
СЪДЪРЖАНИЕ

Медиен мониторинг 02 - 09 септември 2022 г.

БДФ В МЕДИИТЕ
ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО
КАМПАНИИ
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

БДФ В МЕДИИТЕ

Всеки българин може да дари 1 лев в подкрепа на пострадалите от наводнението в Карловско, като изпрати SMS с
текст DMS POMAGAME на кратък номер 17 777.

Дарение може да се направи и онлайн чрез кредитна карта (Visa или MasterCard), ePay или IRIS Solutions, както и
с превод по банкова сметка на портала www.dmsbg.com.

Кампанията се осъществява от три граждански организации - фондация "Работилница за граждански инициативи",
Български дарителски форум и Национална асоциация на доброволците в Република България, които обединяват
усилия в комуникацията, събиране на информация за нуждите на терен и решенията за разходването на
средствата.

Дарените средства ще бъдат изразходвани за закупуване на електроуреди - домашна битова техника, мебели,
както и за подпомагане на учениците от наводнените къщи в Карловско – селата Каравелово, Богдан, Столетово,
Трилистник, Клисура, Слатина, Розино, и всяко друго пострадало населено място.

Гражданският сектор е доказал, че има значима роля в решаването на много от кризите, които се случват в
страната ни. Неправителствените организации са сред основните мотиватори за гражданите да даряват. Така
например, по данни на Българския дарителски форум, през 2020 г. хората в България са дарили близо 15
милиона лева, основно за хора в беда.

"Случващото се след наводненията в карловските села и подкрепата от българите на място, е поредно
доказателство за съпричастността, която всички имаме, когато хора са в беда. Онези, които не могат да помогнат в
разчистването на наводнените райони, могат да дарят, за да закупим битови електроуреди и мебели и да
подкрепим децата от пострадалите села в първия им учебен ден", коментира Илияна Николова, Изпълнителен
директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи" по повод кампанията.

Дарете в подкрепа на пострадалите от наводнението в Карловско. Изпратете SMS с текст DMS POMAGAME на
кратък номер 17 777. Направете дарение онлайн или с банков превод.

Помагаме заедно, за да върнем живота!

Можем да дарим малко, с което да направим много!

Кампанията се провежда с медийната подкрепа на bTV Media Group. Научете повече на следния линк.
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В дните след наводнението различни организации и институции започнаха да събират дарения и помощи за
пострадалите. От Български червен кръст раздават дезинфектанти, одеяла, вода и дрехи на пострадалите. Вече са
активни две ДМС кампании.

Питейна вода за хората от Трилистник. Доброволците на БЧК за пореден ден обикалят пострадалите райони. По
калните улици до домовете на хората тя се доставя с тази моторна каруца.

Ирина Драганчева е настанена с двете си деца във фургон. Вече е получила помощ от дарители - пералня,
телевизор и храна.

Община Карлово разкри дарителска сметка за подкрепа на пострадалите. Вече са активни две DMS кампании - на
община Карлово и на три граждански организации. Електроуреди и мебели за пострадалите семейства, както и
подкрепа на родителите, чиито деца започват училище - за това ще бъдат изразходвани средствата, получени в
кампанията на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Национална асоциация на доброволците и
Български дарителски форум.

"Есемесът е на стойност 1 лев, като не се дължи ДДС. ДМС дарителската платформа може да изпратите
дарителски есемес на 17 777. Можете да дарите и онлайн и да направите банков превод", каза Теодора
Бакърджиева - изп. директор на Български дарителски форум.

Само за първите 24 часа от началото на кампанията са събрани над 20 000 лева. Първи ден от дарителската
кампания на КНСБ. Синдикалната организация набира пакетирана и консервирана храна, вода, хигиенни
материали, одеяла, завивки, нови дрехи. Отворени са два пункта - в София и в Пловдив. Средства се събират по
банковата сметка на фонда.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

С близо 50 процента се е увеличила популацията на гривестите рибарки в Поморийското езеро спрямо миналата
година. Тройно се е увеличил и броят на гнездещите саблеклюни. Това съобщиха от Българската фондация
"Биоразнообразие" (БФБ). От там информираха, че в започналата природозащитната бригада в помощ на езерото,
организирана от сдружение "Зелени Балкани", участват 25 доброволци от цялата страна.
"Те работят за поддържането, възстановяването и укрепването на острова на гривестите рибарки, друга част от
доброволците изграждат дървена платформа, която ще служи за гнездене на рибарки и саблеклюни", каза
Димитър Попов от БФБ.
Целта е да се създадат подходящи условия за увеличаване на броя на птиците, които избират Поморийско езеро
за свой дом и оставане на потомство.
Природозащитна бригада "Поморийско езеро" се организира в рамките на проект "Живот за Поморийската
лагуна", съфинансиран от програма LIFE на ЕС. 

МЕТРО България отново събра на едно място родни производители и ресторанти по време на шестото
издание на Фестивал на розовия домат

На 3-ти септември в Княжеската градина МЕТРО България отбеляза за шеста поредна година Фестивал на
Розовия домат. Най-значимото събитие на компанията, което по традиция обединява родни производители,
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ресторанти и крайни потребители, беше официално открито от заместник-министъра на земеделието храните и
горите Георги Събев, любимия кулинар - Ути Бъчваров и от изпълнителния директор на МЕТРО България - Никола
Готрон.

"Много съм щастлив да поставя началото на шестото поредно издание на Фестивал на Розовия домат, което за
поредна година затвърждава нашия ангажимент към българските фермери и производители. Горди сме да
споделим, че от началото на кампанията "Отгледано с грижа в България", работим с над 430 производителя, а над
50 000 професионални клиенти разчитат на свежестта и качеството на нашите продукти. Ние ще продължаваме да
инвестираме в нашата програма и да гарантираме стабилната връзка между родния бизнес и българските
земеделци" - сподели изпълнителният директор на МЕТРО България Никола Готрон.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев поздрави организаторите на събитието
като коментира: "Стратегията на Европейския съюз "От фермата до трапезата" от 2020-та година цели
свързването на производители и потребители, както и достигането на стоките до крайните потребители с
минимален брой посредници. Организирайки това събитие за шеста поредна година, МЕТРО България показва, че
изпреварва тези европейски тенденции. Именно поради тази причина искам да ги поздравя, че подкрепят и
поддържат българските производители."

По време на празника на българския автентичен вкус посетителите имаха възможност да си закупят български
розови домати и млечни продукти директно от родни производители. Кулинарният експерт Ути Бъчваров успя да
предаде тънкостите за приготвяне на автентични български ястия, а пионерите по европейска средиземноморска
кухня - шеф Джовани Балдантони и шеф-готвач Енца Барбаро - показаха нагледно приложението на родните
домати в приготвянето на италианска зимнина. Един от най-обичаните земеделски продукти присъстваше и в
рецептите на Яна Иванова от Резиденция Баба, която разкри дълго пазени рецепти от Северозападния регион на
България. В кулинарната програма на "Фестивал на розовия домат" се включиха и известни столични ресторанти и
кулинарни академии. Ресторант Лиани, Crazy Diamond, МЕТРО Академия и CAI академия Варна представиха
своите модерни интерпретации на българския ястия, а любителите на малцовите напитки можеха да избират от
специална селекция бири и вкусни крекери, предоставени от 100 Beers и Zero Wave.

Устойчивото развитие и екосъобразния начин на живот също бяха на фокус в тазгодишното издание на фестивала.
Фондация "Корен" даде полезни съвети за компостиране в домашни условия, а ЕКО Партнърс бяха подготвили
образователни игри, които насочиха вниманието на най-малките към разделното изхвърляне на отпадъци. В
събитието се включиха и Градско градинарство, които показаха как се отглеждат кореноплодни растения в
домашни условия. Организаторите от МЕТРО България пък изненадаха посетителите със специална игра, която
насърчи посетителите да събират печати от всички локации и да участват в томбола за спечелването на вълнуваща
награда - екскурзия за двама до тайна дестинация в България.

Всяка година Фестивал на Розовия домат е кулминацията на програмата на МЕТРО "Отгледано с грижа в
България", която обединява малки и средни земеделски предприятия с ресторантьорския бизнес у нас. С всяка
изминала година кампанията разширява обхвата си, като бъдещите планове на МЕТРО България включват
разработката на дигитален проект, който цели още повече да скъси дистанцията между производителите, ХоРеКА
сектора у нас и крайните потребители.

* съдържание на Мetro

На 2 септември невиждана приливна вълна наводни десетина села в община Карлово. По официални данни
пострадали са около 250 семейства. Разрушена е инфраструктурата, домове и дворове са потънали в тиня,
прекъснато е електроснабдяването, няма достъп до чиста питейна вода и хранителни продукти. Фондация BCause
е една от организациите, които помагат за преодоляването на кризата. Веднага щом научихме за бедствието, се
свързахме с колеги и с местни организации, за да координираме действията си. Имаме опит от
наводненията в Аспарухово и Мизия, затова планът беше съставен бързо - коментира Елица Баракова,
изпълнителен директор на BCause. - Добрата комуникация между всички, които помагат, е решаваща,
затова поддържаме връзка с доброволци, партньори, местни власти. Помогнахме на местната фондация
"Заедно напред - Розино" да започне дарителска кампания в Платформата.бг. Организацията помага на най-
бедните от бедните там от почти 6 години, познава проблемите и хората и нея я познават. Сега техните
доброволци са на място - помощта ще бъде насочена към хората в селата Слатина, Богдан, Каравелово,
Столетово, Войнягово, Розино. Днес са купили храна с малкото налични дарения. Виждат хора в пълна
безизходица, затова първата нужда е от вода за пиене и храна. След това средства ще се насочат за
възстановяване на къщите. Можете да дарите онлайн в Платформата.бг BCause осигури 9 палета с вода, от днес
започва разпределението им от "Заедно напред - Розино". Можете да дарите ваучери за храна, които Фондация

Заглавие: Бедствието в Карловско: как помага Фондация BCause и как можем да помогнем заедно
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BCause ще използва, за да купува храна на едро или на място в Карлово. С партньорите ни Български дарителски
форум, с които заедно управляваме платформата ДМС, отваряме спешна дарителска линия за Община Карлово.
(повече информация скоро) Обръщаме се към бизнес организациите, в които членуваме, с молба към компаниите
да предоставят тежка техника и хора за разчистването на улиците, дворовете, речното корито. Предложихме на
компаниите да отворят фирмени дарителски страници в Платформата.бг., където те могат да дарят и да включат в
дарителски кампании лесно и служителите си. Обадете ни се, ще помогнем с идеи и дизайн. По оценка на
експерти, за първоначално разчистване в наводнените села ще бъдат необходими поне 2-3 седмици, за
възстановяване на щетите ще са нужни месеци (ако има средства). Допълнително, хората ще имат нужда от помощ
за възстановяване на домовете им. В засегнатите села живеят много бедни хора. Всяка помощ за тях е от
значение. Снимки: "Заедно напред - Розино" 

За двадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните
стипендии на Фондация "Еврика" в размер на 3 000 лв. годишно в единадесет области:

1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов.

2. Математика на името на акад. Никола Обрешков.

3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – ще се присъжда
за трета година.

4. Физика на името на акад. Георги Наджаков.

5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев.

6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов.

7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов.

8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър
Мишев.

9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски.

10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето.

11.Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

В резултат на постъпило целево дарение, за четвърта година след конкурс и по правилата за отпускане на именни
стипендии ще се определи още един носител на специална стипендия:

"Акад. Александър Теодоров – Балан" в размер на 2500 лв. за студент по българска филология и литература.

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2022 г.

Регистрационен формуляр и декларация за лични данни може да се изтеглят от тук

Повече информация може да се намери тук

/КРОСС/ Най-голямата търговска верига у нас Kaufland България дари питейна вода и пакетирани хранителни
продукти на жителите на двете най-пострадали от наводнението на 2 септември села в Община Карлово. Два
камиона доставиха продуктите до кметствата на селата Каравелово и Богдан. Дарението включва 12 000 литра
питейна вода, близо 3000 бр. консервирана храна и над 800 кашона кроасани. Неговата обща стойност възлиза на
20 000 лв.

Заглавие: Стипендии на Фондация "Еврика"
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"В такива моменти всяка помощ е необходима и важна. Дарението, което ние направихме, ще покрие нуждите от
питейна вода на засегнатите от бедствието хора за период от около 10 дни. Ние от Kaufland България
призоваваме нашите бизнес партньори да последват този пример и да помогнат на съгражданите ни от
бедстващите в Община Карлово села", коментира Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации" в
Kaufland България.

С направеното дарение и апела към своите партньори, Kaufland България засвидетелства дългосрочния си
ангажимент за подпомагане на местните общности. Лидерът в ритейла у нас е традиционен участник в мащабни
дарителски акции, както на национално, така и на европейско ниво.

КНСБ и Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов" започват дарителска кампания "Заедно за хората в
беда" в подкрепа на бедстващите в наводнените райони на страната, съобщиха от пресцентъра на КНСБ.
В израз на солидарност и съпричасност с трагедията, сполетяла общините Карлово, Калояново и Марица,
конфедерацията и фондът организират събиране на материална и финансова помощ.
Материалните дарения – пакетирана и консервирана храна, вода, хигиенни материали, одеяла, завивки, нови
дрехи, ще се събират от утре, 7 септември, в два пункта: в централата на КНСБ в София, която се намира на пл.
"Македония" 1, партер, и в град Пловдив – ул. "Христо Г. Данов" 41.
Всеки, който има възможност, може да направи дарение и по банковата сметка на БФ "Проф. д-р Желязко
Христов":
IBAN: G34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF;
Основание за превода: Кампания "Заедно за хората в беда".
Благотворителният фонд на КНСБ вече предостави както 1000 лева, така и консервирани храни, минерална вода и
прибори за еднократна употреба. 
Конфедерацията призовава своите членове, фирми, предприятия и организации в цялата страна да подкрепят
благотворителната кампания в помощ на бедстващите граждани в наводнените райони. 
Нека обединим усилия и подкрепим хората в беда, призовават организаторите. 

Телекомът призовава гражданите да се включат в DMS кампанията за набиране на средства за
пострадалите населени места

Клиентите на мобилна услуга на А1, които живеят в пострадалите от тежки наводнения населени места в
Карловско, ще могат да се възползват от безплатни минути за разговори и мобилен интернет на максимална
скорост от A1 за 30 дни. По този начин компанията изпълнява ангажимента си към обществото да подпомогне
дейностите по възстановяване след природното бедствие и показва своята солидарност със засегнатите.

Всички частни клиенти на A1 с абонаментен план за мобилна услуга с адрес на фактура на територията на община
Карлово ще могат да поддържат връзка с близките си хора безплатно в рамките на 30 дни.

Телекомът работи и по други инициативи в подкрепа на стотиците семейства от осемте населени места, които
бяха най-тежко ударени от водната стихия на 2 септември. Според местната власт щетите са за десетки милиони,
като те засягат както инфраструктурата, така и имотите и покъщнината на хората.

A1 призовава обществеността да се включи в усилията по възстановяване на пострадалите райони. Това може да
се случи с доброволен труд или с участие в дарителската кампания, което най-лесно може да стане с SMS към
номер 17 777 с текст DMS KARLOVO.

Заглавие: КНСБ започва дарителска кампания за бедстващите в наводнените райони

Дата: 06.09.2022 16:20
Медия: Фокус

Заглавие: A1 предоставя безплатни минути и мобилен интернет на жителите на община Карлово

Дата: 08.09.2022 12:37
Медия: Клуб Z

Заглавие: КНСБ направи дарение на село Богдан по кампанията "Заедно за хората в беда"

Дата: 08.09.2022 11:51
Медия: Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)

https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/KNSB-zapochva-daritelska-kampaniya-za-bedstvashtite-v-navodnenite-raioni-1385414
https://clubz.bg/127055
https://knsb-bg.org/index.php/2022/09/08/knsb-napravi-darenie-na-selo-bogdan-po-kampaniyata-zaedno-za-horata-v-beda/


КНСБ направи първо дарение по започналата на 6 септември благотворителна кампания "Заедно за хората в
беда" в подкрепа на пострадалите от разрушителните наводнения общини.

Екипът на Регионалния съвет на конфедерацията в Пловдив вчера занесе в карловското село Богдан
консервирани храни, хляб, вафли, вода и прибори за еднократна употреба. Средствата са осигурени от
Благотворителен фонд "Проф. д-р Желязко Христов".

По сметката на фонда само за ден вчера пстъпиха над 3 хил. лева, дарени от членове на КНСБ – физически лица и
федерации. В пункта в София за събиране на дарения вчера бяха дарени и одеяла, дрехи и завивки.

В рамките на благотворителната акция се събират и пакетирана и консервирана храна, вода и хигиенни
материали. Пунктовете за това са два: в централата на КНСБ в София (пл. "Македония" 1, партер) и в гр. Пловдив –
ул. "Христо Г. Данов" 41 (Регионален съвет на КНСБ – Пловдив).

Всеки, който има възможност, може да направи дарение и по банковата сметка на БФ "Проф. д-р Желязко
Христов":

IBAN: G34UNCR76301010291100; BIC код UNCRBGSF;

Основание за превода: Кампания "Заедно за хората в беда".

Конфедерацията призовава своите членове, фирми, предприятия и организации в цялата страна да подкрепят
благотворителната кампания в помощ на бедстващите граждани в наводнените райони.

Нека обединим усилия и подкрепим хората в беда!

Лица за контакт: За София – Райна Джагалова – тел. 02/4010423, 0884 458554, rpsaltova@citub.net ;

За Пловдив – Боян Бойкински – тел. 0882355172, plovdiv@citub.net

На 2 септември невиждана приливна вълна наводни десетина села в община Карлово. По официални данни
пострадали са около 250 семейства. Разрушена е инфраструктурата, домове и дворове са потънали в тиня,
прекъснато е електроснабдяването, няма достъп до чиста питейна вода и хранителни продукти.
Фондация BCause е една от организациите, които помагат за преодоляването на кризата. 
Помогнахме на местната фондация "Заедно напред - Розино" да започне дарителска кампания в Платформата.бг.
Организацията помага на най-бедните от бедните там от почти 6 години, познава проблемите и хората и нея я
познават. Сега техните доброволци са на място - помощта ще бъде насочена към хората в селата Слатина, Богдан,
Каравелово, Столетово, Войнягово, Розино. Днес са купили храна с малкото налични дарения. Виждат хора в
пълна безизходица, затова първата нужда е от вода за пиене и храна. След това средства ще се насочат за
възстановяване на къщите. Можете да дарите онлайн в Платформата.бг. 
BCause осигури 9 палета с вода, от днес започва разпределението им от "Заедно напред - Розино". Можете да
дарите ваучери за храна, които Фондация BCause ще използва, за да купува храна на едро или на място в Карлово.
С партньорите ни Български дарителски форум, с които заедно управляваме платформата ДМС, отваряме спешна
дарителска линия за Община Карлово. Кампанията има за цел да осигури подкрепа на засегнатите домакинства и
възстановяване на разрушената инфраструктура.
Можете дарите онлайн или с дарителски sms, като изпратите текст DMS KARLOVO на 17777. Можете да
подкрепите спешната кампания на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Българската
асоциация на доброволците в Република България и Български дарителски форум за закупуване на
електрически уреди, мебели и помощ за учениците в засегнатите села. Може да дарите онлайн за в
Платформата.бг или DMSbg.com, или да изпратите дарителски sms с текст DMS POMAGAME на 17777. Обръщаме
се към бизнес организациите, в които членуваме, с молба към компаниите да предоставят тежка техника и хора за
разчистването на улиците, дворовете, речното корито. Предложихме на компаниите да отворят фирмени
дарителски страници в Платформата.бг., където те могат да дарят и да включат в дарителски кампании лесно и
служителите си. Обадете ни се, ще помогнем с идеи и дизайн. По оценка на експерти, за първоначално
разчистване в наводнените села ще бъдат необходими поне 2-3 седмици, за възстановяване на щетите ще са
нужни месеци (ако има средства). Допълнително, хората ще имат нужда от помощ за възстановяване на домовете
им. В засегнатите села живеят много бедни хора. Всяка помощ за тях е от значение. 

Заглавие: Бедствието в Карловско: как помага Фондация BCause и как можем да помогнем заедно

Дата: 07.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: "Уроци за сърцето" вече и в частно училище "Дружба"

https://www.ngobg.info/bg/news/126793-%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-bcause-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%B0.html
https://www.ngobg.info/bg/news/126791-%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D0%B8-%D0%B2-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0.html


Щастливи сме, че Частно училище "Дружба" вече е сред училищата, преминали обучението "Стратегии за
изграждане на характера и на подкрепяща среда в училище". По програма Добродетели на фондация
Благотворител до този момент са проведени над 110 обучения на екипите в различни училища и детски градини в
България. 
Обучението, посветено на развитието на добродетелите и емоционалната зрялост на ученици от различни
възрасти влезе в сърцата на още учители. Наши домакини и съмишленици бяха Частно училище "Дружба" - София ,
които ни посрещнаха с гостоприемство, всеотдайност и създаден опит в грижата за характера на децата и
развиването на неговата устойчивост.
В срещата ни бяха споделени идеи за това как да насърчаваме емоционалната зрялост и добродетелите на
характера в общуването си с ученици, колеги и близки, а най-вълнуваща та част беше възможна благодарение на
впечатляващите идеи за дискусии, игри и истории, посветени на човешката мъдрост от самите учители. Водещ на
обучението беше Марина Кларксън, която не само споделя дълъг и жив опит от своята ежедневна работа с
ученици, но и по свой начин пали в учителите искрата на желанието да практикуват наученото в ежедневното си
общуване в професионален и личен план.
Обучението е с квалификационен кредит за всеки участник и според учителите е било едновременно полезно и
емоционално. По думите на зам. Директорът Слави Чавдаров, споделеният ден се е превърнал в своеобразен
тиймбилдинг, защото се е явил като повод за първата среща на екипа. Споделеното време в разговори за
човешките ценности и разпознаване и трансформиране на трудните емоции, донесоха не само допълнителна
опитност, но и удоволствие на участниците.
"Уроци за сърцето" е метод, създаден въз основа на проект с международна популярност "Проект Добродетели" и
претворен и надграден от екип български учители, които създадоха и книгите, които са издадени от фондация
Благотворител "Уроци за сърцето" – наръчници с представен подход и разработени примерни уроци. Основен
инициатор и водещ автор на книгите е Марина Кларксън, а във втората книга нейни съавтори са Румяна Божкова и
Даниела Методиева.
С пожелания за спорна и радостна година на всички будители и вдъхновители на характера! 

