват стипендия на името на проф. Марин
Дринов за студенти от общината, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина. Стипендията се отпуска
ежегодно – за периода на учебната година. Размерът е 2000 евро. Средствата се изплащат ежемесечно, като се
разпределят на равни вноски, съобразно броя на учебните месеци. Парите се осигуряват от "Асарел-Медет" АД,
чрез сключване на дарителски договор с Община Панагюрище.

За стипендията могат да кандидатстват:

– студенти, родени и жители на община Панагюрище;

– студенти от всички специалности, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в чужбина,
както за бакалавърска, така и за магистърска степен;

– студенти, които са завършили предходната учебна година с успех не по-нисък от много добър 5.00;

– студенти, които не са получавали стипендията за две последователни учебни години.

Кандидатът с най-висок успех е с предимство пред останалите, при равни други условия.

Степенувани критерии за подбор при еднакъв успех на кандидатите – предимство по приоритети при равни други
условия:

А) Кандидати с изявени постижения в областта на образованието и изкуството – призови класирания /до 5 години

Заглавие: От "Каритас" се грижат за възрастни хора в с. Покрован
Дата: 16.08.2022 08:25
Медия: Сакар нюз

Заглавие: Отличници от Панагюрище могат да кандидатсват за стипендия в чужбина
Дата: 17.08.2022 13:34
Медия: Пловдив Прес

https://sakarnews.info/%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D1%85/
https://www.plovdiv-press.bg/2022/08/17/%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4/283782/


преди датата на кандидатстване/ от олимпиади, конкурси, фестивали и други, които са удостоверени с грамоти,
дипломи, сертификати за награди и т.н.;

Б) Пълни сираци или кандидати, останали с един родител или с родител-пенсионер по болест;

В) По-нисък доход на домакинството.

Необходими документи:

а) молба за кандидатстване за стипендията;

б) уверение за успех от висшето учебно заведение /на български език, преведено от лицензиран преводач/;

в) препоръка от преподавател във висшето учебно заведение /на български език, преведена от лицензиран
преводач/;

г) удостоверение за постоянно местожителство;

д) копие от акт за раждане;

е) копие от грамоти, дипломи, сертификати за награди и други – по желание на кандидата;

ж) декларация, че лицето не е получавало стипендията за две последователни учебни години;

з) декларация за доходите на родителите за предходните 6 месеца.

Молбите за кандидатстване се подават в свободен текст, ведно с всички необходими документи, в сградата на
Община Панагюрище, Център за административно обслужване (партер) за входиране.

Краен срок за подаване на молбите – 20 септември 2022 година.

Кметът на община Панагюрище със Заповед назначава комисия за разглеждане на молбите и определяне на
носителя на Дриновската стипендия за учебната 2022/ 2023 година в срок от 20 септември до 5 октомври 2022
година.

В комисията задължително участват официални представители на Община Панагюрище и на "Асарел-Медет" АД.
Комисията разглежда постъпилите молби и определя носителя на стипендията със специален протокол от
заседанието, което се провежда не по-късно от 10 октомври 2022 година.

Присъждането на стипендията става със Заповед на Кмета на община Панагюрище въз основа на представения от
комисията протокол за определяне на носителя.

Между Община Панагюрище и носителя на стипендията се сключва договор за предоставяне на Дриновската
стипендия, в който се определят взаимните ангажименти на страните.

Връчването на стипендията от Изпълнителния директор на "Асарел-Медет" АД или упълномощено от него лице
става на тържествена церемония, организирана от кмета на община Панагюрище на 20 октомври рождения ден
на проф. Марин Дринов.

Статутът на поименната студентска стипендия "Проф. Марин Дринов" е приет на заседание на Общински съвет –
Панагюрище с Решение № 413/ 31.08.2017 година.

Неправителствената организация Фондация "Камен Андонов" дари съоръжение за игра на открито за деца с
увреждания на Център за настаняване от семеен тип в Ямбол. На официализирането на дарението днес
присъства и заместник – кметът на Ямбол Енчо Керязов.
Съоръжението е изработено по поръчка, с материали, доставени от чужбина. Пригодено е с необходимата рампа
за качване на инвалидни колички. Представлява детска клатушка с формата на камионче.
Енчо Керязов изказа своята благодарност към екипа на неправителствената организация за тяхната
съпричастност към децата в неравностойно положение. "Тази придобивка е изключително полезна, защото сваля
някои бариери за децата с двигателни ограничения", каза той.
Специалисти от фондацията оказват и безплатна психологическа помощ на децата в центъра. "Изказваме
специална благодарност на Елка Сашкова, Петя Александрова и целия екип на фондацията, които реализираха
този проект, който подпомага социализацията на децата", каза социалният работник Надежда Димитрова.

Заглавие: Игрово съоръжение за деца с увреждания получи като дарение Център за настаняване от семеен тип
в Ямбол
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Фондация "Камен Андонов" носи името на лекар психолог от Ямбол, загубил битката с COVID-19. Основана е след
смъртта му от негови колеги и приятели, като продължение на развиваната от него благотворителна дейност. 

Открита бе реновираната градска чешма, част от проекта на DEVIN за обновяване на 30 обществени чешми

На тазгодишния празник на град Девин бе отбелязана 30-годишнината на "Девин" ЕАД, лидер на пазара за
натурална изворна и минерална вода в България. По време на празника бе открита реновираната чешма в града,
част от съвместния проект на DEVIN с Националното сдружение на общините, целящ подпомагане на общинските
власти за реконструкцията на обществени чешми с минерална или изворна вода в различни региони на страната.

"Честит празник на красивия град Девин, дома на DEVIN", споделя Петя Манастирска, мениджър "Устойчиво
развитие и качество" в "Девин" ЕАД. "Горди сме, че не само сме най-големият работодател в общината, но вече три
десетилетия подкрепяме развитието на града – в сферите на инфраструктурата, здравеопазването, образованието
и градската среда, както и за опазването на биоразнообразието в региона. А инициативата за възстановяването
на чешми по случай 30-ата ни годишнина е израз твърдото ни убеждение, че водата е изконно човешко право и е
съзвучна с мисията на компанията да свързва хората с природата за по-здравословен живот – днес и в бъдеще",
допълни тя.

Празникът на града се проведе на площад "Игор Юруков" с разнообразна фолклорна програма, изпълнена с изяви
на местни певчески, танцови и инструментални формации, много забавления и изненади за жителите и гостите на
града.

Като част от европейската група Spadel "Девин" ЕАД следва стратегията за корпоративна социална отговорност под
мотото "Извор на промяна 2025", основана на четири основни стълба – зелено, чисто, локално и заедно.
Изпълнявайки тази стратегия, по-рано тази година "Девин", наред с другите членове на групата, защити
сертификата B Corp. Той се присъжда на компании, които отговарят на най-високите стандарти по отношение на
социалните и екологични показатели, прозрачност и отговорност.

За "Девин" ЕАД

От създаването си през 1992 г. "Девин" ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България. Изворите
и мястото на бутилиране се намират в екологично чист район в региона на град Девин, в сърцето на Родопа
планина, откъдето идват продуктите с марка DEVIN – натурална минерална (негазирана, газирана и обогатена с
витамини) и изворна вода. Фирмата е ексклузивен дистрибутор на енергийните напитки Red Bull и плодовите
сокове Granini за България.

"Девин" ЕАД е отговорна компания, която инвестира в икономическото, социално и културно развитие на
обществото чрез инициативи, насочени към регионалното развитие, опазването на околната среда и
образованието.

От 2017 г. компанията е част от белгийската група Spadel – водещ производител на бутилирана вода в Бенелюкс
(Белгия, Нидерландия и Люксембург) и Франция.

От 2021 г. "Девин" ЕАД е сертифицирана въглеродно неутрална компания с валидация, издадена от
международната консултантска организация по климата CO2logic и утвърдена от акредитирания и независим
сертифициращ орган Vinçotte. "Девин" ЕАД е първата българска компания за бутилирана вода, която постига
въглероден неутралитет както на ниво компания, така и на ниво продукт.

Компанията притежава престижния сертификат Great Place to Work® – най-високото отличие за работодателска
марка и отлично работно място в международен план.

От март 2022 г. "Девин" ЕАД е носител на престижния сертификат B Corp, който отличава компании, отговарящи на
най-високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие
върху обществото.
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На Голяма Богородица в Чавдар с тържествен водосвет откриха реновираната черква "Свети Архангел Михаил".
Света литургия извърши отец Недко Бръмбаров, който поръси за здраве както присъстващите, така и самата
църква и новите придобивки реализирани на базата на тригодишното споразумение между Група ГЕОТЕХМИН и
общината по Благотворителната програма "Българските добродетели", основана по идея на проф. дтн инж. Цоло
Вутов и четирите дружества от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД, Геотрейдинг АД.

На церемонията в двора на църквата присъстваха кметът на общината, Григор Даулов, председателят на ОбС г-жа
Мария Томева, Доминик Хамерс, изпълнителен директор на Геотехмин ООД, инж. Драгомир Драганов,
изпълнителен директор на Елаците-Мед АД, отец Недко Бръмбаров, председател на Църковно настоятелство при
църквата "Св. Архангел Михаил" и Захари Бабуров, представител на фирмата-изпълнител на проектите.
Присъстваха още секретарят на общината, г-жа Павлина Павлова, служители от ОбА, представители на
Църковното настоятелство, на дружествата дарители и десетки жители на селото.

Църковният храм "Свети Архангел Михаил" е с изключителна стойност за чавдарчани, затова и неговото
реновиране бе от огромно значение. Черквата е с вековна история, която вплита в себе си както тази на храма,
така и хиляди човешки истории и съдби, молитви, радостни събития и тъжни помени, случили се в обителта ѝ.

"Нашата църква има много дълга история. Винаги се е крепяла върху даренията и помощта на много хора.
Благодаря на компаниите Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг за това, че се съгласиха да включим
този обект в програмата "Българските добродетели", която те финансират. Не знам дали има по-голяма
добродетел от това да даряваш за църква – място, където човешката душа трябва да намира покой и спокойствие
в този изключително труден свят, в който живеем" – каза кметът на Чавдар г-н Григор Даулов. След това благодари
и на строителя за качествената работа и дарената чешма.

