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БДФ В МЕДИИТЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 2)

Бизнесът в България е сред най-щедрите дарители. Компаниите откликват на възникнали спешни нужди и
хуманитарни кризи. Реализират и дългосрочни програми в опит да отговорят на един или друг значим проблем, но
също и в подкрепа на развитието на различни обществени сфери. 
Български дарителски форум (БДФ) традиционно следи тенденциите в дарителството и насърчава добрите
дарителски практики. Като част от тази своя мисия БДФ вече 17 години реализира конкурса "Корпоративен
дарител". Той отличава компаниите, които инвестират във важни каузи, популяризира инициативите и
механизмите им за подкрепа и задава стандарти в корпоративното дарителство в България. 
Конкурсът връчва награди в 6 категории. Част от тях са според качествата на корпоративните програми в подкрепа
на обществото, а останалите - според обема инвестиран финансов, нефинансов ресурси и доброволен труд през
предходната 2021 г. 
Традиционно БДФ връчва награда и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена
организация, подпомогнало реален проблем, както и на личност, със значим принос за развитието на
дарителството в България. 
Категории в конкурса "Корпоративен дарител" 2022":
◆ Качествени: 
Най-добра дарителска програма: отличава усилията на компании, целенасочено, осъзнато и системно
инвестирали в подкрепа на общественозначими каузи.
Най-добра доброволческа програма: отличава усилията на компаниите, които създават разнообразни
възможности за своите служители да допринасят за значими каузи чрез доброволен труд.
Най-сполучливо партньорство: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации,
значително допринесли за решаването на реален проблем. 
◆ Количествени: 
Най-щедър дарител: Кандидатите в тази категория ще бъдат отличени в три подкатегории в зависимост от обема
на годишния оборот за 2021 г.: 
● Микро и малки предприятия (с годишен оборот за 2021 г. до 19 500 000 лв.), 
● Средни предприятия (с годишен оборот за 2021 г. до 97 500 000 лв.), 
● Големи предприятия (с годишен оборот за 2021 г. над 97 500 000 лв.).
Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги): връчва се на компанията, направила
материални и други нефинансови дарения с най-голяма стойност.
Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите: отличава компанията и служителите й, положили най-
много часове доброволен труд през 2021 г. 
Кандидатурите в качествените категории се оценяват от експертно жури в състав: Габриела Маринова (Български
форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов (Делойт България), Геновева Петрова (Алфа Рисърч), Дарина
Георгиева (Глобалния договор на ООН), Даниел Киряков (Американска търговска камара), Десислава Тальокова

Заглавие: Български дарителски форум обявява старта на конкурса "Корпоративен дарител" 2022
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(Фондация "Америка за България"), Максим Майер ("БГлобал медиа"), Светла Костадинова (Институт за пазарна
икономика) 
Количествените категории се верифицират от Делойт България.
Срокът за кандидатстване е 16 октомври 2022 г. 
Кандидатствайте! 

Бизнесът в България е сред най-щедрите дарители. Компаниите откликват на възникнали спешни нужди и
хуманитарни кризи, осъществяват и дългосрочни програми в опит да отговорят на един или друг значим проблем,
но също и в подкрепа на развитието на различни обществени сфери. Това показват наблюденията на Българския
дарителски форум, който следи тенденциите в дарителството и насърчава добрите дарителски практики.

Като част от тази своя мисия БДФ вече 17 години организира конкурса "Корпоративен дарител". Срокът за
кандидатстване за тазгодишното му издание е 16 октомври, съобщиха от организацията. В конкурса се отличават
компаниите, които инвестират във важни каузи, популяризира инициативите и механизмите им за подкрепа и
задава стандарти в корпоративното дарителство в България.

Профилът на типичния корпоративен дарител в България е голяма международна компания

Профилът на типичния корпоративен дарител в България е голяма международна компания, която успешно
развива бизнеса си в страната, разказа за БТА Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на Българския
дарителски форум. По думите й това са фирми по-скоро от IT-сектора, добивната и преработвателната
промишленост, големите търговски международни вериги, мобилни оператори и банки.

Причината за това дарителско профилиране се обяснява с факта, че подобни компании привнасят успешни
практики и модели по линия на вече изградената вътрешна корпоративна култура, имат много служители, които са
ангажирани с различни каузи и кампании, коментира Теодора Бакърджиева.

Всички кризи, които ни се случват, засилват дарителската енергия и желание за подкрепа както от страна на
компании и фондации, така и от индивидуални дарители, отбеляза изпълнителният директор на Българския
дарителски форум. Тя даде пример за бърза реакция на бизнеса по време на първите вълни на ковид кризата,
както и при събитията, свързани с войната в Украйна и наводненията в Карловско. Виждаме колко бързо се
реорганизират бюджети, променят се вътрешни правила и процедури, за да може той да е по-адекватен и
ефективен в предоставяната помощ, каза Бакърджиева.

По думите й прави впечатление, че особено в ситуации на кризи разделянето между отговорностите на различните
участници - държава, бизнес, граждани, избледнява - всички са мобилизирани и съучастват наравно в решаването
на общ проблем, който ги сплотява.

Нормативната рамка на дарителството в България не е ограничаваща

Според изпълнителния директор на Българския дарителски форум нормативната рамка на дарителството в
България не е ограничаваща. Всеки дарител - организация или отделен човек, може да дарява за избрана от него
кауза и да ползва данъчни облекчения - като форма на насърчаване от страна на държавата. За да бъде по-
насърчаваща средата обаче, е необходимо да се регулират и други форми на дарителството, каквото е
доброволчеството например и по-конректно отношенията между работодателите и техните служители, които
избират да даряват труд за различни каузи, каза Теодора Бакърджиева.

Значителен фактор за промяна на средата имат и медиите

Значителен фактор за промяна на средата имат и медиите - специално в отразяването на различните дарителски
примери, в това число и цитирането на имена на компании, фондации и граждански организации, които
инвестират дарителски ресурс, коментира Бакърджиева. Според нея това усилие си струва, за да могат повече
примери да станат видими и да вдъхновяват следващи потенциални дарители. Изпълнителният директор на
Българския дарителски форум напомни за сключеното с БТА споразумение за сътрудничество в началото на тази
година. Това беше добър пример за това как медиите все по-ясно осъзнават ролята си в популяризирането на
добрите дарителски практики, допълни Бакърджиева.

За конкурса

В конкурса "Корпоративен дарител", на който БТА е медиен партньор, се връчват награди в 6 категории. Част от тях
са според качествата на корпоративните програми в подкрепа на обществото, а останалите - според обема
инвестиран финансов, нефинансов ресурси и доброволен труд през предходната 2021 г.

Заглавие: Български дарителски форум обяви началото на конкурса "Корпоративен дарител" 2022
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Традиционно БДФ връчва награда и за най-сполучливо партньорство между компания и неправителствена
организация, подпомогнало реален проблем, както и на личност със значим принос за развитието на
дарителството в България.

Категории в конкурса "Корпоративен дарител" 2022:

Качествени:

Най-добра дарителска програма: отличава усилията на компании, целенасочено, осъзнато и системно
инвестирали в подкрепа на общественозначими каузи.

Най-добра доброволческа програма: отличава усилията на компаниите, които създават разнообразни
възможности за своите служители да допринасят за значими каузи чрез доброволен труд.

Най-сполучливо партньорство: отличава партньорствата между компании и неправителствени организации,
значително допринесли за решаването на реален проблем.

Количествени:

Най-щедър дарител: Кандидатите в тази категория ще бъдат отличени в три подкатегории в зависимост от обема
на годишния оборот за 2021 г.:

Микро и малки предприятия (с годишен оборот за 2021 г. до 19 500 000 лв.),

Средни предприятия (с годишен оборот за 2021 г. до 97 500 000 лв.),

Големи предприятия (с годишен оборот за 2021 г. над 97 500 000 лв.).

Най-голям обем нефинансови дарения (стоки, материали, услуги): връчва се на компанията, направила
материални и други нефинансови дарения с най-голяма стойност.

Най-голям принос чрез доброволен труд на служителите: отличава компанията и служителите й, положили най-
много часове доброволен труд през 2021 г.

Кандидатурите в качествените категории се оценяват от експертно жури в състав: Габриела Маринова (Български
форум на бизнес лидерите), Георги Симеонов ("Делойт България"), Геновева Петрова ("Алфа Рисърч"), Дарина
Георгиева (Глобален договор на ООН), Даниел Киряков (Американска търговска камара), Десислава Тальокова
(Фондация "Америка за България"), Максим Майер ("БГлобал медиа"), Светла Костадинова (Институт за пазарна
икономика)

Количествените категории се верифицират от "Делойт България".

/ВЙ/

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 14)

Четвърта поредна година Перник ще бъде домакин на специализираното търговско изложение за детски стоки и
услуги "Baby Love", съобщи за БТА организаторът Валентина Страхилова. Двадесет и шест фирми - водещи
производители в продължение на два дни - на 17 и 18 септември, ще представят продукцията си в Двореца на
културата. Изложението е предназначено за бъдещи и настоящи родители. То е най-голямото в Югозападна
България и предлага всичко необходимо за отглеждане на бебето и детето до 7-годишна възраст.

В своеобразния шопинг за мама и бебе посетителите ще пазаруват на преференциални цени. Те ще могат да
ползват и отстъпка от 1000 лв. при сключване на договор за съхранение на стволови клетки. На всеки щанд
специалисти ще консултират родителите относно кърмене, захранване, козметика и др. Ще има и акушер-
гинеколози, неонатолози, свой щанд ще открие и фондация "Искам бебе".

Любимката на децата Пепа Пиг ще открие утре изложението в 10:00 ч. Освен познатите на всички Мини и Мики
Маус, редом до принцесите на Disney ще застанат и най-новите филмчета, претворени в бижута. Обици със
специално подбран камък, или колие с розата от филмчето "Красавицата и Звярът", са само малка загадка за
богатството на колекциите. Ще има златни и сребърни лъжички за захранване, адаптирани млека, пързалки и
уреди от екопродукти, шишета, биберони, каши, мюсли, столчета, колички, даже и вино за бременни. Подготвена е

Заглавие: Перник е домакин на четвърто специализирано изложение за детски стоки и услуги през уикенда
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уреди от екопродукти, шишета, биберони, каши, мюсли, столчета, колички, даже и вино за бременни. Подготвена е
томбола с награди. Всички посетители ще получат талони за бъдещо пазаруване с отстъпка.

Изложението е организирано с подкрепата на община Перник и ще бъде отворено за посетители от 10:00 до 18:00
часа утре и от 10:00 до 16:00 часа в неделя.

Проявата е с кауза в подкрепа на фондация "Искам бебе" и семействата, които се борят за своя рожба. Със
събраните средства от дарения ще бъде подпомогнато пернишко семейство с репродуктивни проблеми. У нас 145
000 млади хора имат проблем със зачеването на собствено дете, алармират организаторите на изложението.

/ВЙ/

7 декара засадени гори, 2220 чувала със събрани отпадъци от 15 локации и над 30 км почистени крайбрежни зони
са сред резултатите в последните издания на кампанията

Над 1000 служители от Системата на Кока-Кола в България се включиха в 15-ото издание на доброволческата
инициатива на компанията "Моят зелен град". Те почистиха 10 замърсени локации в близост до София, Варна,
Бургас, Пловдив, Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Хасково, Сандански и Смолян, като събраха стотици
чували с отпадъци. Инициативата бе организирана в подкрепа на Световния ден за почистване и в партньорство с
кампанията на bTV – "Да изчистим България заедно".

За първи път, във всички 10 почистени, в рамките на "Моят зелен град" локации, отпадъците бяха събирани
разделно и предадени за рециклиране.

Най-голямата група от доброволци беше съсредоточена в столицата, като стотици привърженици на зелената
идея почистиха територията около езерото Панчарево, отбивките по Самоковско шосе и поречието на река Искър
откъм село Герман.

"За екипа на Кока-Кола 15-ото издание на "Моят зелен град" е поредната възможност не само да преобразим 10
красиви български локации, но и да продължим да споделяме общи ценности със служителите ни и техните
семейства за по-устойчивото развитие на местните общности и планетата ни. Благодаря на всички тях за добрия
пример и за това, че заедно доказваме, че последователните действия водят до значими резутати в името на
общото ни по-добро и зелено утре", сподели Юрг Буркхалтер, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.

Инициативата "Моят зелен град" се реализира в подкрепа на глобалните ангажименти на Системата на Кока-Кола
до 2030 г. да постигне еквивалента на 100% събиране и рециклиране на всяка продадена от компанията бутилка
или кен, както и до 2040 г. да се превърне във въглеродно неутрална компания.

Като част от предишните четиринадесет издания на кампанията, служители от Системата на Кока-Кола в България
успяха да озеленят, почистят и облагородят редица местности, горски пространства и паркове в страната. Всяка
година в рамките на кампанията се подбират локации, в които трудът на доброволците е необходим и полезен в
цялостната грижа за околната среда и допринася за подобряването на екологичните условия и ресурси в
съответната местност. Само за последните четири издания на инициативата, доброволците успяха да засадят над
7 декара гори, да съберат над 2220 чувала с отпадъци от 15 локации в страната и да почистят над 30 км
крайбрежни зони.

Фонд "Валя Крушкина" при Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява eдинадесетото издание
на конкурса за годишните награди "Валя Крушкина – журналистика за хората". Целта на наградите е да бъдат
отличени онези достойни журналисти, които са доказали своята смела позиция, отстоявана в името на
гражданите.

Заглавие: 1000 доброволци в 15-ото издание на инициативата на Кока-Кола "Моят зелен град" почистиха
замърсени локации в 10 български града

Дата: 17.09.2022 15:21
Медия: Projectmedia

Заглавие: Стартира 11-ото издание на конкурса "Валя Крушкина – журналистика за хората"

Дата: 19.09.2022 09:06
Медия: Съюз на българските журналисти

http://projectmedia.bg/2022/09/17/1000-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B2-15-%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8/
http://sbj-bg.eu/article/details/53319/++Startira+11-oto+izdanie+na+konkursa+%E2%80%9EValya+Krushkina+%E2%80%93+zhurnalistika+za+horata%E2%80%9C


Български журналисти от различни медии, издавани в България или чужбина могат да бъдат номинирани от трети
лица или да се самономинират в една от четирите категории:

Пишещ журналист - печатни медии и онлайн медии;

Журналист от електронна медия - радио и телевизия;

Снимащ журналист - оператори и фотографи;

Журналист - надежда - млад журналист.

Материалите, с които журналистът участва, трябва да са авторски и да са публикувани в последните 12 месеца – от
11 септември 2021 до 10 септември 2022 година). Останалите условия ще откриете в Указанията за номиниране.

Участието в конкурса става чрез попълване на Формуляр, в който трябва да се опишат мотивите за номинацията.
Материалите също трябва да бъдат представени. Попълнените формуляри с номинации, както и материалите се
изпращат на електронна поща: konkurs@frgi.bg

Номинации се приемат на горепосочения електронен адрес в срок до 01.11.2022.

Материалите ще бъдат оценявани от независимо жури, състоящо се от журналисти от различни медии,
включително носители на наградата през годините. Критериите за оценка на представените в конкурса материали
са обективно и широко представяне на конкретен казус, нестандартното му отразяване и други.

Наградите "Валя Крушкина – журналистика за хората" са част от дейността на Фонд "Валя Крушкина", учреден при
Фондация "Работилница за граждански инициативи" на 11 септември 2012 г. През годините са правени различни
промени в категориите на конкурса, отразяващи тенденциите в развитието на журналистиката у нас. Конкурсът
става все по-разпознаваем в журналистическите среди, както и извън тях. В досегашните 10 издания на конкурса
са номинирани над 460 журналисти с повече от 950 материала. Наградите се превърнаха в мерило за качествена
журналистика и в гилдията, и сред широката общественост се приемат за сериозно признание за работата на
наградените журналисти.

През 2022 г. Академията е национален победител в категория "Oтговорно и приобщаващо предприемачество" на
Европейските награди за насърчаване на предприемачеството.

До 17 октомври може да се кандидатства в "Академия за местни предприемачи 6.0" - обучителна програма,
специално създадена за хора с предприемачески идеи, които искат да стартират собствен бизнес в
тютюнопроизводителните региони в страната - областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра.

Участието в Академията за местни предприемачи е безплатно, а кандидатстването става чрез попълване на
онлайн формуляр до 17 октомври 2022 г. Одобрените кандидати ще участват в поредица от практически насочени
обучения с ментори с дългогодишен бизнес опит. По време на обученията се разработват бизнес планове на
проектите, провеждат се обучения в областта на продажби и маркетинг. Ментори и предприемачи ще подготвят
заедно презентации за представяне на проектите пред журито на програмата, което ще определи победителите в
"Академия за местни предприемачи 6.0".

Разходите на избраните участници за пътни и настаняване (ако обстановката позволява) по време на обученията,
които ще се проведат в София, ще бъдат покрити от организаторите. Едновременно с това организаторите са в
пълна готовност за онлайн провеждане на обучителните модули. Представянето на най-добрите идеи пред журито
на Академията и определянето на големите победители ще се състои в края на месец януари 2023 г.

Както и в предишните пет издания на Академията, има награден фонд, предоставен от Филип Морис България,
който тази година е в размер на 30 000 лв.

През септември и октомври екипът на център "Ринкър" ще проведе поредица от информационни срещи, за да
улесни потенциалните кандидати. Експерти ще представят програмата, ще разкажат какво включва обучението,
какви бизнес проекти ще бъдат насърчавани и ще отговорят на въпроси. Едновременно с това ще бъдат
проведени и два уебинара, които ще дадат възможност на желаещите да зададат своите въпроси дистанционно.

Не се притеснявайте да се свържете с нас и да зададете своите въпроси на:

e-mail [email protected]

Заглавие: Кандидатстването за шестото издание на "Академия за местни предприемачи 6.0" започва

Дата: 19.09.2022 10:40
Медия: Vratsa GUIDE

https://novini.vratsa.eu/bg/kandidatstvaneto-za-shestoto-izdanie-na-akademiya-za-mestni-predpriemachi-60-zapochva/


или на тел.: 02/987 1574, 981 1901, 988 0080; 0886 760 730

Повече информация: https://rinkercenter.org/bg/accelerators/akademia-za-mestni-predpreimachi-2022.html

Последвайте нашата Facebook страница: https://www.facebook.com/RinkerCenter/

"Академия за местни предприемачи" е специално създадена за хора с предприемачески идеи от
тютюнопроизводителни региони в страната - областите Кърджали, Хасково, Благоевград и Силистра. Осъществява
се от Център за предприемачество и обучения "Ринкър" към Фондация BCause с финансовата подкрепа на Филип
Морис България като част от програмата "Забавно лято, грижовна есен 2022".

Веселина Йорданова, експерт ''Дарителски програми и фондонабиране'' + Стефан Милев, студент в
Медицински университет - София, "Бизнес старт", 19.08.22

През последните години България преживя поредица от кризи, които обаче обединиха хиляди хора в правенето на
добро и показаха огромната съпричастност и умения за самоорганизация на българите. Това коментираха
Веселина Йорданова, експерт ''Дарителски програми и фондонабиране'' на фондация Bcause и Стефан Милев,
студент в Медицински университет - София, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Роселина Петкова.

"Ние живеем в поредица от кризи – пандемията, войната в Украйна и бежанците, а сега и наводнението на
карловските села. Наблюдаваме много бърза самоорганизация на доброволци – хората вече реагират много
бързо на криза. Тази тенденция ни обединява в правенето на добро. Ние администрираме DMS платформата,
пълни сме с кампании, които събират средства за пострадалите хора, а има и много доброволци, които помагат на
място. Хубаво е, че хората помагат с каквото могат", казва Веселина Йорданова.

По нейни думи мисията на фондацията е добротворчеството да се превърне в част от ежедневния живот на
хората. Тя отбелязва, че много компании вече даряват средства ежемесечно, а фондацията работи с фирми, които
не само предоставят финансова помощ, но и организират доброволчески кампании със служителите си. "По време
на бежанската криза доброволците бяха първите които отвориха домовете си за украинските бежанци, НПО
секторът беше първият, който реагира като създаде интеграционни центрове и помогна на украинските деца и
техните родители".

Една от важните инициативи на фондация Bcause е "Готови за успех", която предоставя стипендии на ученици от
11-ти и 12-ти клас и студенти бакалаври с отлични постижения, които живеят в институции или са изгубили единия
или двамата си родители. Тя е стартирала в партньорство с Фондация "Сирак" през 2006 година. Стипендиите са
осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. "В момента приоритетно подкрепяме
студентите по медицина и медицински специалности, тъй като те най-трудно съчетават работата с ученето и имат
най-скъпите учебници. Нашите стипендианти бяха сред първите доброволци по време на Covid пандемията",
разказва тя.

Минималният необходим успех е над 5.00 за студенти и над 5.50 за ученици. Стипендията осигурява 2500 лева за
студент и 1000 лева - за ученик в 11 и 12 клас. Броят на стипендиите "Готови за успех" зависи от сумата на набрани
през годината дарения.

"Всяка година събираме средства от нулата изцяло от дарения, а през октомври разпределяме всичко набрано.
Миналата година подкрепихме 118 стипендианти. Все още не знаем точната набрана сума, стремим се да
подкрепяме над 100 деца всяка година", казва тя.

Стефан Милев е един от тези стипендианти и вече започва последната си година обучение в Медицинския
университет в София. "Образованието е трудно, трябва да си готов за много учене", споделя той. "Ангажирани сме
по цял ден, а в свободното време се готвим за изпити. Обучението е 6 години след което има една година
държавен стаж. Следва специализацията, Придобиването на диплома обаче не означава че можеш да
практикуваш, следва специализацията, която отнема 4-5, а понякога дори 7 години в зависимост от избраната
специалност".

Кандидатурите за стипендията се приемат до 10 октомври, като повече информация може да бъде намерена на
уебсайта на фондация Bcause.

Вижте целия коментар във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.

Заглавие: Доброволчеството и бързата реакция при криза са все по-застъпени в България

Дата: 19.09.2022 13:07
Медия: Телевизия Блумбърг

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/110605-dobrovolchestvoto-i-barzata-reaktsiya-pri-kriza-sa-vse-po-zastapeni-v-balgariya


Иновативното приложение Ninjiro (Нинджиро) помага на родителите да предадат на своите деца основните
принципи, свързани с управлението на семейния и личен бюджет. Зад новата услуга стоят Fibank (Първа
инвестиционна банка) и Mastercard, като приложението е налично за всички, които разполагат с банкова карта,
независимо коя е банката издател у нас. Ninjiro е достъпно в платформата Viber, като е напълно безплатно. Това
стана ясно по време на събитие, проведено днес в София, на което бе представено приложението.

Принципът, на който залага приложението, представлява модел за поставяне на задачи и получаване на
възнаграждение след успешното им изпълнение. Точно това е и посланието, скрито в името на услугата, което от
японски означава "възлагам на друг човек да изпълни задача".

Приложението позволява на родителите да поставят задачи на децата, след което да проверят дали те са
изпълнени. При успешно изпълнение на задължението, детето печели точки, които в последствие след
разрешение от родителите може да превърне във ваучери, чрез които да закупи стоки или да участва в социални
каузи.

Така например, родител може да изиска детето да подреди стаята си, като определи точките, които ще бъдат
спечелени при успешно изпълнение на задачата. След като детето докаже изпълнението, например чрез
изпращане на подредената стая, родителят превежда точките.

Точки се заплащат от родителите чрез банкова карта, като единствено от тях зависи колко точки ще получи детето
за изпълнението на задачи и какъв ще бъде общият им обем.

Осребряването на ваучерите става при търговци, партньори на приложението, като сред тях са два от големите
онлайн магазини у нас. Социалната кауза, за която детето може да избере да дари средства, е свързана с
опазването на пчелите у нас. В бъдеще партньорската мрежа на Nijiro ще се разширява, обясни Илона Станева,
директор "Маркетинг и реклама" в Първа инвестиционна банка.

По думите на Никола Бакалов, главен изпълнителен директор на Fibank, финансовата грамотност е нещо, което
децата трябва да усвоят от ранна възраст. "Когато финансите са гръбнака на една икономика е много важно да се
приобщят младите от ранна детска възраст", посочи той, изразявайки удовлетворението си, че приложението на
банката е достатъчно достъпно и привлекателно за децата.

Според него, не винаги е подходящо да се възпитават деца чрез фиксиране на възнаграждение за поемането на
ежедневни задължения, но реалността понякога изисква прилагането на този модел. "Не винаги нещата, които са
правилни са възможни, затова понякога се налага да влагаме въображение", каза той, добавяйки, че наличието
на социални каузи, за които детето може да харчи натрупаните си средства е добра алтернатива, която той ще
наблюдава с интерес.

По думите на Ваня Манова, регионален мениджър на Mastercard за България, РСМ и Косово, приложението ще
помогне на децата да подобрят финансовата си грамотност, което е превръща в една социално отговорна
платформа.

"С Ninjiro родителите пък имат възможност да помогнат на децата си да си поставят цели, да спазват обещанията
си и да изкарват платежни точки по забавен начин, които не само да инвестират в предмети, но и да направят
нещо добро.", каза тя.

Полина Видас, директор маркетинг и комуникации за България, Македония, Албания и Косово на Mastercard,
обясни, че децата могат да изберат да вложат средствата си в осиновяването на пчелен кошер или в засаждането
на медоносно дърво. Това отразява нагласите на поколението, родено след бума на дигитализацията, тъй като
над 77% от потребителите вярват, че компаниите имат по-голям потенциал от правителствата да осъществят
позитивна променя, стана ясно от думите й.

Партньори на проекта са Rakuten Viber, RoboLabs, DigitalKidZ и Асоциация Родители.

Заглавие: Иновативно приложение на Fibank и Mastercard помага на децата да развият финансова грамотност

Дата: 21.09.2022 10:24
Медия: Actualno.com

Заглавие: Над 500 доброволци от TELUS International Bulgaria помагат на 50 пчелари от цялата страна

Дата: 21.09.2022 15:48
Медия: Агенция "КРОСС"

https://www.actualno.com/finance/inovativno-prilojenie-na-fibank-i-mastercard-pomaga-na-decata-da-razvijat-finansova-gramotnost-news_1814975.html
https://www.cross.bg/telus-pchelari-international-1702284.html


/КРОСС/ След две години в хибриден формат, TELUS Дни на подкрепа се завръща със събитие на живо. На 24
септември над 500 доброволци от TELUS International Bulgaria, заедно с техните приятели и семейства, ще се
превърнат в пчелари за един ден. Съвместно с екипа на фондация "Истински мед" те ще запретнат ръкави, за да
сглобят 60 нови кошера, 1200 кошерни рамки и информационни материали, които да бъдат в помощ на 50
пчелари от цялата страна. "Пчелар за един ден" - това е мотото, под което компанията организира
доброволческата инициатива в Зоологическата градина в София. Едновременно с това, ще се проведе и онлайн
творческа работилница, която цели да създаде информационни материали, които да бъдат полезни в работата на
подкрепените пчелари.

Инициативата помага на стартиращи пчелари от платформата "Истински мед", чиято мисия е опазването на
пчелите. Дарението, което ще направи компанията, възлиза на повече от 100 000 лева и е под формата на
кошери, ценни материали и оборудване. Част от тях са и 10 електрически центрофуги, които "Истински мед" ще
предостави на пчелари, които имат най-голяма нужда. С тях те могат много по-ефикасно да изваждат меда от
питите и петорно да оптимизират процеса по получаването му.

TELUS International Bulgaria полага усилия в посока запазване биоразнообразието на българската природа и в
частност грижата за пчелите. До този момент, компанията и фондация Обществен борд на TELUS International
Bulgaria, са подкрепили финансово дигитализирането на "Музея на пчелата" в София, предприемаческия проект в
областта на пчеларството - "Деца със светло бъдеще", реализиран в с. Джурово ив помощ на уязвими семейства, .
Компанията също така подпомага и програмата "Осинови кошер", като през 2022 г., е осиновила над 750 000
пчели, за които се грижат пчелари в различни точки на България. В момента "осиновените" пчели опрашват над
900 милиона цветя всяка година.

Тази година TELUS Дни на подкрепа отбелязва своя 10-годишен юбилей. За този период компанията и фондация
"Обществен борд на TELUS International в България" е дарила над 2 млн. лева в подкрепа на повече от 200
благотворителни и образователни организации и каузи. Участие в тях като доброволци са взели над седем хиляди
служители в подкрепа на мотото "Даваме там, където живеем", дарявайки над 40 000 часа доброволчески труд.

Ако наскоро сте станали родители или това радостно събитие ви предстои, можете да научите как да къпете, как
да храните правилно бебето и как правилно да се грижите за кожата на новороденото на безплатната онлайн
лекция "Първи грижи за новороденото".

Тя се организира на 5 октомври 2022 г. от 14,30 ч. от екипа на Център за обществена подкрепа "За деца и
родители" - Пловдив и УМБАЛ "Пловдив". Лекцията ще води изтъкнатият пловдивски специалист и началник на
Отделението по неонатология д-р Диана Аргирова.

Всеки майка и татко, които чакат своето дете, ще получат книжка за майката и бебето от фондация "За Нашите
Деца", за да бъдат добри, уверени и грижовни родители.

Желаещите да се включат трябва да се регистрират до 3 октомври 2022 г., за да получите линк за достъп до
лекцията в Google Meet.

За записване:

032/ 943 444, 0878 445 628 , s.slavcheva@detebg.org

Лице за контакт: Сибила Славчева, ЦОП "За деца и родители", гр. Пловдив

По повод юбилейното 10-то провеждане на кампанията "Книги за смет" тази неделя, 18 септември, на паркинга на
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Централните хали в София се проведе първото издание на "Зеленият площад". Фестивалът, в който се включиха
повече от 1200 души, комбинира участието в кампанията, заедно с множество работилници, игри, арт инсталации и
музикална програма. Финалното събитие в София беше част от националното турне, което през тази година се
провежда в общо 15 града в цялата страна.

В истински празник за цялото семейство се превърна събитието "Зеленият площад", в което участие взеха и
"зелените" посланици на "Книги за смет" Свилен от "Остава" и Дара Екимова. Илюстраторката Мила Лозанова
беше водеща на работилница за направа за бижута от рециклирана пластмаса, която беше изключително
посетена от децата през целия ден. Арт инсталацията "Сергия за хранителни отпадъци" на организацията "За
земята" обръщаше внимание върху проблема с разхищението на храна и какво може всеки от нас да предприеме
като дейност, за да ограничи хранителните отпадъци в домакинството си. Устойчиви бизнеси от квартала
представиха щандове с книги за деца, дрехи от устойчиви материали и други. Играта "Климатична фреска"
привлече интереса не само на децата, но и на възрастните.

"Книги за смет" отбелязва рекордно издание за 10 годишнината си. В София на двете локации бяха събрани и
рециклирани близо 3 тона отпадъци. Бургас се нареждат втори с 2200 килограма. Пловдив изравняват с Бургас
тази година и също отбелязват сходно количество събрана пластмаса. Един от новите градове в кампанията,
Ямбол, събира цели 480 кг в първото си провеждане.

Традиционен партньор на инициативата "Книги за смет" е Българо-американска кредитна банка, която всяка
година подкрепя кампанията, в контекста на зелената стратегия за развитие, която следва. Банката е един от
двигателите на променящите се икономически модели и политики за развитие, с интегриране на зелената идея в
тях. Мисията на БАКБ е насочена към предоставяне на иновативни финансови решения, основани на три
взаимосвързани приоритета – зелено банкиране, социално банкиране, и устойчиво банкиране. Банката има
дългосрочен ангажимент за ограничаване на използването на природни суровини, финансиране на екологични
проекти и създаване на дигитални, безхартиени продукти. БАКБ печели приза "Най-зелена банка" в конкурса "Най-
зелените компании" на В2В Media четири поредни години (2018,2019,2020,2021)

За десетте години, в които се провежда инициативата "Книги за смет", за последващо рециклиране са събрани и
предадени над 121 тона пластмасови отпадъци и са раздадени над 100 000 книги. Kaufland България партнира на
инициативата от 2019 година като спомага за увеличение на локациите в цялата страна. Всички пластмасови
отпадъци, събирани в кампанията, се рециклират от "ЕКОПАК България", които са партньори на инициативата от
самото й създаване.

Kaufland България подкрепя каузата на фондация Credo Bonum и издателство Smart Books, които са създатели на
"Книги за смет", като част от своя дългосрочен ангажимент за ограничаване на пластмасата за еднократна
употреба, предотвратяване на нейното използване, повече рециклиране и по-устойчиви опаковки.

УниКредит и "Заедно в час" обединяват сили в подкрепа на образованието на децата в едно значимо
общоевропейско партньорство. То ще се реализира в седем страни, в които групата присъства: Австрия, България,
Германия, Италия, Румъния и Словакия. Скоро партньорството ще бъде разширено и ще обхване и "Заедно в час"
в Сърбия, която работи за присъединяването си към глобалната мрежа на "Заедно в час" през следващите
месеци. Този нов съюз ще използва общ подход, като се съсредоточи върху иновациите и приобщаването, за да се
постигнат резултати и да се отключи пълният потенциал на младите хора в Европа.

Досега "Заедно в час" има положително въздействие сред повече от 300 хиляди ученици в Европа, с участието на
над 4000 учители в своите програми, а над 9000 възпитаници продължават да работят в сектори като училищно
ръководство, обществена политика и социални иновации. Сътрудничеството с УниКредит значително ще укрепи
тези усилия и резултати чрез предоставяне на ресурси и подкрепа за обучението на участващите учители, което ще
даде още възможности на местните общности да променят образователните системи в области с недостатъчно
ресурси и ще спомогне за изграждането на по-приобщаваща училищна среда, която предлага качествено обучение
за всички деца, година след година.

С помощта на тези отдадени преподаватели, учениците ще придобият знания, умения, нагласи и ценности, от
които се нуждаят, за да се справят в променящото се общество и новата работна среда. С правилната нагласа и
умения те ще имат по-добри възможности да постигнат финансова сигурност и да бъдат информирани граждани,
които имат добър обществен принос. Чрез създаването на по-добри възможности за реализиране на пълния им
потенциал, тази иновативна програма развива ново поколение европейски лидери.