Изложбата с младежки дигитални рисунки от конкурса под надслов "Заедно в изкуството за по-добро бъдеще – да
изградим наново света на децата" ще бъде показана в галерия "Гъбенски" в Трявна. Творческото състезание за
втори път е инициирано от Националния дарителски фонд (НДФ) "13 века България", който отбеляза 40-ата си
годишнина, в партньорство с УНИЦЕФ, който чества 75-и юбилей, съобщават от НДФ.
Експозиционното пространство е в двора на възрожденския архитектурен ансамбъл "Калинчева къща" на
централната улица в старата част на Трявна. То е средище за изложби, творчески срещи, семинари, представяния
на книги и други културни събития. Дарители от семейство Гъбенски са предоставили на Трявна чрез НДФ "13 века
България" колекция от картини, затова галерията носи тяхното име. 
Експозицията от младежки дигитални рисунки от конкурса "Заедно в изкуството за по-добро бъдеще" ще може да
бъде разгледана от 29 септември. 

След пет етапа на селекция бяха избрани петимата финалисти в деветото издание на ПРОМЯНАТА – най-
голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с фондация Reach for Change
България.

Финалистите бяха избрани сред 85 проекта от цялата страна, след оценка от служители на Reach for Change, Нова
Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. За да развият решенията си,
петимата ще получат място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА, финансиране, индивидуални професионални обучения,
менторска подкрепа, рекламен пакет на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп,
както и достъп до международната мрежа на Фондация Reach for Change.

Във фокуса на тазгодишните финалисти са дейности като достъпа до качествено образование чрез дигитални и

Дата: 07.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: НДФ "13 века България" открива изложба в Трявна в партньорство с УНИЦЕФ

Дата: 07.09.2022 18:49
Медия: Утро Русе

Заглавие: Финалистите в деветото издание на ПРОМЯНАТА вече са ясни

Дата: 07.09.2022 13:31
Медия: Нова телевизия

https://utroruse.com/article/845799/
https://nova.bg/accents/view/2022/09/07/381998/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82%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%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8/


иновативни решения, заетостта на хора в неравностойно положение, както и повишаването на физическата
активност на децата в страната.

Избраните пет организации, които работят за подобряване на живота на децата и младежите в България, са:

Фондация "Атлантида" разработва иновативно обучение за развитие на неформално образование по математика
в условията на модерна и технологична среда. Образователната система "Атлантида" води до еволюция в
мисленето на деца, родители и учители. Това променя представата за обучението по математика, за ролята на
учителя и за технологиите в този процес. Фондацията цели да повиши интереса на децата към предмета, както и
успехите им.

Дигиталната платформа medicalspace.org създава безплатни дигитални кандидатстудентски курсове по биология и
химия, чрез които отпада нуждата от частни уроци. Материалите са създадени от студенти, минали по същия
образователен път, споделящи своя опит и работещи под ръководството на редактори от високо научно равнище –
доктори по медицина или по биология. Дигиталните учебни материали интегрират на гимназиално равнище
характеристиките на качественото и интерактивно университетско образование.

Фондация "Радост за нашите деца" предоставя подкрепа на младежи със затруднения да развият професионални
умения в защитена трудова среда, като се съсредоточава върху индивидуалните им възможности и качества.
Фондацията цели да създаде условия за реализация на пазара на труда, подготвяйки младежи с физически или
друг тип затруднения да бъдат независими от социалната помощ.

Дигиталната платформа Investclub Kids е иновативна финансова онлайн академия за деца и младежи, която цели
да подобри трайно финансовата грамотност на подрастващите. Съдържанието на онлайн платформата е изцяло
анимирано и подкрепено с редица примери, за да може материалът да се асимилира свободно и бързо от
децата, без значение от възрастта им.

Целта на SportAnalytik България е да помогне на децата да се влюбят в спорта, като тества физическите им умения
с 9 забавни теста. С тяхна помощ се установят спортовете, които съответстват на техния природен талант.
Стремежът на организацията е да създаде ново поколение от активни и физически здрави деца, които
упражняват спорт с радост и удовлетворение.

Петте организации продължават към следващия етап на конкурса – онлайн гласуване от публиката, което ще
стартира в края на септември 2022 г.

Гласуването ще определи тримата социални предприемачи, които ще продължат до последния кръг – среща с
детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА. Големият победител ще получи финансиране в размер на 20 000 лв.,
двама негови подгласници ще спечелят по 15 000 лв., а останалите двама финалисти – по 5 000 лв. Те ще могат да
използват финансирането, за да заздравят своите организации, както и да популяризират дейностите си.

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за
девета поредна година в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота
на децата и младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират
по устойчив начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА
помогна на над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в
инициативата всяка година.

"Академията за местни предприемачи" e националният победител в конкурса "European Enterprise
Promotion Awards 2022" , номиниран да представлява страната ни в категория "Отговорно и
приобщаващо предприемачество". 
Академията се осъществява за 5-а поредна година с финансовата подкрепа на Филип Морис България, като част
от програма за устойчиво развитиe на общностите в тютюнопроизводителните региони "Забавно лято, грижовна
есен". 
Европейската комисия е поверила провеждането на националния конкурс в България на Министерството на
икономиката и индустрията. Конкурсът се осъществява в два етапа – селектиране на кандидатури за национални
победители, които от своя страна трябва да се състезават в шест категории на европейско ниво. "Академията за
местни предприемачи" е националният победител в категория "Отговорно и приобщаващо предприемачество".
През септември 2022 г. жури, назначено от Европейската комисия, ще разгледа всички национални кандидатури,
за да избере големите победители в шестте категории и носителя на голямата награда. Всички национални
победители, номинирани за участие в европейския конкурс, ще бъдат отличени за своя принос на специална

Заглавие: Академията за местни предприемачи на Център "Ринкър" при Фондация BCause е българската
номинация в конкурса на Европейската комисия за наградата "Отговорно и приобщаващо предприемачеството"
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церемония в Прага през ноември, когато ще бъдат обявени и крайните победители.
"Да бъдем отличени за национален победител, което ни поставя сред номинираните финалисти в Европа, е
огромна радост и признание за нас. Но най-ценното и удовлетворяващо си остава резултатът от
работата ни, това да допринасяме за задържането и завръщането по родните места на хора, които
решават да променят своето бъдеще и бъдещето на общностите в малките градове и села в България.
"Академията за местни предприемачи 6.0" стартира на 12-септември 2022 г., а с всяко издание от 2017
година насам, отчитаме все повече участници и по-разнообразни и амбициозни идеи за стартиране на малък
бизнес.", споделя Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация Bcause. 
"Академия за местни предприемачи" е регионална обучителна програма, специално създадена за хора с
предприемачески идеи от тютюнопроизводителните 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". За изминалите 5 издания на програмата са кандидатствали над 300 бизнес идеи. 65 предприемачески
екипи са преминали през обучения за развитие на проекти, а 19 от тях са получили безвъзмездна финансова
подкрепа в размер на общо 130 000 лв. Екипите прилагат иновативни идеи от България и света или основават
проектите си върху местни дадености, ресурси и традиции. Стартиращите своя малък и устойчив бизнес, създават
работни места и стават пример за реализация и добър живот в малките населени места в България. 
"Предприемачеството е важна част от решението на проблемите в отдалечените региони. Академията
подкрепя активните хора, за да придобият различни умения и увереност за осъществяване на своите идеи,
като обученията са с прагматична насоченост. Благодарение на Академията участниците изграждат
бизнес умения, получават съвети и продължаваща менторска помощ, публичност и популяризиране на
продуктите и услугите и, не на последно място, стартиращо финансиране." – разказва Явор Гочев от център
за предприемачество и обучения "Ринкър" към фондация BCause.
"Академия за местни предприемачи", като част от програмата "Забавно лято, грижовна есен" получи още едно
признание тази година. Двама победители в предприемаческите академии са сред избраниците в ежегодната
инициатива на Дарик радио – "40 до 40". Камен Бакърджиев, създател на "Цветята на Камен", победител от
третото издание на Академията през 2020 г., попада в категория "Бизнес". Илиян Попов, треньор по плуване, който
е част от 5-ото издание на Акедемията, е отличен в категория "Спорт" за своята всеотдайна работа с деца,
включително такива с различни физически или ментални затруднения, в единствения в Разлог спортен клуб по
плуване "Перун". Допълнително, Лета Панайотова, Катрин Томова и Надежда Инджова са също сред 40-те
отличени в категория "Образование". Те са част от екипа инструктори на образователно-приключенската академия
за деца и академията за учители, част от програмата "Забавно лято, грижовна есен". 

До 14 септември 2022 година граждански организации и читалища могат да изпращат своите идеи за събития по
програмиране и дигитални умения за деца и младежи между 8 и 24 години в рамкита на най-голямата европейска
инициатива за дигитално образование - "Запознайте се и програмирайте". Инициативата предоставя финансиране
в размер до 580 лв. на организирано събитие, обучителни ресурси и контакти с други организации с нестопанска
цел. Регистрирайте се за участие тук.

Инициативата "Запознайте се и програмирайте" се организира за шеста поредна година от технологичната
компания SAP, немската организация Haus des Stiftens gGmbH и партньорските организации от мрежата на
TechSoup Европа. Целта им е да осигурят възможност на младите хора в Европа да повишат своите дигитални
умения, като подкрепят стотици събития по програмиране, организирани от неправителствени организации в
различните страни - участници. В България организатор е Фондация "Работилница за граждански инициативи",
като българския партньор на TechSoup Европа.

Събитията трябва да са фокусирани върху повишаване на дигиталните умения (чрез програмиране, роботика,
интернет на нещата, AI и др.) сред деца и младежи на възраст от 8 до 24 години и задължително трябва да са
безплатни за всички участници. Продължителността на събитията трябва да е минимум 90 минути. Този период от
време може да бъде спазен в една сесия или да бъде разделен на няколко сесии.

Тази година организациите сами избират формат на събитията, като могат да включат хакатони, семинари за
програмиране, лекции, филмови събития, състезания, вечери на програмирането, курсове по роботика, и други по
категориите: И момичетата програмират!, Многообразие, Код за Европа, Код за Планетата, Програмиране в полза
на местната общност.

Ако събитията са на живо, трябва да бъдат съобразени с важащите към момента на провеждане
противоепидемични мерки в страната. Минималният брой участници е 20. В случай, че се организира онлайн
събитие, минималният брой участници е 10. То може да включва уебинар, онлайн курс или друг вид интеракция с
младежите.

Заглавие: Кандидатствайте в шестото издание на инициативата "Запознайте се и програмирайте" до 14-ти
септември
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Всеки, който желае да се включи в конкурса и да допринесе за дигиталното образование в своята страна, като
организира събития по програмиране, първо трябва да регистрира своята организация тук.

Разгледайте библиотеката с ресурси на инициативата за вдъхновение.

Често задавани въпроси

Инициативата съвпада с Европейската седмица на програмирането /тази година от 8-ми до 23-ти октомври 2022 г.
/. За 5 години тя се превърна в най-голямата инициатива за дигитално образование в Европа. От старта й през
2017 г. досега повече от 200 000 млади хора от 35 държави са участвали в почти 5700 безплатни събития по
програмиране.

За допълнителни въпроси :

Симона Бондикова, Координатор на програмата, sbondikova@frgi.bg

Петър Андреев, Координатор на програмата, pandreev@frgi.bg

Това лято в жегите, докато работи върху нов сайт за кариерни консултанти, защитен от климатиците в просторния
офис на JobTiger, Светлозар Петров наблюдава, че в пазара на труда настъпва охлаждане. За човек, който
управлява една от най-големите в България компании за комплексни HR услуги и разполага с всички данни в
реално време, е много лесно да проследи поведението на ключови клиенти, все големи компании, които спират
да наемат персонал и отказват плануван подбор, а "това не е добър знак".

Свиването на пазара е очаквано заради рекордната инфлация и икономическата нестабилност, но то според него
е трябвало да се случи още в края на 2019 г. с 10–15% заради натрупани излишъци от човешки ресурс. В ковид
кризата обаче правителството налива милиони левове в помощ на компаниите и по този начин задържа процеса.
Сега става въпрос за рецесия в САЩ и свиване на икономическия растеж в Европа до нула, което се очаква да
даде отражение. Новините от САЩ, че технологичните компании са разтърсени от съкращения след свръхнаема
нето на персонал по време на пандемията, подсещат Петров колко е бил прав да намали през 2017 г.
зависимостта на JobTiger от клиенти в IT сектора от 75% на 35%: "Беше важно да го направим. Не ми харесваше да
съм толкова тясно обвързан с един сектор." Много български компании са доставчици за американски корпорации
или са част от тях. Те може да свият дейността си, разсъждава той, но може и да я увеличат, ако се прехвърли
повече работа в България: "Място за притеснение няма, защото недостигът на таланти в IT сектора е толкова
голям, че ако някоя компания пострада, друга бързо ще лапне хората, останали без работа."

През всичките 22 години, в които управлява JobTiger, Светлозар Петров е преживял няколко кризи на пазара и
сега не е по-различно за него. Само не знае колко силно ще е разтърсването, колко дълго ще продължи и как ще
засегне компанията.

Под бранда JobTiger функционират множество компании. Трябва му минута да изброи всички дейности – сайт с
обяви за работа, подбор на персонал, кариерни събития, предоставяне на персонал под наем, HR консултиране
плюс "Фондация на бизнеса за образованието", в която е изнесено развитието на кариерното консултиране.
Развойната дейност е отделена в технологичната компания FlowMinds, която функционира самостоятелно.

В най-добрите години, говори за 2016-а, в JobTiger работят близо 200 души – 42 на щат и 150 души на граждански
договор по външни проекти. Консолидираните приходи стигат до 6 млн. лв., което за този бизнес на малък пазар е
постижение. Сега цялата работа в офиса се върши от 15 висококвалифицирани и взаимно заменяеми
специалисти и всеки е минал първо през сайта за обяви, преди да израсне в йерархията, включително и
Светлозар Петров. В годината на пандемията приходите от сайта за обяви намаляват наполовина – от 1.7 млн. лв.
през 2019 г. до 800 хил., а той е освободил единия от двата етажа, които компанията ползва под наем. С
премахването на ковид мерките дейността се отваря и постъпленията се стабилизират. Петров очаква 3 млн. лв.
консолидирани приходи за 2022 г.

Вниманието сега е насочено за преодоляване на настъпващия спад в пазара на труда. Неговата стратегия се
изразява в правилно изразходване на времето. Той смята, че ако екипът се концентрира само върху клиентите,
които по една или друга причина са предвидили да се разширяват, ще осигури достатъчно договори и отворени
работни позиции, за да запълни работното време и да има печалба. Редовните консултации с фирмите от своя
страна ще осигурят много по-рано информация, ако някой покаже намерение да спре подбора и това време може
да се продаде на друг клиент. "Защото нашият бизнес е консултантски – както и да го обличаме в продукти и услуги,

Заглавие: JobTiger: Пазарът на кандидата
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накрая продаваме работно време", обяснява Петров. В криза хората предпочитат да запазят сигурната си работа
и са по-малко склонни на рисковани трансфери, което за JobTiger означава повече часове, изразходвани при
подбора, и загуби, ако някой клиент се откаже в последния момент. Затова и новите договори са направени да
защитят интереса на JobTiger, без да се нарушава интересът на клиента.

Роден и израснал в Сливен, Светлозар Петров изучава програмиране, докато е студент по Гражданско строи
телство в Университета по архитектура, строителство и геодезия в София и в Техническия университет във Виена.
Работи в Австрия и Германия до 1997 г., когато решава да се върне в България точно в тежката криза. Трудно е да
намери работа като строителен инженер, затова решава да се представи с познанията си по програмиране. Така
се озовава в IT отдела на НЕК, който в този момент работи по проекти на Българо-американския инвестиционен
фонд. Петров се запознава с хората от фонда, които искат да инвестират в сайт за търсене и предлагане на работа
в България, и е поканен да стане технически оперативен директор на jobtiger.bg. Сайтът тръгва през лятото на
2001 г. и е "първата платена българска услуга в интернет". Появата му съвпада с кризата, предизвикана от дотком
балона, която поставя на изпитание всички интернет компании. Сайтът харчи много пари за реклама, но никой не
вярва на съдържание в интернет. Заради слабото разпространение на интернет в страната обявите за работа
трудно стигат до хората. "Докато се чудехме как да пробием, стигнахме до решение да излъчваме обявите в
телетекста на БНТ и Евроком", разказва Петров. Той отваря и втори канал – абонатите на JobTiger Agent да
получават по SMS всички обяви и да кандидатстват за позиции пак чрез SMS. Технологията е разработена
съвместно с М-Тел.

Основната задача по това време е компанията да постигне бързо финансова самостоятелност и независимост от
допълнителни инвестиции. Петров решава първо да развие среда, от която може да черпи клиенти. Неговата идея
е да организират кариерни събития в национален мащаб, на които компаниите да срещнат бъдещата работна
сила в лицето на студенти. От това трябва да произлязат стажантски програми, каквито в България няма. Първото
издание на "Национални дни на кариерата" през 2002 г. тръгва скромно – с 20 компании. Никоя няма опита да
прави стажове. "Написахме им методология и пак им беше трудно", споделя Петров. "Националните дни на
кариерата" стават най-големият форум за студентски стажове и кариери в България и пример как от една добра
кауза се ражда бизнес с приходи по 740 хил. лв. в силните години.

JobTiger продължава да инвестира в развитие на пазара на труда още повече, след като излизат резултатите от
проучване по програма на Американската агенция за международно развитие през 2004 г., които разкриват, че
пречките пред чуждите инвеститори в България не идват от корупцията, а от липсата на работна ръка. Компанията
инициира създаването на кариерни центрове във висшите училища в България, което се оказва "скъпо начинание
с възвръщаемост някъде в далечното бъдеще". Бизнес няма, но като цяло подобрява средата в обществото, което
пряко влияе на пазара на труда. "Можеше да вземем финансиране по програми за трайно безработни и за хора с
увреждания, но избрахме да работим с младите хора", казва Петров. Реално от развитието на кариерни центрове
JobTiger изкарва пари десет години по-късно – през 2015 г., когато се появява нуждата от специалисти с опит в
тези неща. "Бяхме единствените, спечелихме на търгове поръчки с държавно финансиране", добавя той.

Междувременно през 2005 г. Българо-американският инвестиционен фонд излиза от България. Светлозар Петров
и още четирима съдружници купуват JobTiger. (Сега са трима.) Сред тях е Том Хигинс, инвеститор и предприемач, а
тогава главен инвестиционен директор на фонда и изпълнителен директор в Българо-американската кредитна
банка. Хигинс оставя Петров да ръководи компанията.

Той развива JobTiger като най-голямата в България компания в областта на интернет базираните решения за
подбор на персонал и отваря ново звено – TigerOnSite, за предоставяне и управление на служителите по
временна заетост. Продължава да отделя и значителни средства за социални проекти, които по негово мнение
подобряват средата. Някои от тях имат кратък живот като Фондация Empower в подкрепа на младите да стават
предприемачи и Kosher.bg – платформа за студентите да изложат идеите си и да привличат съмишленици и
спонсори. В един момент средствата за социални дейности и дарения стигат 107% от печалбата на компанията.

Петров не го споменава никъде публично, защото "това не е бизнес": "Имах проблем. JobTiger започна да се
възприема като социално предприятие, което раздава пари." Тогава той създава Фондацията за бизнеса за
образованието и прехвърля там всички социални проекти. Вкарва много пари за ребрандиране, за да върне
имиджа на JobTiger като бизнес компания.

JobTiger се намира в период на разрастване с много регионални офиси, когато през септември 2008 г. настъпва
финансовата криза и клиентите панически започват да освобождават хора. Голяма технологична кампания със
100 души предоставен персонал съобщава, че трябва да го освободи. Банките също връщат наетия под наем
персонал. "Случиха са грозни неща. Хора, за които сме уговорили високи позиции и са инвестирали в преместване
на семействата им в София, са съкратени още в първия си работен ден. Сутринта ги запознават с екипа, следобед
закриват отдела", разказва Петров.

Компанията търпи големи загуби, покрити с 300 хил. лв. заем от съдружниците.

Петров въвежда нови методи на заплащане от клиентите, така че поне част от усилията на екипа да бъдат
възнаградени: "Беше изключително важно да спрем да губим пари." В кризата той поставя в пълна прозрачност
финансовото състояние на фирмата пред екипа, за да активира хората и да мислят за предложения – практика,
валидна в JobTiger и до днес. Така без съкращения всички дочакват раздвижването на пазара през 2010 г., когато
излизат големи проекти за набиране на хора, и само JobTiger има екип да ги поеме.