Доминик Хамерс честити празника и новите придобивки на местните хора: "Поздравявам всички присъстващи с
големия християнски празник – Успение на Пресвета Богородица. Благодаря на общината за чудесната идея да
отбележим завършването на два проекта, изпълнени с подкрепата на "Българските добродетели", точно на този
ден. В областта на корпоративната социална отговорност визията на проф. Цоло Вутов и на екипа ни е да работим
дългосрочно за благоденствието на общностите, в които развиваме своята бизнес дейност и където живеят много
от нашите служители. Правим това, което е важно за обществото, благоденствието на местните общности и
децата."

"Компанията Елаците-Мед, като част от Групата ГЕОТЕХМИН, винаги се е стремяла да откликва на нуждите на
местните общности и да подпомага с каквото е необходимо техни важни инициативи" – каза инж. Драгомир
Драганов, той благодари на домакините и приветства гостите на празника.

Догодина църквата ще чества своята 140-та годишнина. Тя е една от забележителностите не само в селото, но и в
региона. Построена през 1883 г. изцяло с дарения, в нея могат да се видят дърворезби, стенописи и икони,
изработени от самоковски еснафи, а иконостасът е дело на копривщенски майстор. През цялата история на
съществуването ѝ, църквата получава много дарения от местните хора.

С дарението от Група ГЕОТЕХМИН, което може да се приеме като продължение на традицията за
спомоществователство, "Свети Архангел Михаил" в Чавдар е много по-приветлива за вярващите. Подменена е
външната канализация, изградени са нови водоскоци и две чешми, едната от които е дарение от строителя –
фирма "Симстрой". Възстановена и боядисана е фасадата, направен е частичен ремонт на покрива, реновирани
са подовите настилки. Поставено е отопление на климатици.

Албум от събитието – на страницата на списание "Средногорски БАГРИ" във Фейсбук!

"УМБАЛ-Пловдив" получи безвъзмездно специализирани пелени за недоносенитe бебета. Дарението за
болницата е част от инициатива на Pampers, в рамките на която у нас бяха дарени специално създадени от
фирмата пелени за нуждите и размерите на най-малките бебета – с тегло от 800 грама.

Това е третата дарителска акция за неонатологични отделения в страната, която включва и бившата Окръжна
болница. Pampers Preemie Protection са единствените пелени в страната, предназначени за бебета, родени през
втория триместър на бременността с екстремно ниско тегло. Първите са създадени преди 20 години, а
производителите с гордост заявиха, че когато акушерки ги помолили да проектират пелена за бебета с тегло 800
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грама, те били истински вдъхновени, че ще могат да се погрижат за най-малките герои.

Новите пелени с размер от минус 3 са предназначени да сведат до минимум дискомфорта и да подпомогнат съня,
позиционирането и медицинските грижи за недоносените деца. Централната част на специализираните пелени
следва извивките на тялото и спомага бедрата да почиват удобно и да се развиват правилно.

Според д-р Диана Аргирова, началник на Неонатология в "УМБАЛ-Пловдив", наличието на специализирани пелени
за недоносени бебета в България е революция, тъй като значително се подобряват и улесняват грижите за
преждевременно родените деца. "Пелените са нещо, което се слага на бебето още от момента на раждане, а
смяната му е многократна през денонощието. Какво по-добро от това да имаш точен размер пелена и тя да е с
отлично качество?", заяви водещият неонатолог. Тя изрази нейната и на екипа признателност към дарителите за
благородния жест.

Всяка година в България преждевременно се раждат около 6000 бебета. През 2021 г. в "УМБАЛ-Пловдив" са се
родили около 170 недоносени деца, част от тях са с тегло под 1 кг. "Около 15% от родените в болницата деца са с
различна степен на недоносеност. Процентът тук е по-висок от средния за страната – 10-11%, защото
възможностите на нашето отделение за отглеждане на новородени с екстремно ниско тегло са значително по-
големи", посочи д-р Аргирова.

Източник: GustoNews 
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От сдружение "Каритас София" са поели ангажимент да се грижат за най-възрастните хора в село Покрован,
Ивайловградско. Реализират проект, с който осигуряват хранителни продукти и възнаграждение на готвач.
Приготвят храна в кухнята на дневния център "Св. Василий Велики", а техни социални асистенти я доставят
ежедневно на 28 изолирани и трудно подвижни стари хора в домовете им.
Реализацията на проекта "В помощ на старите хора от Родопите" стартира на 7 юли и е с продължителност 3
месеца. Той е подкрепа на нуждаещи се, които живеят в изолация в Покрован.
Тенденцията за застаряване на населението е трайна и немалка част от младите хора продължават да напускат
страната. Такава е ситуацията и в село Покрован, където по-младите са заминали в търсене на работа, оставяйки
своите родители и близки зависими от външна помощ. Жителите на селото се издържат основно от пенсиите си,
които едва покриват елементарните им нужди, а условията на живот са лоши.
Хората, за които се грижат, са над 70-годишни, нямат близки, които да им помагат, трудно-подвижни са и не могат
да поддържат своя градина, както и да пазаруват.
"Каритас София" беше одобрена заедно с други 6 организации от цялата страна в конкурс по Фонд "Нашите
родители" на Фондация BCause, в която даряват индивидуални и корпоративни дарители.
През 2022 г. Фондът подкрепя проекти в две направления:
• Подкрепа за достойни старини: за оказване на хуманитарна помощ и ежедневни битови нужди
• Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието
Проектът "В помощ на старите хора от Родопите" е финансиран от фонд "Нашите родители" на фондация Bcause".

"Каритас София" е най-голямата благотворителна организация на католическата епархия "Св. Йоан XXIII".
Сдружението е учредено през 1993 г. да извършва милосърдни дела и да възпитава в уважение и любов. 
През 2021 г. са подкрепили 215 самотни стари болни хора, 284 деца и младежи в риск, 1612 търсещи
международна закрила в страната ни и над 1500 бездомни. 
В техните социални центрове и в благотворителните акции през 2021 се включиха над 260 доброволци.
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Служебното правителство смени и ръководството на "Булгаргаз". Кадър на БСП оглавява компанията

Онлайн магазин за авточасти AutoPower

Изработка на уебсайт и онлайн магазин

Третото издание на "София ДокуМентал" ще се състои между 19 и 28 септември 2022 г., за да покаже едни от най-
добрите документални филми в света. Това съобщават от екипа на международния филмов фестивал, чиито фокус
е върху човешките права.
Основната тема тази година е отстояването на демократичните ценности - свобода на словото и борбата против
дискриминацията. След всяка прожекция ще има дискусия с екипа на филма или експерти в областта, която е
засегната във филма.
Фестивалът се организира от "Балкански документален център" и фондацията "Конрад Аденауер", в партньорство с
Чешкия център в София и посолството на Чехия у нас.
Ще бъдат показани над 25 документални филми от България, Европа и света. Има заглавия от световни фестивали
- "Берлинале", Кан, "Сънданс", "IDFA" - Амстердам, "ДокЛайпциг". Филмите са обвързани, освен с теми като
равноправие, екология, свобода на медиите, така и с важни събития като войната в Украйна, бежанската криза,
политическата нестабилност в Европа и засилването на крайно десни влияния. На фокус са филми за феномени
като "ТикТок", Навални, интернет инфлуенсъри. Сред българските заглавия са "Колите, с които нахлухме в
капитализма" и "Нямаш място в нашия град".
"София ДокуМентал" е и творческа лаборатория за документалистика чрез своята платформа "Балкански
документален пазар". Тя включва целеви обучения, присъствие на международни всепризнати автори, експерти,
които подкрепят и утвърждават ролята на документалистиката за справедливото и критично развитие на
обществото.
"Основната цел на "София ДокуМентал" е чрез програмите ни българското и международното документално кино
да достигнат до по-големи и по-млади публики, а София да бъде сред значимите за киното европейски столици.
Кино фестивалът ни ще доказва този потенциал всяка година и - сигурна съм - постепенно ще се превърне в силен
международен форум за интересни и иновативни културни събития от цял свят", казва директорът Мартичка
Божилова. 

По случай Деня на миньора на 18 август "Асарел-Медет" получи за осми път наградата "Грижа за природата"
заради изпълнените проекти за опазване на околната среда. 65 дка от Окисно насипище и 50 дка сух откос на
хвостохранилище "Люляковица" са рекултивирани през 2021 г. По фирмената програма "Екология" са изпълнени
21 екологични задачи, като само 8 от тях са част от концесионните ангажименти на компанията ни. Чрез
Комплексния екологичен полигон се осъществява мониторинг върху компонентите на околната среда в
партньорство с Научно-изследователския институт към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

На сайта на "Асарел-Медет" заинтересованите страни могат онлайн да следят в реално време показателите за
състоянието на водите в района на дружеството, а работата на трите пречиствателни станции се управлява от
интегрирана автоматизирана система.

Тазгодишният носител на традиционната стипендия "Лъчезар Цоцорков", която се връчва на изявен студент от
Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", е Елена Благоева, която учи специалността "Компютърни
технологии в инженерната дейност". Тя ще получи наградата на Фондация "Асарел", заедно с поканата за стаж в

Заглавие: Третото издание на "София ДокуМентал" започва на 19 септември 
Дата: 19.08.2022 10:05
Медия: Утро Русе

Заглавие: Асарел Медет получи за осми път браншовата награда за екология
Дата: 19.08.2022 09:17
Медия: Блиц
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компанията.

Заради пандемията от коронавирус и тази година Българската минно-геоложка камара отмени традиционното
национално честване на Деня на миньора. На 18 август, когато почитаме Успението на св. Иван Рилски -
закрилник на миньорите и на всички българи, в катедралния храм "Света Неделя" в София беше отслужен
молебен за здраве и благополучие, на който присъстваха тесен кръг гости - членове на Управителния съвет на
БМГК, представители на НТС по минно дело, геология и металургия и на миньорските синдикати.

Плакетите и грамотите на отличените компании ще бъдат връчени при първото възможно официално събитие на
Българската минно-геоложка камара.