Андреа Орчел, главен изпълнителен директор на УниКредит, заяви: "Няма друг фактор, който да определя
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бъдещия успех на нашия континент повече от образованието и развитието на нашите млади хора. За да направим
това, трябва да повишим квалификацията и да подкрепим учителите, като им дадем всички инструменти, от които
се нуждаят, за да бъдат възможно най-добрите преподаватели. Ангажиментът на УниКредит да даде възможност
на общностите за напредък надхвърля предоставянето на финансова подкрепа, поради което съм развълнуван да
обявя нашата съвместна работа със "Заедно в час". Партньорството ни с тази изключителна организация ще ни
помогне да изпълним ангажимента си за социално подобрение в съответствие с нашата стратегия за
екологичните, социалните и управленските фактори. Ще използваме присъствието на УниКредит на континента, за
да гарантираме, че достигаме до онези общности, които имат най-голяма необходимост. С нетърпение очаквам да
видя резултатите от това партньорство: резултати, които ще имат ефект в цяла Европа през следващите
десетилетия."

Уенди Коп, главен изпълнителен директор и съосновател на "Заедно в час", заяви: "Образованието играе
жизненоважна роля за икономическото и социалното благосъстояние на всеки регион. Докато някои ученици в
Европа получават добро обучение от сегашните системи, има и голям брой деца, особено от маргинализирани
общности, които не получават качествено образование. За да може Европа да посрещне предизвикателствата на
този век, е необходимо спешно да се работи в партньорство с училищата, правителствата и семействата, за да се
гарантира, че всяко дете има възможност да реализира своя потенциал."

"Със "Заедно в час" вече сме реализирали общи инициативи и сме доказали ефективността на съвместната ни
работа в полза на децата. Старта на новото ни партньорство ще награди всичко постигнато до момента – не само
чрез финансовата подкрепа, а и чрез активното ангажиране на наши колеги като доброволци", каза Цветанка
Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

"Образованието е сфера, която се променя бавно и изисква дългосрочни политики, визионерско мислене и
устойчиви инвестиции от цялото общество. Oт тези усилия обаче зависи бъдещето на България. Затова и
подкрепата на бизнеса и социално отговорни компании като Уникредит Булбанк е изключително ценна. В "Заедно
в час" вече повече от 12 години работим за каузата всяко дете в България да има достъп до качествено
образование и възможност да развие потенциала си. Уникредит Булбанк е наш верен партньор още от първите
години, когато тепърва прохождахме в сферата с привличането на нови учители. Днес сме щастливи, че
продължаваме заедно с още по-голяма подкрепа и партньори от цяла Европа да надграждаме това партньорство
и да помагаме на българските ученици да развиват умения на бъдещето и да получават образование, което да ги
направи отговорни и щастливи граждани на Европа и света", допълва Траян Траянов, изпълнителен директор на
"Заедно в час" България.

УниКредит ще подкрепи мрежата на "Заедно в час" с дарение от близо 2 милиона евро за финансиране на
дейности за учебната 2022-2023 г. Тя ще ангажира и свои служители като доброволци, които да подпомогнат
промяната, като отделят от времето си и споделят своите знания и умения. Един от ключовите елементи за успеха
на учениците е присъствието на примери за подражание, които да споделят с тях вдъхновяващи разговори и
семинари, както и опит от реалната работна среда.

Този съюз ще използва общоевропейските мрежи на двете организации, които работят трансгранично с местните
партньори за незабавни резултати в класните стаи и дългосрочно колективно въздействие в общностите. Чрез
укрепване на образователните системи и изграждане на среда, която е гъвкава и иновативна, ние гарантираме, че
децата в класните стаи днес могат да оформят по-добро бъдеще. Това ще бъде постигнато чрез овластяване на
учениците, култивиране на глобален активизъм, ангажиране на общността, споделяне на напредъка и повишаване
на осведомеността. Партньорството включва набор от специални ключови показатели за ефективност на местно
ниво във всяка от страните.

Италия 
В Италия акцентът ще бъде върху увеличаване на усилията на "Заедно в час" на национално ниво, започнали през
2020 г., в подкрепа на тригодишния ѝ план, който да обхване минимум 100 училища годишно от 2024 г. нататък.
Освен това ще бъде разработена платформа за електронно обучение с цел по-ефективно предоставяне на
съдържание и възможности за обучение на преподавателите. Същевременно чрез нея ще се споделят знания,
методология и подходи с повече участници в училищната система, за да се ускорят иновациите и промените в
образователен сектор като цяло, с което да се реагира ефективно на нарастващите неравенства и структурни
несъвършенства в страната. Целта е да бъдат обхванати до 10 000 ученици годишно от 2024 г. и да се подкрепят
над 150 възпитаници на "Заедно в час" в Италия, за да заемат ключови позиции в образователната система до
2025 г.

Австрия 
В продължение на 10 години "Заедно в час" в Австрия работи за постигане на визията си да даде възможност на
всяко дете чрез образование да води добър живот, независимо от образователното или финансовото състояние
на родителите му. Равенството в образованието е от ключово значение за постигането на тази визия. УниКредит
Банк Австрия ще подкрепи "Заедно в час" в изграждането на образователно равенство в средните училища и
детските градини в градските райони на Австрия с най-голяма разлика в постиженията. Досега над 440 високо
мотивирани преподаватели са направили промяната и са достигнали до над 45 000 деца в над 100 училища и 30
детски градини. 
България 
България има най-големи образователни неравенства сред държавите в ЕС. В обучението и подкрепата за



учителите и директорите липсва последователност, а неравенствата, пред които са изправени учениците, се
задълбочават. През последните 12 години "Заедно в час" работи за осигуряване на равен достъп до качествено
образование за всяко дете в страната чрез подбор, обучение и подкрепа на нови учители от различен произход и
цели училищни екипи. Тяхната програма "Нов път в преподаването" привлича хиляди кандидати годишно. В
момента над 400 души са завършили програмата, по-голямата част от които продължават да работят в
образованието, а участниците в първата или втората година на двугодишната програма са над 140. Програмата
"Училища за пример", стартирана през 2020 г., се фокусира върху училищната трансформация, като работи с 47
училища в 21 от 28 региона в страната и с над 440 учители и училищни ръководители. Освен това "Заедно в час" се
застъпва за промяна на политиката на национално ниво и подкрепя развитието на капацитета на регионалните
образователни органи и общинските образователни стратегии. Организацията също така е разработила и
продължава да разширява платформата за съдържание за учители, prepodavame.bg, която в момента достига до
над 20 000 педагози в страната. УниКредит Булбанк ще подкрепя "Заедно в час" в разширяването на всички тези
дейности, за да се увеличи тяхното положително въздействие и да се намали неравенството в образованието. 
Германия 
В Германия всяка година повече от 50 000 ученици напускат преждевременно училище без никаква
квалификация. Още по-голям брой се борят с намирането на професионална реализиация след напускане на
училище, като често се нуждаят от социални услуги. Невинаги германските училища са подготвени да предоставят
на всеки ученик индивидуалната подкрепа, необходима за получаване на диплома и за положителна перспектива.
От основаването си преди повече от десетилетие през 2008 г., "Заедно в час" в Германия работи за изграждане на
визия, при която всички деца и младежи получават добро образование, независимо от старта им в живота. Търсят
се хора, които създават промени и искат да допринесат за германската училищна система по време на своите
стипендиантски програми и след тях. Тази година повече от 176 стипендианти преподават в шест федерални
области. Заедно с над 700 възпитаници, те достигат до повече от 84 000 ученици в цяла Германия.
Хипоферайнсбанк ще работи в тясно сътрудничество със "Заедно в час" в Германия, за да увеличи значително
броя на учениците, до които достига, и да разшири програмата за стипендии. 
Румъния 
В Румъния най-малко двама ученици във всяка класна стая в средните училища не могат да четат. "Заедно в час" в
Румъния набира румънци с доказани лидерски способности и ги обучава и подкрепя да бъдат изключителни
учители. През учебната 2020-2021 година "Заедно в час" в Румъния обхвана над 14 000 деца чрез 165
вдъхновяващи стипендианти, които преподаваха в над 147 държавни училища в 22 региона. Над 93% от
стипендиантите на "Заедно в час" в Румъния отчитат, че учениците им са подобрили своята грамотност през
изминалата година, а 50% от стипендиантите са наблюдавали подобрение в посещаването на часовете и
участието на учениците в класната стая. След като разшири обхвата на програмата си с над 20% през изминалата
година, "Заедно в час" ще продължи да я разширява с помощта на УниКредит, за да достига до все повече ученици
всяка учебна година. 
Сърбия 
В Сърбия местоположението, семейството и социално-икономическите обстоятелства, в които се раждат децата,
често определят бъдещите им образователни резултати и в крайна сметка техните възможности в живота.
Междувременно Сърбия страда от значителен недостиг на кадри в училищата, което драстично засяга
разпределението на учителите. В резултат на това училища в извънградските райони в някои случаи затварят
поради недостига на учители, а децата се преместват в далечни градски и крайградски училища. "Заедно в час" в
Сърбия и УниКредит ще си сътрудничат за подобряване на достъпа до качествено образование за всички деца
чрез набиране, обучение и подкрепа на учителите, развитие на колективното им лидерство с положително
дългосрочно въздействие в образователната система в страната. "Заедно в час" в Сърбия работи, за да се
присъедини към глобалната мрежа на "Заедно в час" през следващите месеци и в този момент започва
сътрудничеството си с УниКредит Банк в Сърбия. 
Словакия 
Уменията на учениците в Словакия за четене, писане, смятане и наука са се влошили според резултати от
тестовете PISA на ОИСР. Това важи в още по-голяма степен за децата в социално необлагодетелствани и слабо
развити общности, като положението се влошава драстично през последните две години поради ограничителните
мерки в училищата. В продължение на седем години "Заедно в час" в Словакия обучава учители да преподават в
класни стаи в цялата страна и обхваща над 17 000 ученици. Днес 78% от 76-те им възпитаници работят в роли,
допринасящи за дългосрочното въздействие върху образователната система на Словакия. Тази година повече от
41 стипендианти преподаваха в 26 училища в региони в Източна Словакия и Братислава. УниКредит ще работи в
тясно сътрудничество със "Заедно в час" в Словакия, за да увеличи значително броя на обхванатите ученици и да
разшири програмата си за стипендии.

Заглавие: Nexo, ФРГИ и MindHub стартират национална образователна кампания, която повишава дигиталните
умения на българските учители
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Nexo, Фондация "Работилница за граждански инициативи" и MindHub обявяват конкурс за преподаватели от
цялата страна в най-мащабната безплатна образователна програма, "Код: Бъдеще". Програмата ще спомогне за
повишаване дигиталните умения на преподавателите в системата на училищното и предучилищното образование.
Конкурсът е отворен до 30.10.2022 година.

Намерете Вашия Формуляр за кандидатстване тук.

Световната регулирана институция за управление на дигитални активи - Nexo, обединява усилия с една от най-
големите граждански организации - Фондация "Работилница за граждански инициативи"(ФРГИ) и международната
образователна платформа за програмиране и роботика – MindHub, за да допринесат за повишаване качеството на
българското образование, като инвестират в преподаватели от цялата страна. .

"Nexo поставя за своя мисия да повиши качественото дигитално обучение в България, дългосрочно да подкрепи
българския учител и да насърчи модернизирането на образованието в страната. Екипът ни вярва, че с това
мащабно начинание, ще поощрим следващото поколение иноватори да превърнат държавата ни в извор на родни
високотехнологични решения за цял свят". – споделя Коста Кънчев, съосновател и председател на управителния
съвет на Nexo.

"Код: Бъдеще" е практическа обучителна програма, одобрена и акредитирана от МОН. Обучението е изцяло с
практическа насоченост и цели овладяване на основни концепции в програмирането, подобряване на уменията за
работа с компютър и платформи на английски език. Участниците ще повишат и своите общи комуникационни
умения в онлайн среда, посредством различни пособия, като електронни комуникационни форми, онлайн
запитвания, платформи като Zoom, Microsoft Teams, Confluence, Trello и др.

"Повишаването на дигиталните умения на българските преподаватели играе огромна роля в изграждането на едно
дигитално-грамотно поколение, което ще завладее съвременния свят с иновации, родени в България. Точно
заради това обединяваме усилията си и вярваме, че с успеха на "Код: Бъдеще" ще превърнем уменията на
съвременния свят и програмирането в достъпен език". - Илияна Николова, Изпълнителен директор на Фондация
"Работилница за граждански инициативи"

"MindHub вярваме, че дигиталните умения са ключови за образованието – трамплин за развитието на професиите
на бъдещето в родината ни. Нашата мисия е да подкрепим българския учител като развием компетенции,
необходими за модернизацията на учебния процес и спомагане успеха с това иновативно начинание". - Поли
Янкова, основател и ментор в Mindhub.

Мащабната инициатива "Код: Бъдеще" е напълно безплатна и отворена за кандидатстване за учители от
предучилищно и училищно образование от цялата страна от 20 септември до 30 октомври 2022 г.

Повече информация за конкурса ще намерите на следния линк.

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите": Как
неправителствените организации участват в промяната на образованието по Дарик радио с водещ Георги
Донков. Гости са Иван Господинов от "Образование без раници" и Светлана Михайлова от Център за
творческо обучение.

ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА

Когато в област като образованието се натрупват проблеми с десетилетия, те създават парализираща среда.
Обичайно държавата се затруднява да разпознае реалните причини за лошото функциониране на системата и
прибягва до частични решения. Гражданският сектор, от своя страна, предлага на образователните институции по-
цялостно експертно разбиране на образователните процеси и конкретни подходи към проблемите. 
Един от основателите на сдружение "Образование без раници" – Иван Господинов – смята, че е добре едно
училище да работи заедно с неправителствена организация и в последните 5-10 години такива партньорства се
оказват ценни. "Образование без раници" превеждат и адаптират качествени безплатни образователни ресурси в
помощ на учители, родители, деца и образователни институции. Иван отбелязва, че не е лесно да се прилагат
новите технологии в училище и те не винаги са полезни. Организацията търси качествени модели на
дигитализация в образованието и обучава учителите как да ги използват. 
Светлана Михайлова от Център за творческо обучение разказва за техния опит в прилагането на новите
технологии и работата им с училища, които работят с Гугъл. В страната те са около 500. Има и т. нар. Гугъл
референтни училища, които Гугъл разпознава като иновативни. В Централна и Източна Европа те са 16 и всичките
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са в България. За тези училища Гугъл е признал, че използват технологиите по смислен начин и това води до
трансформация на мисленето, подходите, съдържанието, преподаването. Новите технологии присъстват в
образованието от няколко години. Въпросът е какво повече могат да ни дадат, каква е тяхната добавена стойност. 

Светлана изброява няколко сериозни недостатъка на образователната система в страната. Преди всичко
проблемите са комплексни, това ги прави трудни за разпознаване като общовалидни и за решаване, отделя се
недостатъчно медийно време и пространство за обсъждане на публичните политики за образование. Но най-
важните проблеми остават неспособността на държавата да гарантира присъствието на всяко дете в училище и
качеството на образованието. Влизането на украинските деца в българската образователна система също
изисква внимание. Скоро ще завърши и първият випуск по новите програми. Необходим е анализ на резултатите
и какво трябва да се промени. Посоките са много и те изискват визия и желание за промяна. 
За Иван преди всичко трябва да се установи колко, какви и къде са пропуските след ковид пандемията. Това е
проблем в цял свят, за който не се говори достатъчно, но след време може да е късно за преодоляването му. Иван
смята, че сериозно внимание изискват и емоционалното състояние и умения на учениците. 
"Образование без раници" е един от организаторите на предстоящ предизборен дебат за образованието. Иван
смята, че участниците в него трябва да поемат ангажименти и политическа отговорност за положителни промени в
образованието. Той споделя, че би гледал не самите обещания на кандидат депутатите, а кой ги прави, с каква цел
и аргументи, с какво познаване на проблемите.
За Светлана и Иван особено обезкуражаващи са липсата на желание да се търсят решения на основните
проблеми в образованието, липсата на визия, мисленето и решенията на парче, липсата на стратегия за качество
на образованието и на критерии за качествено обучение. Това, което и двамата виждат, е едно разнопосочно и
хаотично движение на държавните институции без визия и концепция.
На този фон функционалната неграмотност на учениците (45% от 15 годишните) изглежда обяснима. Иван
отбелязва, че не само децата, но и обществото ни е функционално неграмотно и не приема това сериозно.
Образователната система не очаква децата да се справят с реалния живот и не ги учи на това. Обучението им е
структурирано така, че да остават функционално неграмотни. 

Извън училищните програми остава и възпитанието на добродетели, въпреки че те са решаващи за намаляване
на тревожността на децата и агресията в училище. За компенсиране на тази липса работи вече 12 години
фондация "Благотворител" чрез програми, конкурси и обучения на учители. 
Естествено е да се запитаме доколко гражданският сектор може да повлияе на образователната система. Дали са
достатъчни партньорствата с образователни институции, експертната помощ, която дават гражданките
организации, познанията за реалните проблеми на терен и конкретните подходи за решаването им. Според
Светлана истинско влияние на политическо ниво е възможно само ако има диалог с образователните институции
и обща цел. 
ххх

Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите.

Българите стават по-щедри. По света все повече хора даряват и помагат на непознати.

Дарителският индекс на България се е повишил през последната година до 41% - от 37% през 2020. Това показва
Световният дарителски индекс на КАФ 2022 (CAF World Giving Index 2022), който отрежда на България 54-то място
сред 119 държави.

Нарастването на щедростта е световна тенденция. През миналата година повече хора по света са дарили пари за
благотворителност и са помогнали на непознат, в сравнение с която и да е година от предходното десетилетие.

По света 3 милиарда души (62%) са помогнали на някого, когото не познават, което е с приблизително половин
милиард повече души в сравнение с времето преди пандемията. Около 200 милиона повече хора са дарили пари
за благотворителност по света, като дарителите са се увеличили с 10% в икономиките с високи доходи.

Заглавие: България е на 6-то място по темп на развитие на благотворителността в света

Дата: 22.09.2022 08:31
Медия: BCause

https://bcause.bg/news/news-sredata/849-bulgaria-e-na-6-to-myasto-po-temp-na-razvitie-na-blagotvoritelnostta-v-sveta.html


Световният дарителски индекс е едно от най-големите проучвания за дарителството, правени някога, като
обхваща близо 2 милиона души. Тазгодишният индекс включва данни от 119 държави, представляващи повече от
90% от пълнолетното население в света.

Индексът се формира, като на хората по света се задават три въпроса: дали са помогнали на непознат, дали са
дарили пари и дали са били доброволци за добра кауза през последния месец. Въпросите са част от ежегодното
Проучване на света на Галъп (Gallup World Poll).

Световният дарителски индекс на КАФ 2022 ще бъде обявен по време на 77-ата сесия на Общото събрание на
ООН, на събитие в Ню Йорк за ролята на частния сектор за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие.

За пета поредна година най-щедрата страна в света е Индонезия (68%), следвана от Кения на второ място (61%).
Много страни с високи доходи се завръщат в топ 10, след като от 2018 година насам имаха чувствителен спад в
доброволчеството и дарителството, задълбочен по време на пандемията. Към най-щедрите страни в света се
присъединяват САЩ, изкачили се на трето място, Австралия (4), Нова Зеландия (5) и Канада (8).

Великобритания се изкачва на 17-о място от 22-ро през 2020 г. Много страни с по-ниски доходи също повишават
резултатите си и повишават дарителския си индекс.

Топ 20: 1. Индонезия (68%), 2. Кения (61%), 3. САЩ (59%), 4. Австралия (55%). 5. Нова Зеландия (54%), 6. Мианмар
(52%), 7. Сиера Леоне (51%), 8. Канада (51%), 9. Замбия (50%), 10. Украйна (49%), 11. Ирландия (49%), 12.
Тайланд (48%), 13. Чешка Република(48%), 14. Нигерия (48%), 15. Обединени арабски емирства (47%), 16. Полша
(47%), 17. Великобритания (47%), 18. Бразилия (47%), 19. Гвинея (47%), 20. Филипини (47%).

България е на 54 място от 119 държави. Дарителският ни индекс за 2021 година е 41%.

В България през 2021: 72% са помогнали на непознат (28-то място в света), 34% са дарили пари (54-то място),
18% са били доброволци (80-то място).

Запазва се тенденцията у нас най-високи показатели да получаваме при въпроса "помощ за непознат", а
доброволчеството да е най-слабо представено.

Помощ на непознат са оказали 72% от запитаните, или 10% повече от предходната година. Това отрежда на
България 28-мо място в класацията по отношение на този аспект на човешкото поведение.

Спрямо 2020 през изминалата година гражданите на България са проявили по-висока активност по два аспекта
на благотворителността – помощ за непознат и доброволчество, без промяна е само броят на хората, които са
дарили пари – 34%.

Доброволчеството, което през последното десетилетие изглеждаше в застой с 5-6%, отбеляза най-голям скок през
2020 година и отчете 12%, през 2021 година продължава да нараства и достига 18%. Макар това да отрежда на
България 80-то място в класацията по отношение на доброволчеството, за страната ни е забележителен успех и
заслужава допълнително проучване.

За сравнение, в България през 2020: 64% са помогнали на непознат, 34% са дарили пари, 12% са били
доброволци. Тогава България отбеляза личен рекорд, като се изкачи от дъното на таблицата до 45 място от 114
държави.

Тазгодишният доклад поставя България в още една любопитна класация – на страните, в които се наблюдава най-
бързо развитие през последните пет години. В този топ 10 България е на 6-то място с ръст от 23% на дарителския
си индекс от 2018 година насам. Челното място се заема от Чешката република с ръст от 29%. Следват я Китай и
Сърбия с по 28%, Русия (26%), Парагвай (24%). След България на седма позиция е Венецуела (22%), а Полша,
Литва и Виетнам имат ръст по 21%.

Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause: "Миналата година скокът в класацията на
България ни донесе колеблива радост - нали увеличението в дарителството и доброволчеството беше породено от
задружния отговор срещу COVID-19. Индексът на България за 2021 година отново е добър и надеждите ни за
тенденция нарастват. Но Световният дарителски индекс не е причина за радост или отчаяние, нито за оценка на
качеството на нациите. А е повод за вглеждане в движещите сили на благотворителността и дискусия как да
запазим и развием моделите, довели до ръст. Това, което Фондация BCause като дарителска организация вижда,
е повече желание и повече умения у хората в благотворителните организации да общуват, печелят поддръжници и
набират редовно средства. Възникват кампании, групи, организации с голям заряд да увличат хората с каузата си.
За много активни хора дарителството става обичаен начин на социална ангажираност. Да се дарява е на два клика
разстояние и все повече дарители го изминават и то редовно."

Украйна е единствената европейска страна в топ 10 на Световния дарителски индекс. Тя се издига до 10-то място
от 20-то през предходната година. Високият резултат от данните, събрани преди военния конфликт през 2022 г.,
отразява новите начини за ангажиране с благотворителност, които са се появили в Украйна, заедно с
повишаването на жизнения стандарт и увеличените нужди, следствие от пандемията.

Нийл Хеслоп OBE, главен изпълнителен директор на КАФ (Charities Aid Foundation): "Дарителството по света



приема различни форми и дори дефинициите за това какво представлява благотворителност и щедрост се
различават в различните култури. Нашият Световен дарителски индекс цели да измери щедростта, изразена чрез
три аспекта на човешкото поведение. Обнадеждаващо е, че общият резултат на Индекса се е повишил, което
показва, че хората по света са участвали повече в щедри действия, отколкото през предходната година.

На фона на несигурна икономическа, социална и политическа обстановка, Световният дарителски индекс
подобрява нашето разбиране за ролята на глобалното дарителство. Covid-19 засегна най-бедните и уязвимите в
света и попречи на напредъка към целите за устойчиво развитие на ООН. В идващите трудни години надеждите
отново са обърнати към частните дарители и бизнеса, които са призовани да запълнят липсата на достатъчни
финанси, а благотворителните организации – да използват ограниченото си финансиране с най-голям резултат."

Методология

CAF World Giving Index е базиран на данни от проучването World View World на Gallup, дългосрочен
изследователски проект. За това издание са включени данни за 119 държави, анкетирани са близо 2 млн. души,
представляващи над 90% от глобалното възрастно население. Проучването задава въпроси за много различни
аспекти на живота днес, включително дарителско поведение. Анкетирането в България е направено от 4 юни до 17
юли 2021 г.

CAF World Giving Index се провежда от 2009 година.

Пълният доклад от 2022 година.

Данни от предходни години.

Фондация BCause обявява "Акселератор 3 - есен 2022 г.". Каним да кандидатстват неправителствени организации,
регистрирани по ЗЮЛНЦ. С Акселераторите ние насърчаваме и подкрепяме с нашата експертиза краткосрочни
дарителски кампании. Целта е повишаване на капацитета на избраните участници, както и увереността им, че
могат да се справят по-добре самостоятелно.

Участниците ще бъдат част от световното движение за даряване #ЩедрияВторник / Giving Tuesday. Движението
възниква през 2012 г. като реакция на традиционния "Черен петък" в края на ноември, когато магазините
привличат тълпи клиенти с бомбастични предколедни намаления и много хора купуват твърде много и ненужни
вещи. Идеята е проста: ден, който насърчава хората да правят добро. В рамките на #ЩедрияВторник всеки може
да помогне на любима кауза – с даряване на пари или вещи, доброволчество или дори само със споделяне на
каузата сред приятели и познати. Постепенно тази идея се превърна в глобално движение, което вдъхновява
стотици милиони хора от над 80 държави да даряват, да си сътрудничат и да празнуват щедростта. В България
официален партньор на движението е фондация BCausе, а денят ЩедърВторник тази година е 29 ноември.

Ако се чудите как се организира успешна дарителска кампания, нашата покана е точно за вас! На 5 октомври 2022
от 15:00 до 16:30 часа ще проведем онлайн Информационна среща за желаещите организации. Участието се
заявява чрез регистрация онлайн като регистрираните участници ще получат линк в Teams.

На срещата ще чуете историите на кампании на 3 от участниците в предните два Акселератора. Няколко човека с
увреждания бяха част от 11-километровото състезание "По стъпките на Алеко" с помощта на екипа сърцати
доброволци от фондация "Ела и ти". Уникалният Коткодом в Балчик на сдружение "Малките големи" вече приютява
бездомни котки, макар и все още кампанията да продължава и да предстоят довършителни работи. Децата и
младежите, претърпели домашно насилие ще имат нова площадка за игри в Кризисния център на сдружение
"Самаряни" – Стара Загора, а настанените жени – нова професионална готварска печка, с която те и децата им
вече се чувстват почти като у дома.

На Информационната среща ще ви представим как протича Акселаторът и какво да очаквате. Включване в
Акселератора става с конкурс чрез попълване онлайн на Формуляр. Ще изберем 10 организации, които са активни
и отдадени на набирането на средства за своята работа.

Срокът за подаване на формуляра е 23 октомври 2022.

С какво да започнете още сега? Предлагаме Ви да попълните Въпросник за оценка на готовността за дарителска
кампания – ще оцените на какво ниво сте като капацитет, опит и ресурси!

Какви са резултатите от първите два Акселератора - 20-те организации проведоха общо 26 кампании, с които

Заглавие: Фондация BCause обявява началото на есенния Акселератор за дарителски кампании на НПО

Дата: 23.09.2022 16:01
Медия: BCause

https://bcause.bg/news/news-grantmaking/852-fondatia-bcause-obyavyava-nachaloto-na-esennia-akselerator-za-daritelski-kampanii-na-npo.html


успяха да наберат над 110 000 лв. през Platformata.bg и DMSbg.com.

Повече подробности какво е Акселераторът, за кого е подходящ, дали Акселераторът е точно за вас, Календар - на
страницата на проекта.

"Акселератор 3 – есен 2022 г." е част от поредица дейности в рамките на проект "Информиране, ангажиране,
успех!"

Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските
организации.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ -
(БРОЙ НОВИНИ: 37)

Въпреки че леката бременност и всички направени прегледи и изследвания преди 8 години, неочаквано за
Силвена Христова и Красимир Ламбов детето им се ражда със синдром на Даун.

Година и половина след появата на Микаела, Красимир предлага на Силвена да запишат видео, с което да
покажат как живее семейството.

Основават Фондация "Живот със Синдром на Даун" през 2017 г.

Интересът към първия клип (за 2 дни са го гледали близо 200 000 души!) ги кара да направят поредица с цел да
повишат информираността в обществото за синдрома на Даун на разбираем език и да покажат, че това състояние
не е присъда, а предизвикателство.

Вече са качени над 140 клипа. 
Видеата им са гледани общо над 40 милиона пъти. Само абонатите са повече от 136 000 души.
Семейството е сигурно, че с фондацията и видеоканала си помагат и на много други като тях.

Микаела вече е във втори клас.

"Обича да ходи на училище. Няма търпение да види децата и учителката си. Радваме се, че в днешно време децата
са разбиращи и приемащи. Микаела среща само добро отношение. С гордост можем да кажем, че случваме
промяната", сподели пред Радио София Силвена.

Сред постиженията си тя добави промените в учебниците по биология, както и в наредбата за освидетелстване на
работоспособността на хората със синдром на Даун.

Чуйте Силвена Христова и Красимир Ламбов за тяхната дейност и ще разберете защо те са сред
будителите на 2022 година.

Заглавие: С видеоканала си Силвена и Красимир променят отношението към синдрома на Даун

Дата: 16.09.2022 14:06
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Дънди зарадва ученици от района за първия учебен ден

Дата: 16.09.2022 17:31
Медия: Ер Нюз

https://bnr.bg/post/101706005/silvena-i-krasimir-koito-s-videokanala-si-promenat-otnoshenieto-kam-sindroma-na-daun
https://rnews.bg/%D0%B4%D1%8A%D0%BD%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/


На 15 септември малки и големи ученици прекрачиха прага на учебните заведения в цялата страна. Плахи,
любопитни и изпълнени с мечти, първокласниците за първи път чуха училищния звънец.

По традиция и тази година "Дънди Прешъс Металс" се погрижи за най-малките ученици в Челопеч, Чавдар,
Златица и Крумовград, като подготви специална изненада за всяко дете. В класните стаи малчуганите бяха
зарадвани с индивидуални подаръци – мешка, лаборатория за кристали, бутилка за вода, химикал, с който да
пишат и пресмятат, молив, за да рисуват мечтите си и ключодържател-каска. Щастливи и развълнувани от
изпълнения с емоции ден, усмивки грейнаха щастливо на лицата им. Техните преподаватели благодариха за
направения жест от страна на компанията и за това, че първокласниците винаги получават подарък по случай
първия учебен ден, който създава още един незабравим спомен от началото на тяхното дълго изкачване по
стълбицата на знанията.

"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД се погрижи и за осмокласниците от Частна профилирана гимназия с
чуждоезиково обучение "Челопеч". По случай старта на новата учебна година те бяха приветствани с подаръци от
дружеството – мешка, бутилка за вода, тефтер, химикал, молив и ключодържател-каска. Подаръците, осигурени от
компанията целят да накарат учениците да се чувстват спокойни и приобщени в новото училище, където през
следващите пет години ще трупат знания и умения, ще сбъдват мечти, ще създават приятелства и заедно с техните
преподаватели ще градят стабилни основи от знания.

Професионална гимназия "Златица" започна новата учебна година с придобивка – лек автомобил, дарение от
"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД.

В навечерието на първия учебен ден, учебното заведение получи автомобил, с който учениците ще правят своите
първи стъпки в шофирането. От страна на компанията присъстваха Ани Шопова, ръководител "Връзки с
обществеността" и Тихомир Бакърджиев, Главен инженер "Поддръжка-Добив", който връчи ключа и документите
от автомобила на директора Величка Баланова. Той пожела безаварийно използване на моторното превозно
средство и много успехи на учениците, а от името на професионалната гимназия Величка Баланова благодари на
своите партньори от "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД за направения жест и им пожела да бъдат здрави.
Изрази своето задоволство от така нужната придобивка за цялото училище. Освен, че училището се сдоби с нов
автомобил, компанията дари и система за диагностика на автомобили.

На 12 септември тържествено бе открита академичната 2022/2023 учебна година в Минно-геоложки университет
"Св. Иван Рилски". Проф. д-р инж. Илия Гърков, изпълнителен директор на "Дънди Прешъс Металс" в България и
член на Съвета на настоятелите на МГУ и Ирена Цакова, директор "Разрешителни и правни дейности" в двете
дружества в Челопеч и Крумовград бяха част от официалните гости на събитието.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на университета, откри новата учебна година и приветства студентите
първокурсници като отбеляза, че всичко, което ни заобикаля, е продукт на работата на хиляди професионалисти
от минната индустрия.

"Суровините определят битието на цивилизациите и днес сме все по-зависими от тях. Предизвикателството на
Зелената сделка и кръговата икономика не може да бъде посрещнато без качествени суровини. Материали, които
допреди 20-30 години не бяха особено ценни, днес са критично важни. Европа трябва да бъде енергийно
независима, а за това ѝ трябват собствени ресурси и суровини. Ето защо ролята на университета е от такова
решаващо значение. Няма по-подготвени от специализираните в нашата област инженери, които да разбират
суровините и това как се решават съпътстващите ги екологични проблеми.", каза още той.

Отец Антоний от Патриаршеската катедрала – храм паметник "Св. Александър Невски" по традиция извърши
водосвет за здраве и просперитет, а националният фолклорен ансамбъл "Българе" закри тържеството с
фолклорни изпълнения.

Професионалната асоциация по роботика и автоматизация ПАРА организира на 19 и 20 септември в "София Тех
Парк" хибридно събитие, насочено към иновациите в индустрията и развитието на млади таланти - Robotics
Strategy Forum, съобщава асоциацията.

Очаква се събитието да бъде открито от служебния министър на иновациите и растежа Александър Пулев с
участието на Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия и Генчо Керезов, заместник-кмет по дигитализация на София. Лазар Петров от Фонда на
фондовете ще изнесе лекция на тема "Инвестиции за устойчив икономически растеж".