През 2017 г. екип на JobTiger се включва в проект на ЕС в разработването на Europass (набор от онлайн
инструменти, които се използват при създаването на автобиографии, мотивационни писма и помагат на
потребителите да намерят работа и курсове в ЕС). Услугата е толкова добра, че JobTiger преустановява
поддръжката на автобиографии в сайта и съветва потребителите да ги прехвърлят в Europass.

В период на подем в икономиката и засилени инвестиции в бизнеса за големите компании става неизгодно да
ползват специализирани услуги за наемане и си създават собствени отдели за човешки ресурси, което намалява
възможностите за приходи в JobTiger. Те започват да поръчват само подбор на висш мениджмънт, а по върховете
хората по-дълго се колебаят да правят промени. Това означава повече часове, изразходвани за намирането на
кандидат.

Петров сам се отказва от работата с кол-центровете, които са много добър източник на приходи, преди да
започнат сами да набират хора: "Започнаха да излизат и кол-центровете с криптовалутите, които плащат на
служителите си двойно. Това засили миграцията на подбраните от нас хора, а по договор трябваше да търсим
други да ги заместят за наша сметка."

Търсенето на кадри в последните шест години в България е толкова силно, а предлагането толкова слабо, че в
общи линии се оформя "пазар на кандидата", който диктува условията. Това няма да се промени през 2023, смята
Петров: "Здравословна безработица е около 4%, за да функционира пазарът нормално, а в София е под 2%."

Сайтът за обяви в последно време носи все по-малко приходи на JobTiger за разлика от кариерните събития,
специалните проекти и подбора на висши управленски кадри. Все повече хора предпочитат да поддържат
профилите си в социалните мрежи, а не в сайтовете за работа. Всяка е достатъчно мощна, ако реши да развие
услуга с обяви за работа, сериозно да навреди на локалните сайтове. "Първи въведохме кандидатстването за
работа с LinkedIn профил още през октомври 2011 г.", казва Петров. Той не разполага с бюджетите на големите
сайтове като Indeed с над 250 млн. потребители месечно, които измислят всякакви продукти да си удължават
живота с обяви за ден-два за малко пари. Развитието на подобен софтуер не е по силите на JobTiger. "Срещу
глобална мощ на социалните мрежи ние имаме познанието за локалния пазар и близка връзка с клиентите като
оръжие – казва той. – Ако си гъвкав и познаваш достатъчно добре клиентите, може да водиш за носа
конкуренцията в социалните мрежи и да имаш нещо по-добро от тях."

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Mr.Bricolage направи своето второ дарение на Специализираната болница за продължително лечение и
рехабилитация в Перник. Дарението е под формата на стоки – санитария, инструменти за боядисване, грунд,
подови настилки и осветителни тела и е на стойност 5000 лева.

Дарението ще бъде използвано за ремонта на 9 болнични стаи от втория етаж на здравното заведение, където се
намират пациенти за рехабилитация и продължително лечение, след прекаран инсулт и други неврологични
заболявания. Ремонтът ще се извърши на части като по този начин ще се подобрят битовите условия за лежащо
болните, поясни директорът на здравното заведение Емил Ненков.

Mr.Bricolage направи своето първо дарение на СБПЛР – Перник преди една година, когато бяха ремонтирани 3
болнични стаи. Това беше принос за позитивната атмосферата в лечебното заведение, с което се подобри
качеството на грижа за пациентите и бяха създадени по-големи удобства за персонала, припомни Нейков.

Пожелаваме успех на Mr. Bricolage в предстоящото откриване на нов магазин в град Перник, което вероятно ще е
на 30 септември, пожелаха на своите дарители от управата на Профилакториума.

Заглавие: Mr.Bricolage с второ дарение за Профилакториума в Перник

Дата: 05.09.2022 09:32
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Дата: 05.09.2022 10:07
Медия: Твоят Бизнес
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Григор Стоянов е ръководител на Комплекс за младежи "Здравей" във Фондация КОНКОРДИЯ България. В
"Здравей" се настаняват младежи между 18 и 35 години за срок до 3 месеца. Те са от маргинализирани групи, в
затруднено положение и с нужда от временна подкрепа в различни области. Младежите получават консултации и
застъпническа подкрепа за професионално ориентиране, намиране на работа, медицинска и психологическа
помощ, храна и дрехи. В тази посока Фондация КОНКОРДИЯ България изпълнява проект "Зает занапред -
програма за активиране и заетост на младежи от уязвими групи, с фокус върху ромите", финансиран от Тръст за
социална алтернатива.

С Григор Стоянов разговаряме за предизвикателствата и трудностите на младежите в риск да търсят и намират
желаната от тях работа и да се задържат на нея.

Г-н Стоянов, какви са затрудненията на младежите от уязвими групи по отношение на намирането на работа?

- Основните им затруднения са пряк резултат от начина, по който са живели до момента, в който идват при нас.
Някои са израснали в социални центрове, други в дисфункционални семейства. Стиловете на общуване и начините
за справяне с проблемите, които са възприели там не са приложими в работна среда. Те не притежават
адекватни социални умения за поведение на работното място, липсва разбирането, че личният и
професионалният живот са два различни типа среда, всяка от които предполага различен тип поведение. Често те
не обсъждат конструктивно нещата, които им се случват и влизат в конфликти. Това ги прави нервни и тревожни и
те просто спират да ходят на работа или ги уволняват. А после се чудят защо се е получило така.

Друг проблем при тях е емоционален и психологически, свързани с това да са критични към себе си, поведението
си, да са малко по-тактични, по-осъзнати за себе си и за всичко, което се случва наоколо, за да могат да се
ориентират каква е ситуацията, в която се намират, прави ли са, поведението им адекватно ли е, ако искат нещо -
как да го постигнат. Повечето от тях се държат незряло и са по-скоро като тийнейджъри - ако нещо им харесва, са
в еуфория, ако ги дразни - се ядосват и се държат агресивно. Така при първия проблем на работа напускат
внезапно или биват уволнени, просто защото не знаят какво да направят.

Всичко това са дребни на пръв поглед неща, но като се съберат накуп - става един сложен проблем. В крайна
сметка се оказва, че те са изключително неадаптивни на пазара на труда и нямат възможността да се задържат
по-дълго на работните си места. Именно за справянето с този проблем работим заедно с младежите.

Какъв е трудовият опит на младежите от рискови групи, които подкрепяте?

- Много от тях са работили на различни места. Но трудовият им опит за съжаление не ги е научил на нищо добро и
повтарят една и съща грешка. Нямат добри трудови навици и на практика всичко продължава докато може и не се
замислят какво ще стане после. Причина за това от една страна е липсата на умения за работа, а от друга –
некоректните работодатели, на които попадат. А в много от случаите те дори предпочитат да работят без трудови
договори. И дори и да започнат работа при по-подреден и по-стриктен работодател, това ги плаши. Те си пренасят
заучения стил на работа от старото работно място и това обикновено не е в тяхна полза. 
Именно невъзможността да се адаптират за мен е основната пречка за задържането им на работното място.

Какви са дейностите ви по проекта?

- Основната ни цел е да осигурим заетост на млади хора от рискови и маргинализирани групи. Осъществяваме
трудово посредничество и консултиране, правим индивидуален трудов профил на всеки, за да видим какви умения,
предпочитания и трудов опит има и евентуално какво иска да прави в бъдеще. От кандидатиралите се младежи
избираме тези, които виждаме, че ще се справят и могат да продължат напред с обученията и намирането на
работа. Правим индивидуален план на всеки, в който слагаме основите на насоката, в която ще работим заедно.
Като част от проекта всички младежи могат да се включат в обучения за комуникационни умения и за
емоционална интелигентност. Всяко от тях е в три модула, а продължителността - 3 дни. След завършване всички
получават сертификати и стипендия. Търсим заедно с тях работа. Крайната цел е процесът на обучение, търсене,
намиране и задържане на работното място да е изцяло подкрепен от нас, за да е успешен.

Младежите да развият капацитет в общуването и емоционалната интелигентност, да си намерят работа, на която
да останат повече от една година. Да станат постоянно работещи хора, с което да прекъснат този цикъл на често
сменяне на работи и периоди, в които остават безработни и неактивни.

До момента в рамките на проекта сме консултирали 11 младежи, а 4 от тях вече са преминали и обученията.
Много голям процент от тях са започнали работа: някои на трудов договор, а други без такъв.

Какъв е вашият апел към компаниите?

- Разбира се, за всичко това са необходими компании, които да наемат на работа младежите. Първата дейност,
която ще осъществим заедно с компании, които приемат поканата ни да станат наши партньори ще започне след
около месец. Това е стажантска програма с продължителност 2 месеца, в която ще се включат 6 младежи. Част от
заплащането в размер на 550 лв. за работата им по време на този стаж е осигурена от проекта. Следващата
стъпка е младежите да започнат работа и да се задържат на нея.

В момента сме в процес на привличане на компании, които да станат наши партньори. Изпращаме писма до
представители на бизнеса в България с покана за участие в проекта. Обръщаме се и към всички ваши читатели и



техни партньори: Подкрепете младежите, които се намират в затруднено положение и имат нужда от общата ни
подкрепа.

Знаем, че наемането на младежи в риск е едно предизвикателство за бизнесите, защото нашият опит показва, че
намирането и задържането на работа е доста трудно за тях. За много оставането без работа се превръща в
дългосрочен проблем, защото когато сменят непрекъснато работата си, в един момент те изчерпват
възможностите си за намиране на нова подходяща работа.

В същото време знаем, че много бизнеси са склонни да обучават и да наемат на работа такива младежи. Не искат
от тях специална квалификация и умения, а просто да са коректни и да може да се разчита на тях. Именно такива
компании се надяваме да привлечем - които познават особеностите на тази целева група. Компании, които са
готови да приемат риска, че въпреки добрите условия и вниманието, което предлагат, е много вероятно да срещат
по-чести конфликти, неразбиране и неспазване на правилата, и дори да се случи наетите внезапно да напуснат и
да не се появят повече на работа.

Компаниите трябва да са готови да вложат време и хора в обучението на младежи, да се опитат да променят стила
им на поведение на работното място, да ги направят по-отговорни за себе си и за околните, да им помогнат да
подобрят живота си.

Към края на тази година или началото на следващата ще поканим компании на семинар, на който ще представим
проекта и участниците - какви са като целева група, образование, умения, трудов опит, за да могат те да преценят
дали имат интерес да наемат такива хора и да продължим партньорството си.

Вярваме, че ще успеем да привлечем компании, които имат политика за подкрепа и наемане на работа на
младежи от уязвими групи. Защото винаги има смисъл да подкрепиш човек в нужда. Нека заедно да помогнем на
младежите да намерят мечтаното работно място, да се стабилизират, да се почувстват по-спокойни, да подобрят
живота си и да се развиват.

От 22 до 25 август 2022 г. екип от СПГ "Алеко Константинов" участва в обучение в град Трявна като част от новия
випуск на програмата "Училища за пример" на фондация "Заедно в час".

Програмата цели за срок от две години да обучи училищни екипи как да подобрят управленските си практики и
методи на преподаване. Настоящето обучение се фокусира върху концепцията за преподаване и ученикът в
центъра на образователния процес.

Педагогическите специалисти работиха в екипи и изпълниха различни задачи. Те влязоха в ролята на ученици и
подготвиха проекти, основани на концепцията "Учене чрез преживяване", които реализираха на практика, а за
изпълнението си получиха обратна връзка от друг екип.

Екипите включваха специалисти от различни училища, което даде на участниците възможност за обмен на идеи,
различна гледна точка и подобряване на уменията за работа в екип. Друга сесия включи анализиране на
статистически данни получени от предварително проведени анкетни проучвания на ученици във всяко училище.
Посредством получените данни директорите и педагозите идентифицираха своите силни и слаби страни, успяха да
се съизмерят спрямо останалите по различните показатели и да набележат опорни точки, от които да започнат
промяната. В своите дейности екипите получиха подкрепа от ментори, с които ще работят в следващите две
години. Те ще ги подпомагат при осъществяване на целите и изграждането на желаната визия.

Училищата, работещи по програмата, ще преминат през присъствени и онлайн обучения. Те ще се запознаят с
редица ресурси, инструменти и материали от българската класна стая и световния опит. Обучаемите ще имат
възможност да учат чрез преживяване, да прилагат наученото в своята практика и да го адаптират за своята
конкретна ситуация, за да достигнат до желаната визия.

Заглавие: СПГ "Алеко Константинов" е един от новите участници в програмата "Училища за пример"

Дата: 05.09.2022 10:41
Медия: RegNews.NET

Заглавие: В Русе чрез кампанията "Училищен звънец с Каритас" се събират средства в помощ на ученици

Дата: 05.09.2022 14:59
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В Русе чрез благотворителната кампания "Училищен звънец с Каритас" се събират средства в подкрепа на
ученици. Това съобщиха от неправителствената организация "Каритас" в града.

Освен парични дарения се приемат също ученически раници, нови или добре запазени учебни пособия и
принадлежности, от които има нужда всяко дете в училище.

Събраните средства и дарения ще помогнат на около 150 деца в училищна възраст, за които "Каритас"- Русе, се
грижи. Една трета от тях са деца на украинци, намерили убежище от войната в района на Русе. Останалите са
потребители на социалните услуги, управлявани от неправителствената организация в района на градовете Русе и
Белене, съобщиха от "Каритас".

Оттам са организирали и анкетно проучване сред представители на украинската общност, което е показало, че две
трети от децата в училищна възраст ще влязат в русенските класни стаи на 15 септември. Останалите ще
продължат обучението си онлайн в украинската образователна система.

/АБ/

На 02. и 03. септември 2022г., ГПЧЕ "Ромен Ролан" бе домакин на осмата национална лидерска среща на
Международната награда на Херцога на Единбург – България. На срещата бяха споделяни добри практики,
обсъждаха се новостите в Наградата , осъществиха се и две работилници – "Минутките на Люмиер" и "Строителинг".
Двудневната среща завърши с опознавателна разходка из забележителностите на града с екскурзовод д-р Мария
Славчева от Туристически информационен център – Стара Загора.

ГПЧЕ "Ромен Ролан" е първата гимназия в Стара Загора, която в края на 2020 година стана Лицензиран оператор
и част от огромното семейство на Международната награда на Херцога на Единбург – България. Обучени са
петима преподаватели за Лидери, които да подпомагат учениците, желаещи да участват в Наградата.

На официална церемония на 29 април 2022 г. бяха наградени 17 ученици от ГПЧЕ "Ромен Ролан" за постигнато
бронзово ниво на Международната награда на херцога на Единбург – България. Наградите връчи лично заместник-
посланикът на Великобритания в България г-жа Лин Чарлс и г-н Христо Христов, главен изпълнителен директор на
"Дарик радио" и член на Почетния тръст на Фондацията

Създадена през 1956 г. , днес повече от 8 000 000 млади хора от над 130 страни в целия свят са предприели
редица доброволни и предизвикателни дейности, включвайки се в програмата на Наградата.

Международната награда на Херцога на Единбург е програма за личностно развитие, която развива ключови
житейски умения. В нея младежите на възраст от 14 до 24 години сами избират и планират своите дейности,
поставяйки си лични цели и отбелязвайки своя напредък. Участниците избират активности в направленията:
Умения, Физическа активност и Доброволчество и преживяват Приключенско пътуване. За да постигнат най-
високото ниво на Наградата – Злато, те участват в Проект в полза на общността.

Международната награда на Херцога на Единбург изгражда ключови умения като целеустременост, постоянство,
работа в екип, самодисциплина и самоорганизираност, които са важна част от личностната и професионална
реализация на всеки млад човек по света.

Радка РАДЕВА

педагогически съветник на ГПЧЕ "Ромен Ролан"

Заглавие: Лидерите на Международната награда на Херцога на Единбург – България се срещнаха в Стара
Загора

Дата: 05.09.2022 15:02
Медия: Долап БГ

Заглавие: Училищен звънец с "Каритас"
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Русенската католическа организация "Каритас" стартира благотворителна дарителска кампания. Приемат се
парични дарения по банковата сметка на организацията, както и предметни дарения, подходящи за ученици:
раници, нови или добре запазени учебни пособия и принадлежности, от които има нужда всяко дете на училище.

Целта е да се помогне на около 150 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.

Близо 100 деца в училищна възраст са потребители на социалните услуги на "Каритас" в Русе и Белене. Десет от
тях са първокласници тази година.

Програма "Топъл обяд" на Българския червен кръст (БЧК) стартира на 5 септември 2022 г. и ще продължи до 5
октомври 2022 г.

Безплатна топла храна, през всеки един учебен ден в студените месеци, ще получават деца в неравностойно
положение - сираци, полусираци, от многодетни семейства или с трайно безработни родители.

В много случаи топлият обяд се оказва водеща причина голяма част от децата активно да се включат в учебния
процес, обясняват от БЧК.

Програмата е подкрепена от голяма верига магазини за хранителни стоки, разпространена у нас.

Във всички хипермаркети на веригата ще бъдат поставени дарителски кутии, в които всеки клиент ще може да
подкрепи инициативата.

От началото на Програма "Топъл обяд" през 2004 г. до момента са осигурени 1 554 356 безплатни топли обяда за
нуждаещи се деца, които посещават училище.

Близо 20 500 деца в неравностойно положение са получавали топла храна през учебната година благодарение на
набраните благотворителни средства.

Дългогодишното партньорство между търговската верига и БЧК допринесе за набирането на 443 871 лв. по
Програмата, с които са осигурени 221 935 безплатни топли обяда за нуждаещи се деца в страната.

За 19-та поредна година Българският червен кръст се обръща с призив за помощ на повече деца да се върнат в
училище.

"Всеки един от нас може да подкрепи каузата с SMS на номер 1255, защото 1 безплатен обяд, за 1 дете в нужда,
струва само 2 лв.", заявяват от БЧК.

Българският червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение
и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост,
доброволност, единство и универсалност.

Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвими групи, като настоящата кампания е
посветена на деца в неравностойно положение.

Основната цел е да се облекчи и предотврати страданието на децата във всичките му форми, да се закриля
здравето и живота им.

През 2020 г. кампанията за топъл обяд на БЧК се състоя по коледните празници - от 5 декември 2019 г. до 10
януари 2020 г. Безплатна храна в училище беше осигурена на 1 663 нуждаещи се деца от 24 области в страната.

Заглавие: БЧК ще осигурява топъл обяд на ученици в неравностойно положение

Дата: 05.09.2022 15:12
Медия: Puls.bg

Заглавие: Откриха първата правна клиника у нас за жертви на домашно насилие
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Първата правна клиника у нас за жени и деца, преживели домашно насилие, отвори врати.

Клиниката ще помага на жени от цялата страна. Към настоящия момент, в София има само едно защитено
жилище.

Със съдействието на Столична общината, ще се разкрие и второ защитено жилище, където ще могат да бъдат
настанени напълно безплатно до 10 жени и техните деца.

Общината ще покрива всичките им разходи. Пострадалите ще могат да търсят помощ на горещата телефонна
линия на фондация "Анимус" или на контактния център на Столична община. С тях ще работят специалисти,
психолози. Жертвите на домашно насилие ще могат да останат в защитеното жилище до шест месеца.

"През ноември месец 2021г., в центъра на София се проведе демонстрация, посветена на домашното насилие и
пред няколко стотин души пред съдебната палата, се изправиха две момичета, на възраст около 25 - 30 години.
Всяка една разказа за своя ужас, който е преживяла. Няма нормален човек, който да чуе, да види това и да остане
безучастен", разказа председателят на СОС, Георги Георгиев.

Новооткритата правна клиника ще може да помогне на около 100 жени. Идеята е насилието да бъде ограничено
или спряно, а не жертвите да се укриват, обясни адвокатката Зарухи Задикян.

"Неминуемо страхът съпътства всяка една жертва на домашно насилие, но вярвам, че това е крачка напред към
решаването на проблема с домашното насилие", допълни Задикян, предаде NOVA.

Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците на Република България в интервю за
сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус"
На пряката ни телефонна линия сега е Ясен Цветков – председател на Националната асоциация на
доброволците. Неговите екипи помагат на бедстващите хора в Карловско. Г-н Цветков, къде са разположени
екипите ви в момента?
На практика навсякъде, където има нужда от помощ в засегнатите села. Има доброволци в Каравелово, в Богдан и
в село Слатина. Комуникираме пряко съответно и с община Карлово, която ръководи на място всички действия за
справяне с кризата. Помагаме там, където сме нужни.
Какво е положението, какво видяхте през тези няколко дни? И как всъщност премина нощта?
Най-вероятно няма да изненадам никой вече с това, което ще кажа, което се вижда на терен. Трагедията е
неописуема, в интерес на истината. Огромни маси от кал, тиня, дървета. Голямата трагедия е и, че дворовете и
първите етажи на много къщи са сериозно засегнати. Общо взето, изключително тежка за гледане картина. Много
възрастни хора, и не само възрастни, които са на прага на това да загубят всичко, което имат. Сериозна е
обстановката наистина. Нощта премина сравнително спокойно, но има още адски много работа.
Какво ви казват хората, от какво имат нужда? Имат ли ток, храна, вода?
В част от населените места няма водоснабдяване и електроснабдяване, разбира се, тъй като има прекъснати
електропроводи, водопроводи. Там работят съответните служби за възстановяване. Разбира се, снабдени са
хората с питейна вода и с храна са снабдявани ежедневно, но това са временни решения, просто са решения за
моментната ситуация, това, което имаме като проблем. На следващо място, трябва да се мисли и за дългосрочно
подпомагане на хората. В интерес на истината, уплашени са, в едно силно психологическо състояние. На първо
място са загрижени за това, което са на прага да загубят. Никой на този етап не посочва конкретна друга нужда.
Ние, разбира се, се стараем да ги снабдяване, както много хора, които се притекоха на помощ, с всичко
необходимо. 
Вие, доброволците, реагирахте изключително бързо на цялата ситуация и отидохте на място. Можете ли да ни
кажете кога всъщност пристигнаха институциите и бързо ли според вас се сезираха органите на реда?
В такива ситуации на мащабни бедствия има няколко съществени стъпки на действие. В първите часове на терен
могат да действат само компетентни служби, които да извършат незабавна евакуация и спасителни дейности. Това
са органите на пожарната, армията се притече на помощ, Дирекция "Аварийна помощ и превенция" – София от
Столична община се включи, но това са мероприятия, които са строго специализирани. На следващо място, когато
непосредствената опасност за живота на хората премине, могат да влязат вече и доброволците от доброволните
формирования. И вече на третия етап, когато всякаква опасност е преминала, могат да бъдат допуснати и цивилни
доброволци. Институциите пристигнаха, разбира се – от това, което аз видях, незабавно взеха съответните мерки.
Създаде се една илюзия на места, че хора са изоставени или че никой не е отишъл. Всъщност такова нещо няма.
Никоя уважаваща себе си страна в света няма да го допусне. Така беше и при нас. Компетентните институции
действаха незабавно, като разбира се, като разбира се се приоритизират задачите. За съжаление, капацитетът е
ограничен. Не може да се стигне веднага до всяка точка. Действа се първо по най-неотложните места и казуси и
така до края. Но институциите си бяха на мястото от първия ден и продължават да са на мястото си.