Десетото юбилейно издание на националната инициатива "Стара хартия за нова книга" ще се проведе в София,
Пловдив и Русе през септември, съобщиха организаторите от "ЕКОПАК България" и Книжен център "Гринуич".
Кампанията, на която "Aз чета" е медиен партньор, ще премине под надслов "Почисти и прочети" и целта е да
насърчава грижата към природата и любовта към четенето.

Според регламента, всяко дете, което доведе възрастен придружител с поне 5 кг стара хартия за рециклиране, ще
получи нова детска книга по избор, както и подаръци от партньорите на инициативата.

За всички деца, донесли допълнителни 5 кг хартия за рециклиране, е подготвена изненада – специалното издание
на каузата "Пазители на планетата". Книгата е пълна с факти, активности и съвети за опазване на околната среда
– от компостиране и намаляване на употребата на пластмаса до почистване на плажовете и подпомагане на
дивия живот. Така в рамките на празничния ден едно дете може да получи максимален брой две книги.

Кампанията ще стартира първо в Русе на 11 септември от 10 до 13 ч. на пл. "Свобода" /пред хотел "Дунав"/.

В Пловдив инициативата ще гостува на 17 септември от 10 до 13 ч. на пл. "Стефан Стамболов".

В София "Стара хартия за нова книга" ще се състои на 18 септември от 10 до 19 ч. на бул. "Витоша" 37 пред Книжен
център "Гринуич". Традиционно софийското издание се провежда под патронажа на кмета Йорданка Фандъкова и
отново е част от Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.

Десетото юбилейно издание на кампанията е с нова визия, която представя удовлетворението от опазването на
природата и четенето на книги на малките екоентусиасти.

"Те са отговорни към нашата планета и рециклират разделно в контейнерите на "ЕКОПАК България". Четящите
деца са заобиколени от спасените от дървета и се наслаждават на новите знания от детските книжки", обясниха
организаторите.

Началото на каузата "Стара хартия за нова книга" е поставено на 15 септември 2013 г. Организаторите Книжен
център "Гринуич" и "ЕКОПАК България" и партньорите на "Стара хартия за нова книга" се обединиха около идеята,
че е важно всяко дете още от ранна възраст да се научи да полага грижи за природата, да събира разделно
отпадъците и да има специално отношение към книгата и четенето.

За девет години в инициативата са се включили близо 55 828 деца. Малчуганите заедно със своите родители са
предали за рециклиране 296,9 тона хартия и са получили 65 770 книги. Така всички заедно сме спасили от
изсичане 3 860 дървета.

Партньори на кампанията "Стара хартия за нова книга" са издателство "Ентусиаст" и фондация "Културни
перспективи".
Каузата е подкрепена от издателствата "ТРУД", "ЕГМОНТ", "Книгомания", "Хермес", "Просвета", "Artline studios",
"ФЮТ", "Златното пате", и от "Албо груп".

Заглавие: "Стара хартия за нова книга" с юбилейно издание в София, Пловдив и Русе
Дата: 19.08.2022 09:31
Медия: Аз чета

Заглавие: Създадоха наръчник за адаптацията на украински деца в българските училищa
Дата: 18.08.2022 17:31
Медия: BG voice

https://azcheta.com/stara-hartiya-za-nova-kniga-s-yubilejno-izdanie-v-sofiya-plovdiv-i-ruse/
https://bg-voice.com/%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0/


Безплатно издание събира опита на един от най-големите дневни центрове за деца в контекста на бежанската
вълна от Украйна, съобщиха от платформата Преподаваме.бг.

Той вече e достъпен за училищата и неправителствени организации от цяла България. Изданието може да бъде
изтеглено свободно от сайта на платформата.

Този първи по рода си ресурс стъпва на практиката в целодневния център за деца бежанци от Украйна, който
функционира в "Музейко" от пролетта на 2022 г. В наръчника са залегнали още съвети и идеи от 12-годишния опит
на фондация "Заедно в час" в организирането на летни академии за ученици, отбелязват създателите му.

По данни на единния правителствен портал ukraine.gov.bg в последните 6 месеца в България са пристигнали
около 39 хиляди деца от Украйна. Близо хиляда от тях са започнали обучението си в български училища през
учебната 2021/2022 година. В началото на новата учебна година се очаква значително повече училища да имат
нужда от работещи практики за обучение и работа с деца бежанци.

Наръчникът е полезен ресурс именно за образователните институции, които искат да подкрепят адаптацията на
украинските деца с допълнителни занимания и обучение в началото на новата учебна година. Споделените
ресурси са полезни и за всяко училище, което иска да организира лятна академия с ученици преди официалното
начало на учебната година (например за адаптация за ученици от първи или пети клас в нов етап).

"Организирането на дневен център и лятна академия се различава от типичната работа в едно училище.
Необходими са специфични дейности по набиране на екип и негово управление, както и подбор на
образователното съдържание. Затова събрахме на едно място всички ресурси, идеи и стратегии, които
използвахме ние и се надяваме те да помогнат на училища в страната или на доброволчески организации, които
тепърва ще търсят начини да организират работата си с деца бежанци", отбелязва Мариян Ранков, автор на
наръчника и ръководител "Образователни проекти" във фондация "Заедно в час".

В него са включени и насоки в няколко области: от какви хора имате нужда, как да ги подберете и да разпределяте
задачите им; подробно са описани стъпките от търсенето на място за провеждане, през създаване на програма
за обучение до административни въпроси като сключването на договори и намирането на спонсори; готови
примерни дневни и седмични програми – идеи за структура на деня и подбрани стратегии за работа с
децата;инструмент и насоки за създаване и изпълнение на бюджет; готови бланки, които могат да се разпечатат и
ползват.

"УМБАЛ-Пловдив" получи безвъзмездно специализирани пелени за недоносенитe бебета. Дарението за
болницата е част от инициатива на Pampers, в рамките на която у нас бяха дарени специално създадени от
фирмата пелени за нуждите и размерите на най-малките бебета – с тегло от 800 грама.

Това е третата дарителска акция за неонатологични отделения в страната, която включва и бившата Окръжна
болница. Pampers Preemie Protection са единствените пелени в страната, предназначени за бебета, родени през
втория триместър на бременността с екстремно ниско тегло. Първите са създадени преди 20 години, а
производителите с гордост заявиха, че когато акушерки ги помолили да проектират пелена за бебета с тегло 800
грама, те били истински вдъхновени, че ще могат да се погрижат за най-малките герои.

Новите пелени с размер от минус 3 са предназначени да сведат до минимум дискомфорта и да подпомогнат съня,
позиционирането и медицинските грижи за недоносените деца. Централната част на специализираните пелени
следва извивките на тялото и спомага бедрата да почиват удобно и да се развиват правилно.

Според д-р Диана Аргирова, началник на Неонатология в "УМБАЛ-Пловдив", наличието на специализирани пелени
за недоносени бебета в България е революция, тъй като значително се подобряват и улесняват грижите за
преждевременно родените деца. "Пелените са нещо, което се слага на бебето още от момента на раждане, а
смяната му е многократна през денонощието. Какво по-добро от това да имаш точен размер пелена и тя да е с
отлично качество?", заяви водещият неонатолог. Тя изрази нейната и на екипа признателност към дарителите за
благородния жест.

Всяка година в България преждевременно се раждат около 6000 бебета. През 2021 г. в "УМБАЛ-Пловдив" са се
родили около 170 недоносени деца, част от тях са с тегло под 1 кг. "Около 15% от родените в болницата деца са с
различна степен на недоносеност. Процентът тук е по-висок от средния за страната – 10-11%, защото
възможностите на нашето отделение за отглеждане на новородени с екстремно ниско тегло са значително по-
големи", посочи д-р Аргирова.

Заглавие: Дариха пелени за недоносени на Неонатологията в "УМБАЛ-Пловдив"
Дата: 18.08.2022 12:10
Медия: Марица
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ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 3)

През лятото на 2019 г. най-богатият българин в САЩ дари на лечебното заведение

Милиардерът от Чикаго Шефкет Чападжиев пристигна в родния Мадан за традиционните празници на града,
написа във фейсбук кметът Фахри Молайсенов.

"Днес, по мое настояване посетихме и общинската болница, където го запознах с това, какво е закупено до сега
със средствата, които дари за оборудване на лечебното заведение, съобщава кметът.

През лятото на 2019 г. най-богатият българин в САЩ дари на лечебното заведение огромната сума от 1 млн.
долара. Условието бе с тях да се закупят модерно оборудване и апаратура.

Благодарение на щедрото дарение общинската болница вече има компютърен томограф /скенер/; синхронизиран
дефибрилатор; мобилен дигитален рентгенографски апарат; портативен ехокардиограф; инфузионни помпи;
система за електрохирургия, електрически интензивни легла, хематологичен анализатор; анестезиологичен
апарат; хирургичен инструментариум и медицинска апаратура. Всичко закупено, с дарените средства е обозначено
със специален стикер.

"Дори хирургичния инстриментариум е с логото на "Chap".

Предстои да бъде закупена още за над 700 хил. лв апаратура от най-висок клас, като: ултразвукова система за
акушеро-гинекологична диагностика; универсална видео-ендоскопска система; комбиниран аудиометър с
импедансметър

портативен тестер за изследване на отоакустични емисии при новородени и малки деца", изброява кметът на
Мадан.

От своя страна Чападжиев изрази задоволството си от новата апаратура и впечатленията си от обновеното
болнично заведение и пожела на екипа на болницата със здраве да ползват новите придобивки, разказва
Молайсенов.

Със закупеното оборудване болницата в Мадан вече разполага с апаратура за предоставяне на качествено
медицинско обслужване.

Майки и деца към Семеен център "По-добре заедно" в Карлово летуваха на Приморско в периода 1-6 август 2022.

Благородната инициатива "Моето ротари море 2022" за 9 майки, 2 баби, 12 деца и 3 младежи стана възможна
благодарение на голямо дарение от приятелите на клуба-Мартин Банков и съпругата му Ралица Асенова, които от
15 година са в Канада и успешно управляват строителната компания "Ban-Strox Renovation" Inc..