Заглавие: Форум за роботика се открива в понеделник в София

Дата: 16.09.2022 19:04
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/economy/329156-forum-za-robotika-se-otkriva-v-ponedelnik-v-sofiya


Панелите ще се излъчват онлайн във "Фейсбук" (Facebook), "Линкдин" (LinkedIn) и "Ютюб" (YouTube) каналите на
ПАРА, както и ще могат да се гледат физически от дистанция в една от залите. Събитието акцентира на
изложбената част.

Партньори на форума са "София Тех Парк", Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП), направление "Дигитализация, иновации и икономическо развитие'' към Столична община,
Фондация "Америка за България", Фонд на Фондовете, Българска стопанска камара, BESCO - The Bulgarian Startup
Association, Enterprise Europe Network Bulgaria, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Trans4mers,
Атлантически клуб в България, DEV.BG и Американска търговска камара в България.

/СС/

Вулкан и остров в центъра на Русе, кули, проектирани и построени от деца "инженери" - това е светът на знанията
и модерното образование в "Двореца на децата" в крайдунавския град.

Оригинално пространство за обучение, умения и личностно развитие на най-малките е създадено в началото на
тази година по инициатива на "Еконт".

Мястото, избрано за "Двореца на децата", е символично. Модерният образователен център с поглед към бъдещето
е разположен на ул. "Олимпи Панов" 12, в бившата сграда на някогашната Българска земеделска банка.
Построено през 1912 г., зданието с представителна фасада в стил неокласицизъм е модел за обществено
строителство по това време.

Емблематичната за града сграда е една от многото, които "Еконт" е реставрирал през годините. Новаторският
дългосрочен образователен проект е сред най-мащабните в активната социална програма на компанията. Тя има
за цел да вдъхне нов живот за старите русенски къщи.

Основната линия, по която в "Еконт" са избрали да работят в полза на обществото, е знанието като най-трайната
форма на инвестицията в бъдещето.

Част от тази концепция е подпомагане развитието на Русе чрез модерното образование на най-малките му
граждани.

Фотограф: Атанас Великов

За своите обществени проекти от "Еконт" винаги се доверяват на доказани професионалисти от гражданското
общество. В случая инициатор и ментор на "Двореца на децата" е Благовеста Ценова - майка мечтател, която
вярва, че в детския свят няма невъзможни неща, когато възрастните подхождат с доверие и вяра в детските
способности.

Над 4200 деца е посрещнала досега реставрираната сграда - паметник на културата, в центъра на град. Тя е
превърната в дом на знанията и уменията за бъдещите изследователи, откриватели и творци.

В екипа, който осъществява амбициозната образователна програма, влизат представители на много различни
групи - от педагози до градинари.

Всички те - преподаватели, артисти, музиканти, програмисти, инженери, спортисти, художници, археолози,
орнитолози, рибари, пчелари, градинари, са обединени от обща кауза - да помогнат на днешните деца да бъдат
щастливи и образовани възрастни.

Изрисуваните високи тавани, фоайето, пълно с детски книги, просторните учебни зали с много светлина
подхранват детското въображение и любопитство.

Фотограф: Атанас Великов

В залите на детския дворец са разположени и взаимно се допълват детска академия, "Монтесори" център и
библиотека за играчки

В "Академията по природни и инженерни науки и творчество" чрез визуално и звуково базирано образование
децата могат да преживеят науката посредством приключения и експерименти. Малките участници "правят"
вулкани, програмират платки, строят с мини тухли, изграждат електрически вериги, шият праисторически облекла.

Заглавие: ,,Еконт,, дари на Русе "Дворец на децата"

Дата: 17.09.2022 08:41
Медия: Акцент БГ

https://akcent.bg/?i=60590


В центъра "Монтесори" има дългогодишни и опитни в този метод преподаватели, които помагат на децата
свободно да проучват средата, която ги заобикаля.

"Библиотеката за играчки" учи малките на живот с другите. Децата даряват играчки и вземат под наем чужди, като
се възпитават в уважение и споделяне.

"Дворецът на децата" е фондация за създаване на иновативно и модерно обучение. Заложили сме и на силна
практическа насоченост, за да подготвим децата за съвременния технологичен свят. Нашият фокус винаги е бил
споделеното знание, ние самите сме отворили знанието си за бизнеса с всички, които проявяват интерес към
него", казва Донка Илиева, управител на "Еконт Експрес".

Фактът, че дворецът е в реставрираната от "Еконт" сграда - паметник на културата, също има своята образователна
функция, тъй като вкусът и естетическото възпитание се формират в най-ранна възраст.

Запазването на духа на старите сгради е именно тази връзка между минало, настояще и бъдеще, която минава
през знанието за това кой си и какво искаш да оставиш на хората след теб.

В "Еконт" могат да разкажат много такива истории, в които днес има място за предприемчиви и талантливи хора.

Сградата е разположена върху парцел от близо 2,5 дка в района между стадион "Спартак" и Очна болница

Новата сграда на "Карин дом" във Варна ще бъде официално открита днес. Церемонията ще бъде посветена на
основателя на фондацията Иван Станчов.

За проекта на терапевтичния комплекс беше обявен международен архитектурен конкурс, спечелен от бюро в
Берлин. Сградата е разположена върху парцел от близо 2,5 дка в района между стадион "Спартак" и Очна
болница.

Теренът на улица "Дойран" е общинско дарение, а средствата за строителството бяха осигурени от датската
фондация "Велукс". Специален проект Кой ще получи увеличение на пенсията от 1 октомври

Паричен фонд за ученици, имащи желание да продължат образованието си в университет, но нямащи тази
възможност по независещи от тях причини, набира Неправителствената организация "Амалипе". Със събраните
средства ще бъдат подпомогнати подбрани чрез конкурс и приети да учат висше образование младежи. В
зависимост от наличната сума те ще бъдат помощта под формата на заплащане на университетска такса или други
материали, необходими за тяхното следване. Кампанията на ромската организация не е насочена към
подпомагане само на младежи от общността, а и към всички млади хора, които се намират в сходни затруднени
условия.
"Мнозина деца от уязвими групи не могат да продължат своето образование във висше учебно заведение поради
финансовата бариера и липсата на подкрепа от родителите, за които то не е ценност или нямат средствата за
това. Повечето ученици имат за цел да завършат своето средно образование, за да започнат работа и да
подпомогнат финансово семействата си, а това ги ограничава в развитието им като личности и професионалното
им израстване. Образованието е най-прекият път към успешна реализация в живота, изразяваща се в постигането
на финансов успех, независимост и уважение в обществото", смятат от "Амалипе", които вече са помогнали на
немалко младежи да намерят своя път. Средствата може да се даряват чрез паричен превод, а скоро и
посредством DMS номер, уточняват от Центъра за етнически диалог и толерантност.
Николай ВЕНКОВ

Заглавие: Откриват новата сграда на "Карин дом" във Варна

Дата: 19.09.2022 09:31
Медия: Дарик

Заглавие: Фонд "Искам да уча" за студенти и кандидат-студенти набира "Амалипе"

Дата: 19.09.2022 11:40
Медия: Янтра днес

Заглавие: Фестивалът CULTURAMA озарява София с богата и пъстра програма през септември
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Събитията, съпътстващи фестивала, започват от 20 септември и продължават до 1 октомври

Четвъртото издание на фестивал CULTURAMA продължава с богата и атрактивна програма през септември.
Популярни музиканти и групи от България, Франция, Испания, Англия и Германия ще гастролират пред софийската
публика по покана фондация "Културни перспективи" и оперната певица Ина Кънчева и перкусионистката
Василена Серафимова. Изключителните артисти, гостували на световни сцени, ще представят своите
пърформанси на интересни и нестандартни места в столицата.

Първото септемврийско събитие от програмата на CULTURAMA е концертът BACH MIRROR / БАХ ОГЛЕДАЛО,
носещ името на втория албум на френския пианист Тома Енко и българската перкусионистка Василена
Серафимова. Вдъхновени от музиката на Й. С. Бах, двамата млади артисти продължават пътя на изкуството му и
отново го преоткриват. Тома и Василена свирят и играят с музиката на Бах като две деца, които скачат в локва –
единствено заради забавлението да гледат в нея отражението на облаците и небето, които непрестанно се
променят. И когато всичко изведнъж спира, слушателите се оказват зашеметени на ръба на една бездна, далече,
много далече от обикновената почит – свободата и красотата са ги спечелили напълно. BACH MIRROR е
въодушевяващ вихър, а любителите на музиката могат да му се насладят на 20 септември в атриума на Квадрат
500 – Национална галерия.

Програмата на фестивала продължава на 21 септември отново в атриума на Квадрат 500 със СВЕТУЛКИ –
концерт на Тома Енко Джаз Трио. Представлението добре илюстрира двойствеността, която съществува в
композициите на Тома Енко: изследване на светлината и тъмнината. Произведенията пресъздават нощни влакове
(Train de Nuit), призраци (You're Just a Ghost) и очарователни пустини (Wadi Rum), но в дълбините на своите
мрачни и меланхолични аспекти музиката обхваща светещи, богати мелодии. Обвита в сънлив воал, тя пламти със
собствена мистерия. Там се крие величието на тази музика: мощният разказ, оголената честност на музикантите,
силата на поглъщащата им страст и интензивността на изпълнението им. Изкуството на триото изплува в пълен
блясък. Музикалната и човешка емпатия, която свързва тримата главни герои на това приключение, е повече от
налична: тя е осезаема и софийската публика ще може да я почувства.

Уникална музикална колаборация събира българското сопрано Ина Кънчева, зашеметяващите CLAIR-OBSCUR
SAXOPHONE QUARTET и яркия съвременен музикант, който лесно и умело борави с голямото разнообразие от
форми – Антони Дончев в пърформанса ЕДНА МАГИЧНА ВЕЧЕР. Основният фокус на берлинския квартет Clair-
obscur е камерната музика. С подкрепата на своя ментор и учител – проф. д-р Фридеман Вайгъл, те се превръщат
в популярен ансамбъл, който свири на места като Филхармонията в Берлин и Карнеги хол в Ню Йорк. Групата се
концентрира не само върху оригинални произведения, написани за саксофонен квартет, но и значително
разширява и обогатява репертоара си с неочаквани транскрипции и зашеметяващи аранжименти. ЕДНА МАГИЧНА
ВЕЧЕР ще преживеем заедно с Ина Кънчева, Антони Дончев и Clair-obcur на 22 септември във великолепната
Ботаническа градина, София.

Опит и неизчерпаем плам са стълбовете на дръзката и новаторска група Anches Hantées, непрекъснато
създаваща учудване и вълнение в своята публика. Техният концерт ОПЕРА БЕЗ ДИВА ще се състои на 23
септември в БАР ГРАДИНА ТАБАКО със специалното участие на Ина Кънчева, сопран и Василена Серафимова,
маримба. С репертоар от изключителни транскрипции и оригинално написани за тях произведения, квартетът е
модел на елегантност и се откроява с неоспоримите качества на всеки от своите членове, както и с артистичната
си сплотеност, която е една от най-завършените в света на камерната музика. Триумфът е за публиката, която
винаги приема с отворени обятия интерпретациите на четиримата музиканти, водени от удоволствието да свирят,
дават, споделят и изобретяват.

Програмата на фестивал CULTURAMA продължава с френската група Cabaret Contemporain, която ще можем да
чуем на 25 септември в Бар Паваж, ул. ,,Ангел Кънчев" 9. Петимата музиканти от групата свирят електронна музика
с акустични инструменти. Така можем да танцуваме върху музика, създадена от истински инструменти, а не само
от машини. Изкуството на Cabaret Contemporain притежава същата интензивност на музика, създадена за
дансинга на клубове и фестивали. Единствената разлика е, че тяхната музика не се изпълнява от машини или
софтуер, а от акустични инструменти. Всички любители на клубната музика са добре дошли на събитието, в което
градинката около Бар Паваж ще се превърне в истински фестивал на музиката и танците.

Страхотна изненада в тазгодишното издание на фестивал CULTURAMA е участието на зашеметяващите Los Saxos
Del Averno (Саксофонистите от Ада). Пещерно R&B, изпълнено с латиноамерикански и високи дози рок, който "ще
разбие подметките на обувките ви" преди края на всеки концерт обещават на публиката музикантите от
испанската банда. Los Saxos Del Averno се раждат като стратосферен квартет от саксофони, който придружава рок
групата Ginferno. Заедно те печелят наградата за "Най-добър албум на световната музика" на "VI награди за
независима музика 2014 г." и обикалят цяла Испания като една от групите, избрани в "Girando Por Salas". През
2015 г. те започват да си сътрудничат като гост-метъл секция с други фантастични групи като The Limboos във
Funtastic Drácula Carnival или в албуми на групи като Andrés Herrera "Pájaro", "He matado al Ángel", "Somewhere,
somehow" на Julián Maeso, на последния диск "Motel llamado mentira" на Винила Фон Бисмарк и много други.

Дата: 19.09.2022 11:32
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Мотивирани от всички тези проекти, те решават да се издигнат от "Aда", за да се консолидират като независима
група и да започнат да правят собствена музика. Los Saxos Del Averno (Саксофонистите от Ада) ще можем да
слушаме на 27 септември в градината на Шипка 23 и на 28 септември в Кино Кабана.

Грандиозен финал на музикалната програма на фестивал CULTURAMA е концертът SEQUENZA на DJ Chloé и
перкусионистката Василена Серафимова. Започнатo като one-off сътрудничество през 2017 г., музикалното
партньорство между френската композиторка на електронна музика и българската перкусионистка и
композиторка се подновява паралелно на живо и в студиото. Безпрецедентна и взираща се в бъдещето среща
обединява машини с перкусии, електрониката с акустиката. След повече от две години турне в цяла Европа,
включително участия в най-престижните фестивали (Musiq3, Days Off, Verbier Festival, Festival de Musique de
Menton), тяхната музика става все по-рафинирана. Клое и Василена преоткриват собствения си репертоар и
усъвършенстват стила си, а за да надгради всички вълнуващи творчески пътища през последните години, техният
албум SEQUENZA бе издаден от Lumière Noire Records през есента на 2021 г. Вълнуващият пърформанс на DJ
Chloé и перкусионистката Василена Серафимова ще видим на 29 септември в Кино Кабана.

Последното събитие от фестивал CULTURAMA е посветено на най-малките – премиера на най-новия проект на
фондацията -детската музикална книга "Музиката Е", която е посветена на на елементарната теория на музиката.
Поезията е на Донка Райчева, илюстрациите на Чел Дарне, а музиката на Василена Серафиможа, която заедно с
Антони Дончев ще импровизира пред публиката.

"CULTURAMA 2022 е близо до хората, като излиза от концертните зали и се представя в барове, градини и
нестандартни места за срещи. Град пълен с артисти! CULTURAMA провокира с актуални творчески тенденции и
новаторски изпълнителски практики. CULTURAMA e за тези, които няма да пропуснат партито и ще се забавляват с
музиката сред приятели; за преследвачи на емоции, които празнуват музикалните си изкушения; за ценители на
радостта от живота. Елате и се наслаждавайте!", приканват организаторите.

Фестивал CULTURAMA е част Календар на културните събития на Столична община за 2022 г.

Билети за концертите от фестивал CULTURAMA могат да бъдат закупени на epaygo.bg, на касите на EasyPay и на
място преди събитията.

ЗА КУЛТУРАМА

КУЛТУРАМА e платформа за сценична изява, посветена на изкуствата в областта на театъра, музиката, визуалните
изкуства, танца и литературата. В основата на това четвърто издание на фестивала отново стои проектът
Национална стипендия "С усилия към звездите", чиито стипендианти ще са част от артистите, представяйки себе
си и своите проекти, след получената подкрепа като носители на идеята за свободните артисти, търсещи нови
посоки.

ЗА ИНА КЪНЧЕВА

Ина Кънчева е творец, който очарова и завладява публиката със своята музика. Оперна певица с умение да се
превъплъщава, тя пее с лекота и споделя по изненадващо естествен начин радостта си от пеенето. Широкият ѝ
диапазон и цветови спектър на драматичния ѝ колоратурен сопран се проявяват в богатия и вокален репертоар –
от барок през белканто до изкуството на песента. Гласът ѝ с виртуозност пресъздава музикалните партии по
новому и сътворява единствени по рода си ярки интерпретации.

Наред с изявите ѝ в оперни театри като Ковънт Гардън (Лондон), Миланската "Ла Скала", Кралската датска опера
(Копенхаген), Операта "Кралица София" (Валенсия), Филхармоничния театър (Верона), тя редовно участва в
международни музикални фестивали, между които Музикален Фестивал на Амброне (Франция), Кастел де
Перелада (Испания), Ландмарк Фестивал (САЩ), Росини Опера Фестивал (Италия), Фестивал Мистерия
Паскалия(Полша), Фестивал Роямон (Франция), Музикален Фестивал Острава (Чехия), Бейтедин Фестивал (Ливан),
Фестивала "Изкуството на Барока" (България), Международен Фестивал Пражка Пролет(Чехия), Музикален
Фестивал на Реймс (Франция).

Наред с международната ѝ оперна и концертна дейност Ина Кънчева получава важни творчески импулси от
оперни знаменитости на нашето време като Красимира Стоянова, Анна Томова-Синтова, Монсерат Кабайе и
усъвършенства музикалното си дарование в майсторските класове на Райна Кабаиванска, Ренато Брузон, Лео
Нучи, Анна-Луиза Чова, Джанлуиджи Джелмети.

Един от големите приоритети на Ина Кънчева е насърчаването на даровити млади артисти. В качеството си на
директор на фондация "Културни перспективи" тя от години подпомага национални и международни културни
проекти и отпуска стипендии. Освен това тя продуцира и издава няколко музикални книги за деца и се ангажира в
областта на ранното музикално възпитание на певчески надарени деца.

Заглавие: За 10 години 71 деца са получили грижа в Детска къща на фондация "За нашите деца"

Дата: 19.09.2022 11:41

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/330121-za-10-godini-71-detsa-sa-poluchili-grizha-v-detska-kashta-na-fondatsiya-za-nash


Фондация "За нашите деца" отпразнува десетия рожден ден на Детска къща с празненство в Комплекса за ранно
детско развитие в София, съобщиха от организацията. На събитието присъстваха партньори и съмишленици на
организацията, сред които множество дарители през годините и представители на държавни институции и частен
сектор.

От създаването си през 2012 г. до септември 2022 г. в Детска къща са получили грижа 71 деца, от които 38 са
осиновени, 15 са настанени в приемни семейства, девет са върнати при родните си семейства, след много
положени усилия от специалистите на фондацията и дългосрочна подкрепа, три са настанени в други центрове за
временна грижа, а шест се обгрижват към момента.

Детската къща е място, което предоставя сигурна среда от семеен тип за деца до 7-годишна възраст, отделени от
семействата си поради различни причини, които поставят в риск техния живот, физическо, емоционално и
психическо здраве и възможностите им за развитие.

Фондация "За нашите деца" и българският художник Bozko от екипа на Urban Creatures съобщиха преди месец, че
са трансформирали сградата на Комплекса за ранно детско развитие в столицата в произведение на изкуството.
Проектът е отнел няколко години, за да даде нов живот и мисия на сградата на ул. "Гюешево" 21, където се е
намирал бившият дом за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. "Св. София". В реализацията му са участвали
индивидуални и корпоративни дарители, осигурили специализирано оборудване и обзавеждане.

Причини за настаняване на деца в услугата към фондацията са и неглижиране, насилие, тормоз, принуждаване
към просия и други форми на малтретиране. Често децата биват настанявани кризисно, когато са спешно
изведени от семействата им или са изоставени, посочват от организацията.

За децата се грижи екип от висококвалифицирани детегледачи, като с допълнителни дейности се включват и други
специалисти от "За нашите деца" – логопед, психолог, рехабилитатор и др.

За всяко дете в къщата се планират и реализират дейности, които осигуряват индивидуална психо-емоционална
подкрепа. Създадени са чудесни условия за изграждане на хигиенни, битови и социални навици на децата.

/ВД/

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. През 2022 г. инициативата ще бъде посветена на климатичните
промени, които вече оказват сериозно влияние върху екосистемите на планетата.

"Говорим за връзката между човека и дървото и хората около дърветата. Бих казала, че в тези истории има по-
скоро радост и някакво съвместно съжителство. В много случаи хората разказват истории за това как те са
израсли и каква е историята в техния род, свързана със съответното дърво. През годините сме получавали
истории на дървета и разкази, свързани със семейна родова памет. Бих казала, че това са нещата от живота".

"Дървото помни това, което другите могат да пренесат във времето. В конкурса тази година една от първите
номинации беше на едно момиче, което е засадило пет-шест фиданки заедно с родителите си пред блока. Това е
много хубава история, виждаме, че младите искат наистина около тях да е красиво и зелено", коментира
Любомира Колчева, директор на фондация "ЕкоОбщност".

Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Конкурсът "Дърво с корен 2022" е посветен на климатичните промени

Дата: 19.09.2022 11:52
Медия: Publics

Заглавие: Седем изявени бургазлийчета с наградите на Център за млади таланти

Дата: 19.09.2022 13:02
Медия: Дарик
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Лилиана Славова: Ще се радваме повече хора и институции да научат за нашата работа, за да можем заедно
да работим за каузата, подкрепяща най-големия капитал на страната ни

В един от най-емоционалните за всички ученици ден – 15 септември, центърът за талантливи деца в града отличи
и награди седем от своите най-изявени възпитаници.

С годишните си награди центърът стимулира и насърчава труда, упоритостта и постиженията на децата си.

Лауреати за тази година са: Специален проект Кой ще получи увеличение на пенсията от 1 октомври

Цветелина Илиева, 12 клас от ППМГ "Акад. Н. Обрешков", участник в проект "Въведение в изкуствения интелект"
към Център за млади таланти, гр. Бургас. Цвети печели парична награда за подпомагане на развитието ѝ в
сферата на информационните технологии. Нейни значими постижения са: класиране за разширения национален
отбор по информатика за момичета за EGOI'2022; награда за отлично представяне в момичешкото класиране от
XXXVIII Национална олимпиада по информатика 2022 и др.

Матей Миронов, 4 клас от СУ "Иван Вазов" гр. Поморие, участник в проект по английски език "Movers" към центъра
също си извоюва парична награда за покриване на разходи за участия в международни състезания в сферата на
математиката. Негови постижения за изминалата година са: първо място от XIХ математически турнир "Иван
Салабашев"; сребърен медал от МБГ, зимен кръг 2021; сребърен медал от МБГ, пролетен кръг 2021 и мн. др.

Лъчезар Томов, 4 клас от ОУ "Васил Априлов", участник в проект по състезателна математика за 4 клас печели
безплатно едногодишно обучение в проект по математика за учебната 2022/2023 година. Лъчо е дългогодишен
възпитаник и лауреат на центъра както и на Фондация "Шанс за децата и природата на България". Негови значими
постижения са: първо място – трети клас - Квалификационен (национален) кръг на Филипинската международна
олимпиада по математика и точни науки (PIMSO); Първо място – трети клас (група 3-4 клас, на английски език) -
Southeast Asian Mathematical Olympiad 2021 (SEAMO); Първо място – трети клас – Тайландска международна
математическа олимпиада – квалификация (TIMO – Heat round 2021) и др.

Теодор Бонев, 4 клас от ОУ "Братя Миладинови", участник в еко клуб "Сини изследователи" към Център за млади
таланти също печели безплатно едногодишно обучение в проект по математика за учебната 2022/2023 година.
Теди е със златен медал от Коледно математическо състезание; златен медал от МБГ, есенен кръг; сребърен
медал от МБГ, зимен кръг и др.

Боряна Момчилова, 1 клас от ОУ "А. Г. Коджакафалията", участничка в проект по състезателна математика за деца
в ПГ ще се възползва от безплатно едногодишно обучение в проект по математика за учебната 2022/2023 година.
Нейни призови места са: I място в IV математически турнир "Многознайко"; I място в Summit Global Abacus and
Mental Arithmetic (2021); II място в международна онлайн олимпиада SAMA Global Abacus and Mental Arithmetic
(2021); III място от международна олимпиада по ментална аритметика, Русия (UAMAP 2022); III място в
Национална SmartyKids олимпиада по ментална аритметика (2021) и други.

"Със създаването на единствения в България Център за работа с таланти вече единадесет години успешно
откриваме, развиваме и помагаме на даровити деца и младежи в различни сфери на науката и изкуството. Ще се
радваме повече хора и институции да научат за нашата работа, за да можем заедно да работим за каузата,
подкрепяща най-големия капитал на страната ни. За повече информация за нашите програми посетете сайта ни
www.forbgkids.org или ни посетете в Бургас - пл. Атанас Сиреков 4.", коментира Лилиана Славова, председател на
Фондация "Шанс за децата и природата на България" и създател на Център за млади таланти.

Всяка година в Европа 500 000 жени са диагностицирани, а 130 000 умират в следствие на рак на гърдата. Ето
защо профилактиката на това заболяване е от голямо значение.

Как обаче се поставя такава диагноза и има ли "запазена" възраст за това заболяване? Колко типа и какви видове
рак на гърдата има? Какви са шансовете за оцеляване според степента на рака? Има ли значение колко е голямо
образуванието и къде се намира?

По всички тези въпроси екипът на "Новите родители" разговаря с д-р Полина Лъжанска, онколог и основател на
фондация "Победи рака", организатор на Race for the Cure за страната ни. Race for the Cure 2022 – бъди розова
светлина за живота!, е най-голямото благотворително спортно събитие в Европа за борба с рака на гърдата.
Четвъртото българско издание на инициативата в подкрепа на болните от рак на гърдата ще събере стотици в
Южен парк на 25 септември. На прага на Световния месец за борба със заболяването София ще бъде част от
глобална мрежа на доброто, включваща още 43 столици, сред които Рим, Атина, Прага, Брюксел и Букурещ.

Заглавие: Най-важното, което трябва да знаете за рака на гърдата! (подкаст на "Новите родители")

Дата: 19.09.2022 17:40
Медия: Мениджър
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"Клуб на миньора и минното дело при Елаците-мед - Етрополе" организира дарителска акция за събиране на
дрехи и обувки, в помощ на учениците в ОУ"Христо Ботев", с. Лопян.

Децата са на възраст от 4 до 14 години.

Всеки, който желае да помогне, може да остави дарението в офиса на "Клуб на миньора и минното дело при
Елаците-мед – Етрополе", на адрес: бул. "Руски" 94 /блокът на центъра/, от 09:00 до 17:30 ч., всеки делничен ден.
Телефон за въпроси и информация – 0889 39 79 48

Срокът на акцията е от 20.09.22г. до 07.10.22г. включително.

Желателно е дрехите да са в добър вид, изпрани и изгладени.

Благодарим предварително на отзовалите се!

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЛАЙЪНС КЛУБ "ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЯНТАР" ДАРИХА ЧЕШМА НА НАЙ-НОВАТА ДЕТСКА ГРАДИНА В
СТАРАТА СТОЛИЦА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК". Съоръжението е монтирано в двора на забавачката и бе символично
открито с началото на учебната година.

"Човек строи чешма, за да осигури здраве и плодородие на земите си, здраве в семейството. Водата е в основата
на житейската философия на всеки един от нас, защото връзката земя – вода – живот е основополагаща. Реално
погледнато водата е това нещо, без което няма живот. Дарението през 21-ви век е въпрос на чест, на личен,
духовен и емоционален избор. Важно е да дариш навреме, понякога и малката помощ е от съдбовно значение.
Това, което си отдал на другите, единствено то остава при името ти в благодарната памет на поколенията",
споделят от организацията.

Доброволците пожелаха на децата да растат здрави, бодри, закалени, умни, добри и окрилени.

Галина ГЕОРГИЕВА

В началото на учебната година Schwarz IT България дари 60 лаптопа на пет училища в селата Арда, Чепинци,
Старцево, Момчиловци и Давидково, област Смолян. Дарението е част от инициативата "Равен старт" в помощ на
българските училища и децата, които имат потенциал, но нямат достатъчно възможности за развитие на
дигиталните си умения. Така технологичната компания, част от световната група Schwarz, за втора поредна година
подпомага ученици от бедни региони на България.

"Всяко дете има правото на равен старт в образователната ни система, независимо в кой край на България живее.
Дарихме лаптопи на училища в нужда в полза на мeстните деца, които нямат възможност да си ги закупят. А в
днешно време, за да бъдат подготвени за бъдещите професии, децата трябва да придобият дигитална грамотност.

Заглавие: ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ – "ТОПЛА ДРЕХА - ЗАРАДВАЙ ДЕТЕ В НУЖДА"
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Заглавие: Лайънс клуб "Велико Търново Янтар" дари чешма на ДГ "Шареният замък"
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Заглавие: Инициативата "Равен старт" на Schwarz IT България осигури 60 лаптопа за училища в пет села от
Смолянския регион
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Тя развива логическо и креативно мислене, по-добро боравене с нови технологии и по-висока ефективност, по-
бързо усвояване на знания и умения. Дигиталната грамотност подпомага усвояването и развитието на други
професионални знания и умения и вече се възприема като базово умение наравно с езиковата грамотност,"
посочва Михаил Петров, изп. директор на Schwarz IT България.

В СУ "Княз Борис I" в с. Старцево учат 106 деца, които получиха 15 лаптопа, а директорът на учебното заведение
обеща да осигури оборудван кабинет по индустриален дизайн. В с. Арда е едно от най-малките училища у нас. Там
учат 13 деца, които почти не разполагат с техника. По време на пандемията са използвали устройства от местното
читалище. Учителите се гордеят с будните деца и техните постижения въпреки скромните технологични
възможности. В с. Чепинци учат около 240 ученици, за които няма достатъчно оборудване. Новите компютри ще
допълнят базата по информатика, а това ще осигури по-добър шанс за развитието на децата.

"Учителите и директорите в тези училища бяха истински развълнувани и вдъхновени. За първи път им се случва да
не търсят те, а някой друг да търси тях, за да им помогне в работата им с децата. Навсякъде бяхме посрещнати
много топло и с много усмивки. Децата и учителите бяха истински щастливи, че ще имат възможност да използват
техника на нивото на училищата в големите градове," споделя емоционално Десислава Иванович, прокурист на
Schwarz IT България.

Социално-икономическите фактори оказват силно влияние върху нивото на образование на децата в училище.
Малчуганите, родени в бедни семейства или в малки населени места, изостават в знанията и уменията от
връстниците си. Нещо, което може лесно да се преодолее според Schwarz IT. През 2021 г. чрез инициативата
"Равен старт" компанията дари 70 лаптопа на осем училища в села от Северна България: Ценово, Арчар,
Плъстина, Бело Село и др. 

Общинското баскетболно игрище на ул. "Богатица" в кв. Лозенец е мястото, което тази година избраха от Банка
ДСК да преобразят с проекта "Град като хората". Теренът е избран, защото от финансовата институция искат да
насочат вниманието към темата за запуснатите терени и активния начин на живот в градска среда.

В началото на септември в официалния си Инстаграм профил Банка ДСК отправи предизвикателство към
жителите на София да познаят кое е новото място, което ще претърпи пълна промяна, като през цялото време на
онлайн кампанията се публикува подсказващи улики.

Художникът Николай Петров – Glow, който преобрази игрището с площ от 950 кв. м. и го превърна в цветна
мозайка от фигури, споделя, че името, което е дал на творбата си по проекта "Град като хората" е Good Game.
Времето за работа е 10 дни, като обновяването включва цялостно освежаване на терена. "Good Game представя
динамична игра на цветове, в която се противопоставят двете основни гами - топлата срещу студената и
символизират битката между два отбора на терена. Творбата подчертава даденостите на игрището и обединява
прилежащите елементи на площадката - кошове и табла, наказателното поле и центъра, както и зоната с двете
маси за тенис." – каза Николай Петров – Glow.

"Нашата компания има конкретни фокуси в политиката си за корпоративна социална отговорност. Като финансова
институция, не случайно сме избрали четири сфери - устойчиви градове, деца и образование, природа и околна
среда, и доброволчество. С "Град като хората" допълваме усилията на нашия "Регионален фонд за градско
развитие", чиито проекти са насочени към изграждането на устойчиви градове и общности – чрез тях финансираме
обществен транспорт, паркове, културни събития. А с "Град като хората" даваме гласност на проблема със
запуснатите терени, които могат да се превърнат в привлекателни спортни площадки и места за социални
контакти на жителите от квартала", коментира г-н Тамаш Хак-Ковач, главен изпълнителен директор на Банка ДСК.

Официалното откриване на игрището ще се случи в началото на октомври под формата на спортно събитие, като от
Банка ДСК обещават интересна програма, ефектни демонстрации и добро настроение.

Подробности по кампанията можете да следите в социалните мрежи на Банка ДСК, както и на платформата
Банка ДСК Помага.

Заглавие: Общинско баскетболно игрище в столицата е локацията, която проектът "Град като хората"
преобразява тази година
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Заглавие: Ротари клуб Кърджали с парично дарение за бедстващите в Карловско Средствата ще бъдат
насочени за закупуване на нова битова техника, приоритет е набавянето на хладилници
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Георги КУЛОВ

Членовете на Ротари клуб Кърджали подготвиха значимо парично дарение за бедстващите жители на
пострадалите от наводнения села в Карловско. По традиция сумата не се оповестява пред медиите. Средствата
ще бъдат приведени на Ротари клуб Карлово, който е проучил нуждите на пострадалите.

Дарените от нас средства ще се насочат към закупуване на нова битова техника. Приоритет ще има набавянето на
хладилници, тъй като постъпват много дарени хранителни продукти, които не могат да се съхраняват. Това
сподели за медиите президентът на Ротари клуб Кърджали Невин Караджа.

Събирането на средства за бедстващите от Карловско от ротарианците е една от инициативите на Невин Караджа
и новия борд на клуба, които бяха избрани за новата ротарианска година.

Един от приоритетите на новото ръководство е солидарността. Невин Караджа прикани ротарианците от клуба
заедно през тази ротарианска година да преоткрият Ротари, да преоткрият приятелството.