Заглавие: Ясен Цветков, доброволец: Трагедията в бедстващите села в Карловско е неописуема

Дата: 05.09.2022 14:28
Медия: Благоевград 24

https://www.blagoevgrad24.bg/novini/Bylgaria/Yasen-Cvetkov-dobrovolec-Tragediyata-v-bedstvashtite-sela-v-Karlovsko-e-neopisuema-1384231


Това със сигурност е много ценна информация, която ни дадохте, особено за това, че се е създала илюзия, че не е
имало някой на място. Благодаря ви много за включването. Желаем ви успех и ви стискаме палци, въпреки че сме
по-далеч от вас.
Благодаря ви. 

кадър БНТ

Община Карлово организира DMC-сметка за наводнените села за помощи чрез СМС-и.

Ето какво пишат от пресцентъра на общината на официалния общински сайт:

Уважаеми българи в страната и чужбина,

Обръщаме се към всички Вас с апел за помощ. Населените места от община Карлово – с. Богдан, с. Слатина, с.
Каравелово, с. Войнягово, с. Столетово, с. Розино, с. Христо Даново и с. Дъбене имат нужда от нашата подкрепа!

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!

Нека дарим!

Всеки, който желае да дари парични средства, може да го направи с SMS на номер 17 777 с текст DMS KARLOVO
или на:

https://dmsbg.com/24513/pomosht-za-navodnenite-sela-v-obshtina-karlovo/

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите.
Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

РЗИ-Пловдив разпореди на кметовете на общините струпването, обработката и извозването на отпадъците да се
прави под строг контрол, за да не се допусне те да станат източници на инфекция.

Началникът на РЗИ-Пловдив д-р Сийка Димчева препоръча на хората да използват лични предпазни средства при
почистване на дворовете. При нараняване да почистват веднага раната, а хора с гадене и температура веднага да
се обърнат към личния лекар, за да не се стигне до епидемия.

Водата не трябва да се ползва за пиене. Вчера отново е извършено пробонабиране, но ще се позволи употребата
на вода за пиене, след като има трайни лабораторни резултати, че е годна.

Днес се очаква да бъдат отпуснати храна и вода от държавния резерв за най-засегнатите от наводненията села.
Необходими са и средства за възстановяване на разбитите пътища, улици и мостове, както и строителни
материали за разрушените домове.

Разчистването в карловските села Богдан, Каравелово и Слатина продължава. Доброволци от цялата страна се
включват и днес с помощ на засегнатите от наводненията домакинства.

Служебните министри на регионалното развитие и на вътрешните работи Иван Шишков и Иван Демерджиев ще се
срещнат с областния управител на Пловдив Ангел Стоев и с кмета на Карлово Емил Кабаиванов. Прави се анализ
и на ВиК мрежата, за да се планират ремонти след нанесените щети.

Заглавие: Община Карлово организира DMC-сметка за наводнените села

Дата: 05.09.2022 20:11
Медия: Petel.bg

Заглавие: Водата в наводнените карловски села негодна за пиене. И инфраструктурата негодна

Дата: 07.09.2022 10:05
Медия: Хасково нет

https://petel.bg/Obshhina-Karlovo-organizira-DMC-smetka-za-navodnenite-sela__457589
https://www.haskovo.net/news/549087/vodata-v-navodnenite-karlovski-sela-negodna-za-piene-i-infrastrukturata-negodna


Възстановяването на засегнатите от наводненията населени места се очаква да е тема и на днешното заседание
на Министерския съвет.

Селата в Карловско, които пострадаха след наводненията, се нуждаят от чисто нова инфраструктура, да бъдат
изградени наново, смята служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Максимално бързо трябва да бъдат разчистени щетите от пороя – земната маса и дървеният материал, каза той в
предаването "Денят започва" по БНТ. "След това ще започне много важен момент за инфраструктурата на селата.
Има паднали мостове, улиците са в тежко състояние, няма вода. Ще има щети върху водопреносната мрежа и
много внимателно и постепенно трябва да бъде пускана водата", уточни Иван Шишков.

Според него, освен оценка на щетите, трябва да се направи и проект за възстановяване. "Важно е да се направи
анализ за пропуските. Най-важното е институциите да не си прехвърлят вината, а да се помогне на хората.
Необходимо е да се направи този анализ, за да не се повтаря това бедствие", посочи министър Иван Шишков.

Като основна причина за бедствието в Карловско той посочи лошото време и проливния дъжд.

Благотворителната инициатива "Купи тетрадка на дете от Украйна!" набира средства за учебни помагала за
украинските деца, принудени да напуснат родното си място. За тях тази учебна година ще започне без училищен
звънец, пред компютъра, далеч от дома, казват организаторите от издателство "Сиела" и Фондация #ЗаДоброто. 
"Всеки, който има желание през онлайн магазина на издателството може да дари поне 1 лев в помощ на дете,
което трябва да стартира учебната година далеч от дома и далеч от познатия училищен звънец. Просто докато
пазарува може да реши да дари", каза в предаването "Радиокафе" Темз Арабаджиева от издателството. 
Целта е да се подпомогнат децата на 400 семейства у нас, които ще интегрират децата си в български училища,
уточни Мария Михайлова от Фондация #ЗаДоброто. 
"Това са семействата, които са заявили, че имат нужда от помощ за стартиране на учебната година. Ние в
#ЗаДоброто имаме нещо като занималня, която се провежда в две групи – сутрин и следобед и всяко дете може да
дойде преди или след училище и да му помагаме с уроците, както и да прекара време с други деца", каза Мария
Михайлова. 
Освен тетрадки ще бъдат закупени раници, учебници, помагала, боички и други пособия, необходими за началото
на учебната година. 
Подробности можете да чуете в звуковия файл. 

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

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

За участниците, които не могат да присъстват физически, част от вълнуващата програма ще е достъпна онлайн,
благодарение на STREAMER.BG.

Регистрирай се безплатно или вземи билет на https://tuk-tam.bg/hive

Какво да очакваме от Кошер 2022

Кошер ще жужи от възможности и идеи! Тази година дискусиите в семинарните програми Program Hive и Hot Hive
сa разделени тематично:

Технологии, Наука и Култура, Общество.

Кошер събира на сцената си невероятни личности като Васил Терзиев (Managing Partner Eleven Ventures,
предприемач, инвеститор), Мартин Вечев (Професор в ETH Zurich и създател на INSAIT), Благовеста Пугьова (CEO
Childish), Константин Дженгозов (Съосновател и финансов директор на Payhawk) и още много други вдъхновяващи
личности.

На Кошер ще срещнеш приятели и съмишленици - Тук-Тамовци от цял свят ще обменят знания, опит, контакти в

Заглавие: Благотворителна инициатива набира средства за учебни помагала за деца от Украйна

Дата: 07.09.2022 10:02
Медия: Радио София

Заглавие: Тук-Там Кошер - среща на идеи и приятели от цял свят!

Дата: 07.09.2022 11:33
Медия: Дарик

https://bnr.bg/sofia/post/101701338
https://darik.bg/tuk-tam-kosher-sresta-na-idei-i-priateli-ot-cal-svat-%7E2


Buzz hive и networking зоните. Не пропускай възможността да се срещнеш лично и с над 100 български и
международни компании - техните екипи ще са на място, за да ти разкажат за отворените позиции при тях. За да
си сигурен, че си максимално добре подготвен за срещата с компании, не забравяй да се отбиеш в зоните с
кариерни консултации на HRS Career Lounge и Job в джоба.

И тази година в зоната с иновации Hot hive expo ще се докоснеш директно до невероятни български изобретения
като безпилотен самолет, електрически превозни средства за града, сгъваема бутилка за многократна употреба и
още.

Подготвили сме също и работилници за умения с вълнуващи и интерактивни практически задачи и активности,
скоро ще можеш да се запишеш за тях.

Ще бъде динамичен ден с наситена програма. Ще има обособено "coworking" място за хората, които се нуждаят от
тихо пространство - чудесно е да разнообразиш работното си място и да се запознаеш с интересни хора!

За Тук-Там

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

Благодарим на нашите партньори, с които реализираме Кошер 2022.

Генерални спонсори KBC Global Services BG

Фондация "Америка за България"

Генерални HR партньори

HRS Bulgaria, nPloy

Златни спонсори

Payhawk, Accenture, Ocean Investments

Бизнес спонсори

Yotpo SMSBump, Congnyte, Sensata Technologies

Домакин и партньор

Интер Експо и Конгресен Център

Благодарим също на нашите партньори от Европейска комисия и ИАНМСП.

Първият учебен ден – 15 септември, ще даде старт и на третия сезон на доброволческото състезание на
училищата "Купата на героите" на "TimeHeroes".

Датата е знакова, но стартът не е просто символичен.

Организаторите канят желаещите да взема участие в състезанието от 16 часа в SOHO Sofia на т.нар. "Свободен
час", зад чиято формулировка се крие фестивал на младежкото доброволчество и концерт на група "Спални
места".

"Решихме, че е добре да се срещнем с учениците, които да научат повече за инициативата ни, как могат да си
направят клуб по доброволчество в училище, да ги запознаем с вдъхновяващи хора и техните истории, както и с
граждански, неправителствени организации, които търсят доброволци за свои каузи - обясни пред Радио София
Благовеста Николова (▼) от "Time Heroes". – Опитваме се да насърчим и да подпомогнем всички млади хора,
които имат желание за добри дела, да им дадем идеи и насоки."

В миналогодишното състезание са участвали 45 училищни клуба по доброволчество. Всеки път има по 250-300
инициативи.

Заглавие: Фестивал на доброволчеството в първия учебен ден организира "TimeHeroes"

Дата: 07.09.2022 11:47
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101701419/festival-na-dobrovolchestvoto-v-parvia-ucheben-den-organizira-timeheroes


През това издание отново ще има предизвикателства за добри инициативи в съответния град и училище,
свързани с деца, възрастни хора, околната среда или животните.

На 15 септември на срещата ще дойдат и Крис Захариев, Глория Филипова от фондация "Билитис", Елена
Харалампиева - учител с над 215 000 последователи в TikTok, Нино Маринов от "Създатели на приключения".

Ако десертът се приема накрая, това в случая е младежката пък група "Спални места".

Научете повече от разговора в звуковия файл.

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

Фондация Нана Гладуиш - Една от 8 ще посети гр. Русе със своята програма "Сърдечни приятелки", за да подкрепи
дамите с рак на гърдата от града и областта.

Каним жените с диагнозата да се възползват от напълно безплатната подкрепа, която ще им предостави екипът
на Една от 8.

На 12.09.2022 г., от 10:30 ч. – 13:00 ч. в партерната зала на КОЦ Русе, ул. "Независимост" № 2

в рамките на модула "Живот с рак на гърдата", специалистите и психолозите на фондацията, ще се срещнат с жени,
които в момента преминават лечение, такива, които са в ремисия, както и с жени, при които болестта е
прогресирала. По време на срещата, ще бъдат представени всички аспекти на живота с рак на гърдата, както и
видеа с отговори от водещи специалисти в областта на онкологията, гинекологията и кинезитерапията на
пациентски въпроси. Дамите ще получат практически съвети, ще имат възможност да задават своите въпроси на
специалистите на Една от 8, както и да получат безплатни информационни брошури, тюрбани и да заявят
потребност от първична протеза.

Същият ден, в КОЦ Русе, на благотворително събитие представители на фирма ABC Breast Care, ще раздадат на
жените, претърпели мастектомия - гръдни епитези, специализирано бельо и бански костюми. Събитието е
организирано от неправителствената организация Клуб Русе, който принадлежи към световната женска
организация Сороптимист Интернешънъл.

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

Същия ден, заедно с неправителствената организация "Една от осем", София, КОЦ-Русе и Сдружение "Заедно си
помагаме" - Русе представители на семейната фирма ABC Breast Care, със седалище Атланта, Джорджия и
производство в Германия ще раздадат, гръдни епитези, специализирано бельо и бански костюми на жени,
претърпели мастектомия, които нямат възможност за гръдна реконструкция. Роси Щебьок, която е претърпяла
подобна операция, Бригите Щиклинг, която води семинара и Барбара Бисет, която от много години работи с жени
претърпели мастектомия ще бъдат щастливи да се срещнат с такива жени в Русе.

Раздаването на помощните материали ще бъде след 12.00ч.

Клуб Русе, един от осемте клуба на Съюз България, който принадлежи към 100-годишната световна женска
организация Сороптимист Интернешънъл, от 7 години работи в подкрепа на жени, които се борят с диагнозата рак
на гърдата. Освен популяризиране на ранната диагностика сред жени на различна възраст, ние сме организирали
групи за психологическа подкрепа на жени, преминали мастектомия.

Продължава разчистването на последствията от наводненията в едно от най-засегнатите села в Карловско -

Заглавие: Фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" ще посети гр. Русе със своята програма "Сърдечни приятелки"
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Каравелово.
От БЧК информираха, че ако в първите дни основно са доставяли вода, храна, одеяла и посуда, от днес доставят
дезинфектанти.
Петър Аджаров, ръководител на екипа доброволци на БЧК каза, че трябва да се обърне внимание на хората, че
трябва да поддържат хигиена. От прахта и калта тръгват бактерии и затова от БЧК са започнали да доставят
дезинфектанти - засега течни гелове за ръце. В следващите дни ще започне доставката на по-големи количества
на хлорна основа, за да може да бъдат дезинфекцирани почистените от калта и тинята къщи.
Прахта е предпоставка за бактериална пневмония и тежки стомашни инфекции, каз Аджаров и препоръча всички,
които не се чувстват добре, да потърсят лекарска помощ. 

Мащабите на бедствието в община Карлово са огромни, предизвикателството пред институциите и доброволците е
сериозно. Във вчерашния ден, по моя преценка, над 1000 доброволци от цялата страна се включиха в помощ на
жителите на наводнените села в общината, каза в интервю за БТА председателят на Националната асоциация на
доброволците в Република България д-р Ясен Цветков. 
"Българинът, разбере ли за такава трагедия, се организира лесно и спонтанно. Ние сме народ, който бързо се
обединява, може би бързо ни минава и еуфорията, но поне успяваме в момента на еуфория да направим така, че
да помогнем. Пример е това, което се случи във вчерашния ден", допълни Цветков. Той отчита сериозен интерес
към доброволческата дейност в България. 
Всеки доброволец е ценен. Голямата техника, големите машини работят на широки пространства – на обществени
места ( улици, площади, паркове), а дворовете на къщите, мазетата, пространството вътре в самите къщи, може да
се изчисти само с лопати, колички, кофи, с подръчни средства, посочи д-р Ясен Цветков. 
По думите му след геройството, което вчера се случи- с многото хора и с помощта за бедстващите, на четвъртия-
петия ден куражът сред пострадалите се е повъзвърнал, хората са обнадеждени. Те имат нужда да видят, че не са
сами, че на някого му пука. "Но не бива да забравяме, че те са преживели голяма трагедия и са пострадали
страшно много. Разрушени са къщите им, тепърва ще се разбере къде може да се живее, къде не може. Съсипани
са мебели, покъщнина. Хората са вложили всичко в домовете си, а сега го губят, огромна трагедия е това. Не се
знае кога ще бъде възстановено всичко това, със собствени средства пострадалите няма да могат да се справят
изобщо и трябва външна помощ", заяви д-р Ясен Цветков.
Националната асоциация на доброволците в Република България, заедно с други организации, подготвя призив
към хората да се включат с помощ и в следващите почивни дни. Аз апелирам, който идва, да си носи ботуши, лични
ръкавици и лопата, посочи Цветков.
Той смята, че институциите са реагирали бързо при бедствието. Цветков обясни, че в такава ситуация на мащабно
бедствие има алгоритъм на действие. Приоритет се дава на опазването на живота на хората, след което има
дейности за ограничаване на самото бедствие, на неговото негативно въздействие. Първите дейности са работа на
специализираните институции – на пожарната и в случая – на военните. Те са насочени към спасяване на хората.
Още в първия ден тук, на място бяха специализирани екипи на пожарната, военните, а Столичната община
изпрати специализираното си звено към дирекция "Аварийна помощ и превенция", каза Цветков. 
"Евакуираха хора с военни способи, с хеликоптери и с всичко останало специализирано, което се наложи. В този
ден доброволци никакви не бяха допуснати, включително и нашите. На нас ни възложиха задачи извън опасния
периметър. Имаше непосредствена опасност за живота на много хора, включително на спасителите. Аз държа да
подчертая, че тези хора, които спасяваха, които евакуираха, през цялото време рискуваха собствения си живот. И
военните, и пожарникарите, и служителите на Столична община, които бяха тук. Всички те работеха с риск за
живота си", заяви Ясен Цветков. 
Той обясни, че след като се извършат първоначалните действия по алгоритъма, започват следващи мероприятия
по възстановяване на населените места. Според Цветков на този етап е трябвало да има по-добра организация
на местно ниво. "Тогава вече се допуснаха и доброволци, нашите доброволни формирования бяха едни от първите,
които бяха допуснати на терен. Ние сме по-добре подготвени, екипирани, от редовите доброволци. Започнахме да
изпълняваме специфични дейности, имаше военни също така, екипи на пожарната", посочи той.
Според Ясен Цветков големият мащаб на бедствието е създал илюзиорно усещане, че никой нищо не прави. Той
посочи, че ресурсът в такъв момент е ограничен и помощта не може да стигне веднага и толкова бързо до всеки
един случай. За всеки трагедията е лична, индивидуална, но погледнато през призмата на хората, които трябва да
организират цялостното възстановяване и всички дейности, няма как с малкото сили и малкото средства, които
има в момента, да се стане толкова бързо до всички, допълни той.
Д-р Цветков смята, че има какво да се промени в организацията. Надявам се хората, от които зависи, да си
извадят поуките от грешките, които са допуснали в тази ситуация и занапред, ако се случва, не дай си боже, да сме
една идея по-добри в реакцията – не само в този район, а и навсякъде. "Хубаво е хората да са подготвени, такава
организация трябва да има предварително по места в цялата страна, защото големите структури като пожарна и
като военни, те ще се намесят винаги. Но те идват, за да спасяват живот и в най-горещата точка. Организацията на
място би следвало да е подготвена отрано и да са направени разчети предварително. Всички експерти казват, че
превенцията е най-ключова в такъв момент. Така че – нека сме готови предварително, за да не се налага после да
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се чудим как да се справяме", заяви той. 
Следва пълният текст на интервюто:
Г-н Цветков, вече няколко дни сте на терен. Какви са мащабите на бедствието?
- Мащабите на бедствието са огромни. Предизвикателството е сериозно. Имаме три много пострадали села,
едното от които е отдалечено. Имахме и пътища, които са затворени като подстъпи към селата, но за момента се
стига. Доброволците, които се включиха, от наша страна – като организация на доброволните формирования за
овладяване на бедствия, защото ние представляваме тях, са 12-13 формирования с общо над 100 доброволци.
Имаше и много спонтанни доброволци, граждани, които пристигнаха с колите си. Във вчерашния ден, без да
преувеличавам, стигнахме 1000 и отгоре, по моя оценка. В едното село имахме около 600, в другото поне 300, а в
третото – над 100 души, които помагаха доброволно. 
Има сериозен интерес към доброволческата дейност, освен нашите доброволци, които са подготвени за такива
ситуации, се включват и хора, които помагат спонтанно. Нашата асоциация затова е създадена, ние изпълняваме
по-специфични дейности, подготвени сме с помпи, резачки. 
Предполагам, че част от хората, които идват не са подготвени. Те с какво могат да помогнат?
- Те са също много ценни. Нашите доброволци също изпълняваха редови задачи с чистене на кал, на тиня. Както и
нашите доброволци, така и спонтанно дошлите хора, след изпълняване на специфичните задачи, се занимават с
това, което е най-нужно в момента. Голямата техника, големите машини работят на широки пространства – на
обществени места ( улици, площади, паркове), а дворовете на къщите, мазетата, пространството вътре в самите
къщи, може да се изчисти само с лопати, колички, кофи, с подръчни средства да се работи. Аз апелирам, който
идва, да си носи ботуши, лични ръкавици и лопата. Разбира се, ние създадохме организация тук на място да има
някакви разпределения в кметствата, друг е въпросът доколко ще стигнат. Правят се доставки периодично. Още
първите дни, ние, като Асоциация на доброволците, имаме партньорска мрежа с бизнеса, както и с други
неправителствени организации, успяхме с тяхно съдействие да осигурим някакви количества и във вчерашния ден
доставихме кофи, колички, лопати и ботуши. Благодарение и на търговски мрежи, а най-вече на Гората БГ,
благодарност към тях, защото успяха да реагират много бързо, подготвихме логистиката. Така не губихме време в
тежкия ден.
По ваши наблюдения бързо ли реагираха институциите?
- В такава ситуация на мащабно действие има алгоритъм на действие. Приоритет се дава на опазването на живота
на хората, след което има дейности за ограничаване на самото бедствие, на неговото негативно въздействие. Това
нещо е работа на специализираните институции – на пожарната и в случая – на военните. Още в първия ден на
място бяха специализирани екипи на пожарната, военните, а Столична община изпрати специализираното си
звено към дирекция "Аварийна помощ и превенция". Евакуираха хора с военни способи, с хеликоптери и с всичко
останало специализирано, което се наложи. В този ден доброволци никакви не бяха допуснати, включително и
нашите. На нас ни възложиха задачи извън опасния периметър . Имаше непосредствена опасност за живота на
много хора, включително на спасителите. Аз държа да подчертая, че тези хора, които спасяваха, които евакуираха,
през цялото време рискуваха собствения си живот. И военните, и пожарникарите, и служителите на Столична
община, които бяха тук. Всички те работеха с риск за живота си.
След като се извършат първоначалните действия по алгоритъма, започват следващи мероприятия по
възстановяване на населените места. Тук определено ми се щеше нещата да бъдат малко по-добре
организирани. Тогава вече се допуснаха и доброволци, нашите доброволни формирования бяха едни от първите,
които бяха допуснати на терен. Ние сме по-добре подготвени, екипирани от редовите доброволци. Започнахме да
изпълняваме специфични дейности, имаше военни също така, екипи на пожарната. Според мен лично големият
мащаб на бедствието създаде едно илюзиорно усещане, че никой нищо не прави, но, за съжаление, ресурсът в
такъв момент е ограничен и помощта не може да стигне веднага и толкова бързо до всеки един случай. За всеки си
е лична, индивидуална трагедия това, което му се случва, обаче погледнато през призмата на хората, които трябва
да организират цялостното възстановяване и всички дейности, няма как с малкото сили и малкото средства, които
има в момента, да стане толкова бързо. Да не сме чак такива оптимисти и да погледнем и по-критично – има какво
да се промени в организацията. Надявам се хората, от които зависи, да си извадят поуките от грешките, които са
допуснали в тази ситуация и занапред, ако се случва, не дай си боже, да сме една идея по-добри – не само в този
район, а и навсякъде. Хубаво е хората да са подготвени, такава организация трябва да се прави предварително по
места в цялата страна, защото големите структури като пожарна и като военни, те ще се намесят винаги. Но те
идват, за да спасяват живот и в най-горещата точка. Организацията на място би следвало да е подготвена отрано и
да са направени разчети предварително. Всички експерти казват, че превенцията е най-ключова в такъв момент.
Така че – нека сме готови предварително, за да не се налага после да се чудим как да се справяме.
Хората, които са пострадали, имат ли нужда в момента от психологическа помощ? Какви са най-големите им
страхове? Те успяха ли да преодолеят шока и да се включат сами в почистването на домовете си?
- Без да съм психолог, мога да кажа, че най-критичният момент за пострадалите беше между двете фази – между
това, което правиха професионалистите – спасяването на живот и последващото възстановяване. Тогава се
усещаше едно изключително тягостно цялостно настроение у самите хора. Когато пристигнаха и нашите
доброволци на място, много бързо се усети как куражът се връща у хората. Те имаха нужда просто да видят, че на
някого му пука, че някой се е ангажирал, че пристигат някакви хора, организирано и доброволно, и ще им
помогнат. Върна се бързо бойният дух и в интерес на истината самите местни хора, които пострадаха, успяха
бързо да се посъвземат и се включиха в помощ на нашите доброволци. Колкото и да имаш желание, пак имаш
ограничен ресурс, хората са с лимитирани сили и възможности, но се включиха.
На четвъртия-петия ден гледам, че куражът се е повъзвърнал, може би се възвърна след това геройство, което
вчера се случи с многото хора и помощта, която оказаха. Хората са обнадеждени, но не бива да забравяме, че те
са преживели голяма трагедия и са пострадали страшно много. Разрушени къщи, тепърва ще се разбере къде
може да се живее, къде не може да се живее. Съсипани са мебелите, покъщнина. Хората са вложили всичко в