Морето на стойност 10 200 лева бе изцяло покрито от дарителите, като за някои от децата това бе първа среща с
морето и те бяха много развълнувани и щастливи. Сред децата имаше деца със специални образователни
потребности, деца в приемни семейства, деца с двигателни затруднения и деца в многодетни семейства.

Трима младежи-доброволци към Младежкия център в града отговаряха за анимацията на децата. Инициативата е
пример за силата на семействата и общността, по която програма на Фондация "Лале" продължава да
функционира и семейният център. Какво по-хубаво от това да дариш щастие и усмивки на децата.

Това не е първият жест към децата на Карлово от дарителите. През 2020 те дариха отново голяма сума, която бе
използване за изграждане на сензорната зала за деца от аутистичния спектър в центъра, а средствата за морето
на децата са само част от дарението за 2022, като предстоят още благородни инициативи за децата на общината.

Текст и снимки: Цветина Захарлиева

Заглавие: Шефкет Чападжиев огледа обновената болница в Мадан с дарението му от $1 млн.
Дата: 16.08.2022 20:45
Медия: Трафик Нюз

Заглавие: Дарители изпратиха деца от Карлово на безплатно море
Дата: 16.08.2022 17:35
Медия: Ер Нюз
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От профила във Фейсбук на живеещата в село Българка британка Бернадет Легет, която се занимава с
благотворителност от години по адрес на различни социални групи, сайта ВЕРСИНАЖ разбира, че е получена
доставката с 4 нови легла за Кризисен център – Силистра, който като социална услуга е на Женско сдружение
"Екатерина Каравелова". 
Това е благодарение на събраната в рамките на три дни благотворителна разпродажба, осъществена наскоро в
центъра на град Силистра със съдействието на Общинска администрация, предоставила една от дървените къщи.
Г-жа Легет отбелязва също: "Имаме необходимост от още 4 легла и се надяваме да съберем средствата на 14 и 15
септември", когато явно акцията ще продължи. 
Юристката на Сдружението Галя Иванова уточнява: "От базара събрахме близо 880 лв. Бернадет изцяло пое
организацията и провеждането на базара. През септември ще има пак базар - ще се постараем да съберем
средства за още 4 легла и да подменим всички стари. Организатор е пак Бернадет, която за целта вече е говорила
с общината". 

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 18)

Отделението по Неонатология в болницата в Силистра получи итензивен кувьоз, закупен със средства от
кампанията Благотворително събиране на пластмасови капачки за болницата в Силистра и на Акция "Жълти
стотинки" – Деца помагат на деца. Новият кувьоз бе предаден от координаторите на Акция "Жълти стотинки" –
Деца помагат на деца в Силистра – мотоклуб IRON CROSS и малките Яна, Софи и Манол – участници в
кампанията.

Мотоклубовете в Силистра са трайно ангажирани с благотворителност

Децата заявиха за "Хоризонт":

"Събирахме парички жълти. Тези парички се събират за малките бебенца за един уред, за да са живи и здрави".

"Събирахме стотинки, за да вземем един апарат за бебенцата".

Цената на кувьоза е 16 200 лева, от които 7 241 лева са събрани във вид на капачки, а останалите 8 959 лев са от
събраните жълти стотинки, разясни Теодор Симеонов, президент на IRON CROSS. Освен това още близо 6000
лева са вложени и за подобряване условията в отделението по неонатология.

"Продължаваме със събирането на средства. Има доста неща, които трябва да се закупят. Надявам се да успеем
да изпълним това, което е заявено като необходима апаратура и оборудване".

Дарението бе получено от д-р Румяна Манева, началник на Неонатологичното отделение на силистренската
болница. Кувьозът е първото от много дарения, които се очаква да бъдат закупени със средствата, които ще бъдат
събрани от кампанията "Жълти
стотинки".

"Много ще се радваме да получим максимален брой, защото децата, където и да се родят е необходимо да имат
нова апаратура, специализирана, да има добри условия в тази апаратура, добро качество. Знаем, че кувиозът е
майчината утроба. Кувиозите трябва да са нови, защото на 10 години остаряват".

Надсловът ,,Деца помагат на деца" е същината на благотворителната акция "Жълти стотинки", защото стотинките
идват именно от децата. Кампанията стартира през 2008 година и до момента са събрани над 500 000 лева, с
които е дарено оборудване за детските отделения на 18 болници в 16 града на България! Средства се събират
през цялата година. Те могат да бъдат превеждани по всяко време и директно по банкова сметка, а постоянният
пункт на акцията в Силистра е при
мотористите от мотоклуб IRON CROSS и малките Яна, Софи и Манол-участници в кампанията.

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Заглавие: Четири нови легла са дарени на Кризисен център - Силистра
Дата: 16.08.2022 17:32
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: Отделението по Неонатология в болницата в Силистра получи итензивен кувьоз
Дата: 13.08.2022 15:36
Медия: Novini.site
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Неонатологичното отделение на болницата в Силистра получи като дарение интензивен кувьоз, закупен
благодарение на кампанията "Жълти стотинки – деца помагат на деца". Новата придобивка е на стойност над 16
000 лева и бе предадена официално на завеждащия отделението д-р Румяна Манева от координаторите на
инициативата в крайдунавския град - мотоклуб IRON CROSS.

"Децата, където и да се родят, има нужда от качествена апаратура. Кувьозите играят ролята на майчина утроба и
те трябва да са изрядни. За 10 години те остаряват, а, като всяка медицинска апаратура, е много важно да са нови
и безопасни за децата. През кувьоза минава ток и трябва да сме сигурни, че детето е на най-хубавото място след
майчината утроба", каза д-р Манева.

Тя изрази надежда, че набирането на средства по кампанията ще продължи със същия успех, тъй като
отделението се нуждае от подновяване на оборудването. Приемният сектор трябва да бъде дообзаведен с
монитор и инфузионна помпа. Нужни са още: полуинтензивен кувьоз, ехограф, пулсоксиметър, отоскоп,
термолегло, неонатологични легла, кислородни палатки.

Координаторите на инициативата също не скриха надеждата си, че ще успеят да съберат достатъчно средства за
необходимата апаратура. Те споделиха, че призивите за дарения се приемат добре от силистренци и все повече
хора откликват.

"Когато посещаваме детските градини, децата много ни се радват. Успяваме да им обясним какво представлява
кампанията и колко е важна. Има и много възрастни хора, които даряват по-големи суми. Продължаваме със
събирането на средства, предвидили сме различни инициативи, поставили сме кутии за набиране на дарения, има
доста неща, които трябва да се закупят, надявам се да успеем", сподели Теодор Симеонов от мотоклуб IRON
CROSS.

До края на март догодина Силистра ще е столица на инициативата "Жълти стотинки – деца помагат на деца". През
този период и всички събрани средства ще бъдат изразходвани за закупуване на оборудване за Неонатологичното
отделение на МБАЛ-Силистра. До момента вече са обзаведени две помещения в отделението - приемна и сектор
Специални грижи, където е поставен новият кувьоз. Обзавеждането е на обща стойност 5700 лева.

Желаещите да дарят могат да го направят в постоянния пункт за набиране на средства – в базата на мотоклуб
IRON CROSS MCC на ул. "Митничарска" 14, както и по сметката на Сдружение "Съзидание 2012" в Банка ДСК, IBAN
BG50STSA93000014652592, BIC STSABGSF.

Над 560 000 лева е общата събрана сума за 14-те години на акцията "Жълти стотинки - деца помагат на деца", а
със събраните средства е закупено оборудване за детски отделения на 18 болници в 16 български града.

Надсловът ,,Деца помагат на деца" е същината на благотворителната акция. Целта е да се ангажират повече деца.
Всяко дете участва, като в специална, направена лично от него, касичка събира монети, с които да помогне на
други деца в нужда. Вече традиционно в акцията участват цели детски градини и училищни класове.

/ЛРМ/

Жителите на онази част от "Меден рудник", наричана "селото", където преобладават еднофамилните къщи, а не
панелните блокове, са сред първите заселници на квартала.

Много от тях са наследници на тракийски бежанци. Трудният живот в миналото ги е научил на задружност, която ни
демонстрират и днес.

Жители на "Меден рудник" организират фолклорен концерт в подкрепа на болен съкварталец. Той се казва Иван
Авджиев и се бори с тежко заболяване на мозъка.

Ако решите да го подкрепите и да оставите някой лев за добрата кауза в кутията за дарения, събитието е

Заглавие: Отделението по неонатология в болницата в Силистра получи интензивен кувьоз от кампанията
"Жълти стотинки – деца помагат на деца"
Дата: 15.08.2022 09:56
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Жители на "Меден рудник" организират благотворителен концерт в подкрепа на болен съкварталец
Дата: 15.08.2022 13:02
Медия: Burgas news
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насрочено за 21 август, неделя, от 18.00 часа – на открита сцена "Охлюва" в Морската градина, до Казиното.

В концерта ще участват гласовете на Странджа: Жечка Сланинкова, Ваня Дженезова, Катя Георгиева, Катя
Гильова, Цветелина и Панайот Стойчеви.

Както и музикантите: Цветан Николов, Христо Георгиев, Добри Матев, Георги Дженезов и Георги Миронски.

На 15 август след 15:30 часа на ВИП – Терминала на летище София председателят на Българския червен кръст
академик Христо Григоров ще приеме пратка до 30 тона хуманитарна помощ, предназначена за децата останали
без дом, родител/и и мечти в следствие на войната, съобщават от хуманитарната организация.
Дарението е първият етап на благотворителната кампания HANDS ACROSS THE SKIES, инициирана от 6-
годишната Мадисън Мани-Бейкър и нейния баща Марк Бейкър съвместно с Тодор Иванджиков, който управлява
International Aviation Services и е председател на Асоциацията на Българската Авиационна Индустрия.
Г-жа Лидия Мартин също е част от екипа на HAS, която работи усърдно за организацията и доставката на
помощите. 
Партньори в начинанието са Българският Червен Кръст и Фондация "За доброто".
HANDS ACROSS THE SKIES е мащабна съвместна инициатива, която има за цел да подпомогне на най-невинните,
засегнати от войни по света, а именно децата. Помощите за децата в Украйна са вече събрани благодарение на
базирани в Милтън Кейнс (Бъкингамшир, Великобритания) благотворителни организации. Провизиите ще бъдат
транспортирани от Лондон до София със самолет на авиокомпания GullivAir Airbus A330, а от София до Украйна
сухопътният транспорт ще бъде осигурен от Българския червен кръст. 
Благотворителната акция HANDS ACROSS THE SKIES преминава под мотото "От нашите деца за вашите деца ".
Защото освен помощите, кампанията носи послания за "любов, състрадателност и надежда за мир", отправени от
малчуганите от 28 страни, които не могат да бъдат игнорирани. 