С ден на отворените врати официално откриха първия украински образователен център в София. Това съобщиха
от центъра.
Той функционира от 15 септември и цели да осигури достъп до образование на разселени деца. Центърът дава
възможност на деца, бягащи от войната в Украйна, да учат по украинската програма, в режим на домашно
обучение, но във физически класни стаи, с помощта на украински учители. Инициативата е на екипа на
Ситуационен център "Отворени врати", който няколко месеца търси най-адекватните варианти за осигуряване на
алтернативен достъп до образование, който да се доближава до реална учебна среда. "За много украински
родители, да запишат децата си в българско училище е равностойно на това да приемат, че няма надежда някога
да се върнат вкъщи. 
Освен това, разликите в учебната програма, езиковата бариера, крехкото емоционално състояние в следствие на
травмата нанесена от войната и преселването, са огромни препятствия на пътя на украинските деца към
образованието в България.", сподели Йоана Бещюк – координатор комуникации. Тя допълни, че ако украинските
деца учат онлайн от вкъщи, това лишава майките им от възможността да работят, за да издържат децата и себе си.
Освен това голяма част от тях не разполагат с нужните за целта лаптоп или таблет. Не на последно място, ако учат
от вкъщи, те остават без възможност за социализация. 
Украинският образователен хъб в София предлага обучение в целодневен режим, като в допълнение са включени
уроци по български език и култура. Центърът се намира на бул. "Сливница" №188 и разполага с 10 класни стаи.
Все още обаче се нуждае от базисно оборудване, без което образователният процес не може да се случи. За целта
инициаторите изготвят списък и посочват, че всеки един предмет от списъка по-долу е равен на една крачка към
крайната цел: децата да не плащат с бъдещето си за събития, за които не са виновни.
По време на събитието организаторите споделиха, че при доставка на голям брой компютри от Германия,
превозващият микробус се е запалил, но техниката е успяла да бъде спасена. Нужни са доброволци, които да я
преведат във вид за ползване. Необходими са им още: бюра, столове за деца, флипчарти, принтер, хартия А4,
тетрадки, химикали, маркери, климатици, проектори, телевизори, хладилник, камери за видеонаблюдение,
барбарони, почистващи средства, принтиране на стикери, помощ с товарен транспорт в София и Варна,
електротехник, помощ за сглобяване на мебели, а също и доброволци за водене на следобедни занимални –
български език, култура, клуб за английски език, игри, творчески занимални и т.н.
"Ще бъдем много благодарни, ако се присъедините за да ни подкрепите в постигането на тази цел.", апелират от
украинския образователен център.
Всеки, който желае да помогне, може да се свърже с тях на: situationopendoors@gmail.com или на 0884013786 -
Йоана Бещюк. 

Заглавие: Откриха първия украински образователен център в София
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Заглавие: Две училища от област Стара Загора влизат в новия випуск на "Училища за пример" на фондация
"Заедно в час"
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Две училища от област Стара Загора влизат в новия випуск на "Училища за пример" на фондация "Заедно в час".
Това съобщи за БТА Павлина Радославова, ст. специалист "Маркетинг и комуникации" в организацията. Това са
Начално училище "Свети Климент Охридски" в град Чирпан и Професионалната гимназия по компютърни науки и
математически анализи "Проф. Минко Балкански" в Стара Загора. Те ще бъдат част от третия випуск на
двугодишната програма, в която участват 24 училища от 21 населени места и 15 области на България.

"През следващите две години училищата ще преминат през специализирани педагогически и лидерски обучения
на живо и онлайн, ще се запознаят с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и
световния опит. Първата среща на участниците вече се случи в Трявна. Там училищните екипи получиха подкрепа в
това да търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците", разказаха още от
фондацията.

"Всяко училище ще има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото в своята ежедневна работа,
като го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори - опитни учители, директори и образователни
експерти. Менторите ще посетят училищата през октомври", допълни още Радославова.

Програмата е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация "Америка за България".
Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищните екипи и носят кредити за
повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

/РИ/

Тенко Николов, изпълнителен директор на SiteGround, разказва защо компанията инвестира 12 млн. лв. в
INSAIT, кои други направления подкрепя и на кого принадлежи бъдещето

SiteGround е сред най-големите инвеститори в българското образование. През 2021 година компанията подкрепя
фондация "Заедно в час" с 20 000 лева, а тази година се ангажира да дари допълнителни 300 000 лв. в рамките на
3 години. Компанията ще дари в рамките на 5 години 12 млн. лв. на първия български Институт за компютърни
науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Сумата ще покрие разходите за възнаграждение на учените от
световен ранг, които институтът ще привлече да преподават в страната ни, за период от пет години. SiteGround е
сред най-големите инвеститори наред с българското правителство и технологичните гиганти като Google и Amazon.
SiteGround е предоставил дарения и на различни неправителствени организации, които подкрепят кариерно
ориентиране за млади хора, както и предприемачески проекти и менторство.

Economy.bg се свърза с г-н Тенко Николов, изпълнителен директор на SiteGround, за да разкаже защо компанията
инвестира в образование, в какви други обществени направления инвестира и защо и на кого принадлежи
бъдещето.

Защо SiteGround реши да инвестира в INSAIT?
Приоритетните области на социална подкрепа от години за нас са образование, спорт и здраве. Ето защо
SiteGround устойчиво инвестира в различни образователни проекти и цялостното подпомагане на сектора. Правим
това, защото вярваме, че именно образованието е най-верният път към позитивна промяна в обществото и начина
ни на живот. За съжаление, това не са бързи процеси и отнемат време и много комплексни усилия. В последните
години наблюдаваме негативна тенденция, в която българчетата изостават като класиране за най-престижните
световни висши учебни заведения. Така че, когато професор Вечев се свърза с нас, решихме, че създаването на
такъв институт е стъпка именно в правилната посока и ще даде шанс на страната ни да бъде на световно ниво в
сферата на науката и образованието.

Как се стигна до инвестицията и как ще бъде разпределена тя?
Инвестицията е предназначена да покрие разходите за заплати на трима от топ преподавателите, които ще
привлече институтът да преподават в страната ни. Осигуряването на преподаватели от световна величина ще даде
възможност за наистина стойностна научна работа на магистрите, както и опция за излизане на световна сцена на
наши учени. Привличането на учени от такъв ранг е много трудна задача, може би една от най-трудните в работата
на института. Това ни подтикна да подпомогнем именно този процес. Резултатите са налице и институтът привлече
първия преподавател в лицето на проф. Люк Ван Гуул, световноизвестен професор и един от най-цитираните учени
в сферата на машинното самообучение и компютърно зрение.

Защо е важно бизнесът да подпомага образованието у нас?
Бизнесът може да помогне с анализ на проблемните области и иновативни решения в отговор. Разбира се, с
инвестиции в реализацията им, но при условието, че има гаранция за устойчивост. Това означава, че ако един
модел е валидиран като успешен, той ще бъде припознат и приложен. 

Заглавие: Вярваме, че образованието е най-верният път към позитивната промяна в обществото
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Бизнесът трябва да бъде естествен партньор най-вече с know-how и практически примери. Често наблюдаваме, че
от университетите излизат кадри, които нямат досег с работа и работни процеси на практика. А студентските
години са ценни именно с това най-вече сам да опиташ да направиш нещо, предприемаческият дух е особено
ценен именно в този период.

Като говорим за образование и ИТ компании колко лесно или трудно се намират кадри за Вашия бранш в
момента?
Не може да се каже, че е лесно, но това си има обяснение. Близо 70% от населението в България ползва
интернет и все пак сме на дъното в Европейския съюз, освен това твърдо държим последно място в класацията на
Европейската комисия Digital Economy and Society Index (DESI), сравняваща страните членки именно по дигитални
познания и компетенции. Според изследване на Евростат от 2019 година отново сме на дъното на класацията в
ЕС по процент от работната сила в страната на възраст от 25 до 64 години, притежаваща поне основни дигитални
умения. 
На фона на тази статистика смятам, че всяко усилие в посока образование е важно, тъй като имаме дълъг път да
извървим, не бива това да ни отчайва, а напротив – трябва да се амбицираме и да действаме. Разбира се, не
всички ученици ще станат програмисти или IT специалисти, но дигитални познания в наши дни са необходими за
почти всяка професия и като цяло в живота на всеки човек. Изоставането ни в тази посока е недопустимо. За да
бъдем модерно, развито, проспериращо общество – дигиталните технологии и компетенции са интегрална част.

Какво е решението според Вас? 
Образование. Включване на страната в световния дневен ред по отношение на образование и иновации,
предприемачество.

Създавате фондация за реализиране на социални проекти в здравеопазването, образованието и спорта. Защо се
спряхте на точно тези три сектора и какво се случва с дейността на фондацията?
Това са секторите, които подкрепяме от години. Правим го, защото вярваме, че именно тeзи области могат да
изведат обществото ни напред и да осигурят наистина фундаментална промяна. Фондацията надгражда тези
усилия, тъй като ще канализира и ускори процесите. 
От друга страна, образованието, спортът и здравето са свързани, тъй като всичко започва с доброто образование,
дори по отношение на това как да се грижиш за себе си, да спортуваш; спорът пък пази здравето ни, той е
превенция и първа стъпка. Тъй че за нас нещата са свързани и взаимодопълващи се.

Как искате да изглежда бъдещето?
Бъдещето си представям, че е на онези, които умеят най-добре да се адаптират. Това е съвкупност от много
качества и умения. Да бъдеш гъвкав, да имаш поглед за новостите, да учиш бързо и най-важното – никога да не
спираш да се развиваш.

Вижте профила и актуалните позиции за работа на SiteGround Hosting EOOD в JOBS.bg

На 17-ти сепетмври, в "Парк-театър Борисова градина", се състоя годишното издание по връчването на наградите
"Златната пчела".

На церемонията бяха отличени в отделни категории заслужили творци, участвали в представленията на парк-
театъра през сезона.

Режисьорът Стоян Радев връчи на Боряна Братоева награда в категория "Главна женска роля", а Яна Борисова
даде на Юлиан Вергов отличието в категория "Главна мъжка роля".

Режисьорът Димитър Коцев - Шошо получи приз в категория "Режисура за драматичен театър". Носителят на
награда в категория "Продуцент на драматичен театър" стана Атанас Боев.

Наградите "Златната пчела" отличиха и обществени инициативи, свързани с отговорно поведение и насърчаване
на българските творци. Александър Кадиев връчи отличие на Деляна Маринова (Джуджи) продуцент в категория
"Театрален дебют" театър "Сълза и Смях".

В категория "Добротворство" наградата взе bTV медиа груп, връчена от медийния експерт Георги Лозанов. Гери
Турийска връчи на Братя Аргирови приз в категория "Благотворителност".

British American Tobacco Bulgaria беше отличена за прилагане на екологични, социални и корпоративни политики и
инициативи (т.нар. ESG - environmental, social and corporate governance .

Заглавие: Известни актьори и социално ангажирани компании си тръгнаха с награди "Златна пчела"
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За корпоративна социална отговорност говорим от приемането на глобалния договор за социална и екологична
отговорност между ООН и бизнес средите. Тя се измерва в 10 област, сред които защита на човешките права,
опазване на околната среда, борба с корупцията др.

БАТ България (British American Tobacco Bulgaria) партнира на парк-театър "Борисова градина" в кампанията
"Пчелен мед за смет" за почистване на парка. Кампанията насърчи отговорното поведение сред широката
общественост, превенцията срещу замърсяването с дребни отпадъци на околната и градската среда, както и
доброволчеството.

Участните събираха отпадъци от парка и срещу тях получаваха символичен подарък - бурканче с мед. Онези, които
събраха най-много боклук, получиха награди.

По време на миналогодишното издание на "Пчелен мед за смет" само за няколко часа бяха отчетени стотици
килограми неправомерно изхвърлени отпадъци, сред които фасове, пластмасови и стъклени бутилки, капачки,
метални предмети, и много други. Тази година резултатите от инициативата са още по-добри.

"Пчелен мед за смет" е компонент от годишната ESG програма на БАТ България за устойчиво развитие на
компанията и част и от националната годишна инициатива "Да изчистим България заедно".

Наградите "Златна пчела" са основани през 2021 г. и отличават хора със специален принос в развитието на
творческите индустрии кино, музика, театър и екология.

Тригодишната си работа по проект срещу домашното насилие, реализиран в три общини на областта, представи
днес екипът на Център "Мария". Заключителната среща по проект "Противодействие на домашното насилие в три
общини на област Велико Търново", подкрепен от Фонд Активни граждани България се проведе в хотел "Перла" в
Горна Оряховица с участието на директора на Дирекция "Социално подпомагане", началника на отдел "Закрила
на детето", директора на приюта в Горна Оряховица, районни инспектори на МВР и инспектор от Детска
педагогическа стая, председателя на Сдружение "Горнооряховски младежки парламент" и членове на
сдружението - доброволци по проекта, образователни институции и екипа по проекта от Център "Мария".

На срещата, освен постигнатите резултати от близо 3-годишната съвместна работа за подкрепа на пострадали от
домашно насилие, бяха очертани и трудностите, свързани с правната програма за защита на пострадалите и
напредъка по отношение на работа с деца и семейства, чрез групи за подкрепа на родители.

Проектът се изпълнява в общините Горна Оряховица, Елена и Златарица. Близо 700 души са участвали – жертви
на насилие, семействата им, медиатори, социални работници, доброволци. Една от целите му е да се изготви
анализ за работата в три различни по население, уязвими групи и наличие на услуги, общини. Целта на екипа е да
пренесе развит модел на подкрепа на жертви на насилие в мобилна услуга в други две общини.

Участниците в срещата се включиха в анкетно проучване с въпроси, подбрани от доброволците по проекта, които
целят да измерят степента на нагласите и готовността за реагиране при случай на домашно насилие. Проучването
се прави и в трите общини по проекта.

В дискусионен панел, участниците изведоха на преден план характеристики на местната общност и дадоха
предложения за бъдеща работа.

Ръководителят на проекта Людмила Цветанова обобщи, че екипът на Координационен механизъм за община
Горна Оряховица от години прилага взаимодействието, като най-важния фактор за решаване на случаи на
насилие над деца.

Заглавие: Център "Мария" представи работата си по проект срещу домашното насилие, обхванал близо 700
души в три общини
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Училищна Телерик Академия открива безплатна ИТ школа за деца в град Банско през учебната 2022 – 2023
година.

Обучението е част от Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици, която
предоставя възможност да се обучават на програмиране и дигитални технологии, и се провежда в партньорство с
Професионална гимназия по електротехника и енергетика (ПГЕЕ).

Програмата "Дигитални науки", която ще се реализира в новосъздадената школа, има за цел да насърчи
образованието на деца от 5-ти до 7-ми клас и да подпомогне развитието им в тази сфера от ранна възраст. Бош
Инженеринг Център София подкрепя инициативата с дарение, което осигурява провеждането на школата, в която
да се обучават учениците и ангажирането на преподаватели. Представители на Центъра участват активно в
проекта.

Школата ще стартира с прием на две групи по 20 ученика, като обучението се планира да започне около средата
на октомври 2022 г., а общата му продължителност ще е 72 часа. От кандидатите не се изискват предварителни
познания в областта на технологиите.

Кандидатстването за "Дигитални науки" става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври и
включва попълване на електронна форма, както и приемен тест.

Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12- ти клас в
България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с
интерактивни програми, достъпни за всички ученици. От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 12
000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на програмиране и дигитални науки. Като въоръжава учениците с
ключовите дигитални умения и развива тяхното логическо и креативно мислене. Училищна Телерик Академия им
помага да се трансформират от консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и
дигитални лидери. Програмите се организират от Фондация "Телерик Академия" и се провеждат с подкрепата на
Фондация "Америка за България", индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с местни организации,
бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията.

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook facebook.com/TelerikAcademySchool.

Кампания "Силен съм, но не насила" стартира в училищата в цялата страна. Тя има за цел не само да информира
за проблема с насилието в училище, но и да се започне усилена работа с децата, учителите и родителите.

"Ние дефинирахме едни суперсили или умения, които да помогнат на децата в това сами да навигират в този
проблем. Проблемът с насилието се ражда и последствията от него се закотвят в тялото и в емоциите. И в тази
връзка, ние включваме работа с тялото и с емоциите", обясни в студиото на "Социална мрежа" Елица Костова,
директор на фондация "Еду Компас".

"Проявата на агресия от страна на децата показва, че има някакъв проблем, травма, която детето се опитва да
балансира. И почти винаги тази травма идва от семейството", допълни Боян Келчев, който е проектен мениджър
на Фондация "Еду Компас".

От фондацията обясниха още, че подготвят специален наръчник за родители, който ще се разпространява в
електронна форма и ще бъде достъпен за всеки, който проявява интерес.

Повече гледайте във видеото.

Десетки дарители се включиха в благотворителната кампания "Училищен звънец с Каритас" на Русенската
католическа организация до момента. В Хуманитарния център на ул. "Богдан войвода" 3 в Русе пристигнаха
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красиви ученически раници, тетрадки, блокчета за рисуване, многоцветни моливи, бои и четки – изобщо, все
необходими за училище скъпоценности. Най-нетърпеливите получатели веднага взеха своите материали, за да им
помогнат в училище.

"Не може с русалка. Тетрадката трябва да е момчешка, да, намери се точно каквато искам. Раницата е супер, а
моливникът ще събере всичко", отбелязва първокласникът Артьом, който вече се учи в Русе. Моли да получи
материали и за брат си Алексей, който в момента е в час, в четвърти клас.

"До късно вечерта сме на училище онлайн в Украйна, сутрин ставаме и влизаме в класната стая в Русе", обяснява
Марина, майката на друг първокласник – Володимир, докато петгодишната Емилия подрежда огромната нова
раница за батко си.

Те са част от 150-те деца в училищна възраст, за които Каритас Русе се грижи. Една трета от тях са деца на
украински граждани, намерили убежище от войната в района на Русе. Останалите са потребители на социалните
услуги, управлявани от Каритас в района на градовете Русе и Белене.

Отзивчивите дарители се свързват с Каритас Русе и през благотворителната мисия, публикувана на платформата
TimeHeroes. Те изпращат предметните дарения за собствена сметка направо в Хуманитарния център. Често
слагат и по някое лакомство за енергиен заряд.

Ученическите пособия са изключително търсени и веднага намират новите си получатели, бързо свършват, затова
има нужда от още подкрепа. Кампанията "Училищен звънец с Каритас" продължава до края на месец септември.
Приемат се парични дарения по банковата сметка на организацията, както и предметни дарения, подходящи за
ученици: раници, нови учебни пособия и принадлежности, от които има нужда всяко дете на училище.

"Училищен звънец с Каритас Русе" разчита на всеки жест на благотворителност на хората с добри сърца – защото
всички сме били ученици. Напред, науката е слънце! Можете да направите Вашите дарения на банковата ни
сметка:

Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG45FINV91501017334928

Предметни дарения се приемат в Хуманитарния център на РКО Каритас на ул. "Богдан войвода" 3 в Русе.

Може да помогнете и през мисията в платформата TimeHeroes.

"Работилница за лекари" и "Форум на студентите и специализантите по медицина и природни науки в България" са
два проекта на Фондация "Гален Темелков", които ще бъдат реализирани с финансовата подкрепа на община
Шумен.

Обществената организация е учредена в памет на покоен шуменец, студент по медицина, а идеята е създаване на
база в подкрепа на деца и кандидат-студенти по медицина.

За двете нови инициативи, в които тези млади хора инвестират време, знание и енергия, разказват Десислава
Петрова и Михаела Тончева от фондация "Гален Темелков" в интервю на Ивелина Иванова.

"Работилницата за лекари" ще се проведе на 23 октомври, а съвсем скоро – на 24 и 25 септември, е Форумът на
студентите и специализантите по медицина и природни науки в България. Събитието ще бъде във шуменския
Филиал на Медицинския университет във Варна.

Заглавие: Проекти с кауза
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За първи път София ще има своя леден парк. Подобно на много градове в Европа и българската столица от
предстоящата зима ще се сдобие с тази ледена пързалка. Леденият парк ще бъде позициониран в Княжеската
градина срещу Софийския университет. Голяма част от алеите ще бъдат заледени, многото разклонения и завои
ще доставят удоволствие на любителите на зимните спортове. Паркът ще бъде оформен по подобие на този във
Виена и откриването му е планирано за 1 декември.

Събитието ще бъде част от визитата на лидери на европейския спорт, които ще посетят страната ни във връзка с
връчване на София на знамето за "световна столица на спорта през 2024 г. Самата церемония ще се състои на 3
декември по време на тържествена Гала в зала 1 на НДК, на нея ще бъде отбелязана и 80-годишнината на
Националната спортна академия. Ден по-рано международна конференция ще събере кметовете на десетки
български градове под мотото "Българското наследство в проекта Градове и столица на спорта." Титлата
"Световна столица на спорта" за 2024 г. се присъжда на София благодарение на мащабната и активна дейност,
която бе развита като европейска столица на спорта през последните години. София получи подкрепата на
български спортисти и увлече хиляди софиянци в занимания със спортни дейности. Тази година Общината
подпомогна 111 клуба с финансиране на детско-юношеските школи, които откриват младите таланти, завършена е
новата зала на Френската гимназия, състояха се и ученически игри в осем вида спорт. Продължава Програмата за
социална ангажираност на Фондация "София – европейска столица на спорта" за да може повече хора със
специални потребности да имат достъп и възможност за спорт и физическа активност.

С 20 000 долара от Международната Лайънс организация LCIF ще бъдат подпомогнати пострадалите от
наводненията карловски села. С отпуснатите средства са закупени багери, челни товарачи и малки двуосни
самосвали. Това съобщи дистрикт управителят на Асоциацията на Лайънс клубовете в България Дорина Дечева.
След бедствието, което връхлетя селата Богдан, Каравелово и Слатина, Асоциацията на Лайънс клубовете в
България е поискала от фондацията към световната организация грант, с който да бъдат подкрепени
възстановителните работи по отстраняване на наносите и отпадъците от наводнението.

Днес осигурената от нас малка техника потегли към Каравелово, едно от най-потърпевшите от стихията села,
коментира Дечева. По думите ѝ този вид техника е предоставена, за да може да се почистят дворовете, където на
този етап това се прави на ръка и е изключително трудоемко.

Фондацията на Лайънс интернешънъл LCIF предоставя средства, постъпили от дарения за грантове за спешни
случаи при природни бедствия, за подкрепа на страдащи и бежанци от войни и конфликти, за дейности, свързани с
борба с глада, диабета, тумори в детска възраст, за опазване на зрението, както и за околната среда.

На 2 септември, след пороен дъжд от 200 литра на квадратен метър, продължил осем часа, бяха наводнени
населени места в общините Карлово, Марица и Калояново. Те бяха залети от придошлите реки Татлъдере,
Слатинска, Богданска и Стряма. Най-тежко пострадаха карловските села Каравелово, Богдан и Слатина, където е
обявено бедствено положение. Засегнати са стотици къщи, разрушена е инфраструктура, мостове. Армията,
полицията и доброволци се включват в разчистването на селата.

/ЛРМ/

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви
нов прием за школите си през учебната 2022/2023 година. Над 2900 деца и младежи в 3-12 клас ще имат
възможност да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 140 школи в 47 населени места.
От кандидатите не се изискват предварителни познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено
онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври.

Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а

Заглавие: Международната Лайънс организация дари 20 хил. долара за пострадалите карловски села, с които
е закупена техника за разчистването им
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форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмите в гр.
Ловеч се реализират в сътрудничество с регионална библиотека "Проф. Боню Цонев" и с подкрепата на Фондация
"Веселин Калчев", и дарители от гр. Ловеч.

"Живеем във времена, в които дигиталните умения стават все по-важни за успеха на всеки ученик. Вярвам, че за
всички нас бъдещата успешна реализация на децата е от изключително значение. Щастлив съм, че нашите школи
са трамплин към постигането на равен достъп до технологично обучение на ученици от цяла България и в
програмите ни им показваме необятния свят на програмирането и дигиталните технологии. За тази цел, и през
учебната 2022/2023 година разширяваме мащаба до 140 школи в 47 населени места", коментира Петър Шарков,
изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Кандидатстване и приемен тест

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на
форма за кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да се попълни до 2 октомври.

Ново разпределение на програми по възрастови групи

Обученията за 8-11 клас подпомагат кариерната ориентация на учениците и тяхната последваща професионална
реализация, чрез практическа насоченост и модерна програма. Гимназиалните ученици могат да участват в
програма "Разработка на игри".

От тази учебна година, обученията за 12 клас ще се провеждат само в онлайн формат и ученици от цялата страна
могат да кандидатстват за една от три програми – "Дигитални науки", "Разработка на игри" и "Уеб програмиране".

Обученията за 5-7 клас развиват ключови дигитални умения, а учениците могат да вземат участие в програма
"Разработка на игри".

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

# # #

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.

Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в
България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с
интерактивни програми, достъпни за всички ученици.

От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на
програмиране и дигитални технологии. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива
тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от
консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.

Програмите се организират от Фондация "Телерик Академия" и се провеждат с подкрепата на Фондация "Америка
за България", индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации,
бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

За Фондация "Америка за България"

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

Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация "Америка за България". Изявленията и
мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват
непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

Ценности от Варненското златно съкровище, Боровското съкровище и други експонати ще обиколят Ню
Йорк, Чикаго и Квебек

Три български музея изпращат някои от най-ценните си експонати за пътуваща изложба в Америка, част от
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проекта "Първите владетели на Европа". Националният исторически музей в София, Регионалният исторически
музей в Русе и Регионалния исторически музей във Варна ще бъдат представени зад океана в експозиция по
инициатива на музея "Фийлд" в Чикаго.

Първата им спирка е Институтът за изследване на древния свят в Ню Йорк. Откриването е днес, 21 септември, под
надслов "Ритуал и памет: Древните Балкани и отвъд тях". Колекцията представя културни ценности от единадесет
държави от Стария континент, и от България ще бъдат показани Боровското съкровище от първата половина на IV
в. преди н.е.; находки от могилния гроб на тракийски аристократ от Голямата могила до с. Златиница, датиран към
средата на IV век пр. н. е., включващи: уникален златен венец с апликации, пръстен – печат, наколенник и два
ритона от сребро. Със своята ювелирна изработка впечатляващ е и златният наушник от първата половина на III
век пр. н.е., открит край Синеморец, с древногръцката богиня на победата Нике, управляваща колесница с два
коня.

Към САЩ са заминали общо 32 експоната, запазили духа на народите, населяващи нашите земи в ранните епохи
на развитие на цивилизациите.

Изложбата, която има за цел да разкрие историята за това как хората са придобили власт и влияние чрез
натрупване на богатство и контролиране на търговията, технологиите, ритуалите и войната, ще бъде достъпна за
посетители в Ню Йорк до 19 февруари 2023 г., преди да отпътува за Чикаго. Там страната ни ще бъде представена
и от част от Варненското съкровище, изпратено от Историческия музей във Варна.

През следващите две години по проекта ще бъдат реализирани поредица от изложби, които ще запознаят
американската публика с археологически артефакти от региона, простиращ се от Стара планина до Карпатския
басейн.

Втора спирка на изложбата е музеят "Фийлд" в Чикаго, експонатите ще бъдат изложени там през месец март 2023
г. Третата е в Канадският музей за история в Гатино, Квебек.

"Изключително щастлива съм, че тази изложба се реализира в мащаб, който ще представи пред
северноамериканската публика историята на Европа от древни времена, част от която сме и ние, българите –
коментира доц. д-р Бони Петрунова, директор на Националния исторически музей. – Не случайно зад
реализацията на този проект стои Националният исторически музей. Със своите фондове и експерти, музеят се
явява най-богатата културна институция, съхраняваща артефакти от всички исторически епохи, представяща
огромната роля на Балканите в създаването, развитието и упадъка на древните цивилизации. Радвам се, че
нашите сънародници отвъд океана ще могат да се докоснат до изяществото на предмети с културно значение."

Изложбата включва също ценни артефакти от неолита до желязната епоха, показвайки над 200 рядко излагани
ритуални експоната от 27 музейни институции, които пренасят публиката в бита и вярванията на древните
цивилизации на Балканите.

"Най-големият смисъл за нашето участие е в изграждането на връзки с българската общност в Северна Америка,
която разпознава музея "Фийлд" като свой приятел – допълва проф. д-р Николай Ненов, директор на Регионален
исторически музей – Русе. – Не по-малко важна е научната общност, която чрез артефактите на Русенския музей
ще се докосне до йерархиите в древните общества, формирали ритуали и памет за първите владетели на Европа."

Проектът "Първите владетели на Европа" е първото по рода си мащабно сътрудничество между Северна Америка
и Югоизточна Европа. Българското участие се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за
България".

Интересно съвпадение е, че с тази изложба България отново впечатлява американската публика в Чикаго точно
130 години след първото участие на вече свободната ни държава в международно събитие, отбелязват от НИМ.
През 1893 г. България е поканена да участва със свой щанд на Световното изложение в Чикаго, описано и в
емблематичната творба на Алеко Константинов "До Чикаго и назад".

Сред инициаторите на уникалния по рода си проект е д-р Петранка Неделчева, ръководител "Експозиционна и
международна дейност" в НИМ, която прекарва две години в Чикаго по време на своята постдокторска
специализация в музея "Фийлд", реализирана със стипендия на Фондация "Америка за България". В този период
се заражда и идеята за представянето на богатото ни културно наследство в Чикаго, където е и най-голямата
българска общност.

На празника на столицата, служители на БАТ България, партньори, доброволци, граждани и родни звездни
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личности обединиха усилия и за по-малко от два часа почистиха близо двеста килограма неправомерно
изхвърлени отпадъци в парк Борисовата градина.

Стотици души се включиха във второто годишно издание на екологичната инициатива "Пчелен мед за смет" за
почистване парка. Кампанията има за цел да насърчи отговорното поведение сред широката общественост,
превенцията срещу замърсяването с дребни отпадъци на околната и градската среда.

Сред неправомерно извърлените бокулици имаше фасове, пластмасови и стъклени бутилки, капачки, метални
предмети, и много други. Кампанията "Пчелен мед за смет" е основен компонент от годишната ESG програма на
БАТ България за устойчиво развитие на компанията.

Участниците, които предодаха отпадъци получиха символичен подарък бурканче с мед, а за тези с най-голямо
събрано количество боклук, беше организирано награждаване с допълнителни изненади. Инициативата подкрепя
националната годишна програма "Да изчистим България заедно".

(промотирана новина)

Неправителствената организация управлява социалния проект "Чудната градина", създадена е на 19.09.1997 г. от
д-р Хасан Ефраимов и Мария Методиева 
"Първата година на Фондация "Свети Николай Чудотворец" бе преди 25 години. Тогава все още не знаехме
какво трябва да правим, закъснявахме с регистрацията, но трябваше да успеем преди празника на града" –
сподели Мария Методиева. "Тогава чакахме един голям ТИР с помощи от Франция, с който трябваше да
оборудваме Френския културен център. И така, преди 25 години се занимавахме с боб и леща – раздавахме
помощи."

"Години по-късно отново раздаваме помощи. През януари над 60 семейства в неравностойно положение
получиха продукти, малко по-късно още 14 семейства получиха ваучери по 400 лева, семейства, които бяха
болни от Ковид. Така се получи, че в същото време съоснователят на нашата фондация д-р Ефраимов бе
почти умрял, аз също бях болна, бях вкъщи, но помагахме на другите. След усилена работа в крайна сметка
разбрахме, че сме спечелили 6 проект", допълни Мария.
Сред гостите на събитието бяха кметът на Добрич Йордан Йорданов, председателят на Общинския съвет Нивелин
Радичков, общественици, участници в други социални проекти и партньори на фондация "Св. Николай Чудотворец".
"Това е каузата на всички нас, като общност, като хора, които живеем в Добрич, като хора, които развиваме
различни дейности. Д-р Ефраимов и Мария Методиева са пример за това как Общината може да си партнира
успешно и целесъобразно с подобни организации в полза на хората в неравностойно положение и
общественото здраве", каза кметът.

"Дали 25 години са много или малко? Когато бях малък мислех, че 25 години са много. Когато станах на 25
разбрах, че тези години са нищо. Сега, от позиция на времето, мисля, че времето е относително понятие.
25 години са много и са малко, време през което могат да се направят много неща и същевременно човек
може да не направи нищо. Ние бяхме от тези, които се старахме през това време да направим много неща и
мисля, че нашето време мина ползотворно", сподели д-р Хасан Ефраимов. 
Снимки Чудната градина. 

СК "Спорт за всички- Разград" с партньорството на КЦНСТДМБУ Разград с ръководител Нели Русева, стартира
организацията на благотворителен турнир по футбол "Да помогнем децата от КЦСНСТДМБУ, ЦНСТ и SOS –Детски
селища да спортуват и общуват помежду си като участват в спортна надпревара. Турнирът се провежда за 26-ти
път, като миналата година бе отложен поради заболяване на деца от коронавирус.

Сега футболният празник ще се проведе на 8 октомври на спортната база на ОУ "Васил Левски" в Разград,
предоставена безвъзмездно от ръководството на училището.

Тази благородна инициатива се очаква с голям интерес от отборите редовни участници на ЦНСТ "Слънце" –
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Каспичан, ЦНСТДБУ- Исперих, ЦНСТДБУ- Разград, ЦНСТ "Детелина" – Шумен. Ще участват с благотворителна цел
и два отбора на ПФК "Лудогорец" от най-малките възрасти.

Както винаги досега, всички малки футболисти ще получат футболен екип, а отборите – купи, медали и футболни
топки. Гостите ще бъдат настанени в хотел "Лес".

Това събитие ще бъде възможно с подкрепата на Община Разград, "АДМ-Разград", "Балканфарма Разград" АД,
"Млин 97", "Агромаксинвест"EAD, ЕТ "АРКО Иван Пенев", "Агрохим консулт-3" ООД, "СЕМПЕ-2" ЕООД, Димитър
Димитров –Кулеманс, Владимир Димитров, Огнян Обрешков, Маломир Власов.