домовете си, а сега го губят, огромна трагедия е това. Не се знае кога ще бъде възстановено всичко това, със
собствени средства хората, може би, няма да могат да се справят изобщо. 
Според мене лично психологическа подкрепа е необходима. 
Кои са каузите, които най-много предизвикват хората да се включат самоинициативно в доброволчество?
- Каузите са много и от всякакъв спектър. Нашият тип доброволческа дейност си е специфична - при бедствия, ние
се занимаваме с това вече 10-12 години организирано, плавно, но все пак привличаме доброволци. Нашата
дейност е специфична, изисква предварително време за подготовка, за придобиване на знания и умения, за много
неща, докато има дейности и инициативи, които предполагат включване, както във вчерашния ден - виждаш
някакъв проблем, имаш възможност да отделиш един ден от времето си и го правиш - идваха много семейства,
включваха се и деца, по-големи, които могат да помагат. 
Искате да кажете, че българинът става по-чувствителен към чуждата болка. Или винаги е бил такъв?
- Според мене винаги е бил. Въпросът е да достигне информация до него и да бъде убеден, че прави нещо
полезно. Българинът, разбере ли за нещо такова, се организира лесно и спонтанно. Ние сме народ, който бързо
се обединява, може би бързо ни минава еуфорията, но поне успяваме в момента на еуфория да направим така, че
да помогнем. Пример е това, което се случи във вчерашния ден. 
Ако вчера са били над 1000 доброволци, предполагам, че днес, тъй като не е почивен, значително по-малко хора
са на терен.
- Да, значително по-малко са. Няма как да останат всички доброволци, хората трябва да ходят на работа, да се
връщат към ежедневието си. Все пак има хора, има доброволци, идват, някои идват организирано на групички,
други по един, по двама. Явяват се пред кметствата и получават задачки. Доколкото аз имам информация, ще
подготвим призив с други неправителствени организации да се ползват и следващите почивни дни, надявам се
хората да се откликнат. Пострадалите се нуждаят от помощ, има такива, които сами по никакъв начин не могат да
се справят. Само външна намеса би помогнала. 
Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) е създаденa през 2014г. като
сдружение, на хора, които споделят общи ценности и призвание – да помагат при овладяването на извънредни
ситуации. 
НАДРБ подпомага процеса по създаване, поддържане и развитие на активна и ефективна мрежа от доброволци,
която да бъде в помощ на професионалните служби в превенцията на риска, овладяването на бедствия и
отстраняването на последствията от тях. Асоциацията работи активно за популяризирането на каузата и
привличането на съмишленици от всички сектори на обществения живот – граждани, бизнес, институции,
академична общност и други. Не на последно място НАДРБ е активен участник в процеса на преодоляване на
възникнали трудности, проблеми и предизвикателства пред развитието на доброволците за овладяване на
бедствия. 

На 7 септември от сутринта до късна вечер, 15 мъже – доброволци, отзовали се на апела на Център Амалипе,
предимно образователни медиатори, разчистваха засегнатите от наводненията къщи в с. Слатина, община
Карлово. Помощта по разчистването бе предимно на ръка, защото машините не достигат.

Доброволците, освен физическата помощ по разчистване на къщите и раздаването на хранителни продукти,
оказаха и морална подкрепа на пострадалите.

Мъжете и жените, засегнати от бедствието, са силно уплашени, отчаяни и в шок. Повечето са загубили и малкото,
което са имали. Екипът не разделя бедстващите на българи и роми, притичва се на помощ на всички. Защото пред
бедите всички сме равни. В помагането не трябва да забравяме, че всички сме човеци. В подкрепата и помощта
най-важни са бързата реакция и отдадеността, споделят от "Амалипе".

Поради липсата на подслон голяма част от хората са настанени в училището – по 50 човека в класна стая.
Доброволците от Центъра са на разположение на Общината и кризисния щаб през цялото време и се отзовават
навсякъде, където има нужда.

Днес групата от доброволци е насочена да помага в с. Богдан. Там ще продължи акцията по разчистване.

Групата е малка, така че отново отправяме нашия апел за набиране на доброволци. Ако има хора, които биха
искали да помогнат нека се свържат с Валери Ангелов, тел. 0882247945 или на имейл: [email protected], уточняват
от "Амалипе".

Помощта ви може да се изразява в изпращане на хранителни продукти, тъй като осигурената храна за
бедстващите е крайно недостатъчна. За целта можете да се свържете с Румен Караджов, тел. 0879907555. Ако
използвате спедиторски фирми за доставка на дарения за бедстващите от наводненията, няма да бъдете
таксувани за доставка, за което адмирираме доставчиците.

А ако имате възможност можете да отделите ден и да застанете рамо до рамо до нашите доброволци и да

Заглавие: Център "Амалипе" изпрати доброволци в помощ на пострадалите в наводненията
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направите нещо значимо, което бедстващите никога няма да забравят, призовават още от "Амалипе"./ сн. Амалипе

Българска IT компания "SiteGround" ще подкрепи каузата на "Заедно в час" за осигуряване на по-качествено
образование в българските училища с дарение на стойност 300 хил. лв. Сумата ще бъде разпределена на годишна
база за следващите три години.

Финансовата подкрепа ще бъде инвестирана в обучението и развитието на учители, директори и училищни екипи
от цялата страна с фокус върху осъвременяването на техните управленски и преподавателски практики.

Подкрепата, която SiteGround ще осигури за фондацията, е продължение на дългогодишно партньорство - в
рамките на което компанията е помагала както финансово, така и със силния индивидуален ангажимент от страна
на управленския екип към образованието.

В лично качество изпълнителният директор на SiteGround - Тенко Николов, също подкрепя активно организацията,
като от 2022 г. е член на Управителния съвет на фондация "Заедно в час" и участва в стратегическото ѝ развитие.

"SiteGround от години подкрепя различни инициативи на "Заедно в час". Решихме да превърнем това в устойчиво
сътрудничество. Вярвам в каузата за по-добро образование и смятам, че бизнесът има ключова роля. Той може да
помогне с анализ на проблемните области и да предложи иновативни решения в отговор. Целта е българските
деца да получат по-добри възможности за образование", посочва Николов.

IT компанията е сред най-големите инвеститори в българското образование. През 2021 година компанията
подкрепи фондация "Заедно в час" с 20 хил. лева., а в рамките на пет години ще дари и 12 милиона лева за 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 за период
от 5 години.

"Подкрепата на SiteGround е изключително ценна за "Заедно в час", защото ни позволява да подпомогнем повече
български училища с дългосрочен хоризонт. В образованието това е ключово, за да постигнем истинско
въздействие във всяко училище и за всеки ученик", коментира Траян Траянов, изпълнителен директор на "Заедно
в час" по повод партньорството.

Събитието е тази неделя, 11 септември от 10.00 ч. до 20.00 ч. в градина "Майчин дом" и градина "Алжир" на
бул."Христо Ботев"

В ече пет години сдружението "Да дарим усмивка" помага на хора в нужда. А всеки, който желае, може да се
включи в най-новата инициатива. Репортерът на NOVA Василена Гръбчева и съпругът ѝ, д-р Асен Цеков разказват
повече за предстоящото събитие.

"Благотворителният маратон "Да дарим усмивка за първия учебен ден"

е нова инициатива на сдружение "Да дарим усмивка". Решихме тази година да направим нещо различно –
благотворителен маратон, в който ще има песни, танци, спортисти, кучета, дори роботи. Целта е да съберем
средства, за да осигурим един достоен първи учебен ден на деца в неравностойно положение. Вече имаме списък
с над 100 деца. Всеки, който иска да се свърже с нас, за да се включи в инициативата, може да го направи на
страницата на "Да дарим усмивка", разказва д-р Цеков.

Освен финансово, хората могат да се включват в инициативата и чрез предизвикателства.

"Всеки може да се включи, като подкрепи спортистите по време на благотворителния маратон. Например,
ултрамаратонецът Краси Георгиев ще бяга. За всеки дарен 1 лев той ще прави по една обиколка на градинка
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"Алжир". Всеки, който иска, може да бяга заедно с него. За да му помогне да се справи с предизвикателството.
Шампионката по бокс Станимира Петрова ще бъде там и всеки който желае, може да се изправи срещу нея на
импровизиран ринг. Най-силната жена на Балканите Христина Караколева, която стана шампион тази година и
която е била и "Царица на розата" ще присъства и ще показва различни упражнения. Инструктори от четири
големи фитнес зали ще изпълняват различни крос фит упражнения. За всеки дарени 10 лв., ще правят по 10
лицеви опори, коремни преси, ще ходят на ръце… Освен спортистите, на събитието ще присъстват и музиканти и
представители на различни образователни центрове, които ще за забавляват най-малките. Ще бъде много
интересно", допълва журналистът Василена Гръбчева.

Певицата Маги Джанаварова, която ще вземе участие в благотворителната кауза сподели вълнението си от
предстоящото събитие:

"Винаги съм вярвала, че можем да заразяваме хората с добро. Важно е да даден пример, да се съберем и да
покажем, че можем да направим нещо хубаво. На първо място да помогнем на децата, след това да спортуваме,
да нахраним душата си и тялото си. Ще има и среща с интересни личности като Андреа Банда Банда, а на концерта
ще пеем заедно с VenZy, Дивна, Били Хлапето и още много изпълнители.

"Имали сме много моменти, в които сме изпитвали смесени чувства.

Като през 2019 г., когато три от децата от дома в Рома, които посещаваме регулярно, бяха осиновени от
американско семейство. Когато ги изпращахме на летището, това беше сред най-силните емоционални моменти в
живота ми", признава д-р Цеков.

"Благотворителността ни сплотява.

Запознахме по този начин - аз правих репортаж за него и неговата инициатива и впоследствие станахме
семейство. Нещата се случват, когато имаме обща цел", категорична е Василена Гръбчева.

Всеки, който желае, може да посети събитието тази неделя, 11 септември от 10.00 ч. до 20.00 ч. в градина "Майчин
дом" и градина "Алжир" на бул. "Христо Ботев"

Източник: NOVA 

Първото вечерно издание на "Нестле за Живей Активно!" Град 2022 си поставя за цел да превърне датата 18-ти
септември в истински празник на движението и активния начин на живот.

От 5 различни лъча в центъра на София, предвождани от някои от най-големите звезди на българския спорт и
шоубизнес, ще тръгнат атрактивни шествия към централната сцена на събитието пред НДК. Идеята е всеки да
може да избере как да се присъедини по най-забавния за него начин - пеша, с тичане, танцувайки, с детска
количка, на колело, тротинетка или скейт, сам или в компанията на деца, приятели, семейство и домашни
любимци - единственото задължително условие е да са забавлява активно и заедно с останалите.

Хората с домашни любимци ще се срещнат в 18 часа в Кучешката градина в Южен парк 2, където ги очакват
предизвикателства за четири лапи, поднесени от професионалния треньор на кучета Асен Аролски, много
забавления и лакомства, осигурени от Purina. След това в 19 часа тръгва и благотворителния поход на четири лапи
към НДК като за всяка извървяна крачка от домашните любимци и техните стопани Purina ще дари храна на
приютите за бездомни кучета и котки. От същата локация по същото време тръгва и 3 км мини маратон,
предвождан от националната рекордьорка на маратон Милица Мирчева, която ще покаже лично на всички
осмелили се да се включат в маратона, че бягането може да бъде лесно и забавно и далеч не е само за
професионалисти.

В 19 часа тръгва и атрактивно шествие на две, три или четири колела от Княжеска градина. Скейтъри,
велосипедисти и ентусиасти на тротинетки ще могат да покажат умения по пътя към НДК по обезопасено трасе,
водени от рапъра Хоумлес и олимпийския шампион Йордан Йовчев, който ще блесне не само с халки, но и на
тротинетка. На централната сцена пред НДК ги очакват специални изненади и предизвикателства, в които да
покажат дали освен да правят трикове могат и да танцуват на колела.

Танците са застъпени и самостоятелно като флашмоб шествие, тръгващо от ъгъла на Витошка и Солунска в 19
часа. Още от 18 часа Алфредо Торес и световната шампионка на дълъг скок за девойки Пламена Миткова
загряват, заедно с всички желаещи да се включат, под звуците на горещи латино ритми, а на финала на шествието
към танцуващите ще се присъедини и жива музика, за да бъде влизането им на централната сцена на НДК още по-
впечатляващо.

Заглавие: "Нестле за Живей Активно!" Град 2022  ще превърне датата 18-ти септември в празник на движението
и активния начин на живот
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Бързоходци с артистични умения и добро настроение се очакват пред театъра на Българската армия, където
артистите от трупата, Екатерина Дафовска , Евгени Иванов – Пушката и Маруся Иванова ще поведат пешеходното
шествие и ще броят, заедно с ентусиастите общото количество извървени крачки, за да съобщят постигнатия
рекорд от сцената пред НДК и най-активните да получат своите специални награди

Походът за родители с деца, е важен фокус на инициативата, защото движението и активния здравословен начин
на живот са навици, които се създават от най-ранна възраст. В градинката пред църквата "Свети Георги" още от
18.30 часа са организирани активни игри за всички възрасти с аниматори, среща с футболиста от националния
отбор Ивайло Чочев и младежите от юношеския отбор на ЦСКА 1948, които ще загряват и тренират с децата, както
и много смях и снимки с талисмана на отбора лъвчето Арми. За всички ще има лакомства и награди, а най-
активните в похода към централната сцена пред НДК, предвождан от Тереза Маринова и певиците Поли Генова и
Вики от Мастило, ще получат още изненадващи емоции.

Брандовете на Нестле България NESCAFÉ® 3in1, PURINA, NESTLÉ Fitness®, NESCAFÉ® Frappé, NESCAFÉ® Dolce
Gusto®, NESTLÉ GERBER®, NESTLÉ NESQUIK®, KITKAT®, SMARTIES®, LION®, NESTLÉ МУРА® и Нестле за По-
здрави деца ще се грижат за широките усмивки на всички гости.

Полезна информация:

Физическата активност всеки ден е от решаващо значение за физическото, умственото и емоционалното развитие
на детето. Д-р Наташа Трентакоста , специалист по детска спортна медицина казва в своя научен труд за
изграждане на здравословни навици при децата: "Родителите са пример за подражание на малките деца. Деца,
които виждат родителите си да участват в спортни и фитнес дейности, са по – склонни да го правят самите те, което
е от особено значение в съвременния свят, когато времето пред екрана се увеличава , а физическата активност
намалява. Създаването на здравословни навици в началото на живота ще остане с тях, докато растат.

За да превърнем движението в траен навик е от ключово значение децата да не усещат упражненията и
физическата активност като задължение, а като забавление, което е задача на родителите.

10 лесни стъпки да превърнете движението в траен здравословен навик на вашите деца

Уверете се, че дейността е подходяща за възрастта им и не бъдете прекалено амбициозни родители, защото
много по-вероятно е да постигнете обратен ефект и да откажете детето си от даден вид движение ако не е
правилния момент.

Фокусирайте се върху игри, които изграждат двигателни умения още от най-ранна възраст – катерене, ритане,
хващане на топка, тичане, ориентиране.

Купувайте активни вместо пасивни играчки – топки, мини футбол, мини голф, велосипеди , тротинетки в
зависимост от възрастта. Играчките за катерене са отличен избор за всички възрасти от 2 до 12 години, просто се
уверете, че са подходящи за възрастта.

Насърчавайте свободните игри на открито, които едновременно развиват двигателна култура и въображение -
нека детето ви създаде препятствие и да го преодолее с подходяща физическа активност, да ловува наужким, да
скача на ластик, да играе на дама, криеница, гоненица и пр.

Бъдете активни участници самите вие в игрите с децата си, защото личният пример е най-важен, а така и вие се
движите повече

Създайте седмичен график за физически дейности и игри с измерваеми цели. Направете го заедно с детето и го
сложите на видно място. Изберете заедно и наградата за положените усилия и постигнатата цел (и нека тя не
бъде храна).

Говорете в къщи за спорт и фитнес, защото ако искате да вдъхновите децата си да обичат движението, трябва да
ги научите какво означава това. Говорете за вашите тренировки и спортни дейности, колко важни са те в живота ви.
На масата за вечеря обсъдете храната и как тя влияе върху здравето и способността за движение.

Превърнете домашните задължения в активни упражнения и игри . Например малките деца и децата в
предучилищна възраст да се състезават кой може да хвърли прането си в коша най-бързо и най-точно. Навън
направете състезание за бързо метене на пространството пред блока. Определете част от предблоковото
пространство за всяко дете (и родител) за почистване. Печели този, който завърши първи и качествено.

Оставете децата сами да изберат дейността, защото дори малките деца знаят какво харесват и със сигурност се
чувстват оценени, когато ги попитате за това и ги зарадвайте като участвате и вие в тях като семейство.

Опитайте организиран спорт още от най-ранна възраст, защото освен здравословното и редовно движение, той
създава усещане за екипност, възпитава в дисциплина и състезателен дух.