Огромна съпричастност и тържество на добротата бе показана на благотворителния базар за събиране на
средства за лечението на Габриела Хаджийчева, организиран от екипа на ЦОП " Слънчо" гр. #Девин, Росица
Барганска - психолог, дарители, деца и родители, гости и граждани на гр. Девин по време на празничната програма
за празника на града и минералната вода - 12-14.08.2022г. Събрана бе рекордната сума от 6 010,3 лв.

В благодарствено писмо Директора на ЦОП Момчил Михайлов изрази признателност към всички съпричастни с
кампанията в подкрепа на Габи.

Уважаеми дарители,

Човек е богат със своята цел,

Богат е със своя собствен дял,

но не с това, което е взел,

богат е с това, което е дал!

Екипът на Център за обществена подкрепа" Слънчо" - гр. Девин, изразява признателност към всички Вас,
включили се в кампанията " За Габи" по време на благотворителния базар от 12.08.2022г. - до 14.08.2022г.
Събраната сума възлиза на 6 010,3лв.

Емоцията, която преживяхме през тези дни, ще остане за дълго в сърцата ни.

За достойнството и морала, Ви благодарим от сърце!

Вашата подкрепа е израз на човечността, тържество на добротата, бликнала от самото сърце на хората
подкрепили кампанията. Във ваше лице ние виждаме онази хармония между мислите и действията, между
етикета и идеалите, която извисява хората, съобщи Момчил Михайлов - директор ЦОП.

Заглавие: БЧК посреща първата хуманитарна помощ за деца от Украйна 
Дата: 15.08.2022 12:50
Медия: Благоевград 24

Заглавие: В благодарствено писмо Директора на ЦОП Момчил Михайлов изрази признателност към всички
съпричастни с кампанията в подкрепа на Габи
Дата: 15.08.2022 13:06
Медия: Смолян нюз
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Десетки миряни от Горна Оряховица се включиха в благотворителния базар в църковния двор на храма "Свети Три
светители". Каузата на комитета "Свети Мина" на Успение Богородично е посветена на децата от семейства в
неравностойно положение, които имат затруднения да се подготвят за първия учебен ден.

Детски дрешки, сувенири и домашно приготвена лимонада се продават с благотворителна кауза за децата за
първия учебен ден, обясни презвитерът Бранислава Йович - председател на комитета "Свети Мина":

"Да облекчим поне този старт на децата да могат да започнат без притеснения. Имаме самотна майка, бременна,
която очаква третото си дете, изоставена, която също я подпомагаме".

"Да добруваме заедно" е каузата - казват в църковния двор на храма "Свети Три Светители" Ренета Петрова и
Наталия Михайлова:

" Знам какво е да помагат на мен и затова се включих и в тази организация, за да бъда полезна и на други хора,
които имат нужда от помощ".

" Удоволствие да правиш добро, да даваш, без да очакваш да получаваш".

След църковната служба за "Успение Богородично" много хора се включиха в благотворителния базар, за да
популяризират чудото на доброто:

"Трябва да сме милосърдни един към друг и особено към такива хора - в неравностойно положение".

"Всичко ни взеха в този живот. Само доброто не могат да ни вземат все още. Е няма по-важно нещо от това да
даваме добро, да помагаме на хората".

Огромна съпричастност и тържество на добротата бе показана на благотворителния базар за събиране на
средства за лечението на Габриела Хаджийчева, организиран от екипа на ЦОП " Слънчо" гр. Девин, Росица
Барганска – психолог, дарители, деца и родители, гости и граждани на гр. Девин по време на празничната
програма за празника на града и минералната вода – 12-14.08.2022г. Събрана бе рекордната сума от 6 010,3 лв.
В благодарствено писмо Директора на ЦОП г-н Момчил Михайлов изрази признателност към всички съпричастни с
кампанията в подкрепа на Габи.
Благодарствено писмо
Уважаеми дарители,
Човек е богат със своята цел,
Богат е със своя собствен дял,
но не с това, което е взел,
богат е с това, което е дал!
Екипът на Център за обществена подкрепа" Слънчо" – гр. Девин, изразява признателност към всички Вас,
включили се в кампанията " За Габи" по време на благотворителния базар от 12.08.2022г. – до 14.08.2022г.
Събраната сума възлиза на 6 010,3лв.
Емоцията, която преживяхме през тези дни, ще остане за дълго в сърцата ни.
За достойнството и морала, Ви благодарим от сърце!
Вашата подкрепа е израз на човечността, тържество на добротата, бликнала от самото сърце на хората
подкрепили кампанията. Във ваше лице ние виждаме онази хармония между мислите и действията, между
етикета и идеалите, която извисява хората.
На всички Вас, Ви желаем много здраве!
Момчил Михайлов – директор ЦОП

Заглавие: Десетки миряни от Горна Оряховица се включиха в благотворителния базар на храма "Свети Три
светители"
Дата: 15.08.2022 13:31
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Над 6000 лева събра благотворителен базар за Габи в Девин
Дата: 15.08.2022 14:21
Медия: Смолян Прес

https://bnr.bg/post/101691052/desetki-mirani-ot-gorna-orahovica-se-vkluchiha-v-blagotvoritelnia-bazar-na-hrama-sveti-tri-svetiteli
http://smolyanpress.net/?p=95169


Най-големите спортисти на България се включиха в благотворителен търг, организиран от спортния журналист на
БНТ - Радостин Любомиров. Акцията "Бъдеще за Катрин" помага на млада жена с множествена склероза, за която
спасението е лечение в Москва - твърде скъпо лечение със стоволови клетки. За лечението на Катрин Йоргова са
необходими 55 000 евро, които трябва да се съберат до средата на септември.

Златни имена от българския спорт се включиха, като пуснаха на търг свои ценни предмети.

"Превърнахме една от стаите на БНТ в склад, защото артикулите се оказаха огромен брой. Това може би е един от
най-големите търгове, организиран някога в България със спротни артикули - над 60", казва Радостин Любомиров.

Сред тях са колан на олимпийската ни шампионка Ивет Горанова, с който тя печели една от срещите си към
олимпийската титла в Токио.

"Надявам се, че късметът, който имах тогава, сега ще се прехвърли върху Катрин и ще помогна за нейното
лечение", казва Ивет.

Успехът изглежда задължителен. Защото в този търг участват някои от най-ценните предмети на най-добрите ни
спортисти. Фланелката, която Димитър Бербатов носи по време на Европейското първенство по футбол.

"На фланелката интересно е, че все още има петна от трева. Сред фланелките имам и на олимпийската ни
шампионка по бокс - Стойка Кръстева", казва Любомиров.

Предметите тук нямат цена, защото имат история. И всичко тук е събрано за рекордно кратко време.

"Въпросът тук беше на едно телефонно обаждане. Включително Григор Димитров - неговата фланелка още не е
пристигнала. С Тервел се чух. Буквално за 2 минути, каза: Да, разбира се, идвай в нашия център, веднага ще ти
разпишем едни ръкавици и ти ги даваме", каза спортният журналист.

Търгът продължава до неделя на страницата "Бъдеще за Катрин". В каузата се включва и красивото лице на
художествената ни гимнастика Ренета Камберова - бронзова медалистка с ансамбъла по худ. гимнастика от
Летните олимпийски игри Рио Де Женейро 2016.

"Това да помагаш не те прави герой. Прави те Човек", казва Ренета.

А самата Катрин казва най-искреното благодаря: "Никога не съм очаквала, че толкова много хора ще се включат с
лични предмети със сантиментална стойност и искам всички те да знаят, че в мое лице имат най-големия си фен".

Вижте повече за благотворителния търг от Радостин Любомиров в предаването "Още от деня":

Международната фондация Stand with Ukraine за подпомагане на майки и деца в Украйна стартира дейността си в
България. Нейната цел е да даде шанс на бъдещото поколение украинци да растат здрави, силни и успешни, както
и да получат право на щастлив и мирен живот.

Фокусът на фондацията е да помага на най-нуждаещите се и засегнати от войната семейства с деца. Помощта се
насочва към лечение и рехабилитация на болни и пострадали от военните действия деца, осигуряване на
качествени лекарства и медицинска апаратура, настаняване в лечебни заведения, набавяне на първокласни
хранителни продукти и необходими добавки, осигуряване на подходящи условия за деца със специфични нужди и
др.

Начело на Надзорния съвет на фондация Stand with Ukraine е д-р Георги Сажинов, който живее в Украйна и се
занимава с развитие на проекти за здравословно хранене в училищата. Той има над 30-годишен опит в областта на
детското здравословно хранене. В екипа на фондацията влизат експерти в различни сфери като юристката Олга
Матвиива, експертът по млечни продукти Вадим Чагарковски и заместник-директорът на колежа Cherwill в
Оксфорд Хелън Кларк, която активно работи в Англия за набиране средства. През септември тя ще организира в
Оксфорд благотворителен аукцион за подпомагане на фондацията.

Заглавие: Най-големите ни спортисти се включиха в благотворителен търг в помощ на млада жена
Дата: 15.08.2022 19:41
Медия: БНТ Новини

Заглавие: Фондация за подпомагане на майки и деца в Украйна влиза в България
Дата: 16.08.2022 09:59
Медия: Труд

https://bntnews.bg/news/nai-golemite-ni-sportisti-se-vklyuchiha-v-blagotvoritelen-targ-v-pomosht-na-mlada-zhena-1204619news.html
https://trud.bg/fondaciya-za-podpomagane-na-maiki-i-deca-v-ukraina-vliza-v-balgariya/


Във фондация Stand with Ukraine се отличава и Наталия Ковалевская, която е мениджър портфолио Biotech във
фонда Signet Capital Management. Тя се занимава с набиране на средства и отговаря за координацията с
американските партньори на фондацията за подпомагане на Украйна срещу руския агресор.