Наградите ще бъдат връчени с автограф от капитана на ПФК "Лудогорец" Антон Недялков. Припомняме, че в
минали турнири децата бяха награждавали от предишния капитан Светльо Дяков и от тогавашните звезди на
шампиона на България: Марселиньо, Барт, Кишада, Паломино и др

Здравко ДУШКОВ

главен организатор на турнирите

Велислава и Ива Костадинови се включват в най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на
женското здраве в Европа

На прага на Световния месец за борба с рака на гърдата София ще бъде част от глобална мрежа на доброто,
включваща още 43 столици, в които ще се проведе най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на
женското здраве в Европа - "Race for the Cure 2022". У нас в него участие ще вземе цяла плеяда от звезди, които
ще станат посланици на розовата кауза. Някои от тях ще бъдат на стартовата линия, готови да пробягат 5 км, или
да извървят 3 км, други ще видим на специален концерт, който ще се състои на 25 септември в Южен парк, а трети
- и на двете места.

Вижте снимки на Ива и Велислава >>

Днес ви срещаме с Ива и Велислава Костадинови, които ще подкрепят инициативата, ставайки част от нея. Освен
че са лъчезарни и красиви, те са и точно толкова талантливи. Младите дами са внучки на голямата българска
фолклорна певица Гуна Иванова, която е човекът, научил ги на любов към българския фолклор. Двете сестри от
малки придружават своята знаменита баба по концерти и участия в цялата страна и в чужбина, но след появата на
тяхното доста по-модерно поп парче "Чула ли си" преди няколко години, те успешно заявиха своето място на
българската сцена като изпълнителки със собствен стил и звучене. Сега обаче момичетата показват, че наред с
големите си гласове, те притежават и големи сърца, преливащи с добрина и състрадание към другите.

Преди обаче да ви запознаем с тях по-отблизо, приканваме всички, които искат да се включат в събитието, да се
регистрират за него ТУК >>

Ива, Велислава, вие сте посланици на Race for the Cure 2022. Какво ви мотивира да се включите в най-голямото
благотворително спортно събитие за женско здраве в Европа?

Ива: Ние сме научени на разбиране. Също така са ни възпитали на съпричастност. За нас е радост да имаме
възможност да помогнем. Всеки човек трябва да прави добро... А ние сме благодарни, че имаме възможност да
вземем участие в Race for the Cure, и да дадем от себе си в името на здравето.

Велислава: Здравето е най-важно! В това се убедихме всички в последните две години и няма как да не се отзовем
за тази кауза! Имаме лични мотиви, които ни правят още по-категорични в участието ни в Race for the Cure.

Каква е вашата роля на 25 септември в Южен парк? Къде ще ви видим - на сцената, или на стартовата линия за
бягане и ходене?

Велислава: Регистрирайте се, елате и ще разберете (смее се)! Ще ни видите на стартовата линия за ходене.
Спортът е здраве и призоваваме всички да се включат в тази инициатива, която освен че има за цел да осигури
безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата, ще ни освежи с бягане и една лежерна 3 километрова
разходка. Движението е здраве!

Ива: Именно! Затова ще се радваме да видим повече хора в Южния парк. Паралелно със спортната част ще има и
концертна, която ще радва всички, дошли да покажат морална подкрепа за каузата. Ще изпеем и някои от най-
емблематичните за нас песни, като планираме именно там да направим и премиера на нещо ново от нашето
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творчество, което все още никой не е чувал!

Какво бихте казали на жените, които се учат ежедневно да живеят нормално с тази диагноза?

Ива: Да приемат това като предизвикателство, което е колкото битка, толкова и пробуждане за тотално
пренареждане на приоритетите и шанс за далеч по-пълноценен живот след справянето с диагнозата. Така е
всъщност след всяка екстремна ситуация, която ни разклаща и ни показва колко крехки сме всъщност, но и колко
силни можем да бъдем, ако си помагаме! Ще докажем това на 25 септември!

Велислава: Да имат вяра и да посрещат трудностите с високо вдигната глава! Да знаят, че не са сами, а това го
доказва Race for the Cure!

Това събитие не събира хора с бързи крака и дебели портфейли, а такива с големи сърца. Кои са нещата, местата,
или хората, които на вас лично ви напомнят колко мимолетен е животът и как това, което оставяме след себе си,
почти винаги е само спомен за смелостта да сме добри човеци?

Ива: Събития като това и хората, които вземат участие със сигурност са символ на доброто и на голямото сърце...
Голямото сърце личи по малките жестове и малките неща.

Велислава: Онзи, когото си представям, чувайки този въпрос, е човекът, в чийто клас завърших НАТФИЗ, а именно
невероятният Стефан Данаилов. Той бе прекрасен човек и не са малко случаите, в които е показвал колко голямо
е неговото сърце... Благодарна съм на Господ, че той бе част от живота ми, заради всичко, което е той!

Как се грижите за здравето и за вътрешния си свят?

Ива: Опитваме се да водим здравословен начин на живот. Но също така се учим и от уроците, които живота ни дава
с примерите, свързани с нездравословния начин на живот и последствията от него. Аз обичам да ходя, да се
разхождам... Мога да го правя с часове, без да се уморя. Така спортувам. За мен ще е радост да се видя с още хора,
обичащи ходенето като мен, ще ги очакваме с удоволствие и ще съчетаем здравословното с благотворителното -
какво по-хубаво?!

Велислава: Обичам да спортувам, да тренирам. Мога да го правя и вкъщи, без да ходя на фитнес. Като цяло има ли
желание, има и начин. Другото, което е важно, са профилактичните прегледи и това да следим здравословното си
състояние. Много е важно да обръщаме повече внимание на себе си, независимо от това дали се чувстваме добре
или не толкова.

Вие привличате като магнит младата публика към фолклора. Какво ви казват феновете на срещите си с вас?
Откъде идва тази любов към народното и изкушавали ли сте се някога да я замените с по-комерсиална поп
музика?

Ива: Нашите почитатели са много мили и добри хора! Всеки разговор с тях ни казва едно, а именно, че всичко
онова, което сме преживяли дотук в името на творчеството ни, наред с това, което правим, има смисъл. Нашата
идея е чрез песните си да ги пренасяме в една приятна атмосфера, да ги караме да се усмихват, но и да се
замислят по някои важни според нас въпроси.

Велислава: Точно така! Изборът на определени песни не е случаен. Ние или пеем за истинската любов, или
възпяваме някоя важна личност, стремейки се чрез изпълненията си да се фокусираме върху ценностите.
Разбира се, имаме и такива, с които се стремим да разведрим публиката, карайки я да се усмихне, но всичко,
което подбираме, е целенасочено. Имаме две много интересни песни, чиито аранжименти са дело на Светлин
Къслев, като тук мисията ни е да се слуша фолклор дори и на по-нестандартни за него места. Песните са с достра
различно звучене, но винаги носят белега на фолклора в себе си. Резултатите от създадените песни са добри и
определено ни показват, че трябва да продължаваме и в този дух.

Внучки сте на голямата Гуна Иванова. Кой е най-ценният урок, който сте научили от нея, за предизвикателствата на
сцената, но и тези в живота?

Ива: Тя е много силен човек! Минала е през най-тежката житейска буря, но е запазила в себе си добрината - факт,
който много други хора, освен нас, несъмнено ще потвърдят това. Тя казва: "на лошото винаги с добро". Учи ни
както на увереност, така и на осъзнаване. А най-хубавото, което сме взели от нея, е любовта към нашата
прекрасна народна музика, възпитаваща в нас ценности.

Велислава: Тя е пример за много стойностни постъпки и дела. Самата тя определя себе си като народопсихолог,
което според мен е абсолютно вярно. Има много точна преценка за всякакви ситуации, хора... Старая се да се
вслушвам в съветите ѝ, защото тя почти никога не бърка. Тя е от хората, които използват името си, за да правят
добро, а ние се опитваме да следваме примера ѝ.

Какви нови проекти да очакваме от вас?

Ива: Имаме доста интересни неща, които поради дадени обстоятелства не сме завършили, но се надяваме
съвсем скоро две от тях да видят бял свят. Красиви песни, с интересни видеореализации...



Велислава: Също така догодина се надяваме да представим нещо, което не успяхме да осъществим, заради
пандемията. Всичко обаче се случва по доста непредсказуем начин. Въпреки това даваме всичко от себе си, и дай
Боже, догодина да ви покажем резултат.

Пожелайте нещо на читателите ни.

Ива: На първо място пожелаваме на всички здраве! Най-важното е! Пазете се, грижете се за себе си и близките
ви, имайте безброй много поводи за усмивки!

Велислава: А аз ще допълня, че им желая да бъдат щастливи, защото когато човек е здрав и щастлив, значи всичко
е наред! Надяваме се да ви видим на 25 септември, да направим добро заедно в името на здравето, а накрая ще
се постараем да ви усмихнем с песен...

Природните звуци на Родопите оживяват в албума "Призив", който съчетава атмосферна ембиънт музика и
гласа на Родопския район и неговите обитатели. Компилацията е продуцирана и записана от музиканта Ангел
Симитчиев и съдържа осем тематични произведения с характерни звуци от дивата природа на този край.

С изтеглянето на този албум може да се даряват средства за подпомагане на дейността на фондация "По-диви
Родопи" – организация, която се грижи да запази естествения облик на Родопите, като не само защитава
изчезващи видове, но и работи за възстановяване на популациите на вече изчезнали такива. "Призив" е в
YouTube и в Spotify.

Около 400 вида растения и 87 вида животни в България са на ръба на изчезване според последни данни на
Червената книга на България. Видове като брадатия лешояд, тюлена монарх и риса отдавна са заличени от
местната фауна. Голяма част от тези животни с ключови екологични роли намират дом в Родопите. 

Нели Найденова от "По-диви Родопи" подчерта пред БНР, че освен да се опазва, природата трябва и да се
завръща.

"Една запазена природа може да доведе много хора и да развие устойчив бизнес в региона... Опитваме се да
възстановим една екосистема и да създадем модел, който може да се възпроизведе в цяла Европа. Има доста
изоставени места, които са подходящи за връщане на дивата природа в Родопите - изоставени земеделски
земи, които не се ползват. Местните хора оказват и много голяма подкрепа за нашата дейност. Работим върху
създаването на единен туристически продукт".

Тя поясни, че финансовата помощ ще бъде насочена към освобождаване на благородни елени, елени
лопатари и зубри.

"Тези животни се транспортират от страни с развъдни центрове и зоопаркове. Пускат се сред природата. Но това е
дълъг и скъп процес, понякога може да отнеме месеци и години".

Кампанията върви е под надслов: "Животните не могат да говорят. Те изчезват тихомълком. За разлика от тях, ние,
хората, можем да заявим позиция". Савина Паликарева, маркетинг мениджър на корпоративния организатор на
инициативата:

"Като бранд с произход от душата на Родопите ние носим любовта към природата в себе си – облагородяването на
района и опазването на обитателите му е лична мисия за нас от години. Надяваме се с тази инициатива да
направим значима крачка в превръщането ѝ в обществена... Подобна дейност е от изключително голямо значение
за възстановяването на основните екологични процеси в Родопите и развиването на нова зелена икономика в
района", допълни тя в предаването "Преди всички".

Интервюто с Нели Найденова и със Савина Паликарева можете да чуете в звуковия файл.
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Съюзът на пивоварите в България (СПБ) стартира инициативата си за поставяне на арт контейнери за разделно
събиране на пластмасови опаковки. Първите два големи дизайнерски коша под формата на бутилки вече са на
разположение на жителите на Велико Търново. Такива специално изработени контейнери браншовата
организация безвъзмездно предоставя на общините с пивоварни заводи. На 28 септември те ще бъдат
инсталирани и в Стара Загора, а до края на годината - в още 3 града.

Инициативите на СПБ са част от кампанията "Избираме устойчиво бъдеще" и са с цел повишаване на
информираността за разделното събиране на опаковки и повече рециклирани бирени бутилки и кенове.
Неслучайно под мотото "Код: Отговорни заедно" Съюзът на пивоварите обединява хората в стремежа им да
опазват околната среда, да участват в различни зелени дейности и събития.

Под този надслов се проведоха и ежегодните инициативи за родители и деца в община Велико Търново.
Изградена беше "Зелена класна стая" на открито, която дава възможност учениците да практикуват занимания,
формиращи екологична култура. Стаята допълва създадения в село Балван комплекс с тематични площадки – за
оцеляване сред природата, за защита при наводнения и бедствия, за пожарна и пътна безопасност и др.

Предвид приоритетите за устойчиво развитие, СПБ направи дарение на 10 контейнера за разделно събиране на
пластмасови опаковки отново в община Велико Търново. В партньорство с местната организация на кметовете на
малките населени места "Янтра 2001" и Дарителско сдружение "Св. Иван Рилски" те вече са поставени в
централната част на съответните села.

"Интересното е, че децата са тези, които учат родителите на разделно събиране на опаковки. Още повече, че над
65 на сто от отпадъците на домакинствата могат да се рециклират", обясни Ивана Радомирова, изпълнителен
директор на Съюза на пивоварите. За по-голямо популяризиране на разделното събиране на отпадъци
браншовата организация разпространи над 6000 специализирани обучителни брошури и други материали.

В продължение на тези активности в Стара Загора на 25 септември от 12.30 до 17.00 часа Съюзът на пивоварите
организира арт работилница за декориране на бирени бутилки и кенове. С участието на художничката Кристина
Тужарова пред Културен център - Стара Загора десетки бирени опаковки ще бъдат преобразени в стилни
аксесоари за дома. Инициативата е вдъхновена от изключителния успех на творческото ателие на пивоварите,
което беше организирано през май в София.

По време на събитието ще бъдат коментирани и различни интересни факти, свързани с разделното събиране.
Според проучвания всеки пети българин предпочита да купи продукт на компания, която е социално отговорна.
Годишно от пуснатите на пазара бирени опаковки се рециклират 45%. Един тон рециклирана пластмаса спестява
електричеството на едно българско домакинство за 2 години. Оползотворените органични отпадъци от
производството на бира могат да се преработват в нишка за 3D принтиране. Материалът се използва за печат на
3D матрици за производство на различни триизмерни предмети, включително за бирени чаши.

Голямо дарение получи Многопрофилната болница за активно лечение в Мездра от Фондация "АДРА
България". Безвъзмездно бяха доставени медицинска апаратура, видеозон, дефибрилатори, 10 легла,
матраци и спално бельо, болнични шкафове, офис оборудване и лекарствени средства от първа
необходимост. Видеозонът работи с три трансдюсера – коремен, сърдечен и ендокринологичен, като има
възможност доплер ехография на артериални и венозни съдове. Даренията пристигат от болница в
Залцбург, Австрия, разказа Мариан Димитров – директор на фондация "АДРА България".

При доставката присъства и Валтер Махер, бивш директор на Фондация АДРА в Австрия, с чиято помощ е
реализирано дарението.

Една от най-необходимите нужди на лечебното заведение е именно обновяването на медицинската техника и
болнично оборудване. В тази връзка управителят на МБАЛ-Мездра – д-р Соня Съботинова поясни, че чрез
безвъзмездно предоставената подкрепа ще бъдат обзаведени част от отделенията и подменено всичко
необходимо.

Тя изрази благодарност към дарителите и всички, които подкрепят подобни инициативи за лечебните заведения в
малките населени места.

През последните няколко години болницата получава дарения от община Мездра, организации за
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благотворителност, училища и стотици граждани.

Фондация АДРА работи в България повече от 25 години. Тя е част от АДРА Интернешънъл, основана в САЩ.
Организацията подпомага и интегрира социално слаби хора в развиващите се държави. Работи в сегментите
здравеопазване, образование, социално подпомагане, инфраструктурни проекти, интеграция на хора в
неравностойно положение, подпомагане при бедствия и аварии.

В началото на месеца бяхме свидетели на пороя, който разруши домовете на стотици хора в Карловско. Водата
отнесе жилищата на стотици български семейства, които в момента се опитват да възстановят щетите - наводнени
къщи, дворове, загубен поминък, посеви, обзавеждане и т.н.

Бош България обединява сили и се включва в кампанията ПОМАГАМЕ, за да подкрепи всички засегнати.

Кампанията е в помощ на хората, пострадали oт потопа в Карловско с финансови средства, като Бош Инженеринг
Център София дарява 30 000 лв., а Bosch.IO - 20 000 лв. БСХ Домакински уреди България планира да подпомогне
пострадалите с предоставяне на електроуреди от първа необходимост.

В общата ни мисия заедно с Фондация "Работилница за граждански инициативи", Български дарителски форум и
Национална асоциация на доброволците в Република България, Бош включва и своите служители, които също
даряват средства.

Компанията има и своя страница на кампанията в Платформата.бг, където можете да видите набраните средства.
Ако имате желание и възможност и вие можете да подкрепите каузата с избрана от вас сума.

Все още сред най-необходимите неща са домакински електроуреди и мебели, а също така и подкрепата към
родителите, чиито деца започнаха училище.

Заедно можем повече!

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 17)

Служителите на Националната служба за охрана дариха 14 000 лева по дарителската сметка на Община Карлово
в подкрепа на пострадалите от наводненията на територията на общината, съобщиха от пресцентъра на
гардовете.

Около 80 служители на НСО се включиха с доброволен труд в помощ на бедстващите в наводнените села.

Подкрепата продължава с SMS:
DMS KARLOVO на номер 17 777
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Още дарения са транспортирани от Троян за наводнените райони в Карловско, съобщават от общинската
администрация. В Начално училище "Христо Ботев" на първия учебен ден са събрани 710 лева, след призив
цветята за учителите да бъдат заменени с парични средства за пострадалите. С парите са закупени минерална
вода, консервирани храни и захарни изделия.

Сериозно дарение постъпи от селата Борима и Старо село, където местните кметове и кметски наместници
организираха дарителска кампания сред населението и събраха съответно 1400 и 200 лева, също изразходвани
за закупуване на продукти, допълват от Община Троян.

Дарение от 85 завивки и възглавници е направила троянска IT-фирма.

Както БТА съобщи, още в първите дни след наводнението на призивите за помощ се отзоваха институции, фирми и
доброволци в планинския град. Вече няколко пъти към карловските села бяха транспортирани пратки с дарения, а
при разчистването на разрушенията, с личен или осигурен от Община Троян транспорт, се включиха десетки
доброволци.

"Всеки ден в Общината постъпват заявки на желаещи да работят като доброволци. Общината осигурява транспорт
до пострадалите карловски села, а за самите доброволци местни ресторантьори осигуряват пакети с храна и
минерална вода ", каза преди дни кметът на Троян Донка Михайлова.

/АБ/

На 21-ви септември Директорът на ОУ "Христо Никифоров" Йоанна Луканова, педагогическия съветник Пенка
Петрова и ученичка от училището предоставиха събраните от учениците 1062 лв. чрез сметката на Български
Червен кръст за пострадалите в област Пловдив.

По данни на Секретариата на ОС на БЧК-Пловдив и община Пловдив е констатирано, че са били наводнени етажи
на жилищни и търговски сгради, промишлени предприятия, нарушена е пътната настилка, навлечени бяха инертни
материали в с. Богдан, с. Столетово, с. Каравелово, с. Московец, гр. Клисура, с. Розино, с. Слатина и с. Христо
Даново. В част от с. Богдан електрозахранването беше прекъснато, паднали бяха стълбове за улично осветление,
запушеха мостове и шахти. Нямаше никакъв достъп до населените места.

За провеждане на неотложни спасителни и аварийно-възстановителни работи кметът на община Карлово д-р
Емил Кабаиванов обяви частично бедствено положение във всички селища, намиращи се западно от град
Карлово.

Най-засегнатите села в община Карлово са с. Каравелово с население 1179 жители, село Розино са население 4
458, село Слатина с население 824 и село Богдан с население 805.

Община Калояново също беше засегната и шест населени места останаха без питейна вода.

В община Марица най-тежко засегнато беше с. Трилистник, което на 03.09.2022 г. бе залято от река Стряма,
заради скъсана дига край с. Калековец. С помощта на тежка техника, огнеборци и доброволци евакуираха над 500
души от наводнените 120 къщи.

През следващите дни държавата ще осигури 30 фургона за обитателите на разрушените къщи.

Още в първите часове на бедствието на 02.09.2022 г., екипи на областната организация на БЧК-Пловдив се
включиха в помощ на пострадалите в населените места от общините Карлово, Калояново и Марица. Започна се
незабавно оценяване на нуждите и подпомагане на пострадалите чрез предоставяне на питейна вода,
дезинфектанти, одеяла, спално бельо. Паралелно с материалното подпомагане психолози доброволци работят
по оказване на психо социална подкрепа на пострадалите. Секретариатът на Областен съвет на БЧК – Пловдив
отговаря и на запитванията на граждани относно предоставянето на дарения.

Заглавие: УЧЕНИЦИТЕ НА ОУ " ХРИСТО НИКИФОРОВ" ЧРЕЗ ОС НА БЧК- ЛОВЕЧ С ДАРЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ
НАВОДНЕНИЕТО В ОБЩИНА КАРЛОВО

Дата: 21.09.2022 17:03
Медия: Ловеч днес.EU

Заглавие: Концерт "Заедно за Карлово" събира средства за бедстващите от наводнението

Дата: 21.09.2022 16:29
Медия: Варна 24

https://lovechtoday.eu/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%83-%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D1%87/
https://www.varna24.bg/novini/varna/Koncert-Zaedno-za-Karlovo-subira-sredstva-za-bedstvashtite-ot-navodnenieto-1401337


Над 300 артисти от представителни фолклорни ансамбли на град Варна, солисти, певци и танцови формации,
популярни поп и рок изпълнители, победителите от последните сезони на "Гласът на България", много талантливи
деца и младежи, ще пеят и танцуват по време на благотворителния концерт "Заедно За Карлово", който ще се
проведе на 27-ми септември, вторник, от 19:00 ч. в зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта. Всички
събрани средства ще бъдат преведени по сметката на Община Карлово. 
Организатори на проявата са Тракийското дружество "Капитан Петко войвода" и Данчо Радулов – диригент на
оркестрите при ансамблите "Варна" и "Одесос", със съдействието на Община Варна, Дворец на културата и спорта
и фирма "Интермюзик" ООД. Водещ на събитието ще бъде актьорът Пламен Георгиев. 
Участниците са фолклорен ансамбъл "Варна" при НЧ "Христо Ботев-1928", ансамбълът за народни песни и танци
"Одесос" при ОД на МВР, фолклорен танцов театър "Родина" при НЧ "Отец Паисий-1934", изпълнителите Теди
Генев, Дамян Попов, Атанас Кателиев, Георги Шопов, Поли Николова, Донко Марков, Пресиана Леонидова, Ташо
Ташев, Кичка Христова, гайдарски оркестър при НУИ "Добри Христов", клуб за народни танци "Моряците", школа по
модерен балет "Степ уан", младежка фолклорна група "Кичинка", трио акордеонисти – Димитър Стойков, Данчо
Кънев и Георги Събев, поетът Иван Ненов. 
Концертът е със свободен вход, а на всички входове на Двореца на спорта ще бъдат поставени кутии за дарения от
публиката. 

2375 лева е събраната сума по време на благотворителната кампания за наводненото село Каравелово,
инициирана от ПГССИ "Христо Ботев". За целта в първия учебен в сградата на училището бяха поставени кутии за
дарения.

Парите вече са преведени на община Карлово, като сме посочили, че искаме да бъдат изразходвани за нуждите
на жителите на Каравелово, които останахме с впечатление, са най-пострадали от водната стихия, сподели
директорът на гимназията Христина Милушева. Тя и целият персонал на школото са изключително благодарни за
съпричастността на учениците и техните родители.

Ръководството на ЦСКА обяви цени от 6 лева за билет за благотворителния приятелски мач със Септември, който
ще се играе на 25 септември от 16 часа на базата в Панчарево. Приходите от мача ще бъдат дарени за
пострадалите от наводненията в Карлово и региона.

За двубоя ще се продават и виртуални билети, като всички постъпления ще бъдат дарени за каузата.

Виртуалните билети не дават право на присъствие на контролата, а са единствено за дарение, съобщиха от клуба.

"Друг начин, по който може да помогнете на засегнатите, е като закупите нашата специална благотворителна
тениска "Повече от отбор"", заявиха още от ЦСКА.

Йога за деца, настолни игри, творчески работилници, зумба, благотворителни каузи и вечер на талантите
са част от забавленията, които е подготвил Слави Михов за децата и младежите на Добрич на 24 и 25
септември.

Заглавие: 2 375 лева събраха от благотворителната акция за Каравелово от ПГССИ "Христо Ботев"

Дата: 21.09.2022 17:11
Медия: Старият мост

Заглавие: ЦСКА помага на пострадалите от наводненията, обяви вход за контролата със Септември

Дата: 21.09.2022 15:51
Медия: Труд

Заглавие: Шоу за таланти, благотворителни инициативи и много забавления на Junior Fest в Добрич

Дата: 21.09.2022 17:46
Медия: Добрич Онлайн

https://stmost.info/obshtestvo/8810-2-375-leva-sabraha-ot-blagotvoritelnata-aktziya-za-karavelovo-ot-pgssi-hristo-botev.html
https://trud.bg/%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8/
https://www.dobrichonline.com/novini/71751/shou-za-talanti-blagotvoritelni-initsiativi-i-mnogo-zabavleniya-na-junior-fest-v-dobrich


За първи път Добрич е домакин на Junior Fest. За това как се е родила идеята и какво ни очаква този уикенд, ни
споделя организаторът на инициативата – Слави Михов.

"Аз съм предприемач по призвание, но аниматор по душа и винаги съм искал да направя някое много яко събитие
в града, в което да мога да приложа хотелската анимация – нещата, които правим по морето, нещата, които съм
видял в чужбина, но в градска среда. Това е нещо, което не е правено до момента. Същевременно искам да
приложа няколко авторски игри. Всички тези занимания са подходящи да се играят вкъщи със семейството или
пред блока, в гората и на морето" – сподели той.

Някои от игрите, с които ще се забавляват децата и младежите в рамките на феста, са ни наследство от нашите
родители и по-голямата част от всички нас сме ги играли като деца. "Реших да вкарам и игри от нашето детство –
Кральо — портальо, Дай бабо огънче, Мляко с мляко, криеница и други. Това лято играх тези игри с моите
приятели на Албена и беше много хубаво, много се забавлявахме да играем и на "Стражари и апаши". Беше
забавно и се почувствахме положително без да скролваме на телефоните. Реших всички тези неща да ги
комбинирам, като добавя и творчески работилници" – сподели още Михов.

В рамките на събитието ще има и две благородни каузи. "Един от партньорите на Junior Fest Добрич ще бъде
Караваната "Чудовището", която ще пази целия Скейт парк от боклуци. Всеки, който събере пълен чувал с
отпадъци и го занесе на караваната, а в замяна тя ще му върне безплатно един корндог или гофрета. Искам да
подчертая, че ние няма да осигурим нито чували, нито ръкавици. Когато си донесеш сам консумативите, тогава има
по-голям смисъл в нещото, което правиш. Искам това, които правим, да остане като белег в съзнанието на хората
и да се преврне в техен навик. Трябва да има тежест, ако дадем всичко наготово на хората, те ще се зарадват, че
са били част от такава добра кауза, но какво се случва нататък – нищо. Както децата трябва да взимат пример от
възрастните, така и възрастните се нуждаят от примера на младежите. Това искам да го направя като част от
приемствеността, която ще създадем заедно" – категоричен беше Слави Михов.

Другата благородна кауза е свързана с набиране на средства за лечението на Емо, който пострада при
катастрофа. "Дали сме на Емо картбланш да си я организира, както реши, по този начин ще даде пример как сам
ще си направи кампанията с подкрепата на други активни младежи" – каза още Михов.

Кулминацията на Junior Fest – Добрич, ще е вечер на талантите, в която всеки талантлив млад добричлия ще има
възможност да се изяви на сцена и да смае публиката с артистичните си способности. "Ще направя шоуто на
Слави Джуниър. Аз ще бъда водещ на събитието, на което ще дадем сцена на всеки един човек – да попее, да
разкаже нещо, да покаже какво е нарисувал, да каже стихотворение, да танцува и други. Всички знаем, че в Добрич
имаме много таланти, не спират да падат от небето и да ни радват. Нека го направим на градско ниво и да дадем
духа и куража на всеки да се изяви и да продължи да се занимава с това, с което се занимава" – каза още Михов.
Вечерта на талантите ще се състои на 24 септември, а на 25-и ще има главно работилници, игри и забавления.

С цялата програма и с отделните събития, включени във фестивала, можете да се запознаете на фейсбук
страницата на Джуниър Турс/ Junior Tours.

Турхут Исмаил е от онези българи, за които си заслужава да се пише, а срещите с тях са ценни, поучителни,
вдъхновяващи… Преди да се запозная с него, знаех, че е "мюсюлманинът, който строи църкви" – така избират да
го представят медиите, може би защото звучи атрактивно. А той всъщност е много повече от "просто" мюсюлманин,
християнин, от католик или евреин, от добър строител или прецизен реставратор… Той е човек! Добър човек и
голям патриот, който навреме е разбрал, че сме гости на този свят и скоро ще си отидем, но построеното и
стореното добро са това, което ще остане.

Представям ви един отлаган във времето разговор със строителния предприемач Турхут Исмаил, който обаче се
случва точно навреме – в навечерието на 22 септември – денят, който бележи едно най-значимите събития в
новата ни история – обявяване на нашата Независимост.

Интервю: Деница Митева, снимки: личен архив

Здравей, преди броени дни обявиха номинацията ти за Будител на годинта. Поздравления! Любопитно ми е обаче
– ти самият чувстваш ли се такъв?

Не знам… Това, което правя, не е нито за да бъда популярен, нито за да ме номинират или награждават. Правя го,
защото ми доставя удоволствие, защото вярвам, че така е правилно. Знам, че някой ден ще си отидем, но
построеното от нас ще остане. Не наградите, а построеното. А и може би духовно не съм узрял, а и годините ми са

Заглавие: Турхут Исмаил: Искам да оставя нещо уникално след себе си – ще построя църква върху мост

Дата: 21.09.2022 18:00
Медия: 1 към 1

https://1kam1.com/turhut-ismail-iskam-da-ostavya-neshto-unikalno-sled-sebe-si-shte-postroya-tsarkva-varhu-most/


малко… По-важно е, че вечер, когато си лягам, ми е хубаво да видя снимките, които работниците ми изпращат от
обектите – докъде какво съм свършил и да планирам утрешния ден.

Преди да те попитам за утрешния ден, да те попитам за днешния – какво ще правиш след разговора ни?

Предстои ми среща с епископ Христо Пройков в София по повод наскоро завършения ремонт на католическата
църква в Ямбол. Той между другото се оказа, че е от родното ми село Искра, но аз не знаех. А запознанството ни
стана по много интересен начин – чрез архимандрит Димитрий, който отговаря за Ямболска и Сунгурларска
енория и е архиерийски наместник за Ямбол. Той ме пропоръчал на отец Йоан, който отговаря за католическата
епархия в Ямбол, за ремонта на църквата им там. Защото църквата в Ямбол, особено кубето й, беше в окаяно
състояние – падаха метални елементи и беше опасно за преминаващите хора. Та отец Йоан ме посъветва да се
срещна и с отец Пройков. И сега му карам стария кръст, който свалихме. За ремонта направихме два нови кръста,
но този реших да реставрирам, за да използват като музеен експонат, ако му намерят място в епархията в
Ямбол…

Това ме подсеща и за друго твое дарение – паното с кирилицата и глаголицата, което подари на Желязната
църква в Истанбул за 24 май. Преди дни със Света литургия отбелязаха 130 години от поставянето на първия й
камък. Ти успя ли да присъстваш?

Бях поканен, но не успях да отида, защото бях болен. А много исках, защото сред официалните гости беше и
министърът на културата Минеков, с който много държах да се видя.

Защо?

Заради църквата в село Добриново, която рухна, докато минат всички тежки административни процедури, да се
извадят и одобрят от НИНКН и Министерство на културата всички документи. Докато кметът се пребори с цялата
тази тромава администрация, тя падна. А скоро гледах интервю на министър Минеков и ми направи впечатление,
че досега се оплакваха, че няма пари за култура, а сега – че има, но няма къде да ги дадат. А това е една
възможност да се отпуснат пари за тази уникална трикорабна църква, която е и паметник на културата. Искам да
помогна и заради кмета на селото – защото е млад и деен човек, избрал да остане в родното си село. Макар да
знам, че е тръгнал по тежък и трънлив път, заради тежката бюрокрация.

Това ли е препъни камъкът в запазването на културното ни наследство – тежката бюрокрация?

Да, и борбата ми с бюрокрацията е най-голямата ми борба, защото спъва в зародиш много неща. Трябва да се
облекчи, за да се запази културното ни наследство, да може и бизнесът да работи, и всичко да върви.

Връщам те към паното в Желязната църква – откъде дойде, как ти хрумна идеята точно такъв дар да направиш?

Често посещавам Истанбул, където в момента върви много силна кампания за реставрационни дейности и аз там
съм малко като крадец на идеи. Аз също се занимавам с реставрация, но там мащабите са много по-големи. А и
често посещавам Желязната църква, която за мен е еталон за една добра реставрация. Когато съм влизал в
криптата, видях място, което ми се струваше празно и тогава ми хрумна идеята. Иначе паното не е новост, защото
преди това вече бяхме правили такива – един мой приятел ги изработва по моя идея. по стара технология от 7-ми
– 8-ми век, по която са работили прабългарите и за която научих в Плиска. За изработката на паното са
използвани само четири земни елемента – вода, огън, въздух и пръст.

Но защо точно буквите избра – кирилицата и глаголицата?

Защото Желязната църква е един от най-посещаваните туристически обекти в Истанбул, посещават я туристи от
цял свят. И това е начин светът да разбере откъде е тръгнала писмеността на страните, които я използват днес. А
и най-вече самите ние като българи да се откъснем от това мислене, което все ни се вменява, че ние сме малкия
брат. Да се разбере, че ние, българите, сме духовният баща на всички народи, които използват кирилицата. Защото
е създадена и разпространена от нас. Както един мой приятел казва – и атомната бомба е голямо нещо, но без
ядрото е нищо. Така е и с нас – ние като държава може да сме малки, но това, което сме дали на по-големите от
нас държави, е много и те без нас са нищо. От нас са им и вярата, и четмото и писмото, на практика ние сме ги
образовали. Тук ще спомена професора Божидар Димитров, лека му пръст, който в такъв момент би казал:
"Хванали сме ги за ушите и сме ги вкарали в прав път".