Повече за инициативата:

"Нестле за Живей Активно!" вече 17 поредни години работи за промотиране на по-целесъобразно и здравословно
ежедневие на българите. Водени от убеждението, че активният начин на живот може да бъде алтернатива за
всеки, инициативата се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и Столична Община, а
основен партньор на изданието "Нестле за Живей активно! Град 2022" е #BEACTIVEDAY и Българска асоциация за
здраве и фитнес. Инициативата се провежда в партньорство с Българска федерация по художествена гимнастика,
Българска федерация по биатлон, Българска федерация лека атлетика, Pulse Fitness & Spa, Атлетик Фитнес, Pirin
Spring, Екопак, Asics, Държавната агенция за закрила на детето, Заедно в час, 5 KM RUN. И с медийната подкрепа
на Darik radio, Bg Radio, 24chasa, Netinfo, dir.bg, Offmedia, Webground, Sportal group, Dsport, Skafeto.



Очаквайте пълна информация за събитието във Фейсбук и на сайта на "Нестле за Живей Активно! Град 2022".

11 панди очакват първите си природозащитни предизвикателства

Младежката организация към WWF – ПанГея, вече е реалност. Първите 11 млади и ентусиазирани
природозащитници бяха селектирани измежду над 50 вдъхновяващи кандидатури на ученици и студенти, имали
възможността вече да се докоснат до дейността на WWF през някоя от младежките програми на организацията.

Младите панди на възраст между 15 и 25 години преминаха през едноседмичен летен лагер, който се проведе в
еко-селище "Дебели Даб" в Стара Кресна. През този период те успяха да се опознаят, проведоха различни
упражнения за сплотяване, демонстрираха своите силни страни и интереси и не на последно място – почувстваха
досега с природата. Нещо повече, членовете на ПанГея формализираха своята организация като изготвиха устав,
по който самите те да управляват дейността си. Също така избраха и гласуваха свой председател, заместник-
председател, секретар, ковчежник, координатор доброволци, както и членове на изпълнителния съвет. На
кормилото на ПанГея ще застане ученичката Русана Тончева от 12-и клас на ППМГ "Академик Никола Обрешков" в
Бургас.

Сферите на работа в ПанГея са вдъхновени и създадени по аналогия на програмите във WWF България, а
именно: "Гори", "Климат и енергия", "Защитени видове и територии" и "Комуникации". Младите панди ще преминат
обучителни курсове и практика при ресорните експерти във WWF, след което ще получат проекто-задачи, с които
ще трябва да се справят самостоятелно.

Освен създаването на собствен правилник, по време на лагера младежите преминаха през серия от обучения,
свързани с вербално и невербално общуване, изготвяне на стратегии, подходи за планиране, отчитане и
презентиране, онлайн комуникация и други ценни умения, които ще им бъдат от полза в предстоящата дейност. И
най-важното, младежите избраха своята мисия и започнаха работа по създаване на първия си съвместен проект.
Това е фотоконкурсът на тема "Красотата и грозотата на България". Неговата цел е да постави фокус върху
контраста между унищожената от човека красота и тази, която все още продължава да ни радва. Експертно жури
ще избере най-добрите снимки, които ще бъдат изложени на KvARTal Festival 2022.

Ролята на ПанГея за бъдещето на природозащитата у нас

ПанГея е устойчива структура за овластяване на будни, ентусиазирани и отдадени на природата и иновативните
практики младежи. Чрез нея те ще имат възможността сами да определят каузите, по които да работят, като ще
могат да разчитат и на професионална помощ от утвърдените специалисти на WWF. Така младежите ще могат да
вдъхновяват със своя пример и да предават знания и модели за опазване на околната среда сред своите
връстници и приятели. Голямата цел на ПанГея в дългосрочен план е да генерира активна младежка общност,
ангажирана с опазването на околната среда у нас.

"През последните две години WWF България работи активно за изграждане на устойчива младежка ангажираност
и младежко овластяване. През нашите ръце успешно преминаха и продължават да преминават най-различни
проекти като Panda Labs, Panda Labs Junior за справедлив преход и Климатични герои. Що се отнася до ПанГея,
тя е съвсем различен случай. Това е младежка организация, създадена от младежи за младежи – те избират
дейностите и каузите, с които се занимават, а нашата роля е да ги подкрепяме", разказва Виктория Табакова,
координатор "Младежка ангажираност" към WWF.

Всеки ученик или студент на възраст между 15 и 25 години, който желае да работи за опазването на природата, да
се учи от доказани професионалисти и да заразява с примера и ентусиазма си, може да кандидатства за членство
в общността на ПанГея. Формата за кандидатстване е достъпна тук.

Младежките лагери на ПанГея се реализират благодарение на безвъзмездната подкрепа на фондация "Америка
за България" и верига магазини "Кауфланд".

Заглавие: ПанГея – младежката организация към WWF, вече е реалност

Дата: 08.09.2022 12:21
Медия: Под тепето

Заглавие: Десет учители от СУ ,,Емилиян Станев" се обучават по програмата "Училище за пример"

Дата: 08.09.2022 11:41
Медия: Янтра днес

https://podtepeto.com/novini/pangeya-mladezhkata-organizaciya-kum-wwf-veche-e-realnost/
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/deset-utchiteli-ot-su-emiliyan-stanevv-se-obutchavat-po-programata-vutchilishte-za-primerv.html


Десет учители от СУ ,,Емилиян Станев" започнаха обучение по програма "Училище за пример" на фондация
"Заедно в час". Заместник-директорът Антоанета Палангурска, която отговаря за предучилищното и началното
образование, тримата начални учители Искрена Тотева, Ивелина Георгиева и Стоян Стоянов, както и учителите по
математика и информатика Вероника Василева, по история – Ралица Истаткова, по английски език – Мерин
Ремзи, по музика – Стела Дойкова, и по философия – Мелина Попова, която е и психолог в гимназията, са
педагозите, които ще преминат през поредица курсове. Онлайн в първия такъв курс е участвала и Светлана
Симеонова, учител по български език и литература.
СУ "Ем. Станев" се включва в програмата "Училище за пример". Обучението продължава две години, а в този
випуск, който е трети за програмата, участват общо 24 училища от цялата страна. Великотърновска област е
представена и от ОУ "П. Р. Славейков" във В. Търново и Свищовската професионална гимназия "Алеко
Константинов".
"Развиване на умения на XXI век" е темата, върху която екипът на СУ "Емилиян Станев" ще работи две години. На
тази тема е било подчинено и едноседмичното обучение в Трявна, където педагозите са се занимавали с две
основни направления: "Ученикът в центъра" и "Обучение за лидери". "Първият модул ни превърна в
изследователи. Всички въпроси, които разглеждахме и дискутирахме, представляваха обучение чрез преживяване.
А колегите, които се посветиха на модула за лидерството, се занимаваха с решаване на ситуации и казуси, които
съпътстват ежедневието ни в училище", коментира зам.-директорът Антоанета Палангурска. Колегите ѝ допълват и
това, че по време на обучението са направили обстоен анализ на анкетата, с която е започнало участието им в
програмата. Въпросникът е трябвало да даде картина на отношението учител – ученик в гимназията, както и на
качеството на преподаване.
Общите резултати не са изненадали педагозите, които много добре познават децата си, атмосферата в училището,
силните и слабите страни на преподаване. Въпросът обаче, на който учениците дали най-нисък процент
одобрение, бил свързан с тяхното благополучие. Затова и екипът е решил да се концентрира върху това. "Тепърва
предстои да конкретизираме това понятие "благополучие" и да съставим план, с който да преодолеем дефицита.
Макар че резултатите ни казват много. Най-ниска оценка по този показател са дали учениците, които т.г.
завършиха 7 клас. Това са децата, които имаха нещастието две, че и повече от 2 г. да учат онлайн. Липсата на
контакт с нас, а и никаквото общуване между тях, веднага си оказа влиянието", категорична е г-жа Палангурска. Как
са се справили учителите, ще стане ясно в края на тази учебна година, когато анкетата ще бъде повторена.
Екипът на СУ "Емилиян Станев" ще работи заедно с Тихомир Алексиев, който е ментор към програмата "Училище
за пример". Ментор към тази програмата е и директорът на СУ "Емилиян Станев" Кина Котларска. Заради това
търновската гимназия преди няколко месеца беше избрана да бъде домакин на церемонията по завършването
на първия випуск участници в програмата "Училище за пример" на фондация "Заедно в час".

Българската федерация по художествена гимнастика обяви инициатива в помощ на бедстващите след
наводненията в района на Карлово. Вторият вицепрезидент на централата Невяна Владинова обяви в профила си
във Фейсбук, че по време на продукцията в четвъртък на националния отбор ще бъде поставена кутия за събиране
на дарения.

"Това, че сме далеч и не се случва на нас, не значи, че трябва да останем равнодушни. В момента бедстват близки
на наши близки и познати. Ако не предстоеше Световно първенство по художествена гимнастика, отборът щеше да
е при тези хора и да се бори заедно с тях за спасяването на домовете им. Това няма да ни спре да помогнем,
защото всяка помощ е от значение. Вярвам, че заедно ще допринесем за това нашите "братя и сестри" от
карловските села по-бързо да се върнат към нормален начин на живот", написа Владинова.

"Утре по време на контролното на националния отбор, което ще се проведе от 18.00 часа в зала "София", ще
поставим кутия на входа на залата за набиране на средства в помощ на пострадалите от бедствените наводнения
в Карлово и околните села. Скъпи фенове и приятели, моля, който има възможност и желание да се включи",
заяви още вторият вицепрезидент на БФХГ.

Заглавие: Федерацията по художествена гимнастика помага на пострадалите в Карлово

Дата: 08.09.2022 09:01
Медия: BG voice

Заглавие: Race for the Cure 2022 събира бг звезди в подкрепа на женското здраве

Дата: 08.09.2022 08:03
Медия: High View Art

https://bg-voice.com/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82/
https://www.highviewart.com/zdrave/race-for-the-cure-2022-sabira-bg-zvezdi-v-podkrepa-na-zhenskoto-zdrave.html


Плеяда от ярки имена в бг музиката се включва в Race for the Cure 2022 - най-голямото благотворително спортно
събитие в подкрепа на женското здраве в Европа. Актьорът с All Inclusive пакет от таланти Ненчо Балабанов, поп
легендата Нели Рангелова, Ташо Колев от Jeremy?, Иван Велков от P.I.F. и Нели Петкова са част от артистите,
които стават посланици на розовата кауза и ще видим на стартовата линия, или в специален концерт на 25
септември в Южен парк. Race for the Cure приобщава своите герои с 5 км бягане, или 3 км ходене, а в този празник
на живота ще се включат още Есил Дюран, Невена Пейкова, Йоанна Драгнева, Мариана Станчева-Славчева, както
и обичаните фолклорни изпълнителки Дения Пенчева, Ива и Велислава Костадинови.
"От рак страдат фините, чувствителни, деликатни хора. Това е болестта на задържаните емоции, на неизказаните
думи, на непреживените бленувани моменти.", казва Есил Дюран, която подкрепя кампанията от старта й през
2019 г. "В България всяка година около 4000 годишно са диагностицираните жени с рак на гърдата. Шокираща
цифра. Изводите можем да направим сами. Животът е най-големият дар, който получаваме, а ние просто трябва
да му се наслаждаваме!".
"Физическата активност е здраве, а забавлението е в основата на добрия живот. Не е нужно да си фитнес маниак,
за да се включиш в тази кауза, важното е да имаш сърце и да покажеш съпричастност.", споделя Йоанна Драгнева.
"Повечето заболявания са лечими, стига да бъдат открити навреме, затова профилактиката е много важна.
Събраните средства от регистрации за Race for the Cure ще бъдат вложени именно в програма за превенция чрез
безплатни профилактични прегледи за рак на гърда в страната."
"Ние, Ива и Велислава Костадинови, с голямо желание подкрепяме Race For the Cure, защото живеем с мотото
"Прави добро!". Така сме възпитани и всеки член на нашето семейство би го направил, без да се замисли.", казвар
внучките на знаменитата Гуна Иванова. "Смятаме, че имаме ли възможност да помогнем, не трябва да я
пропускаме. Това събитие е свързано с действия и мерки, целящи предотвратяването на болестта или
задълбочаването ѝ! Ще се радваме да споделим този празник на живота на 25 септември с повече хора!".
В Европа Race for the Cure се организира от Think Pink Europe, а в България розовата кауза става реалност чрез
екипа на CancerCare.bg, член на европейската организация.
На прага на Световният месец за борба със заболяването София ще бъде част от глобална мрежа на доброто,
включваща още 43 столици, сред които Рим, Атина, Прага, Брюксел и Букурещ. Желаещите да се включат в
събитието на 25 септември могат да го направят индивидуално или отборно. Регистрацията за участие се случва на
сайта www.raceforthecure.eu . Всяка регистрация е директно дарение за следващата кампания за безплатни
профилактични прегледи за рак на гърда.
Можете да се регистрирате като индивидуален участник или да поканите семейството си, приятели, колеги,
познати и да го регистрирате като вашия отбор на подкрепата. Регистрацията не ви задължава да застанете на
старта в София, но помага директно за осигуряването на повече безплатни профилактични прегледи за рак на
гърда. 
Нека заедно застанем на старта в подкрепа на жените в България.

Съдържание от Банка ДСК

Днес служителите на Банка ДСК дариха 24 904 лева, за да окажат навременна подкрепа на засегнатите хора от
наводнените села в региона на Карлово.

В допълнение, регионалният екип на банката, в партньорство с МВР и Община Карлово, съдейства на клиенти от
региона, които са загубили документите си за самоличност или дебитните си карти по време на бедствието.
"Много се гордеем с нашите колеги! Знаем колко е важна бързата реакция и навременна подкрепа при подобни
бедствия. Затова, в партньорство с Фондация BCause и съвместно с всички хора от нашия екип се обединихме, за
да окажем помощ на засегнатите от наводненията хора. Като служители на голяма компания осъзнаваме
отговорността, която имаме към обществото", коментира Гергана Бендурска, директор "PR и комуникации" в Банка
ДСК.

Чрез платформата "Банка ДСК Помага" и в партньорство с Фондация BCause, средствата са разпределени
поравно за две каузи:

Помощ за хората от наводнените села в община Карлово (platformata.bg)

250 домакинства са засегнати след предизвиканата от пороите в Карловско трагедия - селата Слатина, Богдан,
Каравелово, Столетово, Войнягово, Розино.

Доброволци от Фондация "Заедно напред - Розино" на място подпомагат хората, преживяващи непознато до
момента бедствие - разрушени пътища, мостове, затрупани дворове, животни и посеви, прекъснато
водоснабдяване и електричество.

Заглавие: Екипът на Банка ДСК дари 24 904 лева в подкрепа на хората от наводнените села в община Карлово

Дата: 07.09.2022 15:50
Медия: Дневник

https://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2022/09/07/4388105_ekiput_na_banka_dsk_dari_24_904_leva_v_podkrepa_na/


Фондация "Заедно напред - Розино" се занимава с хуманитарни дейности, чрез които подпомага най-бедните
деца, семейства и самотни възрастни хора в Община Карлово. В региона на пострадалите от пороите села работят
от 2016 г., познават хората и проблемите и се ползват с доверието им.
В момента доброволци на фондацията помагат и разчистват домовете и дворовете на пострадалите хора, носят
вода и храна с малкото получени дарения.

Средства са нужни веднага за осигуряване на продукти от първа необходимост за пострадалите - вода и храна,
които трудно достигат до крайните махали и квартали.
След разчистване, фондацията ще започне да подпомага хората със строителни материали да възстановят
домовете си.

ПОМАГАМЕ! Кампания в помощ на хората, пострадали oт потопа в Карловско (platformata.bg)

На 02.09.2022 г. порой от 190 литра на кв.м. разруши домовете, съдбите и подредените животи на стотици наши
сънародници в Карловско. Наводнени къщи, дворове, загубен поминък, домашни животни и посеви, обзавеждане.
Водата отнесе жилищата и надеждите на стотици български семейства.

В момента хората разчистват жилищата си от калта, от която трябва да изградят живота си наново.
Чрез настоящата кампания се събират средства, с които да се закупят домакински електроуреди и мебели на
пострадалите семейства и да се подкрепят родителите, чиито ученици трябва да започнат училище.

Кампания ПОМАГАМЕ! се осъществява в партньорство от три граждански организации - фондация "Работилница за
граждански инициативи", Български дарителски форум и Национална асоциация на доброволците в Република
България, които обединяват усилия в комуникацията, събиране на информация за нуждите на терен и решенията
за разходването на средствата.

Повече информация за платформата "Банка ДСК Помага": ДСК Помага начало (dskbank.bg)

Две училища от област Стара Загора влизат в новия випуск на "Училища за пример" - квалификационна програма
за училищни екипи, която ги подкрепя едновременно да подобряват управленските си практики и да
осъвременяват своите преподавателски методи. Това са НУ "Свети Климент Охридски" от Чирпан и
Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански" в Стара
Загора. Училищата са част от третия випуск на двугодишната програма "Училища за пример" на фондация "Заедно
в час". В него влизат общо 24 училища от 21 населени места и 15 области на страната.

Месец преди началото на новата учебна година , в Трявна от 15 до 26 август, се проведоха и първите обучения за
училищата в програмата. Те са част от квалификационно преживяване, което ще подкрепи училищните екипи да
търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците. През следващите две години
училищата ще преминат още 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. 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 посещават през годината училищата и им помагат при изпълнението на заложените цели по
време на цялата програма, разказа за радио Стара Загора Александрина Димитрова, обучител по програмата.

Програмата "Училища за пример" е наследник на успешната Академия за лидери в образованието на Фондация
"Америка за България" и стъпва върху опита на "Заедно в час" от работата с учители и училищни екипи през
последните 12 години. Участието в обученията и менторската подкрепа са безплатни за всички училищните екипи
и носят кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Заглавие: Две са новите "Училища за пример" от област Стара Загора

Дата: 07.09.2022 15:00
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Сдружението "Жените на Казанлък" обявява дарителска акция в помощ на жителите на село
Каравелово

Дата: 07.09.2022 14:09
Медия: Българска телеграфна агенция

https://bnr.bg/starazagora/post/101701258/dve-sa-novite-uchilishta-za-primer-ot-oblast-stara-zagora
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/323848-sdruzhenieto-zhenite-na-kazanlak-obyavyava-daritelska-aktsiya-v-pomosht-na-zhi


Сдружението "Жените на Казанлък" обявява благотворителна акция в помощ на пострадалото население от
наводненията в карловското село Каравелово, съобщава председателят на организацията Стела Кехайова.

След разговор с кмета на селото Славка Червенкова, Кехайова посочва, че жителите на населеното място имат
спешна нужда от спално бельо, хавлии, завивки и дрехи. Хората са на възраст от 50 до 85 години, уточнява тя.

"Обръщаме се към жителите на община Казанлък с молба за подкрепа и съдействие, защото само заедно можем
да бъдем по-полезни и съпричастни към благородната кауза – да помогнем, да бъдем по-добри и солидарни",
коментира Стела Кехайова.

Благотворителната акция започва на 10 септември и ще продължи до 14 септември. Даренията се събират в
Младежкия дом в Казанлък при следния график:

-10 и 11 септември – от 9:00 до 12:00 часа

-12, 13 и 14 септември - от 10:00 до 19.00 часа

Всички желаещи да се включат в кампанията, могат да получат допълнителна информация на телефон
0893424797.

/АБ/

Каритас - Русе започна благотворителна дарителска кампания за подпомагане на близо 150 деца за началото на
учебната година.

1/3 от тях са деца на украински граждани, намерили убежище от войната в района на Русе. 2/3 от украинските деца
в училищна възраст ще влязат в русенските класни стаи на 15 септември.

Близо 100 деца пък са потребители на социалните услуги на "Каритас" в Русе и Белене. 10 от тях за пръв път
прекрачват училищния праг тази есен. Всички тези деца се нуждаят от подкрепа, за да започнат по-уверено
учебната година. Затова от "Каритас" започват кампания за събиране на предметни дарения и парични средства
под надслов "Училищен звънец с Каритас".

РЕКЛАМА

Приемат се парични дарения по банковата сметка на организацията, както и предметни дарения, подходящи за
ученици: раници, нови или добре запазени учебни пособия и принадлежности, от които има нужда всяко дете на
училище.

Всеки, който желае да помогне, може да го направи чрез дарение на следната банкова 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.

Парите ще бъдат инвестирани в привличането на преподаватели и докторанти в сферата на високите
технологии

Американската софтуерна компания VMware обяви, че ще дари грант от 1.5 млн. долара на българския

Заглавие: ВИДЕО: Каритас - Русе започна дарителска кампания за подпомагане на 150 деца ВОДЕЩА НОВИНА

Дата: 08.09.2022 16:33
Медия: Кис 13

Заглавие: VMware дари 1.5 млн. долара на българския институт INSAIT

Дата: 08.09.2022 15:47
Медия: Капитал

https://kiss13.net/news/ruse/karitas-ruse-zapochna-daritelska-kampaniya-za-podpomagane-na-150-detsa
https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2022/09/08/4388445_vmware_dari_15_mln_dolara_na_bulgarskiia_institut/


технологичен институт INSAIT, който се занимава основно с развитието на изследователска дейност в сферата на
изкуствения интелект. INSAIT бе обявен официално през април, като началното финансиране е общо 200 млн. лв.,
които идват от държавата, наред с компании като SiteGround, Google, Amazon и частни дарители.