For English see below:

Ukrainian charitable fund for children starts operations in Bulgaria

The International foundation Stand with Ukraine, which supports Ukrainian mothers and children, has started activities in
Bulgaria. The foundation aims to provide future generations of Ukrainians with an opportunity to grow up to be healthy,
strong, and successful, whilst also protecting their rights to happy and peaceful lives.

The foundation focuses on helping the most needy and war-affected families with children. Thus, aid from the foundation
is directed toward: the treatment and rehabilitation of sick and war-affected children, the provision of quality medicines
and medical equipment, accommodation in medical facilities, the procurement of first-class food products and
supplements, the provision of suitable conditions for children with specific needs, and other similar projects.

The Head of the Supervisory Board of the foundation Stand with Ukraine is Georgi Sazhinov, PhD. He lives in Ukraine and
has over 30 years' experience in the field of healthy nutrition in children. At present, Mr Sazhinov is involved in the
development of projects for healthy nutrition in schools.

The foundation's team includes experts in other fields, such as lawyer Olga Matviyeva, dairy expert Vadim Chagarkovsky
and the deputy director of Cherwill College in Oxford, Helen Clark - who is organizing a charity auction to raise funds for
the foundation, in Oxford, in September.

Another distinguished member of Stand with Ukraine is Natalya Kovalevskaya, a biotech portfolio manager at Signet
Capital Management. Ms Kovalevskaya focuses on fundraising and is responsible for coordinating with the foundation's
American partners to help Ukraine in the face of ongoing Russian aggression.

На 15 август, Голяма Богородица – един от най-големите християнски празници, Държавна опера-Стара Загора се
присъедини към благотворителната акция на Ротари клуб Стара Загора Берое като подари 50 билета /отворени за
всеки един спектакъл от афиша на Старозагорската опера/ на украинските семейства, приютени в комплекса
Старозагорски минерални бани. Пред храма "Свети Козма Зографски" бе отслужена тържествена литургия за
здраве от отец Йордан, а специалният поздрав на Старозагорската опера бе великолепното и затрогващо
изпълнение на оперната прима – украинското сопрано Тамара Калинкина, която изпя за своите сънародници
украинската песен "Журавка" в съпровод на пиано на Деница Петрова.

Връчено бе дарение на украинските семейства, настанени в почивната станция на "Марица изток" в курортното
селище. От Ротари Клуб Стара Загора Берое изказват благодарност към дарителите по този проект, които
подпомогнаха закупуването на 65 билети за постановката "Сливи за смет" на Държавен куклен театър, Стара
Загора, 35 броя пакета с лакомства за най-малките, както и пълен фризер с разнообразен сладолед. Специална е
и благодарността към Огнян Драганов, директор на Държавна опера-Стара Загора и член на Ротари Клуб Стара
Загора Берое за включването в благотворителната акция.

След редица изследвания на 45-годишния Светлозар Върбанов от Стара Загора е поставена тежка диагноза – рак
на хранопровода с чернодробни метастази ("Ниско дефиниран аденосквамозен карцином G3 в областта на
гастроезофагналната връзка с метастази в черния дроб").

Предвид типа рак и обхванатите околни органи, оперативна интервенция е невъзможна и той е подложен на
химиoтерапия. Рязко влошеното му здравословно състояние обаче налага лечение в болница в чужбина.
Единственият му шанс е в специализираната клиника "Медипул Мега", намираща се в Република Турция. Сумата,
която е необходима за лечението е 70 000 евро и трябва да бъде събрана до края на месец септември. За
съжаление, тя е непосилна за него и неговото семейство.

Заглавие: Старозагорска опера се включи в благотворителна акция на Ротари Клуб Стара Загора Берое
Дата: 16.08.2022 09:02
Медия: Долап БГ

Заглавие: 45-годишен старозагорец се нуждае от спешно лечение
Дата: 17.08.2022 13:37
Медия: Загора БГ

https://dolap.bg/2022/08/16/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE/
https://zagora.bg/posts/7587/45-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.html


"Призоваваме Ви, мили хора, бъдете съпричастни! Времето е дефицит при 45-годишния Светлозар Върбанов!
Нека всички заедно да му дадем шанс за живот!", апелират организаторите на благотворителната кампания.

Дарителска банкова сметка в Обединена българска банка – ОББ АД

IBAN: BG04UBBS80021034913750

Титуляр: Светлозар Георгиев Върбанов

Основание: Дарение за лечение

Целта е набиране на средства за реновиране на стаи в детското отделение

Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол организира благотворителен концерт с участието на артисти от Сдружение
"4етри" - музикална платформа, която продуцира и развива млади изпълнители. Стилът е fusion от фолклор с
елементи на поп, джаз и рок. Това е поредното събитие на младите пловдивски ротарианци свързано с
подобряване материалната база на детското отделение в МБАЛ "Свети Мина" Пловдив. Целта е набиране на
средства за реновиране на стаи в детското отделение в МБАЛ "Свети Мина" Пловдив

Концертът ще бъде на 23 август от 20:00 ч. в Лятно кино "Орфей". Входът за концерта е СВОБОДЕН, като на място
ще има кутии за дарения в подкрепа на хуманитарната кауза.Събитието се осъществява с подкрепата на отдел
"Култура, археология и културно наследство" на Община Пловдив.

"Усилията ни през последните месеци са насочени в събирането на средства за подобряването на материалната
база на детското отделение към МБАЛ "Св. Мина" – гр. Пловдив. Досега се включихме два пъти на "Базар Капана" с
ръчно изработени от нас и доброволци неща и събраната сума е около 3000 лв.", споделиха от Ротаракт клуб
Пловдив-Филипопол

Ротаракт е хуманитарна организация за младежи над 18 годишна възраст, официален партньор на Ротари
Интернешънъл. Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол е един от Ротаракт клубовете в България и е чартиран
(основан) през 2012 г. Целта на Ротаракт е да даде възможност на младежи да разширят знанията и уменията си,
необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и
да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на
основата на приятелство и служба на обществото.

Сдружение "4етри" и поставените в него проекти се радват на добри отзиви, пълни зали, реализация на
нестандартни проекти и много награди от конкурси на всякакво ниво. Хората, които посещават концертите им са на
всякаква възраст – от малки деца, до възрастни. Това за тях е огромно удоволствие, чест, но и отговорност. Идеята
на спектаклите са да оставят послание, което да кара хората да се замислят, защото само мислещият човек се
променя. Те искат да предават огън, който се предава от душа на душа. Девизът на "4етри" е "Съхрани това, което
те е съхранило".

"Идепея" представя вокални обработки на фолклор. Създадено преди 5 години от момичетата в триото и
ръководителя им Гоце Великов. Носител на множество награди от национални и международни конкурси и
участник в множество културни събития в страната и чужбина.

Група "4етно" води началото си от 2018г., стартирайки с идеята да събере екип от талантливи и амбициозни
артисти, които се стремят към различния звук. Групата е основана от сдружение "4етри", а от там идва 4етно, което
пряко значи – етното на 4етри. Въпреки интерпретацията - for(4)ethno (за етно).

Музикална школа "Артикул"

"АРТиКУЛ" - Арт(изкуство) и Cool (забавление). Школата предлага уроци в различни сфери на изкуството, като
нейната философия е, че изкуството се възпитава с любов и постоянство. Въпреки малкият период на
съществуване, възпитаниците и могат да се похвалят с много участия и награди от конкурси на регионално,
национално и международно ниво.

Заглавие: Младите ротарианци с благотворителен в помощ на МБАЛ "Свети Мина"
Дата: 16.08.2022 22:01
Медия: Дарик

Заглавие: Ямболска фондация с дарение за деца със специални нужди
Дата: 17.08.2022 14:28
Медия: Радио Стара загора

https://darik.bg/mladite-rotarianci-
https://bnr.bg/starazagora/post/101692099/ambolska-fondacia-s-darenie-za-deca-sas-specialni-nujdi


Фондация "Камен Андонов" дари на Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания игрово
съоръжение, което е приспособено за деца със специални потребности, съобщиха от пресцентъра на Община
Ямбол.

То ще подпомогне изключително много ползвателите на Центъра, като би им предоставило възможност за
социализиране и изразходване на физическа енергия.

Новата придобивка е направена по поръчка, а нейните части са внесени от чужбина и сглобени в град Бургас.

Заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов отбеляза, че е изключително благодарен на Фондация "Камен
Андонов" за това дарение и допълни: "Такива съоръжения са много полезни за децата със специални
потребности, защото подпомагат събарянето на бариерите пред тях и им помагат да се приобщят към различни по
вид активности".

От Центъра изразиха надежда, че в бъдеще техните малчугани ще имат причини за още повече радостни мигове.

Майката на 7-годишния Дими се обърна към Plovdiv24.bg с огромна молба за помощ. Търсят се хора с добри
сърца, които искат да направят дарение за подобряване на състоянието на малкото момче, което страда от рядко
генетично заболяване.
Ето думите на майката:
Здравейте, пиша ви във връзка със сина ни, който е с увреждане! Разходите минават 3000лв. на месец и годишно
около 40000лв., което е непосилно за семейството ни! Дими е на 7г. и страда от много рядък генетичен синдром -
Микроделеционен синдром1р36.33, от който има аутизъм, епилепсия, тежка умствена изостаналост, мускулна
хипотония, сърдечни и очни проблеми и още куп диагнози!
Не говори още е на памперс и пие водичка от шише с биберон. Детето посещава терапии в София и Перник по две
на ден, всяка от които струва 40 лв. Ерготерапия, кинезитерапия, логопед, психолог, боуен терапия, специален
педагог и хипотерапия (конна езда).
Отделно - памперси (харчи над 15 дневно), биберони, лекарства, храни, козметика и консумативи. Вече ние много
трудно да се справяме и за това се опитваме да разпространим, за да достигне до повече хора.
Повече информация за детето и терапиите може да видите на: тук и тук 
Всеки, който иска да помогне за подобряване здравословното състояние на Дими, може да го направи на
следната банкова сметка:
IBAN: BG37FINV91501016703408
BIC: FINVBGGSF
Жана Атанасова Иванова, майка на Дими
в основание:
В полза на Димитър Ивайлов Димитров

За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.