Вие бяхте приятели с Божидар Димитров, нали?

Да, бяхме приятели. Той дори без да ме пита ме направи заместник на своята партия, която основа в последните
години на живота си. Но освен приятел, аз съм най-вече негов последовател и съмишленик. И искам хората да не
забравят неговия начин на мислене, защото преди малко говорихме за бюрокрацията. А знаеш ли откъде ме
грабна професорът, с какво ме впечатли най-много той?

Не…

Аз съм строител и представител на малкия бизнес. И постоянно ми се налага да чукам на някоя врата, общинска,
държавна и пр., за да искам разрешение за нещо. И в 95% от случаите още преди да изложа проблема и да
попитам дали може или не може, вече съм получил отговора – "не може!".



Защо?

Защото такъв е начинът на мислене на чиновника. Да измисли проблем, да каже, че не може, и после да ти го
разреши, за да си припише някакви заслуги. И забравя много често, че той е сложен там, за да бъде в услуга на
бизнеса. Много често им казвам – гледайте на мене като на едно плодно дръвче, оставете ме да порасна, за да
берете плодовете ми, не ме убивайте още в зародиш. Защото на хората, които искат, могат и знаят как да работят,
трябва да им се помага, а не да се спъват на всяка крачка.

В една такава ситуация дойде и запознанството ми с Божидар Димитров – след като почуках на няколко врати,
където все получавах отговор "не може", накрая стигнах до него. И той точно за 5 минути ми обясни, как всъщност
може. Затова ви казвам – той имаше съвсем друг начин на мислене, съвсем друго държавническо поведение.

Другият момент с него, който много силно ме впечатли, беше, когато ме покани на гости за пръв път у тях. Тогава
тъкмо се ширеше този скандал около "апартамент гейт" и всичко беше залято с новини кой от държавниците какви
имоти имал, в какъв апартамент живеел – с каква тераса, с джакузи, с барбекю на покрива и т.н. И аз очаквам, че
като отида у Божидар, ще видя този супер лукс и кой знае какви неща, за които се говори. А той ме посреща в
скромен апартамент, обзаведен с мебели от времето на баба ми, като аскет. Скромен, без да парадира с нищо.

Мислиш ли, че не е имал възможност да си купи джакузи, например?

Не, имал е, но е предпочитал да помага колкото и където може. Това го разбрах впоследствие и от много
свещеници – че въпреки скромния си вид, е помагал много и на много места. И аз наистина го усетих, че това е
човек, който е патриот в душата и сърцето си, а не само пред камерите и телевизии, както много хора се правят, а
реално животът и действията им нямат нищо общо с това, което прокламират. Затова ти казвам – за него бих
тръгнал навсякъде. Ако кажеше да вляза в огъня, и това щях да направя. Такъв водач бих последвал. Дано се
появят нови такива хора, защото България има остра нужда от тях – с този начин на мислене и действия.

Затова ли издигаш негови паметници?

Да. Първият, който направих, е в моето село Искра, а до бюста на Божидар издигнах един 9-метров пилон с
българското знаме. И с тази символика исках да кажа – професорът беше над нещата, а над него беше само
България. Вторият е в Созопол. А третият, който подготвям и за който бюстът вече е готов, е за Ново Село в област
Струмица, Северна Македония – във военното гробище, където е разпръснат праха на професора. Още тази зима
бях събрал парите да го направя, но започна войната в Украйна и средствата дарих на областната управа в Бургас
за украинските бежанци. Затова се забави малко паметникът, но мисля че професорът щеше да постъпи по същия
начин.

Откъде дойде тази идея, това желание да помагаш, да реставрираш църкви и храмове? Кога?

Преди доста години мои приятели от Община Несебър ми подхвърлиха идеята – дали бих се включил в
строителството на нова църква – "Пресвета Богородица" в село Дъбовица (в Котленския балкан). Тогава бях на 33
години и ми се стори интересно, защото за мен беше предизвикателство. А аз обичам предизвикателствата. Както
и сега ти се похвалих, че съм работил по първия католически храм. Искам някой ден и синагога да направя…
Затова се включих в строителството на църквата в Дъбовица, която се получи чудесно. По време на строителството
на този първи храм обаче разбрах, че не става въпрос за обикновено строителство.

Има ли разлика?

Честно да ти кажа, сградното, жилищното строителство е скучна работа. Докато с църквите всичко е индивидуално.
Едно жилищно строителство мога да го направя и докато съм на почивка на Малдивите, няма нищо сложно, нищо
индивидуално. Докато при храмовете е съвсем друга работа. Там за всеки детайл, за всяко нещо трябва да се
взема индивидуално решение, често и в самия процес на работа. Затова и общуването със свещениците ми е
много интересно. Защото тези работи се изпълняват съвместно от свещеника и строителя. Доста сол съм изял със
свещеници, както се казва, а те са и много интересни разказвачи, историци, с много богата култура. Интересно
минава времето с тях.

Тази първа църква строите благотворително, нали така? А другите?

Да, първият храм го направихме с мои приятели като дарение за селото. Някои са строени и ремонтиране чрез
финансиране от Европейски програми. Но понеже от такива проекти остава печалба, а аз съм казал, че от
храмове не искам да печеля, печалбата я дарявам.

Рушащата се църква в родното ми село Искра, строена през 1882 година, е втората църква, по която работих.
Когато кметът ме покани, аз приех и реших, че ще я направя също като дарение. Но се появи възможност за
еврофинансиране, а с парите, които така или иначе бях отделил и бяха наречени за селото, им построих един
спортен комплекс. Модерно съоръжение с футболно игрище на тревна настилка, с лекоатлетическа писта,
баскетболно игрище, футболно игрище на твърда настилка и тенис корт. И от тогава досега всички пари, които са
оставали като печалба от финансирани проекти за църкви и храмове, съм дарявал.

От храмове не искам да печеля, печалбата я дарявам



Кое е следващото предизвикателство, което си си поставил?

Всеки един ден в живота е предизвикателство. Не се знае вечер как ще легнеш и сутрин как ще се събудиш. Имам
много работа, предстоят ми доста църкви да правя и печалбата, която ще остане от тях, искам да вложа в
построяването на друг нов храм в село Венец (община Карнобат).

Вече имам идеен проект, одобрението на Дядо Йоаникий (митрополит на Сливенската епархия) и съгласието на
кмета на Карнобат. Искам да построя храм, като никой друг. Като всеки строител и аз искам да оставя нещо, което
не е правил друг, след себе си – първата църква върху мост. В село Венец ще изградя мост, а върху него – храм.
Дори на някои места църквата ще бъде със стъклен под, за да се вижда водното огледало отдолу, което също ще
изградя.

Като всеки строител и аз искам да оставя нещо, което не е правил друг, след себе си – първата църква върху мост.

Как ще се казва църквата, решил ли си?

"Свети Трифон" – по идея на отец Павел от Карнобат, защото сме винаро-лозарски район, а няма храм, посветен
на светеца.

Какво е нужно, за да се реализира този проект? Нека да кажем на хората, ако някой иска да помогне.

Нищо не е нужно, освен време и търпение. Този храм съм го нарекъл, че аз ще го построя, от мене. И приятели
искаха да се включат, но съм отказал. Затова казвам, че само търпение е нужно. Може да не стане с темповете, с
които искам, но започна ли нещо, докарвам го докрай. Да сме живи и здрави, и тази църква ще се случи.

Идейният проект вече е внесен в Община Карнобат, но по-важното е, че кметът даде зелена светлина и Дядо
Владика, че благослови начинанието. Защото, както казах, бюрокрацията ме задушава – аз съм строител на терен,
трябва да съм в движение, да правя постоянно нещо, а не да попълвам по цял ден документи.

Как се справяш с бумащината в такъв случай?

Винаги съм казвал, че перфектни хора няма, но перфектен екип има и аз вярвам, че моят е такъв. Защото може да
съм добър строител и реставратор, но слабата ми част е, че съм технологичен инвалид и този вид работа ми тежи.
Предпочитам срещите очи в очи, ръкостискането и дадената дума. Това е важното за мене, а не документите. А и
мисля, че никой няма да се отметне за такова начинание.

Перфектни хора няма, но перфектен екип има и аз вярвам, че моят е такъв.

Църквите, по които си работил, вече са над 12. Но къде е най-сложно?

Ако трябва да ги степенувам по сложност, мога да каже, че най-лесно е да построиш нов храм, по-трудно е да
възстановиш паднал, но най-трудно е да реставрираш и консервираш храм, който е на ръба да падне.

Църквата в родното ми село е най-сложният обект, който досега съм правил.

Когато правихме първата църква, в Дъбеница, ми се струваше трудно. Но след това, когато работихме по
консервацията на църквата '"Св. св. Кирил и Методий" в родното ми село вече беше далеч по-сложно. Това е и най-
сложният обект, който досега съм правил. Тя е еднокорабна, с уникални каменни сводове и куполи, много тежки,
но беше с изтървали обтегачи. Защото навремето, тъй като е нямало жезезобетонни колони, за обтегачите са
използвани дебели греди, които след повече от 100 години, са изгнили. А най-вероятната причина, е заради
некачествен ремонт на покрива. Водата тръгва да работи, обтегачът изгнива и тежестта на куполите натиска
стените настрани и всичко това може да се стовари и върху главите на миряните.

Затова казвам, че това беше най-сложният проект. Там хората ми работеха като миньори – укрепваме един метър,
влизаме навътре, още един – пак навътре… Много внимателно,защото във всеки един момент църквата можеше
да падне. За щастие всичко вече е готово и при правилна поддръжка поне още 200 години тази църква няма да
има никакви проблеми.

Има ли нещо по-специално в църквата в Искра, предвид, че е на 140 години?

Определено има много какво да видиш. Тя е с уникални стенописи, с такива, които в цяла България само там има.
Божидар Димитров й дари частица от Христовия кръст – само 5-6 църкви в България имат такава светиня. Има и
един уникален стенопис – влизането на Кирил и Методий във Ватикана. Тази сцена я има единствено като
мозайка в базиликата "Сан Клименте" (Ватикана), никъде другаде. Професор Красимир Русев от
Великотърновския университет я изографиса.

Турхан, ти си баща на четири момичета. Кой е най-важният урок, който искаш да предадеш на дъщерите си, на
какво искаш да ги научиш?

На нищо. Ще ти цитирам една арабска поговорка, която казва, че няма нужда да възпитаваш децата си, те така или
иначе ще станат като теб. Затова гледам да моделирам собственото си поведение, а те така или иначе рано или
късно ще започнат да копират мен и съпругата ми. Затова, както се казва пък в друга, в китайска поговорка – не



искам да ги науча да ядат готовата риба, а да се научат да си ловят рибата. Искам сами да се подготвят за живота –
аз ще им осигуря дрехи и храна и образование, но от там нататък каквото сами си извоюват това ще е.

Гърменското село Горно Дряново, което се намира в Родопите, издигна огромна табела с името на населеното
място. Надписът е новата гордост на жителите на селището. Той бе завършен преди дни. Табелата е с дължина 30
метра и е висока 5 метра. Идеята за нея е на местния жител Бисер Пехливанов.

Хора от селото пък дариха средства за осъществяването на проекта, помогна финансово и кметът на община
Гърмен - Феим Иса.

Мъже от Горно Дряново се включиха с много ентусиазъм в изграждането на носещата конструкция, която е
метална. Някои подкрепиха реализирането на идеята с техника и машини, а други – с труд и работа. "Надяваме се
да се пази този красив надпис и дълго време да му се радваме", споделиха жители на гърменското село.

Владимир Симеонов 

Хари Хараламбиев
В дни на размисъл, осеня ме мисълта за дарителството. То е една от големите житейски теми. Дарителството не е
идеология, а поведение. То е преди всичко човеколюбие. А то, знайно е, не се изучава като наука.
Дарителството – тази дума е 
отлята от благороден метал,
в която има духовна температура и съпричастност. Да се дарява е привилегия. Дарителството е метафора на
статута на щедрия. То е висша форма на благородство. И за това е голямата и силната рожба на собственото
достойнство.
Дарителството е най-интимното нещо, което човек притежава. За него няма предел. То е реалност, която не се
обяснява, а се споделя и съпреживява. Като военна храброст е, защото не търпи лицемерие.
Дарителят е научил една от най-трудните науки – дискретността. И днес в напрегнатите ни делници улавям
особения пулс на българския човек в дарителските начинания.
И макар че паметта ми е обременена от събития и хора, белязали ежедневието ми, които са неделима част от
мен самия, не мога да избягам от тях.
Пред мен в цял ръст се изправят вече неживият брилянтен художник Никола Манев и инженер Емил Йончев.
Приживе Манев дари тридесет свои живописни платна на родния му Пазарджик, връщайки на хората духовните
вълнения.
Внуши им, че живописта е една от най-красивите и жизнени версии на безсмъртието. Той и Йончев потвърдиха
тезата, че дарението е тържество на неугасващия дух и на големите личности.
И макар че според Метерлинк "Думите са твърде груби за истинския говор на душата", следващите 
редове са за Емил
Веднъж сподели: "Тайната на щастието е в дарителството". По натура е човечен – вълнуващ се, понякога страдащ,
радващ се. При него сърцето е в хармония с разума и за това те съжителстват в мир. Дарява с всеотдайност и с
вярата, че ще бъде последван.
Той е човек за големи дела. Неговата най-характерна черта е рядката способност да помага.
Чрез негов дарствен акт пред сградата на Съдебната палата в Пазарджик достолепно се извисява паметникът на
великия бас Борис Христов, който стажувал в съда в края на четиридесетте години на отминалото столетие.
Там, където бие пулсът на града, се извисява бюстът на Никола Манев, изваян от талантливите ръце на проф.
Георги Чапкънов, единствено със спомоществователството на Емил.
Наскоро той дари респектираща парична сума за изграждането на паметник на покровителите на родния му град
Пазарджик Св. Св. Константин и Елена.
Не е престанал да дарява за изграждането на християнски храмове – пазители на българщината. Обсебен е от
идеята в града да се съгради паметник на незаслужено забравения, но гениален български цигулар Васко
Абаджиев.
Емил помага на хора, нуждаещи се от финансова помощ за лечение. И никак не е случаен фактът, че през 2022
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година беше удостоен със званието "Почетен гражданин на Пазарджик". Утвърждаващ ролята на дарителството,
той се издигна до върховете на щедростта.
Широката му усмивка рядко слиза от лицето му. Тя е релефна картина на човешкия му и професионален възход.
Трудно ми е да си представя някого друг като Емил, толкова повече, че максимата "Да даряваш, а не да получаваш,
е силата на човешкото себеуважение" е водеща в житейския му път. При него дарбата да дарява и съпреживява са
в неделимо единство. За това е обичан.

Сполай му!

Обичаният от всички врачанин Тони Дуковски получи нов лаптоп и телевизор от популярните врачани Мартин
Харизанов и Васко Врачовски, научи агенция BulNews. 
Преди дни двамата разбрали, че преносимият компютър, с който Тони Фотото разполага, се включва все по-бавно
и това го затруднява при обработката на снимките, които той всеки ден прави и публикува в социалната мрежа.
Така във вторник Мартин Харизанов и Васко Врачовски с лични средства закупили и подарили чисто нов компютър
на вечно усмихнатия фотограф.
"Не спирай да снимаш Тони! Не си го и помисляй! Техника се купува, талантът и чистите сърца са кът... Враца се
гордее с теб! Ние няма да те оставим", написа в профила си във фейсбук Мартин Харизанов.
Припомняме, че преди година от сдружение "Благотворни приятели", в което членуват и двамата врачани,
подариха на вечно усмихнатия фотограф и нов апарат, за да продължи да създава настроение сред жителите и
гостите на града под Околчица.
Добрата новина! Сдружение "Благотворни приятели" подари нов фотоапарат на Тони Дуковски /снимки/
Благодарствената реакция на Тони Дуковски не закъсня.
"Драги приятели, иска ми се да споделя с вас приятната изненада, която получих. Двамата мои приятели Мартин
Харизанов и Васко Врачовски ме посетиха в нас и ми подариха нов лаптоп, който не съм и сънувал. Целта е била,
че още е рано да се отказвам да снимам. Помните как миналата година тия две момчета ми подариха и
фотоапарат, с който досега стрелях с обектива по вас, без дори да ви питам. Малко е да им кажа БЛАГОДАРЯ",
споделя щастливият фотограф, малко след като получи компютъра.
Когато двамата отишли в дома на Тони, за да му подарят лаптопа, жената, която се грижи за него им споделила, че
телевизорът, с който обичаният врачанин разполага, се чупи всеки месец. Това налага постоянното му носене на
ремонт, за който Тони често да бърка в джоба си. За да му помогнат, Мартин Харизанов и Васко Врачовски решили
да му купят чисто нов и модерен телевизор. Така, избягвайки умишлено политиката, въпреки че са членове на
различни партии и имат различни пристрастия, доброто и силната връзка с Тони Дуковски ги обединило. Вчера
двамата подарили на фотографа новия телевизор, на който той вече се радва у дома.
Купуването и продаването на гласове е престъпление! Галерия 

В последния ден на Глобалната инициатива на президента Бил Клинтън, събрала в Ню Йорк водещи бизнес
организации, държавни глави, нобелови лауреати и неправителствени лидери, българският предприемач Тихомир
Каменов обяви намерението си за създаване на фондация "Мама и Аз'.

Главната цел е да бъдат подпомогнати диагностиката и лечението на майки и деца, вкл. усложнения и редки
заболявания, непокрити от задължителното здравно осигуряване или доброволното здравно застраховане в
България. Друга важна задача на фондацията ще бъде подкрепа на млади български лекари с изявени научни
интереси да специализират във водещи световни центрове за майчино и детско здраве в Съединените щати и
Европа.

Глобалната инициатива на Бил Клинтън стартира още през 2005 г., като председателят на фирмената група на
Търговска Лига е между учредителите. Каменов получава лична покана от американския президент, а двамата се
запознават още през 1994 г. и неразделно споделят общи ценности. До днес членовете на инициативата са
осъществили повече от 3700 проекта, променили живота на над 435 милиона души в повече от 180 страни.

Тихомир Каменов е специалист по публично и частно право, основател на фирмената група Търговска лига,
единственият българин старши член на Световния икономически форум в Давос. Бизнесът му е в здравния сектор.

Заглавие: Доброто е заразно: Тони Дуковски получи нов лаптоп и телевизор /снимки/
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От 21 години живее и работи в Швейцария.

Посветени на обществени каузи, компаниите на българския предприемач, който никога нищо не е приватизирал,
успяват вече повече от три десетилетия да трансформират обществото. Фирмената група работи в силно
конкурентна среда за повишаване качеството на здравните услуги и удължаване на живота чрез подобряване
достъпа на българските пациенти до високотехнологично здравеопазване.

210 доброволци от Павел баня и селата са се включили в инициативата на 17 септември за почистване на родните
си места. 12 тона са отпадъците, събрани и извозени в съботния ден до Претоварна станция – Казанлък.
Почистени са били общо 20 обекта, сред които и дворните пространства в училищата.

Специални благодарности за единството на доброволците и облагородяването на населените места отправи
кметът Иса Бесоолу. Той определи като вдъхновяващ примера и отношението към кампанията на учениците от СУ
"Христо Ботев" – Павел баня, с директор Ганка Гогова, ОУ "Васил Левски" – с. Горно Сахране с директор
Красимира Добрева и Професионална гимназия по хотелиерство и ресторантьорство в Павел баня с директор
Даниела Андонова.

"С такива кампании не само почистваме, но и възпитаваме децата си, а те са бъдещето. Те са тези, които ще
направят България по-чиста и по-красива и това дава смисъл на всичко", категоричен е кметът Иса Бесоолу.

(СН)

Публикувано с изричното съгласие на https://starozagorskinovini.com/ .

В днешната празнична програма бе включен концерт на Общински духов оркестър и Детски хор "Бонка
Големанова". Той се състоя в арт пространството до Исторически музей – Ботевград.

На същото място се състоя и традиционната церемония по връчване на почетни свидетелства на дарителите на
музея през последните 12 месеца. Директорът на Исторически музей – Ботевград Рени Лазарова се обърна с
благодарност към тях: "От септември 2021 година до днес 17 човека са дарили над 100 експоната: семейни вещи и
ценности, произведения на изкуството, документи, фотографии, и находки от всякакви периоди. Благодарим на
всички от сърце!".

Рени Лазарова припомни Чудомировия "Апел", който не губи своята актуалност и до днес.

След концерта директорът на музея покани всички присъстващи да разгледат тазгодишната изложба, посветена
на дарителството.

Учени от Италия, Франция, Швейцария, Швеция, Германия, Австрия и Англия участват в международна
конференция, която беше открита в образователния център "Мильо Балкански" в старозагорското село Оряховица.

Заглавие: 210 доброволци от община Павел баня облагородиха родните си места
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Заглавие: Връчиха свидетелства на 17 дарители на музея
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Заглавие: За 95-ия рожден ден на проф. Минко Балкански на международна конференция в родното му село
Оряховица се събраха учени от седем страни
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Форумът е по повод 95-ата годишнина на проф. Минко Балкански, дългогодишен преподавател по физика в
университета "Мария и Пиер Кюри" в Париж и световноизвестен учен. Президентът на Франция Франсоа Митеран
му връчва Националния орден на Почетния легион, присъден му е орден "Стара планина" 2003, има и орден за
национални заслуги от министерството на просветата на Франция.

Темата на конференцията е: "Квантово взаимодействие между светлината и материята". "Това е тема, по която
години наред работи проф. Балкански, тя е възникнала в лабораторията по физика на Екол Нормал Сюпериор в
Париж. В продължение на четири дни ще търсим иновативни решения", каза пред БТА Янко Тодоров, ръководител
на форума.

Всеки един участник в конференцията е избрал да дойде в България, която не познава, в знак на почит към проф.
Минко Балкански и неговите научни постижения в областта на физиката. Сред тях е и Симоне де Либерато от
Кралското научно общество на Великобритания.

В разискванията днес се включи и проф. Минко Балкански, който пристигна от Париж в родното си село.

Янко Тодоров е четвъртият лауреат на Фондация "Мильо Балкански", основана от прочутия физик в памет на баща
му преди 30 години. Днес младият учен работи заедно с близо сто учени от цял свят в лабораторията, която е дала
няколко Нобелови лауреати. "Създадена е преди повече от век и се намира в Латинския квартал", разказа за БТА
Янко Тодоров, който вече е доктор по физика.

"Преди проф. Минко Балкански да се заеме с конкурсите по физика за ученици от родината си, във Франция, в
училищата, които основава Наполеон - "Екол Политехник" и "Екол Нормал Сюпериор", никога не е имало
български ученици, а сега всяка година влизат по двама, трима, благодарение на конкурсите, които организира
Фондация "Мильо Балкански", подчерта пред БТА Янко Тодоров. Той е възпитаник на езиковата гимназия в
Разград и като победител в националната олимпиада по физика през 1997 г. се запознава с професор Балкански.
Участва в конкурса по физика, който организира фондацията и е класиран на първо място. Пред БТА той изрази
благодарност, че е имал шанс да завърши висше образование със стипендия в Париж и днес да работи в една от
най-известните лаборатории по физика в света.

/РИ/

Българи от цял свят искат да обединят усилията си, за да помогнат на страната си в трудните моменти на криза.
Това вече е възможно благодарение на организацията на наши сънародници във Великобритания, които
изработиха специално мобилно приложение. То се казва ABG Bulgarian Community и вече прави връзка с
българите от цял свят.

Далеч от България, те никога не са били толкова близо до всеки, който има нужда от тяхната закрила. Последно
"Ангели за България" се включиха в разчистването на наводненото село Каравелово, осигуриха багерчета за
изриване на калта. За две години и половина от обединението им са събрали 360 хиляди лева и са подпомогнали
над 6000 домакинства. Осигурявали са медицински прегледи на възрастни - там, където липсва здравна система.

"Обратно на слуховете, българите в чужбина се търсят и постоянно правят връзка с други българи. И ако до този
момент те трябваше да се свързват през фейсбук или чрез социални мрежи, то сега те ще имат една платформа,
която дава заявка да ги обедини в едно истинско българско общество навсякъде, по цял свят", коментира Стела
Иванова – основателка на "Ангели за България".

Смятат, че таят много по-голяма сила, която чака да се събуди в полза на доброто. Така бързо стигат до идеята за
мобилно приложение, в което благотворителни те им каузи ще са видни за всички българи по света. То вече е
активно и се намира с името ABG Bulgarian Community app.

"Приложението представлява интерактивна карта, в която вие можете да намерите всякакви бизнеси и услуги на
българи по цял свят. По местоположение, където се намирате, можете да се свържете с тях, като във всеки един
бизнес има основна информация за контакти", обясни Стела Иванова.

И приложението вече отприщва насъбраната енергия, генерирана от носталгията и любовта към българите и към
България. Досега те са построили над 40 детски къта в педиатрични отделения в цялата страна, осигурили са 4
хиляди медицински прегледа в отдалечените села на Видин, Силистра, Пловдив и Тервел, подготвили са
хранителни пакети, лекарства, фураж, животни и гориво за 3000 домакинства. Но вече са готови за много повече.

Заглавие: "Ангели за България" - безплатно приложение свързва сънародниците ни по цял свят
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Моменти от доброволчески акции представя интерактивна фотографска изложба на Денислав Стойчев.
Експозицията ще бъде открита на 4 октомври (вторник) в галерия "Доза". С нея ще бъдат отбелязани 10 години от
създаването на платформата за доброволчество TimeHeroes, съобщават организаторите.

Кадрите на Стойчев, подбрани за събитието от Надежда Павлова, са заснети през последната година в цялата
страна. Част от тях се фокусират върху взаимодействието между ментори и деца от уязвими групи, работата в
социална кухня и т.н.

Изложбата е озаглавена "Ще участвам!: 10 години TimeHeroes през обектива на Денислав Стойчев". Освен да я
разгледат, посетителите ѝ могат да станат и нейни "куратори", като допълнят основните кадри с останалите
фотографии, които все още не са разположени на стените галерията.

Видеа с авторска поезия на Петя Кокудева, Албена Тодорова и Стефан Икога с фокус върху колективната сила на
доброволчеството също ще отбележат годишнината. Ще бъде създадено и специално издание със снимките на
заснетите от Стойчев инициативи. По случай Международния ден на доброволчеството (5 декември) част от
кадрите ще бъдат показани и в градска среда.

"За изминалото десетилетие благодарение на платформата близо 90 000 доброволци са подкрепили с времето си
над 2500 инициативи на 1046 организатора в 340 населени места в България", информират организаторите. / ГН

/АКМ/

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 34)

Близо 5000 лева са събрани от Основно училище "Петко Р. Славейков" в Ямбол за лечението на 5-годишния Митко,
съобщи пред журналисти неговият директор Илиана Бицова. За първия учебен ден вчера от училището обявиха
дарителска кампания за момченцето, вместо цветя за учителите.

"Ние искаме да върнем усмивката на Митко. Вярваме, че с тази енергия, която даваме, дарявайки, ще помогнем
на детето, той отново ще играе, ще бъде щастлив, ще расте. Ние вярваме в това", каза директорът на училището. Тя
добави, че кутията за дарения ще остане във фоайето на училището и през учебната година.

Както писа БТА, детето се бори с две онкологични заболявания – остра лимфобластна и остра миелоидна
левкемия. Момченцето бе на повторно лечение в Израел за трансплантация на костен мозък, за която бяха
необходими 700 хил. лева, колкото за първата неуспешна трансплантация.

Втората интервенция е преминала успешно преди десетина дни, благодарение на събраните средства от хилядите
хора от цялата страна, съобщиха във фейсбук профилите си родители на момченцето Катя Иванова и Димитър
Карарадев. По думите им обаче възстановяването на Митко ще е бавно, а семейството има нужда от още подкрепа
за продължаващото лечение в чужбина.

Средства могат да се даряват чрез PayPal: kararadev-dmtr@abv.bg; по дарителската сметка на името на детето –
BG42 UNCR 7000 1524 6654 90, BIC: UNCRBGSF, титуляр: Димитър Димитров Карарадев; по личната сметка на
семейството – BG46 UBBS 8002 1056 0316 40, BIC: UBBSBGSF; чрез дарителска платформа.

/ЛРМ/

Заглавие: Фотографска изложба представя моменти от доброволчески акции в галерия "Доза"

Дата: 23.09.2022 10:20
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Близо 5000 лева събраха в ямболско училище на 15 септември за лечението на 5-годишния Митко

Дата: 16.09.2022 13:31
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: БЧК открива три пункта за хуманитарна помощ в наводнените карловски села

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/332347-fotografska-izlozhba-predstavya-momenti-ot-dobrovolcheski-aktsii-v-galeriya-doz
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/329011-blizo-5000-leva-sabraha-v-yambolsko-uchilishte-na-15-septemvri-za-lechenieto-na-
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/329131-bchk-otkriva-tri-punkta-za-humanitarna-pomosht-v-navodnenite-karlovski-sela


Българският Червен кръст (БЧК) открива три временни пункта в пострадалите от наводненията карловски села -
Каравелово, Богдан и Слатина, съобщиха от пресцентъра на организацията.

В пунктовете ще бъдат раздавани храна, вода и друга хуманитарна помощ, от която се нуждаят хората на място. В
пунктовете ще се оказва и първа помощ на жителите от селата и на доброволците, които помагат за разчистването
на щетите от наводненията. На място ще бъде и Доброволният екип за работа при бедствия, аварии и кризи, както
и Младежкият авариен екип.

Продължават и обиколките на екипите от психолози на Българския Червен кръст в пострадалите населени места.
До момента са посетени над 20 семейства. Много хора търсят психосоциална подкрепа и на безплатния телефон
на Контактния център на БЧК 080011466, на който психолози дават дежурства.

До този момента от БЧК са предоставили 900 спални комплекта, близо 1000 одеяла, повече от 10 тона минерална
и изворна вода, както и големи количества храна и дрехи. Осигурени са над 1600 л. дезинфектанти, тъй като след
разчистването на щетите, тези препарати са от изключителна необходимост. Предоставени са и 10
професионални изсушители за мокри помещения, които се използват приоритетно за обществени сгради като
детски градини, училища и други.

На втори септември, след пороен дъжд от 200 литра на квадратен метър, продължил осем часа, бяха наводнени
населени места в общините Карлово, Марица и Калояново. Те бяха залети от придошлите реки Татлъдере,
Слатинска, Богданска и Стряма. Най-тежко пострадаха карловските села Каравелово, Богдан и Слатина, където е
обявено бедствено положение. Засегнати са общо повече от 200 къщи, разрушена е инфраструктура, мостове.
Армията, полицията и стотици доброволци се включват в разчистването на селата. Повече от 800 доброволци се
очаква да помагат в разчистването на наводнените села през почивните дни.

Извършва се и доброволно безплатно ваксиниране срещу тетанус в селата, пострадали от наводненията. Община
Карлово е осигурила 200 ваксини "Тетатокс", които се поставят на желаещите в медицинските пунктове на
населените места. Лекари съветват хората да се имунизират, тъй като тинята, замърсяванията и умрелите
животни са предпоставка за развитие на зарази.

/ВД/

3941,50 лева са събраните средства от провелия се благотворителен концерт, организиран от Царица Роза 2022
Белослава Желева.

Заедно с музиканти и танцьори и благодарение на Община Казанлък за съдействието с осигуряването на
озвучаване, добросърдечни казанлъчани и на кмета Галина Стянова, която подкрепи финансово инициативата,
всички събрани пари ще помогнат за обучението на студенти в неравностойно положение. Съвместно с фондация
"Готови за успех", която осигурява стипендии за отлични ученици, загубили един или и двамата си родители, или
деца, израснали в специализирана институция, двама учащи ще получат средствата за своето образование.

Участие в концерта взеха СКХГ "Розова долина", Desire Band, група "Октава", БТЦ "Грация" и Елвира Илчева.
Водещи на събитието бяха самата Царица роза Белослава Желева, заедно с Лъчезар Йорданов.

Това бе първа благотворителна инициативата на кзаанлъшката красавица, но тя е категорична, че и занапред ще
продължи да подкрепя добри каузи.

Дата: 16.09.2022 15:27
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Над 3900 лв. събраха казанлъшки музиканти за студенти в неравностойно положение

Дата: 16.09.2022 17:07
Медия: Телевизия Стара Загора

Заглавие: Родители, учители и ученици на санданското II ОУ дариха 5686 лв. за подпомагне на бедстващите
хора в Карловско

Дата: 19.09.2022 11:02
Медия: Вестник Струма

https://tvstz.com/2022/09/16/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-3900-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8/
https://struma.bg/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81/


Родители, учители и ученици на санданското Второ училище събраха 5686 лв. за благотворителната инциатива
"Вместо цвете дари надежда". Както "Струма" писа, редица училища в Пиринско, а и в цялата страна, подеха
кампания и апелираха вместо цветя за 15 септември да се дарят средства за наводнените райони в Карловско. По
този повод от II ОУ "Христо Смирненски" дадоха своебразен отчет и публикуваха информация на Фейсбук
страницата на образователната институция.

Учебната година започна с много емоции и в ОУ

"Никола Парапунов" – Разлог. Учениците от VI "а" клас направиха най-хубавия подарък на своя класен
ръководител Цветелина Попова. В ръцете си тя получи кутия на добротата и съпричастността, като по инициатива
на учениците и техните родители бяха събрани дарения за наводнените села в община Карлово. Междувременно
още на първия учебен ден г-жа Попова е провела разговор с кмета на село Богдан Христо Иванов, за да уточнят
начина на изпращане на кутията, а изключително емоционален, управникът е благодарил на децата и техните
родители.

Шестокласницитевръчиха на класния си ръководител Цв. Попова кутия за доброта и съпричастност Учители,
родители и ученици на II ОУ – Сандански дариха 5686 лв. за подпомагане на бедстващите хора в Карловско

Учениците от VI "а" клас и г-жа Попова отправят апел към всички: "Нека бъдем съпричастни и добри!".