Докторантската програма на INSAIT в София започва със стипендия от 36 000 евро
Начало на софийския MIT. С 200 млн. лв. от държавата, Google, Amazon и SiteGround

Програма "Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени" е част от кампанията "Направи
#1нещо за себе си" на Фондация "Докова и Доков за бъдеще". 
Основната цел на програмата е да подобри информираността в обществото и да предостави условия за
изграждане и осъзнаване на концепциите за овластяване, лично щастие и развитие на девойки (от 14 до 18 г.)
и/или жени, които различни центрове, читалища или училища могат да предоставят. Настоящата програма
отразява и нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола чрез развитие на устойчиви стратегии
за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и
подкрепа. 
Бюджет: В рамките на конкурса ще бъдат финансирани проекти с минимален бюджет от 3 000 лева и максимален
от 10 000 лева. Общият бюджет на Фондацията по настоящата програма е 40 000 лв. 
Срокове:

Подаване на писмо за интерес: 2 октомври 2022 г.
Подаване на пълно проектно предложение: 7 ноември 2022 г.
Начална дата на проектите: 1 февруари 2023 г.

Допустими кандидати за грантово финансиране:

Неправителствени организации в обществена полза;
Училища;
Читалища;
Центрове за развитие и/или подкрепа.

Повече информация за програмата и документи за кандидатстване може да получите на страницата на Фондация
"Докова и Доков за бъдеще" - www.dokovi.bg. 

Легла и матраци получи Детска градина "Мир" в град Мездра. Дарителят е Частна детска градина "Тути 2011" ООД,
град София, с управител Красимира Лазарова-Мачкова. Дарението е за децата в разновъзрастовата група от село
Долна Кремена.

Фондация "Тавита- България" и в частност Албена Матова са оказали необходимото съдействие при предоставяне
на дарението. От ръководството на детското заведение изразиха своята искрена благодарност за направеното
дарение.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Заглавие: Покана за събиране на проектни предложения по програма "Подкрепа за личностно израстване и
овластяване на момичета и жени" на Фондация "Докова и Доков за бъдеще"

Дата: 08.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Дариха легла и матраци на детска градина в Мездра

Дата: 08.09.2022 14:46
Медия: Радио Видин

Заглавие: Бизнесмен дарява 100 000 лв. за ремонт на болницата в Силистра

Дата: 05.09.2022 00:36
Медия: TVN-Bulgaria

https://www.ngobg.info/bg/news/126812-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0.html
https://bnr.bg/vidin/post/101702128/dariha-legla-i-matraci-na-detska-gradina-v-mezdra
https://tvn.bg/biznesmen-daryava-100-000-lv-za-remont-na-bolnitsata-v-silistra/


Бизнесмен е решил да направи крупно дарение на МБАЛ Силистра, съобщиха от лечебното заведение.

Предприемачът който е, управител на няколко търговски дружества, ще предостави на пет транша сумата от 100
хил. лева за целево финансиране за ремонтни дейности в различните отделения на болницата.

Целта на дарението е подобряване на качеството на болничните услуги. Преди всеки следващ транш от
ръководството на лечебното заведение ще представят точен отчет за изразходените средства.

Дарителят е заявил, че иска да помогне на ръководството да превърне МБАЛ Силистра във водеща сред
областните болници.

Достъпът до здравни услуги е един от основните фактори, който задържа населението и респективно бизнеса в
даден град , затова той смята, че инвестициите именно в този отрасъл се отплащат многократно, допълват от
лечебното заведение.

Цветанка Йотина, кмет на община Мирково, дари 4000 лева лични средства по обявената дарителска сметка за
подпомагане на пострадалите от наводнението в Карловско. Волята на дарителката е средствата да бъдат
използвани за закупуване на вода, лекарства и други.

Това е поредният благороден жест, който прави Йотина. В разгара на пандемията с Ковид-19 тя дари една
месечна заплата в борбата с коварната болест, а на МБАЛ "Пирдоп" направи дарение от 1500 лева за закупуване
на апаратура във вътрешно отделение.

Цветанка Йотина отправя призив за съпричастност към гражданите пострадали от водната стихия.

Всички, които желаят да помогнат могат да направят това по откритата дарителска сметка за пострадалите от
наводнението в община Карлово:

IBAN: BG81FINV91508416025382

BIC FINVBGSF

ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО, УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6

Наименование на кодовете за вид плащане:

Код за вид плащане

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51 00

Една история за добрия пример – пенсионерът от София Васил Василев дарява пенсията си за пострадалите от
наводненията в Карловско.

Васил Василев вярва в колективната сила и в силата на обществото ни и иска да дари цялата си пенсия на
бедстващите в Карловско. Тъй като все още работи, мъжът решава да се откаже от месечната си пенсия в името
на това да помогне на другите.

"Искам да изкажа моето съпричастие и към всички страдащи. В контекста на това, че аз физически не бих могъл
да помогна, за да се включа директно в това разчистване и подпомагане, съм решил в името на доброто
призовавам всички мои съграждани зад граница, в граница и отвсякъде където могат, да изпратят колкото могат и

Заглавие: Цветанка Йотина дари 4000 лева за пострадалите от наводнението в Карловско

Дата: 05.09.2022 11:54
Медия: Ер Нюз

Заглавие: Пенсионер дарява пенсията си за пострадалите в Карловско

Дата: 08.09.2022 09:35
Медия: Пловдив Прес

https://rnews.bg/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B9%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://www.plovdiv-press.bg/2022/09/08/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80/288886/


каквито средства могат", каза пенсионерът Васил Василев пред БНТ.
Васил Василев се надява по този начин да провокира хората да последват примера му. "Нека този път ние да
дадем на държавата и да помогнем на нашите хора", призова той. Василев подготвя още една кампания за
събиране на средства в работното си място.

6000 книги дарява Лили Иванова на изгорялата библиотека в родния си град Кубрат.

Над 10 хиляди издания станаха на пепел, след като пламъци обхващат културната институция в сряда. Напълно
унищожен е детският отдел, а повече от два часа огнеборците гасят пожара, обхванал четирите етажа на
вековната сграда.

В публикация във фейсбук певицата обяви, че с подкрепата на частни компании, благодетели, книжарница и
футболен отбор ще бъдат взети хиляди издания, с които да бъдат попълнени новите рафтове в библиотеката.

"С тяхна подкрепа ще бъдат закупени и дарени 6000 броя нови книги на детския отдел в град Кубрат. Всеки
желаещ да дари книги или средства може да се свърже с Народно читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1891", град
Кубрат, за контакт: 0898954090. С цялото си уважение и благодарност, Лили Иванова", написа титулуваната ни
изпълнителка.

По първоначална информация причината за пожара е едно от осветителните тела, което предизвикало късо
съединение. След това станало ясно, че електрическата инсталация на библиотеката не била ремонтирана от
поне 60 години.

Лили Иванова е силно свързана с библиотеката в родния си град, като преди две години дари книги от личната си
колекция. Дарените издания бяха от различни отрасли на знанието - художествена, светска, справочна, модерна и
друга литература. Сред произведенията преобладаваха биографии на световни лидери и популярни личности като
Уинстън Чърчил, Маргарет Тачър, Лейди Даяна, Ангела Меркел, Петър Дънов, Христо Стоичков. Част от книгите
бяха с автограф на певицата.

1795 лв. от Мартина и Мариян за момче от Лясковец, борещо се с тежка диагноза

1795 ЛВ., СЪБРАНИ НА СВАТБАТА ИМ, ДАРИХА ЗА МОМЧЕ ОТ ЛЯСКОВЕЦ, БОРЕЩО СЕ С ТЕЖКА ДИАГНОЗА,
МЛАДОЖЕНЦИТЕ МАРТИНА И МАРИЯН МАРИНОВИ. Щастливите влюбени пожелали да помогнат на дете от
района, в който се запознали и откъдето започнала тяхната приказка. Вярват, че жестът им ще даде и морална
подкрепа на малчугана и семейството му, и призовават всички, които имат възможност, да се включат в акцията по
осигуряване на средства за лечението.

Пътищата на Мартина и Мариян се преплитат по време на Националния събор на овцевъдите, който по традиция
се провежда на поляните край Петропавловския манастир. Времето тогава било дъждовно и по стечение на
обстоятелствата двамата прекарали фестивала плътно един до друг. Така любовта пламнала моментално, а днес
вече са благословени и с рожба.

"Решихме да сключим граждански брак на същото място, където се запознахме. Уви, отново валеше силен дъжд и
това попречи да проведем изнесен ритуал на поляната. Подписахме в Община Лясковец на 3 септември", сподели
госпожа Маринова.

Преди венчавката двамата попаднали на информация в сайта на кметство Лясковец, в която се призовавало за
финансова помощ за 10-годишния Антон Боримечков. Момчето страда от левкемия, която е в рецидив. Нуждае се
от спешно лечение в Германия на стойност 100 000 лв., но сумата за терапията е непосилна за родителите. Така
дошла идеята на сватбата да се събират средства за детето.

"Много бях против да водя хоро, на което да ми "плащат", за да се хванат приятелите ни. Затова пожелах

Заглавие: Най-голямата! Лили Иванова с огромно дарение след пожар в Кубрат

Дата: 09.09.2022 10:01
Медия: Vratsa GUIDE

Заглавие: Младоженци дариха парите от сватбата си за лечение на болно дете в Германия

Дата: 09.09.2022 10:01
Медия: Вестник Борба

https://novini.vratsa.eu/bg/nay-golyamata-lili-ivanova-s-ogromno-darenie-sled-pozhar-v-kubrat/
https://www.borbabg.com/2022/09/09/mladozhentsi-dariha-parite-ot-svatbata-si-za-lechenie-na-bolno-dete-v-germaniya/


булчинското хоро да е с благотворителна цел. Когато гостите чуха, че средствата ще отидат за тази кауза, едва
поведох хорото, защото ме бяха затиснали да дават пари. Без много суетене взех една обикновена черна торба, в
която да слагаме даренията. Реших, че е по-важно да събера средства, отколкото да търся красив "контейнер", в
който да ги събирам", разказа булката.

ВСЪЩНОСТ ТОВА НЕ Е ПЪРВАТА МИЛОСЪРДНА ИНИЦИАТИВА ЗА МАРТИНА. Тя е сред създателите на най-
мащабната кампания "Капачки за бъдеще", благодарение на която десетки болници у нас получиха кувьози и
апаратура и бяха осигурени две детски линейки.

Междувременно кампанията за 10-годишното дете обедини цялата общественост в лозарското градче.
Училищният колектив в школото, в което учи Антон – НУ "Цани Гинчев" в Лясковец, излезе с призив децата да не
носят букети за 15 септември, а да предоставят сумата за цветя за лечението на момчето.

В началото на септември пък Община Лясковец проведе благотворителна хоротека за набиране на средства за
лечението на малчугана.

Всеки, който желае да помогне, може да го направи, като преведе сума на банковата сметка на майката на
момчето – Поля Антонова Боримечкова.

IBAN Банка ЦКБ: BG47CECB979010B5528501. Основание: Дарение (за лечение)

Галина ГЕОРГИЕВА

КАМПАНИИ

И тази година, Община Стара Загора подкрепя националната кампания "Да изчистим България заедно", която ще
се реализира на 17 септември (събота). Служителите на общинската администрация ще дадат своя принос за
приветливостта на част от най-големия парк в града – "Митрополит Методий Кусев" (Аязмото), както и ще освежат и
направят оборка в районите за отмора в парк "Бедечка". Това ще се случи в петъчния ден – 16 септември.

От Общината отново ще бъдат осигурени чували и ръкавици. Те ще са на разположение от сряда до петък
(включително) от 8.30 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.30 часа в административните бюра в града.

Екипи на "Грийн Партнърс"ще се погрижат за извозването на събраните в събота отпадъци, които са били
поставени на определените за целта места.

През 2022 г. "Да изчистим България заедно" обединява за 10-та поредна година институции, неправителствени и
бизнес организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. От началото на кампанията
досега - близо 2 500 000 доброволци, с ръкавици и чували, са допринесли за по-чиста България.

Подробности за националната кампания има в сайта "Добрият пример", а за инициативата в Стара Загора - в
специално създадената Facebook страница – Да изчистим България заедно 2022 – Стара Загора
https://www.facebook.com/daizchistimstarazagora

Продължават усилията за нормализирането на положението в Карловско след бедствените наводнения.
Нанесени за значителни щети, като по първоначална оценка ще са нужни месеци за възстановяването на района.

Oбстановката остава критична, след като над 190 литра на квадратен метър дъжд буквално потопи къщите на
хората.

В карловските села Богдан и Каравелово, които са най-засегнати от прииждането на река Стряма, предстои

Заглавие: Община Стара Загора се включва в кампанията "Да изчистим България заедно"

Дата: 04.09.2022 00:07
Медия: Загора БГ

Заглавие: Месеци ще са нужни за възстановяване след наводненията в Карловско

Дата: 04.09.2022 08:03
Медия: Mediapool.bg

https://zagora.bg/posts/7710/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%E2%80%9E%D0%94%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE.html
https://www.mediapool.bg/mesetsi-shte-sa-nuzhni-za-vazstanovyavane-sled-navodneniyata-v-karlovsko-news339428.html


разчистването на тонове тиня и дървесина, влачени от водната стихия.

Подготвя се и временен мост между Богдан и Московец, за да се осигури транспортна връзка с откъснатите от
бедствието.

Над 200 са наводнените къщи в 6- те бедстващи села в Карловско.

Справянето с пораженията ще отнеме около 2 месеца, прогнозира кметът Емил Кабаиванов, цитиран от БНР.

"Нямаме хора, които са без храна, без подслон и без медицинска помощ. От тук нататък ни чака описване на
щетите, кандидатстване пред Междуведомствена комисия и много работа заедно с кметовете и с населението,
както и с доброволци, които ще се отзоват", обясни той.

Пострадалите семейства няма да могат да се справят сами, за обществените сгради също ще трябва помощ.

"В момента реката се е оттекла в коритото, но селото представлява едно дере, потънало в кал и тиня. Всички е в
окаяно положение".

"Читалището е в тиня. Салонът не може повече да се ползва, вътре има дървета. Нещо страшно е", посочи
секретарят на читалището.

Вече започна и организацията на доброволците, като вече има активни групи в социалните мрежи.

Майка на две деца се нуждае от спешно лечение в чужбина. Животът на 35-годишната Гюлен Мустафова от Русе се
преообръща през март 2020 година. Отива на лекар заради неразположение, а резултатите преобръщат света ѝ. 
"Там се установи, че имам междусептален дефект, който се открива в много ранна възраст, но при мен е останало
скрито дълги години. Решиха спешна операция на сърце", разказа Гюлен. Въпреки операцията, поставения
пейсмейкър и още няколко процедури, състоянието на младата жена се влошава. 
"Животът ми се превърна в истински ад, прекарвах повече време в болницата отколкото със семейството ми.
Въпреки всички лекарства, които приемам, многото процедури състоянието ми продължи да се влошава. В
момента съм със силна форма на сърдечна недостатъчност. Загубих 30% от теглото ми. Трудно изминавам повече
от пет метра, без да спра да си почина. Пия големи дози диуретици и въпреки това всичките ми органи и крайници
събират вода.За съжаление диагнозата е лоша, няма какво повече да се направи, налага се трансплантация на
сърце. Времето ми изтича. С всеки ден се влошавам", споделя тя. 
Шанс за нормален живот ѝ дава иновативна процедура в Турция на двете сърдечни клапи- triclip и mitraclip. Сумата
от 65 000 евро обаче е непосилна за семейството."Вярват, че това ще ми спечели време и ще подобри качеството
ми на живот. Искам да мога да се грижа за децата си, те имат нужда от майка. Ще следват и други прегледи,
посещения и престой в болницата трябва да сме подготвени за тях. Пътят е дълъг, но аз искам да тръгна по него.
Това е моята надежда за живот. Обръщам се към Вас, мили хора, помогнете ми", разказва още Гюлен. 
Всеки, който има възможност и желание да помогне на Гюлен, може да го направи като дари средства по
следните начини: 
Дарителска сметка: Титуляр: Гюлен Гюлчин Мустафова IBAN: BG50BPBI 7921 4046 7857 01 BIC: BPBIBGSF
Юробанк България АД/ Пощенска банка 
Може да дарите с карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut - ТУК! 

Кризисният щаб под ръководството на Д-р Емил Кабаиванов – Кмет на община Карлово, анализира състоянието
на пострадалите селища към момента. Създадена е организация за ликвидиране на последиците във всички
селища на Общината, като с приоритет са село Богдан, село Каравелово и село Слатина. В тези населени места се
включиха доброволци от цялата страна, съобщиха от пресцентъра на Община Карлово.

Кризисният щаб се обръща с молба към всички, които могат да осигурят техника – багери, трактори, фадроми и
самосвали, които да се включат в почистването в най засегнатите райони.

Желаещите да помогнат с парични средства на пострадалите от наводнението могат да направят това по следната

Заглавие: ЗОВ ЗА ПОМОЩ! Майка на две деца се нуждае спешно от средства за лечение в чужбина

Дата: 04.09.2022 09:51
Медия: Poligraff.NET

Заглавие: Откриха дарителска сметка за пострадалите от наводнението в община Карлово

Дата: 04.09.2022 12:11
Медия: Ер Нюз
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банкова сметка:

IBAN: BG81FINV91508416025382

BIC FINVBGSF

ПИБ АД-КЛОН КАРЛОВО, УЛ.ГЕНЕРАЛ КАРЦОВ 6

Наименование на кодовете за вид плащане:

Код за вид плащане

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

44 51 00

Кризисният щаб благодари на всички организации и граждани, които помагат в този тежък момент.

Близките и приятелите й разпродават благотворително всичко, което могат, за да помогнат

Млада жена се бори с тежко онкологично заболяване, а хората от родния й град Роман опитват да й помогнат чрез
редица благотворителни инициативи, съобщава Нова телевизия.

Част от тях са предимно в социалните мрежи, но сега се налага да опитат и други начини, защото за болната жена
е ценна всяка минута.

Едва сдържайки сълзите си, близките на 31-годишната учителка Деница Николова разказват за битката й с рака,
която започва миналата година. Минава през операции и терапии в България, но болестта не си тръгва и сега
спешно е нужна нова надежда за нея, за семейството й и за малкото й момченце.

"Единствената надежда за лечението на Дени, тя да продължи да живее и да се радва на детето си, е лечение в
Турция", казва Илиана Лакова, която е приятелка на Деница.

Всичко дотук е плащано от семейството й, но новата сума от 30 000 евро, които трябва да бъдат осигурени най-
късно до 14 септември, сега е непосилна за тях. На помощ идват роднини, приятели, но и съвсем непознати хора.

1000 лева например събраха само за 2 дни децата от ученическия клуб към Българския червен кръст в Мездра.
Групата пристигна с влак в съседния град, за да помогне. Никой не ги е канил. Просто научили и дошли сами.

Децата събрали играчки и книги, изработили сувенири, които продават, за да съберат парите, а учителите им и
социални служители им помогнали с финансови средства. Наели се с нелеката инициатива по своя идея и с
конкретни мотиви.

"Първо – желанието да върна усмивката на тази жена. Желанието да й върнем живота – старият живот, щастливия
живот", казва ученичката Анна Атанасова.

Близките и приятелите също разпродават благотворително всичко, което могат, за да помогнат на младата жена
да пребори тежкото заболяване.

"Надеждата е голяма", казва братовчедка й Десислава Петрова.

"Затова моля всички хора, които имат възможност, да споделят, да разпространяват, да даряват. Защото животът е
безценен", казва Илиана Лакова.

"Умолявам всички да помогнат. Кой, с каквото може", призова Десислава Петкова.

"Знам, че ще се случат нещата – тя ще оздравее и ще продължи да живее, да бъде щастлива и лошото ще бъде
забравено", казва Илиана.

"И аз знам, че тя е най-силният човек на света и ще се справи", казва братовчедка й Десислава.

Дарителска сметка:
BG56RZBB91551015085925

Заглавие: Млада учителка се бори с онкологично заболяване, 30 000 евро нужни за лечението

Дата: 05.09.2022 10:17
Медия: Флагман.бг

https://www.flagman.bg/article/274738


BIC:RZBBBGSF
Валута:EUR-КБС БАНК
Титуляр:ДЕНИЦА ТОНИЕВА НИКОЛОВА

От Animal Hope Kazanlak излязоха с призив за даряване на храна, която да бъде откарана до наводнените райони,
където бедстват животни. Ето какво написаха от неправителствената организация:

Въпреки че и при нас нуждаещите се не са малко, няма как да подминем бедствието, което сполетя селата в
Карловска област.

Помощта сега е насочена към хората, но там има едни същества, които не могат да говорят.Те също страдат, не
разбират какво се случва, страхуват се и са гладни.

От днес до сряда (07.09) вечерта стартираме кампания за набиране на храна за животни:

Кучешка и котешка гранулирана храна в малки фабрично запечатани пакети.

Консерви за кучета и котки

Концентриран фураж за дребни преживни (овце,кози), кокошки, зайци.

Малко са оцелелите, но все пак ги има

Тук е мястото да призовем фермерите да се включат и по-мащабно.

Очакваме подобна информация от кметствата

Можем да занесем и продукти за хора.

Към момента дарения ще се събират в зоомагазин "СОМА".

Ако от другите зоомагазини и ветеринарни клиники в Казанлък имат желание да станат събирателен пункт, моля
свържете се с нас ще ви добавим в списъка

0896600524 Ивелина ; 0896784218 Соня

За хората, които искат да се включат в кампанията, но не са от Казанлък, ще поставим сметката на фондацията.
Като основание за дарението можете да запишете "бедствие".

Отново напомняме дарения за бедствието ще се събират само до 07.09.2022 г. сряда.