Детето има нужда от още две вливки на стволови клетки

Състоянието на 9-годишния Марти от Пловдив се подобрява, но лечението му трябва да продължи, за което са
нужни средства. Момченцето е с диагноза аутизъм и неразвита експресивна реч.

Благодарение на стотиците хора, които откликнаха и дариха средства, детето започна лечение в Турция.

"Благодарение на вас стигнахме дотук да осъществим нашата голяма мечта да видим усмивката на Марти.
Минахме успешно три вливки в болница "LIV HOSPITAL" в Турция. Благодарение на стволовите клетки Марти се
чувства много по-добре. Виждаме напредък в поведението му, че е по-спокоен и определено има промяна",
обяснява майката на детето.

Заглавие: Дими се нуждае от помощ, семейството му е на ръба на възможностите си
Дата: 18.08.2022 14:46
Медия: Бургас 24

Заглавие: Състоянието на 9-годишния Марти от Пловдив се подобрява, но лечението му продължава
Дата: 18.08.2022 16:00
Медия: Трафик Нюз
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От болницата са назначили още две вливки, които трябва да се проведат след три месеца.

"Силно се надяваме и вярваме, че има още добри хора, които ще ни помогнат за непосилната за нас сума, която е
16 000 евро за двете вливки. Вярваме, че все още има състрадателни хора, които биха помогнали на това
слънчево дете да сбъдне мечтата си и да се присъедини към всички останали", призовава майката.

Средствата може да дарите чрез банковата сметка:

Мартин Димитров Станев

Уникредит Булбанк

BG24 UNCR 7000 1524 6249 77

Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол продължава със събитията си, имащи за цел подобряването на условията в
детското отделение на болница "Свети Мина" в Пловдив. Ето какво е и следващото събитие, за което разказват
организаторите:

Здравейте приятели,

Ние от Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол продължаваме с поредното събитие свързано с подобряване
материалната база на детското отделение в МБАЛ "Свети Мина" Пловдив. Този път концерт с участието на артисти
от Сдружение "4етри" – музикална платформа, която продуцира и развива млади изпълнители. Стилът е fusion от
фолклор с елементи на поп, джаз и рок.

НАШАТА КАУЗА: Набиране на средства за реновиране на стаи в детското отделение в МБАЛ "Свети Мина" Пловдив

КОГА: Заповядайте на 23 Август от 20:00 ч. в Лятно кино "Орфей". – гр. Пловдив

КАКВО ВИ ОЧАКВА:

Входът за концерта е СВОБОДЕН, като на място ще има кутии за дарения в подкрепа на хуманитарната кауза.

Събитието се осъществява с подкрепата на отдел "Култура, археология и културно наследство" на Община
Пловдив.

Усилията ни през последните месеци са насочени в събирането на средства за подобряването на материалната
база на детското отделение към МБАЛ "Св. Мина" – гр. Пловдив. До сега се включихме два пъти на "Базар Капана" с
ръчно изработени от нас и доброволци неща и събраната сума е около 3000 лв.

За Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол:

Ротаракт е хуманитарна организация за младежи над 18 годишна възраст, официален партньор на Ротари
Интернешънъл. Ротаракт клуб Пловдив-Филипопол е един от Ротаракт клубовете в България и е чартиран
(основан) през 2012 г. Целта на Ротаракт е да даде възможност на младежи да разширят знанията и уменията си,
необходими и в личен план, за да се обърнат към материалните и социалните нужди на своето общество, както и
да спомогне за осъществяването на по-добри контакти между хората по света чрез една мрежа, изградена на
основата на приятелство и служба на обществото.

За Сдружение "4етри"

Сдружение "4етри" и поставените в него проекти се радват на добри отзиви, пълни зали, реализация на
нестандартни проекти и много награди от конкурси на всякакво ниво. Хората, които посещават концертите им са на
всякаква възраст – от малки деца, до възрастни. Това за тях е огромно удоволствие, чест, но и отговорност. Идеята
на спектаклите са да оставят послание, което да кара хората да се замислят, защото само мислещият човек се
променя. Те искат да предават огън, който се предава от душа на душа. Девизът на "4етри" е "Съхрани това, което
те е съхранило".

Артистите на Сдружение "4етри":

Вокално трио "Идепея"

"Идепея" представя вокални обработки на фолклор. Създадено преди 5 години от момичетата в триото и

Заглавие: Ротаракт Пловдив с поредна инициатива за детското отделение в МБАЛ "Свети Мина"
Дата: 18.08.2022 15:41
Медия: Медия кафе
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ръководителя им. Носител на множество награди от национални и международни конкурси и участник в
множество културни събития в страната и чужбина.

Състав: Радостина Дамянова, Габриела Михайлова и Вероника Дамянова.

Ръководител: Гоце Великов.

Група "4етно"

Група "4етно" води началото си от 2018г., стартирайки с идеята да събере екип от талантливи и амбициозни
артисти, които се стремят към различния звук. Групата е основана от сдружение "4етри", а от там идва 4етно, което
пряко значи – етното на 4етри. Въпреки интерпретацията – for(4)ethno (за етно).

Състав: Гоце Великов – вокал и кахонист, Виктория Ангелова – главен вокал, Ирина Атанасова -пианист, Анна
Мария Тамахкярова – цигуларка, Веселин Кехайов – Китарист.

С групата свирят още и Валентин Митев, Вилиян Радев и Деян Джумалийски.

Ръководител – Гоце Великов

Музикална школа "Артикул"

"АРТиКУЛ" – Арт(изкуство) и Cool (забавление). Школата предлага уроци в различни сфери на изкуството, като
нейната философия е, че изкуството се възпитава с любов и постоянство. Въпреки малкият период на
съществуване, възпитаниците и могат да се похвалят с много участия и награди от конкурси на регионално,
национално и международно ниво.

Страница във Facebook: https://www.facebook.com/4ETRIproduction

Instagram https://www.instagram.com/4etri/

Канал в YouTube: https://www.youtube.com/…/UCr3VQh4fiCnduwWwt8kiBbw/videos

Дарителски кутии в подкрепа на Емо Ангелов ще бъдат поставени на стадион "Дружба" на мача "Добруджа" –
"Литекс". Срещата е тази събота, от 18.00 часа. Всеки от зрителите, който желае, ще може да подкрепи лечението
на Емо Ангелов според възможностите си. Той е юноша на клуба, а дядо му Ангел Вълчев – Тапата е легенда на
отбора от 60-те години.
Събраните средства ще се използват за лечение на 22-годишния Емо Ангелов в клиника в Тайланд – последната
възможност за връщане към нормален начин на живот за него. Той е на инвалидна количка от 3 години и
половина, след тежка катастрофа, довела до парализа. Новото предложение за лечение от клиниката в Тайланд,
която поставя импланти в гръбначния стълб, които пускат импулси по гръбначния мозък и движат крайниците, е
шансът за Емо отново да ходи и да движи пръстите на ръцете си. Необходими са общо 252 500 долара за
поставяне на два импланта и стволови клетки, и за 6-месечно последващо възстановяване и рехабилитация в
клиниката в Тайланд.
Възможностите да помогнете са:
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 

Сумата, която е необходима за лечението е 70 000 евро
Нека отворим сърцата си, да бъдем съпричастни и да дадем надежда за живот на Светлозар Върбанов от Стара
Загора! След редица изследвания му е поставена тежка диагноза – рак на хранопровода с чернодробни метастази
- ниско дефиниран аденосквамозен карцином G3 в областта на гастроезофагналната връзка с метастази в черния
дроб. Предвид типа рак и обхванатите околни органи, оперативна интервенция е невъзможна и той е подложен на

Заглавие: Дарителски кутии за лечението на Емо Ангелов на мача "Добруджа" – "Литекс"
Дата: 18.08.2022 13:48
Медия: Добруджа

Заглавие: Да дадем надежда за живот на Светлозар, който се бори с агресивен рак
Дата: 18.08.2022 09:50
Медия: Трафик Нюз
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химиoтерапия. Рязко влошеното му здравословно състояние обаче налага лечение в болница в чужбина.
Единственият му шанс е в специализирана клиника в Турция. Сумата, която е необходима за лечението е 70 000
евро и трябва да бъде събрана до края на месец септември. За съжаление, тя е непосилна за него и неговото
семейство. Всеки, който желае и има възможност да помогне на младия мъж, може да го направи на: Дарителска
банкова сметка в Обединена българска банка – ОББ АД IBAN: BG04UBBS80021034913750 Титуляр: Светлозар
Георгиев Върбанов 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 2)

Неотдавна доскорошен уж мой съмишленик и колега обяви, че е правил анализ на даренията, получени от медии,
граждански организации, че и от магистрати от известната фондация "Америка за България".

Положен е усърден аналитичен труд с времеви обхват на изследването от 15 години. Това, обърнато в часове,
умножени по левове, е също интересно четиво, но повече за възложителя, задължен да плати – партията
"Възраждане". Най-хубавото от цялата работа е, че при тия възмездни отношения има шанс някакви средства да
влязат в хазната под формата на платени данъци. Инак няма нужда човек три месеца да анализира – какво, кога и
колко е публично достъпно на сайта на самата организация. Адвокатът не е публикувал публично анализа си, но
на сайта на партията "Възраждане" може да се прочете сигналът до прокуратурата, който е просто препис с
елементи на внушения на отчетите на "Америка за България".

Тази задълбочена аналитичност по поръчка на "Възраждане" не е нова за българската среда.