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Предстои ОбС да вземе решение какъв да бъде механизмът за разпределяне на помощта

Кметът на общин Карлово д-р Емил Кабаиванов ще внесе днес в ОбС доклад за дейността на Кризисния щаб,
сформиран на 2 септември след огромното водно бедствие в региона.

Ще бъде представена и актуална информация за даренията, постъпилите по сметката на Общината и чрез DMS
кампанията. Общо в тях до момента са събрани над 660 000 лева. Предстои ОбС да вземе решение какъв да бъде
механизмът за разпределяне на помощта за пострадалите.

Над 111 единици тежка, средна и малогабаритна строителна техника работи вчера за отстраняване на щетите,
причинени от наводнението в селата Богдан, Каравелово и Слатина. Щабът все още се нуждае от допълнителни
мощности и призовава всички собственици на тежка, средна и малогабаритна техника, които биха могли да я
предоставят, да се свържат с Община Карлово. Специален проект Кой ще получи увеличение на пенсията от 1
октомври

В разчистването на пораженията взеха участие 131 военнослужещи и 64 доброволци.

Водата в цялата община Карлово продължава да е негодна за пиене и готвене.

В първия учебен ден учениците от НУ "Отец Паисий" Пазарджик се присъединиха към вълната на съпричастност
към пострадалите от наводненията в карловските села. Призивът е - вместо да купуват цветя за учителите, деца и
родители да направят дарение за бедстващите.

В последните седмици станахме свидетели на огромна човешка трагедия. Хиляди хора от Карловско изгубиха
всичко, което имаха, останаха без дом, без прехрана, без възможност за оцеляване.

Учениците от 4А клас с класен ръководител Гергана Комсийска и всички родители съпричастно се включиха в
кампанията за набиране на средства за пострадалите от наводненията в Карловско.

Заглавие: Над 660 хиляди лева са събрани до момента за пострадалите села в Карловско

Дата: 20.09.2022 10:02
Медия: Дарик

Заглавие: Четвъртокласници от Пазарджик с дарение за наводнените села в карловско

Дата: 20.09.2022 09:37
Медия: Телемедиа

https://darik.bg/kmetat-na-karlovo-otchita-pred-obs-rabotata-na-
https://telemedia.bg/bg/regioni/pazardjik/chetvyrtoklasnici-ot-pazardjik-s-darenie-za-navodnenite-sela-v-karlovsko


Децата бяха развълнувани, че могат да помогнат с един малък жест и с голямо сърце. Родителският актив отчете
сумата от 262 лв., които ще бъдат преведени по обявена дарителска сметка:

IBAN: BG81FINV91508416025382 
BIC FINVBGSF 
ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО, УЛ. ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6 
Наводнението, породено от обилните и непрестанни дъждове, доведе до разруха в тези населени места. Стотици
български домакинства загубиха за един миг своите домове и покъщнина. Материалните щети са огромни, а хората
не виждат изход от тази ситуация. Това, което всички заедно можем да направим, е да покажем на нашите
пострадали сънародници, че не са сами. Само обединени заедно, ставаме силни!

Желаещите да помогнат могат да се включат и с изпращане на SMS с текст DMS POMAGAME на кратък номер 17
777=

Родители, учители и ученици на Второ училище"Христо Смирненски" в Сандански само за един ден събраха 5686
лв. за благотворителната инциатива "Вместо цвете дари надежда". Това стана след като учителите призоваха на
15-септември родителите вместо цветя да дарят пари за пострадалите хора от наводнението в Карловско. В
училището бяха поставени кутии, които никой не е отминал с безразличие.

Училището преведе парите по банкова сметка за пострадалите в наводнените райони в Карловско. И направи
отчет като публикува информацията във фейсбук страницата си, за да има прозрачност и отчетност пред
родителите.

И други училища в Пиринско, а и в цялата страна, подеха кампания и апелираха вместо цветя за 15 септември да
се дарят средства.авторПИРИН НЮЗ

Велизара е на 10 години, от град Видин. Отглежда я майка й, с помощ от бабата на детето. Бащата ги е напуснал
още когато Зара е била бебе. Тя е родена с множество увреждания, има пожизнен 100% ТЕЛК - основна диагноза
хидроцефалия. От години посещава рехабилитационни центрове в Турция след изчерпване на възможностите в
България, които не са големи за децата с детска церебрална парализа. Зара е претърпяла над 10 операции в
България, след това в Турция.

Имаше напредък, можеше да изправя крака си и да прави крачки, макар и с опора, но разви сколиоза на
гръбнака. След допитване до ортопед специалист разбрахме, че изкривяването е сериозно и не е възможно да
бъде овладяно с носене на корсет. В близко бъдеще се очакваше да се притискат органите й. Тъй като операцията
е изключително сложна, а Зара била под анестезия десетки пъти в живота си и предвид големия риск, взехме
решение да се доверим на професор в истанбулска клиника, който има опит с деца с множество увреждания и се
ползва с име на голям специалист по такива изкривявания, разказа за "24 часа" майката.

Зара претърпява операция продължила почти 12 часа на 6 септември и след седмица наблюдения, изследвания
е изписана с нормални показатели и в добро състояние на раната.

Само ден след изписването за домашно лечение, раната набира с гной, състоянието на детето се влошава, а
кръвните изследвания показват инфекция, която е точно на шева на таза. Събира се гной и се налага нова
хоспитализация.

Лекарите от клиниката предупреждават, че винаги има риск от постоперативна инфекция, лечението на която,
обаче, се води прием по спешност и разходите не са включени в досегашната оферта на стойност 47 000 евро.
Майката е платила депозит 2000 евро за 3 денонощия в болницата, което включва нощувки, придружител, лечение

Заглавие: Родители, учители и ученици на санданското II ОУ дариха 5686 лв. за подпомагне на бедстващите
хора в Карловско

Дата: 20.09.2022 09:55
Медия: Пирин Нюз

Заглавие: Самотна майка от Видин трябва да събере 14 000 лв. за лечение на детето си

Дата: 20.09.2022 15:32
Медия: 24 Часа

https://pirinnews.com/novina/9031/roditeli-uchiteli-i-uchenici-na-sandanskoto-ii-ou-dariha-5686-lv-za-podpomagne-na-bedstvashite-hora-v-karlovsko/
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12586070


и консумативи.

Днес правят втора оперативна намеса да почистят добре образуваната рана на таза й и да я затворят.
Налага се Зара да бъде поне още седмица на антибиотици.

Не се знае до каква сума ще набъбне сметката, очаква се да е около 10 000 евро. В момента в сметката на детето
има 6000 лв.
Близките на семейството молят който може да се включи в събирането на сумата.

DMS ZARA на номер 17777
PayPal [email protected]
Велизара Василева Богоева
BG32UBBS80021074421540

Повече информация може да намерите във фейсбук страницата на Зара тук.

Около 450 хиляди души живеят с редки заболявания в България. Става дума за между шест и осем хиляди
заболявания, за около 95%, от които няма лечение.

Това заяви Петя Стратиева, председател на сдружение "Ретина България" на Кръглата маса в рамките на проект
"Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране грижите за хората с редки болести", изпълняван от Сдружение
"Ретина България", в партньорство с Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ), Фондация за
реформа в местното самоуправление и Норвежката асоциация на пациентите с пигментен ретинит "Ретинитис
пигментоза - Норвегия".

Проектът цели подобряване на средата и грижите за хората с редки болести чрез пациентско застъпничество и
търсене на консенсус с медицинските специалисти и политиците за въвеждане на промени в нормативната
уредба.

"Проблемът на редките болести е, че са редки. Лекарят повечето от тези болести няма да ги учи в университета и
така вероятно в цялата си практика няма да се срещне с повечето от тях. Това прави вероятността да пропусне
диагнозата, когато се срещне с нея, много голяма, защото няма опит и не го е изучавал това. Това е проблем, с
който ще се сблъска пациентът. По обективни причини диагнозата ще се случи трудно, бавно.

Друг чисто медицински проблем е организацията на здравната система. Когато публичният ресурс трябва да бъде
насочен към дейности като профилактика, скрининг, за да открием рано тези болести, всеки политик и който се
занимава с тази сфера, е изправен пред такъв проблем – дали да помогне на пет хиляди или на пет души. Третият
проблем са лекарствата. Ако сте производител и искате да произведете едно лекарство, в единия случай има 10
хиляди потребители на лекарството, а в другия -10. Всеки ще се насочи към пазара с повече потребители. Затова
за тези болести не се разработени лекарства, а когато са разработени, те са много скъпи. Затова в Европейския
съюз има създадени правила за улеснение на компаниите да регистрират такива лекарства и да ги пускат на
пазара", заяви председателят на ЦЗПЗ Стойчо Кацаров.

Според Кацаров най-големият проблем в нормативната уредба е регистрацията на редки болести – регламент,
който е описан в единствената наредба, свързани с редките болести. Той прави много трудна регистрацията им. В
регистъра на редките болести у нас са вписани 70 болести при регистрирани в европейския списък 6172 редки
заболявания. "Регистърът не е просто списък, защото ако болестта не е вписана в регистър, не може да бъде
изграден референтен център, нито финансиране на диагностика, лечение, нито може да се пусне лекарство за
тази болест", каза той. Това, което е вписано в европейския регистър, трябва да важи и за България, смята
Кацаров.

Той посочи още, че Комисията за редките болести от административен трябва да започне да функционира като
консултативен орган на Министерство на здравеопазването. Съставът на Комисията сега включва медицински
специалисти, пациентски организации и административни лица. В състава на консултативния орган трябва да
влизат основно представители на експертните центрове за редки заболявания.

Кацаров предлага още лекарствата за редките болести да се заплащат от държавен фонд, който да финансира
само тях, предвид това че са много скъпи, за да ги реимбурсира Националната здравноосигурителна каса.

Диагностиката на редките заболявания у нас, която има пряка връзка с терапията им, също е пробемна. "Най-

Заглавие: Промени в нормативната уредба цели проект "Споделяй, грижи се, излекувай – трансформиране
грижите за хората с редки болести"
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голямата част от редките болести са генетични. Проблемите са свързани с времетраенето до достигането на
правилната диагноза, поставянето на неточна диагноза или липса на поставена диагноза и предложени
неподходящи терапии", каза проф. Иванка Димова, ръководител на Лаборатория по геномна диагностика към
Център за молекулна медицина при Медицинския университет в София.

Димова посочи, че само осем са лаборатории за генетична диагностика. Да се приемат критерии за акредитации
на всички лаборатории, които да могат да извършват генетични изследвания, настоява тя.

У нас липсва целенасочено финансиране на научните изследвания на редките болести. Адекватно финансиране и
регистър за съответните заболявания биха подпомогнали много за развитието на научните изследвания в
областта на редките болести в България. За разлика от България в света съществуват съвместни действия и
международен консорциум, в който влизат различни финансиращи организации и пациентски организации.
Идеята на тази международна организация на всички хора с рядко заболяване е да се даде възможност, веднъж
влезли в здравната система, ако болестта е известна за медицината, в рамките на една година да може да се
постави диагноза, а за всички с болести, за които още няма терапия - да има възможност да влязат в научно-
изследователска практика, посочи проф. Радка Кънева, ръководител на Център по молекулна медицина към
Медицинския университет в София.

/РИ/

Концертът ще се състои на 23 септември, петък, от 16.00 до 18.00 ч. пред читалище "Братство" в центъра
на град Кюстендил.

С концерт в Кюстендил под надслов "Земята ти говори" ще приключи поредицата от лагери за млади екоактивисти,
които се проведоха през изминалото лято на територията на общините Кюстендил, Своге и Елхово.
В концерта ще вземат участие музиканти от няколко страни, които изпълняват различни стилове съвременна
музика. По време на събитието ще бъдат показани и арт инсталациите, създадени от екоактивистите в центъра
"Живей с любов" - с. Смоличано заедно с норвежкия художник Йонас Ландстад, който е специален гост на
събитието. Чрез красотата на музиката и изобразителното изкуство участниците ще излъчат своите послания за
обич и грижа към Земята.

Концертът ще се състои на 23 септември, петък, от 16.00 до 18.00 ч. пред читалище "Братство" в центъра на град
Кюстендил.
Концертът се организира от неправителствените организации "Надежда за нас", "Тринога", "Ура Гора" и "Дами
канят" като част от проекта "Еко образователните общности - вдъхновение за екоактивисти". Проектът има за цел
да подкрепи няколко групи от екоентусиасти, които предават на доброволци знанията и уменията си за живот сред
природата и грижа за земята, като повиши капацитета им като устойчиви образователни общности, обучаващи
младежи. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд "Активни
граждани" - България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Специален проект Кой ще получи увеличение на пенсията от 1 октомври 

Кампания "Стара Загора помага на село Каравелово" стартира в града. Инициатори са Моника Маринова и Емилия
Недева. Помещението за дарения се намира до Регионален исторически музей – ул. Руски 42. Всеки ден от 10,00
до 18,00 часа сме на място. Имаме нужда от доброволци и за приемане на дарения, и за транспортирането им
след 29-ти септември, каза за радио Стара Загора Моника Маринова.

От какво имат нужда бедстващите и как можете да се включите в кампанията може да чуете в прикачения звуков
файл и на страницата им във фейсбук.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=8587670791250515&id=100000230388828
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ПФК "Левски 1914" София и ОФК "Левски Карлово" ще изиграят благотворителен мач на 25.09.2022 г. (неделя) от
16:00 часа на стадион "Васил Левски" в град Карлово, като всички приходи от срещата ще бъдат дарени на
пострадалите от наводненията в общината. Всеки може да се включи в инициативата, закупувайки си виртуален
билет &quot;Заедно за Карлово&quot;. Те се продават в официалния магазин на ПФК Левски, в мрежата на Eventim
и онлайн . В Карлово билетите ще бъдат пуснати в продажба на 23.09.2022 г. (петък) от 10:00 часа на ул. "Гурко" (до
бившите Хали) и на касите на стадион "Васил Левски" на 25.09.2022 г. от 14:30 часа. От 14:00 часа в камерната
зала на народно читалище &quot;Васил Левски – 1861 г.&quot; в Карлово ще се проведе среща на ръководството на
клуба в лицето на Наско Сираков, Станимир Стоилов, Ивайло Ивков и Даниел Боримиров с привърженици.
Организаторите ПФК "Левски 1914" София и Община Карлово, както и билетната мрежа Eventim, ще предоставят
всички приходи от футболната среща на пострадалите от наводненията карловски села. 

В началото на месеца Община Пирдоп организира дарителска кампания за събиране на помощи и материали за
пострадалите от наводненията в населените места в община Карлово. На касата в Общинска администрация –
Пирдоп и в кметство Душанци бяха поставени кутии за дарения, където всички съпричастни имаха възможност да
дарят средства за хората, чиито домове пострадаха от природната стихия, съобщиха от администрацията на
Общината. Кампанията продължи до 20 септември 2022 г. Днес кутиите за дарения бяха отворени в присъствието
на специално назначена комисия. Събраните средства в размер на 1126,82 лв. вече са преведени по банковата
сметка за дарения, обявена от Община Карлово. Благотворителната кампания "Без цветя на 15 септември" в
детските градини на територията на община Пирдоп събра общо 3310 лв. Сумата е преведена на ДГ "Гина
Кунчева" – гр. Карлово, чийто филиал е пострадалата от наводнението сграда на детската градина в с. Каравелово.
Призивът на НУ "Тодор Влайков" на 15 септември да се даряват парични средства вместо букети събра и
предостави за разпределение на пострадалите деца и техните семейства от селата Богдан и Каравелово сумата от
4748,50 лв. В първия учебен ден кампанията на СУ "Саво Савов" събра сумата от 1200 лв. Средствата ще бъдат
дарени на Читалище "Пробуда 1899" с. Каравелово. Много от жителите на община Пирдоп се включиха и като
доброволци в помощ на пострадалите села. От Община Пирдоп благодарят на всички, които проявиха
съпричастност и подкрепиха благотворителните инициативи! 

Вече 23 години Фондация "П.У.Л.С." оказва денонощна подкрепа на хора, пострадали от насилие. Помогнали са на
над 10 000 човека за това време. 
Всяка година над 300 човека, в повечето случаи жени и деца, прекрачват прага на организацията и намират
професионална помощ, разбиране и шанс да започнат живот без насилие. 
На повече от 50 човека предоставят подслон в кризисни ситуации. 
Работата им е възможна само и единствено благодарение на проекти и дарения. 
Организацията получава символично финансиране за 12 от леглата в Кризисния център. 
В момента при тях има настанени 18 души. 
Програмата на "П.У.Л.С." за консултиране не получава никакво финансиране. А чрез нея специалистите
предоставят безплатни психологически консултации, юридическа подкрепа и водят дела, оказват социална
подкрепа на стотици жени и деца всяка година. 
От години организацията е на ръба на оцеляването. При минимални възнаграждения, обичайните режийни
разходи за издръжката на центъра – програмата за консултаране и кризисния център месечната им издръжка е
около 42 000 лева. 
Единственото постоянно финансиране получават от делегиран бюджет за кризисния център, което е в размер на
около 18 000 лева месечно, за 12 легла. 
Въпреки, че не спират да пишат проекти и да търсят сигурност за програмите си, това не се случва и сега са
изправени пред тежкия избор да прекратят услугите си. 
Това означава да отказват настаняване, когато е нужно, да загубят екипа си, който оказва 24 часова подкрепа на
пострадалите от насилие. 
Днес имат нужда от нашата помощ, за да продължават да работят. 
Вижте как всеки може да дари тук: 
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Екип от община "Родопи" замина към Карлово, за да предостави хуманитарната помощ от дарителската кампания
за пострадалите от наводненията села Каравелово, Богдан и Слатина. Кметът Павел Михайлов лично координира
работата по разпределение на събраните от хората хранителни продукти, санитарни материали, оборудване,
топли завивки и постелен инвентар. Заедно с него бяха заместник-кметът Емилия Иванова и управниците на
селата Марково и Браниполе Десислава Терзиева и Даниела Стоилова.

За броени дни хората събраха продукти от първа необходимост. Стотици жители на община "Родопи" се отзоваха
на призива за подкрепа.

В село Каравелово кметът беше посрещнат от своя колега д-р Емил Кабаиванов.

" Днес е 20-тият ден от трагедията. Благодаря за подкрепата, която ни оказва община "Родопи", поздрави Емил
Кабаиванов. Двамата кметове се включиха наравно, с целия екип, при разтоварването на продуктите.

Помощите от община "Родопи" включват вода, консерви, одеяла, хигиенизиращи материали, електроуреди,
възглавници, матраци, продукти от първа необходимост и дълготрайни пакети. Семейство от Богдан получи
телевизор, също дарен от добри хора.

"Още в първия ден след наводненията в Карловско в община "Родопи" започна кампания в знак на солидарност с
бедстващите хора. За един миг стотици български домакинства загубиха своите домове и покъщнина.
Материалните щети са огромни. Това, което всички заедно можем да направим, е да покажем на нашите
пострадали сънародници, че не са сами", коментира кметът Павел Михайлов.

Кметът на Марково Десислава Терзиева е един от основните инициатори на дарителската акция.

"Каравелово, Богдан и Слатина са поредното доказателство, че трагедията ни обединява. Трябва да действаме
единно, защото това ни отличава като народ", коментира тя.

Миналата седмица община "Родопи" изпрати бригада от служители на администрацията и кметството в село
Ягодово, които се включиха в разчистването на пострадалите села. От самото начало на бедствието екипи от
доброволното формирование "Родопи 112" и сдружение "Моето село Марково" са на терен, където помагат за
преодоляване на последствията в най- критичните точки в населените места.

"Благодаря сърдечно на първите дарители, на хората от нашата община, които продължават да помагат, защото
когато сме заедно сме най-силни", каза Михайлов и обяви, че акцията продължава.

СТАНАЛИЯТ ПОПУЛЯРЕН КАТО ДЯДО КОЛЕДА ОТ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ГЕОРГИ СИМЕОНОВ И ШЕСТИМА ДУШИ
ОТ ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ "Раховец" в железничарския град подадоха ръка на хората, останали без
домове след наводнението в Карловско. Те отидоха да помагат за разчистването на къщите от тинята и за
справяне с огромните материални щети в село Богдан.

Георги пристигнал още на 6 септември и от тогава до днес не спира да оказва подкрепа на нуждаещите се.
Планира тазгодишната му благотворителна кампания за Рождество Христово да е с кауза именно за
сънародниците ни от Богдан.

Представителите на горнооряховското доброволно формирование са дошли тази седмица в селото. Смелите
мъже са оборудвани с нови облекла, колички, лопати, ръкавици и още при пристигането си са получили и първите
задачи от създадения на място координационен център.

"Щетите, нанесени от наводнението, са изключително големи. В селото живеят предимно възрастни хора, но никой
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не се оплаква. Всеки прави каквото може, но наистина има голяма нужда от помощта на доброволците от цялата
страна. И ние ще помагаме с каквото можем на хората, но възстановяването ще отнеме много време", споделят
доброволците от общинското формирование "Раховец".

"Много мъка видях през тези дни. Хората буквално са загубили голяма част от живота си и имат нужда от всичко –
дрехи, обувки, одеяла, най-вече от строителни материали. Нека подадем ръка и им помогнем", призовава Георги.

Галина ГЕОРГИЕВА

Продължава работата на доброволци при разчистването на пострадалите от наводнение карловски селища. Част
от Доброволното формирование на Община Смядово също помага за отстраняване на щетите в с. Каравелово.

Припомняме, че са открити и сметки за дарения в прокрепа на пострадалите карловски села. По тях са постъпили
близо 800 хиляди лева. Парите ще бъдат използвани само за нуждите на засегнатите семейства, а не за
възстановяване на инфраструктурата. 

В първия учебен ден учениците от НУ "Отец Паисий" Пазарджик се присъединиха към вълната на съпричастност
към пострадалите от наводненията в карловските села, а трагедията на пострадалите хора продължава да ги
вълнува. Призивът е - вместо да купуват цветя за учителите, деца и родители да направят дарение за бедстващите.
В последните седмици станахме свидетели на огромна човешка трагедия. Хиляди хора от Карловско изгубиха
всичко, което имаха, останаха без дом, без прехрана, без възможност за оцеляване.Учениците от 4А клас с класен
ръководител Гергана Комсийска и всички родители съпричастно се включиха в кампанията за набиране на
средства за пострадалите от наводненията в Карловско. Децата бяха развълнувани, че могат да помогнат с един
малък жест и с голямо сърце. Родителският актив отчете сумата от 262 лв., които ще бъдат преведени по обявена
дарителска сметка:

IBAN: BG81FINV91508416025382

BIC FINVBGSF

ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО, УЛ. ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6

Наводнението, породено от обилните и непрестанни дъждове, доведе до разруха в тези населени места. Стотици
български домакинства загубиха за един миг своите домове и покъщнина. Материалните щети са огромни, а хората
не виждат изход от тази ситуация. Това, което всички заедно можем да направим, е да покажем на нашите
пострадали сънародници, че не са сами. Само обединени заедно, ставаме силни, коментират от НУ "Отец
паисий". И припомнят:

Желаещите да помогнат могат да се включат и с изпращане на SMS с текст DMS POMAGAME на кратък номер 17
777!

(Зн)

Момченцето е с диагноза аутизъм
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9-годишният Марти Станев от Пловдив има нужда спешно от още 13 000 евро за скъпо лечение в чужбина.
Момченцето е с диагноза аутизъм и неразвита експресивна реч.

Благодарение на стотиците хора, които откликнаха и дариха средства, детето започна лечение в Турция. След
няколко направени вливки със стволови клетки, детето се подобрява и се чувства много по-добре, но има нужда
още две такива. Всяка една от процедурите струва по 8 000 евро, като по сметката на детето вече има събрани
3000 евро. Остатъкът е непосилен за семейството на Марти, тъй като само бащата работи, а майка му се грижи
изцяло за него.

"Мислим, че с вашата помощ и подкрепа ще сбъднем мечтата на Марти за едно по добро детство и бъдеще", пишат
родителите на детето.

Средствата може да дарите тук: Мартин Димитров Станев

УниКредит Булбанк BG24 UNCR70001524624977

От няколко дни съдбата на едно 18-годищно момче обедини Търговище. Стотици искат да помогнат на Галин
Николаев да върне зрението си и да не тъне в тъмнина. Животът му се преобръща на 180 градуса от ноември
миналата година. Зрението на дясното му око вече е 10%, а на лявото само 2%. Причината – наследствена
невропатия на Лебер, която го връхлита внезапно. След ходене по мъките и лутане в дебрите на здравната ни
система – близките му намират турска клиника и професор, който дава надежда, че ще опита да помогне. Нужни
са 10 000 лв. за пи ер пи терапия с 3 инжекции в Истанбул. Така близките на Галин организират дарителска
кампания. Много хора им подават ръка и поставят кутии за дарения в търговските си обекти, други превеждат пари
по откритата банкова сметка. По 5, 10, 20 лева, двама по 1000 лева. Майката на момчето Цветелина Василева е
благодарна за бързата реакция.

Нели Ганчева е една от първите организирала дарителска акция в сладкарница в центъра на Търговище. Поставя
кутията от времето, когато нейният син е имал нужда от средства за лечение отново в чужбина.

Галин не е паднал духом, твърди неговата майка. Рядко излиза от дома, но спортува, слуша музика, набляга на
психологически и философски теми в интернет. Тази година ще бъде на индивидуален план и учителите от
Професионалната техническа гимназия "Цар Симеон Велики" ще го посещават вкъщи, за да завърши
образованието си.

Ако искате и вие да помогнете на Галин, банковата сметка и потребителското му име в РауРаl са
публикувани по-долу.

Бaнĸa ДCK

ІВАN: ВG 38 ЅТЅА 93 0000 2931 4261

Галин Веселинов Николаев

РауРаl: ѕіlvеr7777711@gmаіl.соm

Gаlіn Nіkоlаеv

Карловското читалище "Васил Левски", джаз-примата Хилда Казасян и Плевенската филхармония дават силна
подкрепа на пострадалите от наводненията села Каравелово и Слатина. Един отдавна заплануван концерт в град
Карлово, като част от национално турне "Да послушаме кино", с произведения от незабравими български филми и
екипът на най-голямото читалище в региона, подадоха ръка на пострадалите от наводненията села в Община
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Карлово. Така концертът се превърна в кауза. В нея участват изключителните музиканти Хилда Казасян, Васил
Петров, Теодосий Спасов, Христо и Борислав Йоцови, Живко Петров, Михаил Йосифов, Димитър Карамфилов,
Васил Къркеланов, Плевенска филхармония и Народно читалище "Васил Левски-1861 г." Карлово. Те събраха
заедно сумата от 10 000 лв. лични средства от всички участници в спектакъла и от читалище "Васил Левски".
Парите ще бъде предоставени по дарителската сметка на селата Каравелово и Слатина.

Ние с Плевенската филхармония и читалище "Васил Левски" – Карлово бяхме планирали този концерт отдавна. Но
когато чухме новината, която цялата страна чу – за страшното наводнение, сполетяло карловските села, си казах:
"Хората страдат, а ние отиваме да пеем. Нима на тези хора ще им е до музика?", коментира от сцената пред
огромната публика Хилда Казасян. Тогава решението дойде от директора на Плевенската филхармония Любомир
Дяковски. Той каза: "Няма да отлагаме концерта, той ще бъде в подкрепа на хората от пострадалите села." Всички
се обединихме около тази идея и тя стана наша кауза, каза още Хилда.

Благодарим на публиката и на председателя на народно читалище "Васил Левски – 18961" Иван Хаджийски, които
отвориха сърцата си и щедро подкрепиха благотворителното събитие, заяви от сцената директорът на
Плевенската филхармония Любомир Дяковски.

Благодарим от името на всички присъстващи в препълнената зала на читалище "Васил Левски" и на участниците
за прекрасната музикална вечер, за този невероятен концерт, за срещата с таланта на едни от най-добрите наши
музиканти, които с виртуозните си изпълнения превърнаха вечерта в едно незабравимо изживяване, заявиха от
екипа на читалището.

Още в първите дни след наводнението в Богдан, Каравелово и Слатина читалището в Карлово обяви своята
благотворителна кампания – да дари своя дял от приходите от следващите спектакли в полза на пострадалите от
наводненията хора.

Първата сума от 990 лева бе дарение от приходите от детския спектакъла на казанлъшкия театър "Любомир
Кабакчиев", представлението бе на 5 септември. Ден по-късно поради големия интерес имаше второ
представление, на което даренията се събираха в кутия. Предстои нейното отваряне, обясни секретарят на
читалището Ангелина Ганчева.

Следващият, трети поред благотворителен спектакъл, е посветен на село Богдан и неговото читалище "Просвета –
1927". Той ще се играе на 28-ми септември от 19.00 ч., когато на сцената на НЧ"Васил Левски-1861 г." гр. Карлово
13 актьори ще представят най-играната и популярна българска драма "Майстори". Спектакълът, е по литературния
шедьовър на Рачо Стоянов, представящ най-трагическия любовен триъгълник в националната ни драматургия.
Постановка на Пловдивския драматичен театър "Н.О.Масалитинов" с режисьор Асен Шопов. В нея участват
актьорите Симеон Алексиев, Русалина Чапликова, Константин Еленков, Мария Сотирова, Явор Бахаров, Мария
Генчева, Добрин Досев, Валери Кьорлински, Марин Младенов, Красимир Василев, Петър Тосков, Стефан Попов,
Николай Станчев.

Половината приходи от продадените билети ще бъдат предоставени на НЧ" Просвета 1927" с. Богдан. Цените на
билетите са 15.00 лв.; 18.00 лв. и 20.00 лв.; за ученици- 8.00 лв.

Колкото повече билети бъдат продадени , толкова по- голяма ще бъде помощта за читалището в Богдан, обявиха
организаторите. Да бъдем съпричастни към хората, пострадали от наводнението, и помогнем на още едно
читалище, за да гори огъня на българщината, призовава екипът на карловското читалище "Васил Левски".

Общински съвет Карлово взе решение за създаване на Обществен съвет за управление на даренията за
подпомагане пострадалото от наводненията на 02.09.2022 г. население на община Карлово. Това стана ясно днес
на провелото се редовно заседание в зала "Васил Караиванов". Председателят на ОбС Карлово Доньо Тодоров
представи докладната записка и поясни,

че Общественият съвет е временно действащ орган, имащ за цел осигуряване на откритост, справедливост и
ефективност при управлението на събраните дарения. В него са включени: Председател – представител на
Община Карлово; Секретар – юрист от Община Карлово; двама представители на ОбС Карлово; представител на
Областна администрация Пловдив; представител на Дирекция "Социално подпомагане" Карлово; представител на
ПБЗН; кметът на село Богдан; кметът на село Каравелово; кметът на село Слатина; кметът на село Христо Даново;
кметът на село Войнягово; кметът на село Розино; двама пострадали жители от с. Богдан; двама пострадали
жители на с. Каравелово; двама пострадали жители на с. Слатина и по един пострадал жител от селата Христо
Даново и Войнягово.

Заглавие: Обществен съвет ще управлява даренията за пострадалите от карловските села
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Сесията започна с Доклад за работата на Кризисния щаб от 2 септември 2022 г. досега, представен от кмета на
общината и председател на щаба д-р Емил Кабаиванов. Той запозна съветниците с наличните данни за щетите в
пострадалите от наводненията карловски села, отчете работата по отстраняването им и припомни мащаба на
наводнението. Данните сочат, че такова природно бедствие в България не е имало поне от 70 години насам и
благодарение на добрата координация в първите часове няма жертви. Кметът представи и актуална информация
за даренията, постъпилите по сметката на Общината и чрез DMS кампанията. Общо в тях до момента са събрани
около 770 000 лева, които ще бъдат използвани само за нуждите на пострадалите семейства, а не за
възстановяване на инфраструктурата в населените места. Най-сигурната публична сметка, която гарантира, че
паричните средства на дарителите ще бъдат предоставени само за пострадалите хора, е тази на Община Карлово,
поясни д-р Кабаиванов.

Другите докладни записки, разгледани и приети от ОбС Карлово, бяха свързани с актуализация, компенсирани
промени и промени в разчета на капиталовите разходи по бюджета на община Карлово за 2022 г.; актуализиране
на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г. и др.

Всички решения, взети на редовното заседание на 20.09.2022 година, ще бъдат публикувани на официалната
Интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.

Peshteraprim припомня, че след призив от кмета на община Пещера Йордан Младенов, десетки негови
съграждани се включиха в кампанията за подпомагане на пострадалите от наводненията хора, като занесоха
помощи в сформирания пункт във физкултурния салон на училище П.Р. Славейков".

Кампанията, организирана от Община Пещера, е една от тези, свързани със събиране на дарения за засегнатите
от наводненията в карловско хора.

След като двата буса бяха натоварени, шофьорите придружени от Рамадан Абазов- медиатор в местната
администрация пристигнаха в събирателния пункт в Каравелово. Така даренията изпратени от пещерци с големи
сърца пристигнаха, и бяха предадени на длъжностни лица, те ще бъдат разпределени сред постадалото
население.

"И днес продължава почистването и отводняването на пострадали от бедствието къщи. Доброволци участват в
разчистването на образувалите се и натлачени кал и наноси от дъждовете и наводненията. Гледката е
съкрушаваща. Хората там разчитат на добрите българи, за да се справят със злочестието си", каза Абазов след
завръщането си в Пещера.

Изключително спешна кампания поредното българско дете което има нужда от всички нас. Публикуваме на кое
клетниче трябва да помогнат състрадателните хора.
Здравейте мили и сърцати хора,
Казвам се Станимира и днес с нестихваща болка в сърцето ще ви споделя историята на моята едничка дъщеря
Габи на 13г., която е диагностицирана с ужасяващия Сарком на Юинг – рядък и агресивен рак.
Измина точно година, откакто непосилната болка се превърна в ежедневие за Габи. Болка, която никое дете на 13
години не трябва да понася. Болка, която я преведе през безброй лекари в 4 различни града и безброй диагнози:
остеопороза, коксартроза, болест на Пертес. Последната и най-ужасна диагноза, потвърдена след биопсия, е
Сарком на Юинг. В смазващия курс на химио- и лъчетерапия болката е още по-страшна. 
Към момента Габи е с над 60% некроза на тазобедрената кост. Наложителна е операция за подмяна на костта с
имплант и премахване на тумора. За лечението ѝ в Турция са необходими по първоначална оценка около 500 000
лева. Всяко дарение, всеки лев е от огромно значение. Още един детски живот зависи от това. И боли. Но трябва
да вярваме, че ще се справим.
МИЛИ ХОРА, НАДЕЖДАТА НИ Е ВЪВ ВАС!!! Сумата за лечението и необходимата й операция е непосилно за една
самотна майка като мен, която се лекува от лупус еритоматодес. МОЛЯ ВИ ЗА ПОМОЩ! МОЛЯ ВИ ЗА НАДЕЖДА ЗА

Заглавие: Два буса с дарения материална и хуманитарна помощ потеглиха днес от Пещера за село Каравелово

Дата: 22.09.2022 16:52
Медия: Novinata.bg

Заглавие: Майката на 13-годишната Габи: Моята едничка дъщеричка е с ужасяваща болест

Дата: 22.09.2022 21:41
Медия: Пловдив медия

https://novinata.bg/regiona/dva-busa-s-dareniq-materialna-i-humanitarna-pomosth-potegliha-dnes-ot-pesthera-za-selo-karavelovo/
https://plovdivmedia.com/189476.html


ЖИВОТА НА ЕДИНСТВЕНАТА МИ ДЪЩЕРЯ! Вярвам, че само заедно ще успеем да осигурим специализираното
лечение, от което Габи се нуждае!
Може да подкрепите Габи,с карта ,PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut 
https://pavelandreev.bg/campaign/badeshte-za-gabi
Банка :Алианц Банк България 
IBAN :BG30BUIN95611000705319
BIC:BUINBGSF
Титуляр:ФОНДАЦИЯ ПАВЕЛ АНДРЕЕВ 
Основание за Габи

Над 250 книги бяха събрани вчера за изгорелия детски отдел на библиотеката в Кубрат.

Това се случи по време на Празника с "Омая". Съдействие оказаха доброволците от Български младежки Червен
кръст - Търговище.

Освен тази дарителска кампания, по време на събитието бяха събрани 576 лева за 18-годишния Галин, който се
нуждае от лечение, за да прогледне.

В основата на човечността стои добротата. Дори да сте дарили 1 книга и 1 лев, или 100 книги и 100 лева, вашата
щедрост прави света по-добро място. Благодарим ви, казват организаторите на благотворителните каузи.

Снимки: БМЧК Търговище

Новината е тагната с: търговище бмчк търговище книги дарителска инициатива 

Благотворителен концерт в помощ на пострадалите от наводненията в Карловско организират в село Драгоево.
Събитието ще се състои на 29 септември НЧ "Васил Друмев – 1881" в село Драгоево. Началото е от 18:30 часа.

Концертът е с вход, а тези които желаят да помогнат могат да го направят в един от двата разкрити пункта. Единият
срещу автогарата в село Драгоево, а другият в кантората на адвокат Ваня Недева във Велики Преслав.
Освен с парични средства, може да помогнете със строителни материали, храни, както и вещи от първа
необходимост.

shumenonline.bg

Един ден остава до спортното събитие "Велотон", което се организира от Комплексен онкологичен център – Бургас
с подкрепата на Община Бургас. Неговата цел е събиране на средства за закупуването на апаратура за лечение на
онкоболни пациенти в отделението по Онкохирургия. То е част от серията "Спортувай с мисия с КОЦ- Бургас ".
Патрон на "Велотон" е актрисата Гергана Стоянова.

Маршрут:

Заглавие: Над 250 книги за Кубрат

Дата: 23.09.2022 08:01
Медия: TargovishteBG.com

Заглавие: Благотворителен концерт "Добрината не може да бъде отнесена от никоя стихия"

Дата: 23.09.2022 09:36
Медия: За нататък

Заглавие: Онкологичният център призовава бургазлии: Включете в благотворителната инициатива "Велотон"
тази събота

Дата: 23.09.2022 10:04
Медия: БургасИнфо

https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/41123-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-250-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82
https://shumenonline.bg/2022/09/23/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD/
https://www.burgasinfo.com/news/view/5/120335


Начало: 24 септември, час: 11:00

- Комплексен онкологичен център – Бургас, Корпус 3

- ул. "Пиротска"

- ул. "Цар Симеон I-ви"

- бул. "Демокрация" и ул. "Булаир"

- бул. "Княз Александър Батенберг"

- велоалея в Морската градина през хотел "Приморец"

- Морска гара

- по обратен маршрут през Морска градина по велоалеи

Финал: Пантеона

Всеки, който се чувства съпричастен, може да дари средства на следната дарителска сметка:

Банка ДСК

IBAN: BG78STSA93000027070222

BIC код: STSABGSF

Кутия за дарения: Корпус 1 на КОЦ- Бургас

Даренията ще се събират до 31.10.2022г.

На 20 септември в зала "Галерия" на хотел "Национал" се събраха над 90 приятели на фондация "Обществен
дарителски фонд Сливен" с "големи" сърца, за да подкрепят благотворителната кауза в помощ на деца - деца от
сливенски села, загубили родител, със здравословни проблеми и за рехабилитация на психично травмирани от
ужасите на войната украински деца.

Общата сума на набраните дарения от вечерта са 5545 лв., като най-голямата сума бе набрана от дарените
картини на сливенски художници и от малките картини - рисунки върху коприна и копринените шалове, творби на
украински жени.

Всеки гост можеше да избере за коя кауза да дари. Средствата, за които не бе посочено изрично за коя от каузите
се дарява, се разпределя поравно за сливенските и за украинските деца. И разпределението е следното 3030 лв.
за децата от сливенските села и 2515 лв. за украинските деца.

На пресконференцията бе представена Евгения Бондар - изпълнителен директор на Благотворителен фонд "For
My Ukraine". Доброволците на този фонд много често са на местата на бойните действия в Украйна. Осигуряват и
разнасят храна за войниците и местното население. Група от психолози са разработили програмата за помощ и
рехабилитация на психично травмирани деца. Провеждат терапията, както в Украйна, така и в Грузия. А октомври
ще приемем в Сливен група от 17 деца и придружители за 21 дни, благодарение на събраните средства от
вечерта, дарения от българи в страната и САЩ, средства на фондацията и на подкрепата на Фондация "Чарлз
Стюарт Мот" по Програмата "Глобални предизвикателства Местни решения за Украинските бежанци" (Global
Challenges Local Solutions for Ukrainian Refugees), управлявана от Академията за развитие на филантропията в
Полша (ADPP).

На 21.09. бе подписан и Меморандум за сътрудничество и партньорство между Фондация "Обществен дарителски
фонд Сливен" и Благотворителен фонд "За моята Украйна". Целта на това споразумение е да обединим усилия в
общата цел - подпомагане на нуждаещи се деца от Украйна и България.

Кампанията продължава с организиране на благотворителен концерт на 10.10. в зала Сливен с участието на
известната народна певица Галина Дурмушлийска (известна като "славеят на Добруджа") и представителния
танцов състав "Тракийче" от Сливен.

Заглавие: Благотворителност за деца с много усмивки!

Дата: 23.09.2022 10:21
Медия: Sliven.NET

https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=402632


Обичаните български изпълнители DARA, VenZy и Дара Екимова пристигат във Враца, за да зарадват своите
почитатели със специално подготвен концерт.

На 24 септември от 19.00 часа те ще изпълнят едни от най-големите си хитове пред Общината, а достъпът е
свободен.

Проявата е част от кампанията "Ти знаеш. Ти можеш", насочена към превенция на кибертормоза и онлайн
злоупотребите, разпространението на фалшиви новини и дезинформацията сред младите хора. Проектът се
осъществява от фондация "Евроскок" и е финансиран по Националната програмата за изпълнение на младежки
дейности по чл. 10 А от Закона за хазарта за 2022 г., която се управлява от Министерството на младежта и спорта.

С цел достигане до широк кръг млади хора и повишаване на общественото внимание към проблемите, свързани с
кибертормоз и злоупотреби онлайн, както и с разпространението на фалшиви новини, Фондацията провежда
широкомащабна информационна кампания чрез различни комуникационни канали – радио, онлайн медии,
социални мрежи, обучителни и дискусионни модули, концерти.

Освен във Враца, посланиците на кампанията "Ти знаеш. Ти можеш" DARA, VenZy и Дара Екимова пяха пред
публика в Благоевград миналата седмица, а последният концерт е в София на 30 септември, 18 ч, Южен парк, зад
музея "Земята и хората".

Над 6 000 лв. за лечението на болно дете събраха във врачанско училище

Учебната година в СУ "Никола Войводов"-Враца стартира с благотворителната кампания "Подари живот вместо
цвете за 15-ти септември".

Обединени за каузата да върнат усмивката на малкия Антон, за първия учебен ден учителите бяха подготвили
дарителски кутии за своите класове. Ученици, учители, помощен персонал и родители не се поколебаха да дарят
усмивка, топлина и много надежда. Благотворителността не е нещо ново в средното училище и този път събраната
сума е 6262,50лв. На 19.09.2022г. сумата е преведена по дарителската сметка на майката Поля Боримечкова.

Нека върнем усмивката на малкия герой Антон!

Продължава благотворителната кампания за събиране на средства за 8-годишния Ники от Видин. 
Момчето страда от рядкото заболяване тумор на мозъчния ствол. 
В момента той и семейството му са в Турция, където провеждат ново лечение, каза за радио Видин майката Ивета
Иванова. 
"Веднага се заеха с детето, веднага започнаха изследвания още през нощта и на другия ден вече имаха решения.
Предложиха ни химиотерапия, съвместно с едно иновативно лекарство. Един вид таргетна терапия, която ще
върви заедно с химиотерапията. Целта на хапчето е да убира директно, целенасочено раковите клетки. Снощи
мина първата вливка на детето и днес докторката като го посети, каза че резултатът е невероятен. Само от една
вливка детето се смее и има желание да става, за разлика от вчера преди вливката." 
Преди дни във Видин се проведе благотворително събитие в подкрепа на момчето, от което беше събрана сумата

Заглавие: DARA, VenZy и Дара Екимова казват "НЕ" на кибертормоза с концерт във Враца на 24 септември

Дата: 23.09.2022 12:03
Медия: България днес

Заглавие: Над 6 000 лв. за лечението на болно дете събраха във врачанско училище

Дата: 23.09.2022 13:08
Медия: Враца днес

Заглавие: Продължава кампанията за събиране на средства за Ники от Видин

Дата: 23.09.2022 14:06
Медия: Радио Видин

https://www.bgdnes.bg/Article/12611209
https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19498734&SiteID=922
https://bnr.bg/vidin/post/101709331/prodaljava-kampaniata-za-sabirane-na-sredstva-za-niki-ot-vidin


от 5 343,85 лв. 

Бягане с усмивка в подкрепа на децата с вродени лицеви аномалии ще се проведе на 1 октомври по Ботевите
пътеки във Врпачанския балкан. 
Целта на благотворителното събитие е да информира обществото за лечението на това състояние и проблемите
на децата и родителитие, които се сблъскват с него, обясни Методи Симеонв от организаторите. 
"Проблемите, от една страна, са административни. В България леченията се покриват само в хирургическата му
част, след това са необходими средства за лечението на тези деца, които родителите трябва да заплащат сами.
Асоциация АЛА успява да помага на тези родители. Аз се сблъсках с проблема, когато разбрах, че детето ми ще се
роди с вродена лицева аномалия. Естествено родителите, които тепърва научват, за състоянието, не знаят как да
реагират, накъде да се насочат, така че споделянето на информацията и по-голямо разпространение на
информация за това състояние в обществото ще помага на повече хора, които тепърва ще се сблъскат с този
проблем".
Между 50 и 100 деца се раждат с вродени лицеви аномалии всяка година у нас, поясни Методи Симеонов. 
Благотворителното бягане с усмивка ще стартира на 1 октомври, от 10 часа, пред паметника на христо Ботев във
Враца.
Трасето е с дължина около 24 км. Събитието се организира за втора поредна година. 

Учебната година в СУ "Никола Войводов" във Враца стартира с благотворителна кампания "Подари живот вместо
цвете за 15-ти септември".

Обединени за каузата да върнем усмивката на малкия Антон, за първия учебен ден учителите бяха подготвили
дарителски кутии за своите класове. Ученици, учители, помощен персонал и родители не се поколебаха да дарят
усмивка, топлина и много надежда. Благотворителността не е нещо ново в средното училище и този път събраната
сума е 6 262,50 лв. На 19.09.2022г. сумата е преведена по дарителската сметка на майката Поля Боримечкова.

"Нека върнем усмивката на малкия герой Антон!", призоваха от училището, което се намира в ж.к. "Дъбника".

Дарителска изложба "Песен Божествена в люлка от слънчеви лъчи" е подредена в галерия "При кмета" в Перник,
съобщават от читалище "Нови хоризонти 2009", което е организатор на проявата. Експонирани са над 40 творби,
рисувани по време на пленер, състоял се през август в Църногорския манастир "Свети Свети Безсребреници
Козма и Дамян" над брезнишкото село Гигинци.
Техни автори са Мариела Ивайлова, Силвия Михайлова, Василка Златанова, Даря Евтимова, Елена Темелкова,
Снежана Велинова, Веска Чакърова, Светлана Панайотова, Людмил Методиев, Сашо Евтимов, Георги Кьосев и
Борис Кацов.
"Това беше първи пленер след пандемията, организиран от читалище "Нови хоризонти 2009". Да твориш в Божий
храм е предизвикателство, затова и изложбата е разноцветна и привлекателна", коментира Светлана Панайотова
- председател на НЧ "Нови хоризонти 2009".
Кметът Станислав Владимиров заяви, че общината винаги ще подкрепя, според възможностите си, изяви на
пернишки творци. Той посочи, че произведенията на художниците, подредени в общинското фоайе, оживяват
пространството и създават настроение в гражданите.
Пленерът е осъществен с помощта на спонсори, а художниците са работили благотворително в подкрепа на "Вип
галерия", която скоро ще се премести в нов дом в центъра на Перник. 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -

Заглавие: Маратон подкрепя децата с вродени лицеви аномалии

Дата: 23.09.2022 14:37
Медия: Радио Видин

Заглавие: Доброто е заразно! Войводовци започнаха учебната година с благородна мисия

Дата: 23.09.2022 13:10
Медия: Конкурент

Заглавие: Дарителска изложба е подредена в галерия "При кмета" в Перник

Дата: 23.09.2022 14:58
Медия: Утро Русе

https://bnr.bg/vidin/post/101709356/maraton-podkrepa-decata-s-vrodeni-licevi-anomalii
https://www.konkurent.bg/news/16639278161070/dobroto-e-zarazno-voyvodovtsi-zapochnaha-uchebnata-godina-s-blagorodna-misiya-
https://utroruse.com/article/851222/


(БРОЙ НОВИНИ: 5)

Какво представлява Секторната оценка на риска за НПО и защо се прави?

Съгласно Препоръка 8 на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и Тълкувателна
бележка към нея, държавите следва да идентифицират кои видове организации попадат в обхвата на
определението на FATF за "неправителствена организация" (НПО) – юридическо лице или правно образувание,
или организация, която се занимава основно с набиране или разпределение на средства за дейности с
благотворителни, религиозни, културни, образователни, социални или полезни за обществото цели или за
извършване на други видове "добри дела". При изпълнение на горепосоченото, държавите следва да използват
всички съотносими източници на информация, с цел да идентифицират онези категории и видове организации,
които по смисъла на своите дейности и характеристики, е вероятно да са изложени на риск от злоупотреба за
целите на финансиране на тероризъм (ФТ). Изключително важно е да бъде идентифицирано естеството на
заплахите от терористичните организации за НПО в риск, както и как точно лицата, извършващи терористична
дейност, злоупотребяват с НПО.

Освен това, държавите следва да направят преглед на адекватността на мерките, включително законови и
подзаконови разпоредби, отнасящи се до онези категории и видове НПО, които е вероятно да са изложени на
риск от злоупотреба за целите на ФТ, с оглед предприемането на пропорционални и ефективни действия за
ограничаване на идентифицираните рискове.

Напомняме, че към момента всяко юридическо лице с нестопанска цел попада в задължените лица по Закона за
мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

Изготвяне на Секторната оценка на риска и участие на НПО

С цел да бъдат приложени гореспоменатите международни стандарти и изисквания, българските органи
започнаха оценка на риска от ФТ в НПО сектора, следвайки Методологията на Съвета на Европа. Oценката на
риска от ФТ в сектора на НПО в България се извършва в тясно сътрудничество с НПО, които са включени като
активни участници в дейности по повишаване на осведомеността. Например, активен в тази област е Българският
център за нестопанско право (БЦНП), включително и чрез извършване на анализ на регистрирани в България
НПО, относно съотносимостта им към дефиницията на FATF. Както е и предвидено в Методологията на Съвета на
Европа, участието на НПО сектора в процеса на оценка на риска е от голяма полза, тъй като цели да осигури
трайни резултати и подходящо последващо развитие при ограничаване на идентифицираните рискове от ФТ при
НПО в риск.

За целите на Секторната оценка на риска ще се проведе анонимно проучване сред случайно подбрани НПО.
Провеждането на проучването също се подпомага от БЦНП. В тази връзка, ако сте представител на НПО, е
възможно да получите през следващия месец анкетна форма изпратена от БЦНП. Молим ви да вземете участие в
анкетата, ако я получите, т.к. предоставената информация ще е важна за изготвяне на коректна Секторна оценка
на риска.

Резултати от Секторната оценка на НПО и защо те са важни за НПО

Резултатите от секторната оценка на риска от ФТ на НПО сектора в България ще бъдат представени на НПО, на
други задължени лица, съгласно законодателството в сферата на борбата с изпирането на пари и финансирането
на тероризъм (включително банки, счетоводители, данъчни консултанти и други относими лица), както и на
обществеността, след като окончателният доклад бъде приет от Постоянно действащата междуведомствена
работна група за целите на национална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма,
създадена с Решение № 314 от 30 май 2019 г. на Министерския съвет, изменено с Решение № 523 от 2 септември
2019 г. на Министерския съвет на Република България.

Секторната оценка на риска от своя страна (наред с вече изготвената Национална оценка на рисковете от
изпиране на пари и финансиране на тероризма и други секторни оценки) е основополагаща за предприемането
на съответстващи на риска мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това означава, че
резултатите от Секторната оценка ще имат директно влияние върху политиката на държавата и нейните органи за
прилагане на различни административни и други мерки целящи превенция използването на юридическите лица с
нестопанска цел за изпиране на пари или финансиране на тероризма.

Заглавие: Процесът по изготвяне на Секторна оценка на риска от финансиране на тероризъм и изпиране на
пари при НПО продължава – важна информация и следващи стъпки

Дата: 21.09.2022 10:31
Медия: Български център за нестопанско право

Заглавие: Омбудсманът алармира за проблеми с подпомагането на засегнатите от наводнението

http://bcnl.org/news/protsesat-po-izgotvyane-na-sektorna-otsenka-na-riska-ot-finansirane-na-terorizam-i-izpirane-na-pari-pri-npo-prodalzhava-vazhna-informatsiya-i-sledvashti-stapki.html
https://fakti.bg/bulgaria/714861-ombudsmanat-alarmira-za-problemi-s-podpomaganeto-na-zasegnatite-ot-navodnenieto


Миналата седмица беше направена експертна проверка на институцията в най-засегнатите карловски села
Каравелово, Богдан и Слатина

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане към Министерски съвет и кмета на Община Карлово Емил Кабаиванов, в която поиска проверка по
конкретно поставени въпроси, получени в жалби от пострадалите хора след наводнението на 2 септември т.г.

Миналата седмица при експертна проверка на институцията в най-засегнатите карловски села Каравелово, Богдан
и Слатина, бяха проведени разговори и получени конкретни жалби и сигнали от хората, останали без дом, с
унищожена покъщнина, удавени домашни животни и разбита инфраструктура.

Експертната проверка на омбудсмана на място установи, че 21 семейства от трите най-засегнати села са останали
без дом и се нуждаят от фургони или друг възможен подслон. От тях 6 се намират в с. Каравелово, 10 в с. Богдан и
5 в с. Слатина. Електрическите уреди, от които се нуждаят пострадалите домакинства общо са - 241 хладилника,
196 бойлера, 226 перални, 238 печки, 214 телевизори, 10 фризера. Освен това още са им необходими мебели и
дърва за огрев, които са отнесени от стихията.

"Като проблем е отбелязано, че някои от хората нямат адресна регистрация в селата и не могат да получат
помощта от 375 лв., но от общината са заявили готовност да бъдат регистрирани веднага по настоящ адрес в
съответното населено място", пише омбудсманът в препоръка, изпратена до отговорните институции.

Ковачева подчертава, че особено сериозен е проблемът с водоснабдяването, най-вече в трите най-пострадали
села поради засегнатите помпени станции.

"Читалищата в населените места са превърнати в пунктове за приемане на помощи. От там се раздават храна,
вода, дрехи. От читалището в с. Богдан служителите са попитали дали ще получат компенсации, тъй като работят
по 12 часа на ден, включително в събота и неделя", посочва общественият защитник.

Друга жителка на с. Каравелово се е оплакала от намерението за преместване на приемателния пункт само в
кметството, под предлог, че хората ходели в няколко пункта и взимали помощи от няколко места. Но
централизирането на приемателните пунктове в с. Каравелово само в кметството, според гражданите, е пречка те
да могат да стигнат дотам, поради разрушената инфраструктура.

"Подадена е и жалба за невъзможност някои деца да отидат на училище в гр. Карлово, тъй като автобусите, които
извозват учениците, спират на отдалечени места извън селото и децата не могат да газят прах, кал и тиня, за да
стигнат", допълва омбудсманът.

В друг сигнал жена от с. Слатина, споделя, че на възрастните хора и тези в неравностойно положение вече не им
се носи храна вкъщи, а те трудно стигат до кметството.

Освен това "от всички населени места хората изразяват притеснение и несигурност дали отпуснатите средства,
както и дарените, ще стигнат до пострадалите и дали разпределянето ще бъде справедливо и коректно". Проф.
Ковачева посочва, че липсва и достатъчно информираност за начина, по който ще се извършва разпределянето на
средствата и контролът върху тази дейност.

Тя подчертава, че в тази връзка вече е отправила препоръка заради пропуск да бъде включено село Войнягово в
организираната от общината DMS кампания. В резултат на намесата на Омбудсмана селото вече фигурира, освен
в заповедта на кмета на общината за обявеното бедствено положение, и в кампанията.

При проверката се е установило още, че в селата Каравелово, Богдан и Слатина има много тежка техника, но тя
все още разчиства основните инфраструктурни обекти и само малка част е навлязла в домовете на хората.

"В с. Слатина това е видно, докато в с. Каравелово вече се работи и по наводнените с кал и трупи дворове на
хората. Като проблем се очертават и трудностите да се осигурят лопати и колички на всички доброволци", пише
общественият защитник.

Проблемите, констатирани при проверката, омбудсманът обобщи в препоръката, изпратена до отговорните
институции, като в писмото проф. Ковачева настоява за следните отговори:

Има ли проблем със снабдяването с храна и вода на възрастни и хора в неравностойно положение в
пострадалите села и достатъчно ли са на брой пунктовете, от които се предоставят; гарантирано ли е нормалното
извозване на учениците от селата до училища в гр. Карлово; има ли водоноски, които да снабдяват хората и с вода
за битови нужди; кога и в какви срокове се очаква бъде възстановено водоснабдяването в засегнатите от
бедствието села; осигурена ли е достатъчна информираност за разпределянето на дарените и отпуснати за
подпомагане на пострадалите средства.

Дата: 21.09.2022 16:06
Медия: Факти



Автор: Елеонора Тропанкова

В този подкаст ви разказваме как доброволци помагат на мечките в България, които нямат достатъчно храна в
естествените си хабитати и са принудени да слизат до най-близките населени места.

Kаузата за опазване на природата все повече обединява цели села и градове. Прякото участие в местното
самоуправление на гражданите, които подпомагат по-чистата околна среда и съхраняването на животинския свят
в дивата природа, е все по-видимо. Създателят на платформата "Гората.бг" Никола Рахнев е един от ентусиастите-
доброволци, който през 2013-а година, заедно със съмишленици, започва да засажда дървета в България.
Първоначално с амбицията за няколко хиляди броя. Към днешна дата обаче са засадени над 2 100 000 дървета.
Целта им вече далеч надхвърля първоначалната идея, а именно съвсем скоро засадените дървета да станат 3
000 000.

"Аз отдавна вярвам, че всичко е в нашите ръце и ние правим света, в който живеем. От всяко едно наше малко
действие се определят много неща и всяка голяма промяна може да започне с нещо малко", казва Рахнев.

Сред целите на новата стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. е да бъдат засадени най-малко 3
милиарда дървета, за да се подпомогне биологичното разнообразие и възстановяването на екосистемите. По
думите на Пауло Лукас от португалското екологично сдружение "Нула" Европейският съюз има ключова роля в този
процес.

Според Виктория Андонова от Благоевград обаче промяната трябва да дойде от човека в огледалото. Затова и
през 2020 година, връщайки се в България от Германия, където живее от години, тя решава да се включи по своя
начин във възстановяването на природата, в случая – в родния град. Чрез базар за продажба на непотребни нови
и използвани дрехи, позовавайки се на философията за нулев отпадък чрез преизползването, тя и нейните
приятели събират средства, с които закупуват 100 японски вишни, които с помощта на местната власт засаждат в
един от парковете в града.

Извън градската среда, където дърветата пазят сянка, пречистват въздуха и красят, в планините често пъти са
единствен дом и източник на храна за дивите животни. През есента на 2021 година доброволците от платформата
"Гората.бг", заедно с техни приятели от организацията "Мечешки истории", започват кампания, насочена към
опазване на мечките в България, които се оказва, че нямат достатъчно храна в естествените си хабитати и са
принудени да слизат до най-близките населени места, от където да си я набавят, с риск както за самите тях, така и
за хората.

"Направихме много бърза кампания, в която събрахме средства, с които закупихме от български производители
над 20 тона ябълки и 6 тона царевица, които разпространихме в Родопите и в Стара планина, където са
естествените хабитати на дивите мечки, за да можем да ги подхраним и да им помогнем. Това се случи в
партньорство с държавните горски стопанства и с някои ловни дружинки", казва още Никола Рахнев. След
краткосрочното решение идва и дългосрочното такова. Още пред пролетта на 2022 година доброволците засаждат
около 20 000 плодни дървета на различни места в ествествените обитания на дивите мечки.

"Ще продължим да го правим, защото в това има огромен смисъл", категоричен е Никола Рахнев.

Подкастите от поредицата "Green Deal" са съдържание, предоставено от европейската радиомрежа Euranet Plus,
която се състои от 13 водещи медийни оператори в Европейския съюз. Съдържанието е продуцирано от БНР и
достига до вас благодарение на партньорството с "Под тепето".

Ако се интересувате от теми, свързани с активното участие на гражданите по обществени въпроси, било то в
защита на права, срещу неразумни решения и действия на институциите или по други наболели проблеми в своето
населено място, заповядайте на предстоящото ни обучение. 

Заглавие: "Застъпници за природата"

Дата: 21.09.2022 18:21
Медия: Под тепето

Заглавие: Покана за уебинар "Как да бъдем активни граждани"

Дата: 21.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://podtepeto.com/zelen-grad/zastapniczi-za-prirodata/
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Познанието за обществото е полезно и ще ни помогне да си обясним по-добре неговите модели и механизми, как
да бъдем дейна част от изграждането и развитието му, и да сме дълготрайно ефективни. Ще имаме възможност
да обсъдим и проиграем инструментите на лидерството, компромисите, преговорите, обществените обсъждания и
властта.
Заповядайте на 28 и 29 септември 2022 г. от 17:30-19:00 ч. на уебинара "Как да бъдем активни граждани", за да
научите:

За взаимоотношенията – лични, частни и обществени, със себе си и с властимащите, краткосрочни и
дългосрочни. Чрез игра ще се упражним в поставянето на началото на нови такива, за да опитаме как се
създава връзка с друга хора.

Какво е властта и как изглежда срещата с нея, как да се подготвим и какво да очакваме. Ще преживеем
сблъсъка с абсолютната власт.

Ще погледнем гражданското общество от три различни ъгъла. И ще се изправим пред истината защо
усилията на гражданските организации изглеждат като една постоянна борба срещу невидим и
разрушителен противник.

Какво означава да действаме – виждаме ли голямата картина, как и за какво се подготвяме, какво правим,
ценим ли времето и усилията си, взимаме ли си поука от успехите и неуспехите, самоусъвършенстваме ли
се?

Наш лекторще бъде екологът Илиян Илиев, който има дългогодишен опит в областта на опазването на околната
среда, гражданското участие, организирането на кампании, обучения и консултиране на активни граждани и НПО.
В момента е част от екипа на "ЕкоОбщност", койтопредоставя безплатно консултации и съвети за НПО и дейни
граждани по теми от компетенциите си: активно гражданско общество, взаимодействие с институции, екология и
жизнена среда. Може да се възползвате от тях, като пишете на: consult@bepf-bg.org.
Записване: до 25 септември 2022 г. във формуляра тук: https://bit.ly/3Dyajpx.
На ел.поща ще получите връзка за включване през платформата Zoom. Запис от обучението впоследствие ще бъде
достъпен в раздела с ресурси на интернет страницата на фондация "ЕкоОбщност". 
Участието е безплатно, но местата са ограничени. Молим, в случай че се запишете, а впоследствие сте
възпрепятствани да се включите, да ни уведомите своевременно, за да предложим мястото на друг желаещ. 

За въпроси: Фондация "ЕкоОбщност", office@bepf-bg.org, 0876 798 592. 
Обучението е част от проекта "Да върнем гражданското си пространство!", който се изпълнява с финансова
подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на the EEA and Norway Grants Fund for
Regional Cooperation (ФМ на ЕИП и НФМ чрез Фонда за регионално сътрудничество). Повече за проекта може да
научите на: https://civilspace.eu.

Кои са най-активните граждани, използвали правото си на достъп до информация?
Как журналистите ползват Закона за достъп до обществена информация за своите репортажи и
разследвания?
В кои институции практиките на откритост и прозрачност са най-развити?
Кои бяха най-затворените и непрозрачни институции? 

За 20-и пореден път Програма Достъп до Информация (ПДИ) ще връчи годишни награди за принос в областта
на свободата на информация. Така ПДИ отбелязва 28 септември – Международният ден на правото да знам.
Целите на ежегодните награди са:

Да се окуражават активни граждани, журналисти и неправителствени организации да упражняват правото
си на достъп до информация.
Да се насърчават институциите да изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена
информация и да бъдат прозрачни и отчетни пред обществото.
Да се посочат институциите, които нарушават правото на достъп до информация.

Номинираните се състезават в шест категории – четири награди "Златен ключ" за граждани, журналисти, НПО и
институции, както и две антинагради – "Катинар" и "Вързан ключ".

Номинациите и мотивите към тях може да видите на официалната страница на кампанията, а списък с имената
на номинираните – по-долу.

Заглавие: 20-а церемония за Международния ден на правото да знам 2022 г.

Дата: 21.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/126915-20-%D1%82%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC-2022-%D0%B3.html


Кои са победителите ще стане ясно на онлайн церемония в сряда, 28 септември 2022 г., от 14.00 ч. – ВКЛЮЧЕТЕ
СЕ И ВИЕ!

Международният ден на правото да знам отбелязва създаването на Международната мрежа на застъпниците за
свобода на информацията (www.foiadvocates.net) на 28 септември 2002 г. в София.

Денят на правото да знам се превърна във важна част от застъпническата кампания за популяризиране,
утвърждаване и развиване на стандартите за свобода на информацията на национално, регионално и
международно ниво. Отбелязван от десетки организации и стотици активисти по света, 28 септември бе признат от
много правителства и комисари по информацията. През октомври 2015 ЮНЕСКО обяви 28 септември за
Международен ден на всеобщия достъп до информация.

За контакт: Катерина Коцева и Ралица Кацарска

Програма Достъп до Информация

Тел.: +359 2 988 50 62, +359 2 981 9791 • e-mail: office@aip-bg.org

www.aip-bg.org • www.righttoknowday.net

==============================================

Позитивни награди "Златен ключ" 2022 

1. Гражданин, най-активно упражнявал правата си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Наталия Димитрова
Катя Тосева

д-р о.к.и.н. Петър Кърджилов

Николай Неделчев

2. НПО, най-активно упражнявало правата си по ЗДОИ

Фондация "Стража"
Фейсбук групата "Да не допуснем Синеморец да се превърне в Слънчев бряг"

Фондация "Институт за пазарна икономика"

"Грийнпийс" - България

3. Журналистически материал/кампания, свързани с правото на достъп до информация

Димитър Пецов – Силистра, журналист на свободна практика, "За истината" (2 номинации)
Вера Стаевска, в. "Дневник"

Елена Павлова, в. "Отзвук" (Смолян), "За истината"

Емилия Данкова, "Севлиево онлайн", "За истината"

Павлин Иванов, "Ловеч днес"

Лалка Златанова "Дарик радио" – Пловдив

Лора Филева, в. "Дневник"

4. Институция, най-добре организирала предоставянето на достъп до информация

Община Хасково 
Община Банско
Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив)

Антинагради 2022

1. "Катинар" за институция, която нарушава правата на гражданите и възпрепятства свободния достъп до
информация

Агенция "Пътна инфраструктура" към МРРБ
Електроенергиен системен оператор (ЕСО)



Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

2. "Вързан ключ" за най-абсурдно и смешно решение по ЗДОИ

Регионална дирекция за социално подпомагане (РДСП) в Габрово

Кметът на Община Брезово

Изпълнителна агенция по горите

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)

Община Кюстендил

==============================================

Кампанията за Международния ден на правото да знам се провежда в рамките на проектите "Консултативен
център за достъп до информация и прозрачност", изпълняван от Програма Достъп до Информация,
подкрепен с грант от Фондация "Америка за България", и проект Форум "Достъп до информация", който се
изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм
на ЕИП.
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