На подобен тип "анализи" се крепяха изборните проценти на атакуващата политическа Бела Златка. Свалячът на
Борисов с афинитет към реда, законността и справедливостта, който приключи като заплатен негов държавен
съветник, също води подобни кампании. Самите ГЕРБ, като строги евроатлантици, не останаха по-назад в
действията срещу "Америка за България" и българските граждански организации. Приеха изменения през 2017 г. в
Закона за съдебната власт срещу Съюза на съдиите в България, дейност укорена от Комисията за демокрация
чрез право на Съвета на Европа (Венецианската комисия).

ДПС, видни евролиберали, чрез свои депутати от трибуната на Народното събрание, са водили също атаката
срещу граждански организации. Ще отбележа и непосредствените ми впечатления от патриотичната коалиция от
лятото на 2016 г., когато пак видни патриоти приеха един текст отново в Закона за съдебната власт. Тогава
председателят на правна комисия Дани Кирилов даде почивка, защото въпросните не можеха да съставят годно
изречение, което да съставлява законов текст. Законотворческата им висота стигна дотам, че да се опитат да ми го
пробутат аз да им го напиша. Нямаше как, представлявах именно Съюза на съдиите, а разпоредбата целеше да
заличи организационно и финансово именно ССБ. Така патриотичните законотворци родиха чл. 30, ал. 2, т. 19 от
ЗСВ. Текстът е безпомощно написан, приет и неприложим. Въпрос на умения.

Но да оставим настрана шегите и закачките с патриотичен елемент и елементи на аналитичност.

Може би е добре да припомним защо са нужни граждански организации.

След крайната ескалация на тоталитарната държава преди по време и след Втората световна война разумните
общества са се убедили в необходимостта от механизми за възпиране на всяка една власт. За да не се изроди
управлението в безкрайно, еднолично и безкритично, на гражданите е признато отново правото свободно да се
сдружават. Сдруженията на гражданите следва да не бъдат контролирани от държавата, за да бъдат нейна
естествена критична опозиция при провеждането на обществените дейности и политики. Концептуално
множеството граждани със знание и силна воля за действие са в състояние да се противопоставят на всяко едно
крайно управление. Така на преден план излиза "отвореното общество" на Попър, което е плуралистично понеже
допуска и толерира различните допустими политически възгледи.

Конфликтите в това общество се преодоляват не чрез сила (силата на оръжието или силата на мнозинството), а
чрез признаване упражняването на права на всеки гражданин (права на човека). Аргументите и разумът са в
основата на публичния политически живот.

Някак оттам произтичат и някои норми в нашата българска конституция, основните начала, около които се
опитваме да живеем организирани в държава, къде успешно, къде не толкова. Така всепризнати са организацията
на българската държава като правова – чл. 4, политическият плурализъм – чл. 11, свободата на сдруженията на
гражданите – чл. 12. Хубавото е, че тези теми вече са задължителен курс в средното образование, на кандидат
патриотите препоръчвам учебника по дисциплината "Гражданско образование" с автори Колев, Макариев,
Найденова.

Заглавие: Може ли да има фондация "България за България"
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Алтернативата на свободните сдружения и фондации е ясна – контролирани от държавата, по модела до 1989 г.
Апропо, в битието си на юрист съм намирал писмен документ с одобрение от ЦК на БКП за създаването на
фондацията "Софийски музикални седмици", мисля от 1981 г. Да не вземе някой да създава нещо без
одобрението на ЦК...

Можеше ли да има модел "България за България"?

Преди повече от 10 години като юрист имах удоволствието да проуча (не толкова задълбочено колкото колегата -
за 15 години назад) каква е била уредбата на сдруженията и фондациите в България от Освобождението до наши
дни. От архива на Народната библиотека изрових това-онова и го систематизирах тук и тук, налични са сканирани
копия на документи.

Сдружаването в България има своите корени още от епохата на Възраждането, така се ражда БАН. Основната му
цел е била обединяване на хора и средства за постигане на публични цели. Независимо, че легалното понятие
фондация е скрепено едва през 1933 г. със Закона за юридическите лица, това обстоятелство не е било пречка за
широкото развитие на дарителството след Освобождението, намерило израз в различни форми. В резултат на
частни благотворителни инициативи са се създавали и поддържали академични и творчески клубове,
сиропиталища, приюти за възрастни хора, болници. Материалното подпомагане на просветата се е отличавало
също с голяма щедрост. Със средствата на дарителски фондове са се издържали стипендианти в страната и
чужбина.

Най-общият текст, прокламиращ правото на сдружавания, се е съдържал в чл. 83 от Търновската конституция,
според който "българските граждани имат правото да съставляват дружества, стига целта и средствата им да не
принасят вреда на държавния и обществен порядък, на религията и на добрите нрави".

Другите два основополагащи акта са: Закона за наследството от 1890 г. и Законът за задълженията и договорите от
1892 г. Тези два закона уреждат формата, предмета и действието на завещанието и съответно на договора за
дарение и оттук правните рамки на фондациите и фондовете, образувани чрез завещание или дарение.

Съществуват и специални закони или други нормативни актове, по силата на които се създават държавни или
обществени фондове и фондации: Закон за образуване на фонд "Добродетелна дружина в Букурещ",
Указ от 12.04.1899 г. за учредяване на "Фонд Генерал-майор Иван Кишелски". Организацията и дейността на този
вид фондове се е уреждала с подзаконови актове.

Създала се е практиката, когато надареният е държавата, дарението да се приема със закон, а когато надареният
е бил община или училище – дарението да се приема с протокол от заседанието на общинския или училищния
съвет. Примери за закони, потвърждаващи тази практика, са: Законът за приемане на дарението на Луиза и
Димитър Станишеви, Законът за дома на благотворителността и народното здраве "Д. Кудоглу" и др.

След 1933 г. правната рамка се усъвършенства със Закона за юридическите лица от 1933 г., Наредба – закон за
общественото подпомагане – от 1934 г. и други.

Идва обаче Втората световна война,

а с нейния край - и новата народна власт, която не търпи свободни сдружавания и прекъсва традицията на
демократични граждански организации. Но не само това.

За 6 години е иззето наличното имущество и финанси на неправителствените организации, които никога повече не
са възстановени:

Наредба-закон за заем на свободата (ДВ, бр. 28, 05.02.1945г.). С описания акт се оправомощава Министърът на
финансите да сключи чрез публична подписка заем, именуван "Заем на свободата", с който се цели да се покрият
извънредните разходи на държавата. По силата на този нормативен акт обществените фондове и фондациите са
задължени да вложат активите си във финансиране на заема;

Наредба-закон за отменяване закона за учредяване на фонда "Цар Обединител Борис ІІІ" (ДВ, бр. 105,
09.05.1945г.);

Закон за предаване имуществата на бившите дружествени девически професионални училища на държавата (ДВ,
бр. 241, 21.11.1946 г.). По този начин държавата придобива без заплащането на каквито и да е средства
множество училищни сгради, летовищни постройки, дворове, инвентар и специализирано оборудване.

Закон за бюджета и отчетността по бюджета на Народна Република България за 1948 г. (ДВ, бр. 13, 19.01.1948г.).
Глава VІ, чл. 37 и чл. 38 от този закон дават право на Министъра на финансите да закрие всички съществуващи до
този момент фондове и да се разпореди в полза на държавния бюджет с наличните им средства. Под обсега на
тези норми попадат всички фондове, свързани с дарения и завещания. Така държавата придобива спестяванията
на редица благотворителни организации и физически лица.

С още няколко указа и наредби от 1951 г. е ликвидирано изцяло свободното гражданско сдружаване и
национализирани средствата.



Белег на днешната българска държава е дейностите, свързани с правата на човека, социалните проблеми, спорта,
културата, да бъдат финансирани с евросредства. Контролът върху това да е безкритично занижен, за да се качат
на хранилката приближени до партийните централи никому неизвестни с гражданската си позиция организации.

Та, ако конфискуваното от държавата в периода 1945-51 г. бе реституирано в един публичен фонд, който на
конкурентен принцип да финансира гражданските организации, нямаше сега да водим този разговор. Но остава
въпросът какво искаме да постигнем като общество.

В очакване на предстоящия първи учебен за децата, фондация КОНКОРДИЯ България обръща внимание на една
друга група, която също има нужда от образование - по-възрастните хора от уязвими групи на нашето общество. В
партньорство с фондация "Здраве и социално развитие" ще работим за подобряването на уменията на хората от
маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права. Дейностите ще се осъществяват в
рамките на проект "Нашите права и отговорности", който се изпълнява от фондация КОНКОРДИЯ България с
финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
Финансовия механизъм на ЕИП.
Реалността в България е, че над половин милион души и всеки 7-и човек от ромски произход няма да могат да
прочетат това, което вие четете в момента, и да го разберат (линк, стр.10). На практика липсата на базова
грамотност слага спирачки на всички опити на тези хора да живеят достоен живот. Но тези спирачки могат да
бъдат премахнати, защото всеки може да бъде обучен и да научи това, което му е нужно. За обучението на хора с
ниска грамотност обаче се изискват специални програми, които да адресират техните специфични нужди.
Затова ние от фондация КОНКОРДИЯ България сме изключително щастливи да работим в партньорство с
фондация "Здраве и социално развитие" . Радваме се, че можем да извършваме дейности, където има най-голяма
нужда от тях и че работим заедно с НПО за овластяване на уязвимите групи. В хода на нашето партньорство са
предвидени сесии, които се фокусират върху 2 различни сфери на грамотност – практическо ограмотяване и
запознаване с правата на човека и детето. Практическото ограмотяване е насочено към работа с институции,
запознаване с процедури и документи, попълване на заявления и молби и други полезни за участниците дейности.
В допълнителното обучение на тема права и отговорности чрез различни игрови и интерактивни методи ще
запознаем участниците с тази изключително важна тема за техните права. Тя ще им помогне да разпознават,
зачитат и упражняват собствените си права, тези на децата им и на общността, в която живеят. 
В резултат на съвместната ни работа и като краен продукт на проекта, ще бъде публикуван Наръчник за
провеждане на програмата за овластяване сред уязвими групи, който всеки професионалист в социалната сфера
би могъл да използва. За да сте сигурни, че ще получите Наръчникът в електронен формат, моля запишете за
бюлетина на фондация КОНКОРДИЯ България. 
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Фонд Активни граждани България. 
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