IBAN: BG41FINV91501216131262 BIC:FINVBGSF Първа Инвестиционна банка Фондация Animal Hope Bulgaria-
Kazanlak или PayPal: ivi_nedkova@antonia

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Мездра ще се присъедини към кампанията "Да изчистим България заедно"

Община Мездра отново ще се присъедини към Националната кампания "Да изчистим България заедно" на bTV
Media Group - най-мащабната доброволческа инициатива у нас, която цели да изгради обществена чувствителност
по въпросите, свързани с опазването на околната среда и да направи България чиста в дългосрочен план.

За десета поредна година "Да изчистим България заедно" ще обедини институции, неправителствени и бизнес
организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. Тази година инициативата се провежда

Заглавие: Animal Hope Kazanlak стартира спешна кампания в помощ на бедстващите от наводненията животни

Дата: 05.09.2022 12:06
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Мездра ще се присъедини към кампанията "Да изчистим България заедно"

Дата: 05.09.2022 14:50
Медия: Враца днес

https://presstv.bg/accent/animal-hope-kazanlak-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD/
https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19497149&SiteID=922


под наслов "Подай ръка на природата" и е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на
планетата, бъдещето и възпитанието на децата.

Денят на голямото почистване, в което ще се включи и Община Мездра, е 17 септември 2022 г. (събота).

В тази връзка Община Мездра призовава жителите и гостите на гр. Мездра и на останалите населени места в
общината, ръководствата на учебни заведения, учреждения, политически партии, неправителствени организации и
фирми да вземат активно участие в почистването на обществените територии и на замърсените зони в населените
места!

Раздаването на чували и ръкавици на доброволците се осъществява от служители в отдел "Устройство на
територията, техническа инфраструктура и опазване на околната среда" (УТТИООС), стая №110 на Община
Мездра.

В деня на почистването - 17 септември, гражданите, които искат да се включат в кампанията, също ще имат
възможност да получат необходимите чували и ръкавици от Дежурния по съвет.

Община Мездра пояснява, че събраните чували с отпадъци трябва да се поставят до контейнерите за смет в града,
след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника. Местата за събраните отпадъци по селата се определят
по преценка на съответното кметство.

В Русе чрез благотворителната кампания "Училищен звънец с Каритас" се събират средства в подкрепа на
ученици. Това съобщиха от неправителствената организация "Каритас" в града.
Освен парични дарения се приемат също ученически раници, нови или добре запазени учебни пособия и
принадлежности, от които има нужда всяко дете в училище.
Събраните средства и дарения ще помогнат на около 150 деца в училищна възраст, за които "Каритас"- Русе, се
грижи. Една трета от тях са деца на украинци, намерили убежище от войната в района на Русе. Останалите са
потребители на социалните услуги, управлявани от неправителствената организация в района на градовете Русе и
Белене, съобщиха от "Каритас".
Оттам са организирали и анкетно проучване сред представители на украинската общност, което е показало, че две
трети от децата в училищна възраст ще влязат в русенските класни стаи на 15 септември. Останалите ще
продължат обучението си онлайн в украинската образователна система. 

Създадена е организация и социалните служби ще съдействат на пострадалите от наводнението

Повече от 70 специализирани машини и близо 850 служители на редица държавни институции, включително
пожарната, армията, пътната агенция, горските стопанства, както и доброволци се включиха от началото до
настоящия момент в преодоляването на последиците от наводнението в област Пловдив, където е обявено
частично бедствено положение.

От вчера на терен работи техника на горското стопанство в Смолян, а рано тази сутрин към най-пострадалите села
в района на Карлово бяха изпратени машини от "Автомагистрали" ЕАД. Багери, самосвали, камиони, товарачни
машини и резачки се използват от екипите, които разчистват пътища, речни корита, обществени сгради, къщи и
дворове.

Днес наличната техника в района на най-пострадалите села е вече двойно повече в сравнение с вчерашния ден.
На мястото на бедствието дневно работят около 150 военни, 100 служители на други ведомства - Националното
тол управление, Агенция "Пътна инфраструктура", областните дирекции на МВР, на ГДПБЗН и др.

Създадена е организация и социалните служби ще съдействат на пострадалите от наводнението да подадат
своите заявления за получаване на еднократната финансова помощ от държавата в нейния максимално допустим
размер. На хората от най-тежко пострадалите села ще бъдат предоставени и пакети с хранителни продукти. След

Заглавие: В Русе чрез кампанията "Училищен звънец с Каритас" се събират средства в помощ на ученици

Дата: 05.09.2022 14:59
Медия: Утро Русе

Заглавие: 850 служители на институции и доброволци се включиха в преодоляване на бедствието в
Пловдивско

Дата: 05.09.2022 15:17
Медия: Инфо мрежа

https://utroruse.com/article/844832/
http://infomreja.bg/850-slujiteli-na-institucii-i-dobrovolci-se-vkliuchiha-v-preodolqvane-na-bedstvieto-v-plovdivsko-118781.html


като бъдат подадени данни за щетите във Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане,
предстои комисията да излезе с решение каква част от наличните 35 млн. лв. във Фонда за бедствия ще бъдат
отпуснати за възстановяването на региона.

Общинските служби "Земеделие" приемат заявления за щети от земеделците, включително в почивните дни.
Екипи на Напоителни системи са на терен, като е направен оглед на всички съоръжения по течението на реката.
Извършва се и проверка за сечите в района.

АВТОР: INFOMREJA.BG 

Дата на публикуване: 04.09.2022 14:05 Уважаеми граждани,
Екипите ЦОП и ДЦПДМУТС гр. Елин Пелин организират Дарителска кампания за събиране на дрехи, пакетирани
храни, вода, одеала, фенери и батерии. 
Каним всички съпричастни към пострадалите от наводненията в с. Каравелово с. Богдан на 5 септември през
целия ден да дарят в двора на центъра /до болницата/ на ул. "Здравец" №19, гр. Елин Пелин до 19:00 ч.
В понеделник - 05.09.2022 г. от 17:00 до 19:00 часа пред сградата на Община Елин Пелин се организира
Благотворителен базар за пострадалите от наводненията. На базара ще бъдат изложени картини и декорации,
изработени от децата в ЦОП и продукти на местни творци.

Продължава разчистването на образувалите се кал и наноси от дъждовете и наводненията в карловските села
Богдан, Каравелово и Слатина.

В отстраняването на щетите и в укрепването на речните корита ще се включи тежка техника. Ще се включат и 100
военнослужещи и 150 доброволци, каза за БНР областният управител на Пловдив Ангел Стоев.

Той увери, че за хората в района на бедствието е осигурена вода и храна.

Работи се и за осигуряването на временни жилища за хората, които няма да могат да се завърнат временно по
домовете си:

"Тези хора ще бъдат настанени във фургони, които са напълно пригодени за живот".

Ангел Стоев допълни, че се работи и за възстановяване на водоподаването в засегнатите райони:

"Без вода продължават да бъдат селата Слатино, Богдан и Каравелово. В село Слатино има скъсана мрежа в
продължение на около километър, обаче вече имаме решение с ВиК-Пловдив, а то е - четирите села ще бъдат
снабдени с вода по временни водопроводи, а след това ще се пристъпи към поетапно изграждане на
водопроводната мрежа на селата".

Областният управител на Пловдив увери, че днес започва работа формираната от Община Карлово комисия, която
ще посети всички наводнени къщи в района и ще опише причинените от бедствието щети.

Правителството се очаква да вземе решение за предоставяне на диференцирана помощ за пострадалите от
наводненията в Карловско домакинства, а хората в района ще получат като помощ и полагащата им се в такива
случаи финансова помощ от Агенцията за социално подпомагане.

Ще бъдат предоставени и храна и вода от Държавния резерв.

Започнаха да се събират първите доброволци в село Богдан. Това са 20-30 души, сред които двама 21-годишни
младежи от Ботевград, които снощи са пристигнали в селото.

На място има и тежка техника, която ще се включи в разчистването на поречието.

Местните хора получават вода и хранителни продукти, ситуацията се нормализира.

Заглавие: Дарителска кампания в подкрепа на пострадалите от наводненията в община Карлово

Дата: 04.09.2022 23:55
Медия: Община Елин Пелин

Заглавие: Военнослужещи, доброволци и тежка техника отстраняват щетите от наводненията в карловските
села

Дата: 07.09.2022 09:29
Медия: Българско национално радио

https://www.elinpelin.org/currentNews-7944-newitem.html
https://bnr.bg/post/101701308/voennoslujeshti-dobrovolci-i-tejka-tehnika-otstranavat-shtetite-ot-navodneniata-v-karlovskite-sela


Бургазлията Иван Авджиев страда от онкологично заболяване. След успешно премахнат тумор на мозъка и
множество изследвания в турска специализирана клиника, се установи, че основата на заболяването е рак на
белия дроб. Продължава лечението на мозъка докато се стабилизира, но са назначени химиотерапия и
лъчетерапия, които са скъпи медикаментозни манипулации, а семейството на Иван Авджиев не разполага с
необходимите средства. 
Необходимата сума е над 40 000 евро. Открита е дарителска сметка с титуляр Иван Авджиев, на която всеки може
да дари средства. 
((CECBBGSF)) IBANBG66CECB979010G3267000 Титуляр:Иван Тодоров Авджиев! 
Семейството на Иван благодари на всички, които са помогнали до този момент и се надява на подкрепа, за да
продължи неговото лечение. 

Хората се обръщат с горещ призив към всички за набиране на средства, за да може да се възстанови покрива на
училището

Родителското настоятелство към Основно училище "Душо Хаджидеков" в Пловдив се обръщат към всички
граждани, съпричастни с българското образование, с апел за помощ.

Както знаете, едно то най-старите учебни заведения в града под тепетата бе засегнато от огнената стихия преди
седмица. Сградата бе обхваната от пожар по време на ремонтни дейности и изгоря целият ѝ покрив.

Целият покрив на Душото гори (ГАЛЕРИЯ И ВИДЕО)

"Огнената стихия и водата заличиха години труд и унищожиха част от материалната база на школото," пишат
родителите на деца, които учат там.

"Ние сме съпричастни към случилото се и ще направим всичко по силите ни, за да помогнем за възстановяването
на училището и учебния процес. Така както са го правили нашите предци родолюбци, какъвто е бил и Душо
Хаджидеков, който дарява лични средства за построяването на четири училища в далеч по трудни времена."

Родителите вярват, че желанието на цялата общественост е децата да се върнат по-скоро в класните стаи. За тази
цел е открита дарителска сметка, по която се набират средства.

IBAN: BG80STSA93000026132972

банка ДСК

Основание: Дарение за подпомагане и възстановяване на учебния процес

Спешно разчистват покрива на Душото – СНИМКИ 

Събитието ще се проведе на 24.09.2022 г. от 11:00 ч.

Комплексен онкологичен център - Бургас, с подкрепата на Община Бургас за пореден път организират
БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА-ВЕЛОТОН (съвместно каране на велосипеди на лекуващи, пациенти и техните
близки).

Заглавие: ЗОВ ЗА ПОМОЩ! Бургазлията Иван Авджиев се нуждае от средства за лечение

Дата: 07.09.2022 12:21
Медия: Poligraff.NET

Заглавие: Родители от изгорялото училище "Душо Хаджидеков" с апел за помощ

Дата: 07.09.2022 12:22
Медия: Под тепето

Заглавие: КОЦ-Бургас организира благотворителен велотон, вижте как да се запишете

Дата: 08.09.2022 13:00
Медия: Флагман.бг

https://poligraff.net/news/zov-za-pomoshh-burgazliyata-ivan-avdziev-se-nuzdae-ot-sredstva-za-lecenie/76019
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Събитието ще се проведе на 24.09.2022 г. от 11:00 часа.

Маршрутът на ВЕЛОТОН-а (5 км.) е по улиците на града и Морската градина, с начало-Корпус 3 на КОЦ-Бургас и
край-Пантеона. Предвидени са медицинско осигуряване и полицейски ескорт.

На участниците се осигурява тениска с логото на кампанията.

Предоставени са и 20 общински велосипеда.

Събраните средства от серията "Спортувай с мисия с КОЦ- Бургас ", ще се използват за закупуването на апаратура
за онкоболни пациенти, които стават част от дарителски кампании.

Всеки, обичащ да кара велосипед е добре дошъл!

Телефон за повече информация :0887607596

Мостовете в наводените села са унищожени

Семейства от потопените села питат държавата как без пътища и мостове децата им ще се завърнат в класните
стаи на 15 септември.

Единственият връзка между двете части на село Слатина в момента е през реката в дерето, затова хората се
молят падналият мост да бъде възстановен по-бързо.

Липсата на мост затруднява и сметоизвозването, хората се опасяват от зарази.

Николай Иванов разчиства наводнената си къща с помощта на приятели. Благодари на Бога, че по време на
потопа майка му, съпругата му и 4-годишното му дете оцеляват. "Майка ми жена ми и детето ми са били в къщата,
било страшно покатерили са се през гаража, през покрива на комшиите, било доста страшно", разказва той.

Дичо Войков е пътувал цяла нощ от Малко Търново, за да помогне. "Първи ден ми е от отпуска и ще остана докато
съм полезен", казва той.

Местните хора имат нужда от още доброволци и молят за помощ.

Междувременно с дронове, джи пи ес устройства и целия ресурс от инспектори държавата започна масови
проверки над горите в Карлово. Основната цел на земеделското министерство е да се установи по категоричен
начин има ли незаконна сеч и това ли е причината за водното бедствие от миналата седмица.

Ако искате да помогнете: С текст POMAGAME на DMS 17 777 всеки може да дари в помощ на пострадалите села в
Карловско.

Снимка: Димитър Даскалов, личен архив

Кампания за набиране на средства на Димитър Даскалов бе стартирана, съобщава "Дарик".

"Казвам се Димитър Даскалов, син, съпруг и щастлив баща на две деца". – Така Митко започва разказа си за
заболяването с което е диагностициран през лятото – четвърти стадий на рак в стомаха. "За съжаление на този
етап операция няма как да бъде извършена, заради факта, че в момента е засегнат 100% от стомаха.

Последните три седмици за мен са истински кошмар. Дните и нощите ми минават далеч от децата ми и в различни
болници. Надеждата за мен дойде от болница Мемориал в Турция, където се намирам и в момента", разказва
Митко.

Заглавие: След потопа: Хората се питат как децата им ще тръгнат на училище

Дата: 08.09.2022 12:17
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Стартира кампания в помощ на Димитър Даскалов

Дата: 07.09.2022 17:31
Медия: БГ вест
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В болницата му дават надежда, че дори и битката да е продължителна и трудна … той има шанс да се върна здрав
при децата си. "Да бъда тяхната упора, скала, приятел и баща. Лечението ми тук за съжаление обаче е непосилно
за мен и семейството ми и имам нужда от вашата помощ", признава Митко.

И споделя: "Пътят ми ще бъде дълъг и труден … според лекарите около 2 години…Казват, че няма по-голямо
щастие от това да правиш добро. Винаги съм срещал в живота си добри хора и съм благодарен на Господ за това.
Днес заставам пред вас и с молба добри хора да ми помогнете в борбата ми с тази коварна болест. Да ми
помогнете и дадете шанс да се прибера вкъщи при семейството си".

Това е апелът на Митко. Той благодари на всички, които са помогнали за лечението му, но и за тези, които нямат
възможност, но се молят за него и мислено го подкрепят. "Всяко дарение и споделяне е крачка напред за мен
към мечтата ми да бъда здрав и да живея отново живота си пълноценно", признава още той.
Сега Димитър Даскалов ще продължи лечението си в Израел. За целта той се нуждае от първоначална сума от 70
000 долара. До момента са дарени 50 000 лева.

Дарение можете да направите лично до майката на Митко:

IBAN: BG04BPBI79304030163101
BIC: BPBIBGSF
титуляр – Йорданка Борисова Кирева
paypal – [email protected]

За трета поредна година ОУ "Неофит Рилски" в Килифарево подкрепя националната кампания "Купи 1 книга. Дари
я на своето училище". В основата на инициативата стои идеята на първия учебен ден учениците да донесат в
училище книга вместо традиционния букет с цветя. С този символичен акт децата не само ще споделят любимите
си книги с приятели и съученици, но ще се превърнат в своеобразни посланици на четенето. От миналогодишната
инициатива учебното заведение прибави към библиотечния си фонд над 30 нови и интересни книжни издания.

"Благодарим на всички, които ни подкрепиха и донесоха книги миналата година. Нека заедно превърнем книгите в
символ на началото на новата учебна година и в знак за любовта ни към четенето"- апелират от екипа на
основното училище.

С благотворителна инициатива "Подари живот, вместо цвете на 15 септември", така ще започнат новата
учебна година учениците от Иновативното основно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Мездра. Идеята е
букетите за първия учебен ден да бъдат заменени с дарение за лечението на Христо Пенчев от Мездра.

Инициативата е по предложение на директора на учебното заведение Галя Богданова, като целият колектив и
родителите са съпричастни към нея.

"Вярваме, че заедно можем да върнем живота на един млад човек, съпруг и баща. Приканваме всеки, който има
възможност, да дари средства в кутията за дарения в ИОУ "Св. св. Кирил и Методий"", призовават от учебното
заведение.

През миналата учебна година възпитаниците от мездренското основно училище дариха всички събрани средства
за каузата на Христо от традиционния благотворителен базар под наслов "Великден Вкусен и Шарен", както и от
организирания Коледен базар.

Междувременно в училището се подготвят да посрещнат учениците. Почистено и освежено е пространството вътре
и извън сградата, поясни директорът, като отправя молба към всички да се пази и поддържа чисто.

На 15 септември прага на основното училище предстои да прекрачат над 250 деца.

Заглавие: Учениците от ОУ "Неофит Рилски" в Килифарево даряват книги на първия учебен ден

Дата: 09.09.2022 10:07
Медия: Радио Велико Търново

Заглавие: ИОУ "Св. св. Кирил и Методий" с благотворителна инициатива за първия учебен ден
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Енорията на столичния храм "Рождество Христово" в ж.к. "Младост" 3 организира дарителска кампания за деца от
Северозападна България в подготовка на първия учебен ден.

До 17 септември се събират ранички, тетрадки, боички и всякакви училищни пособия, които да стигнат до децата в
нужда от 1 до 4 клас. В неделното училище даренията ще бъдат комплектовани и впоследствие транспортирани до
съответните населени места.

"Това е най-бедното място в цяла Европа и е като жадна земя. Там има нужда от всичко. Там наистина си струва
да се полива, защото това семе ще даде плод", коментира богословът Велина Андонова, която води неделното
училище в храма.

Тя допълни, че досега са подпомагали селата Расово и Брегово, както и неделното училище в Медковец.

"Нашите дечица са от многодетни семейства и родителите, ако имат възможност, купуват, но не всичко, което
трябва. Ще бъдат необходими тетрадки с тесни и широки редове, квадратчета, само с широки редове, нотни
тетрадки, скицници, блокчета. Пластилин, ножички, гуми, лепило, сметало", обясни директорката на училището в
село Расово Веселка Викентиева-Георгиева.

По думите ѝ раздаденото миналата година е достигнало "до най-бедните и добри деца, защото децата на
Северозапада са много добри, но не са попаднали на правилното място".

В училището в Расово учат 70 деца.

Повече за благотворителната инициатива чуйте в звуковия файл.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Да бъде преустановена външната реклама на тютюневи изделия, да се забрани спонсорството от страна на
компании производители на тютюневи изделия, да бъде реализирана идеята за национален междуведомствен
съвет, координиращ действията в борбата срещу тютюнопушенето, да бъде засилена и ресурсно обезпечена
системата за контрол на тютюнопушенето на закрити места – това са част от предложенията, които представители
на Коалицията за живот без тютюнев дим, членове и симпатизанти на Сдружение "България без дим" и Фондация
"БлуЛинк" ще представят пред политическите сили, участващи в парламентарните избори на 2 октомври. Това
съобщиха от организациите на пресконференция днес.

От коалицията, сдружението и фондацията поемат гражданска мисия за ангажирането на политическите сили с
проблемите, предизвикани от употребата на тютюневи и свързани с тях изделия у нас.

България продължава да бъде на челно място в Европа и света по тютюнопушене, особено сред младите хора, и
това е повече от притеснително, защото води до много сериозни последици за здравето, категорични бяха д-р
Маша Гавраилова от Коалицията за живот без тютюнев дим и д-р Гергана Гешанова от Сдружение "България без
дим".

Те обясниха, че са се запознали с предизборните програми на политическите партии и вече са провели първите си
среща с ПП ГЕРБ и "Продължаваме промяната", като очакват отклик и реакция и от други политически сили.

Д-р Гергана Гешанова припомни колко важно е да се осъществи идеята за насочването на 1% от акцизите върху
продадения алкохол и тютюневите изделия във фонд, който да използва тези средства за целите на превенцията.

От друга страна, напоследък се забелязва тенденция тютюневата индустрия да става все по-изобретателна, като
предлага нови класове никотин-съдържащи изделия като например вейпове (сладки цигари), стана ясно на
пресконференцията.

Заглавие: Набират се благотворително ранички с учебни пособия за деца от Северозапада
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"Те са не по-малко опасни, защото така или иначе водят до никотинова зависимост", подчерта д-р Гавраилова.

"Странно е, че за райския газ се вдигна толкова шум, а се мълчи за тези неща", каза д-р Гешанова.

На пресконференцията стана ясно, че в глобален план борбата с тютюнопушенето вече се обвързва и с борбата
срещу промените в климата, а целта, която ЕС възприема, е до 2040 г. сред населението на общността да има не
повече от 5% пушачи.

Тютюневият гнет над българите трябва да спре, България трябва да стане част от световното движение
"Поколение без тютюн" - този призив отправи Павел Антонов от Фондация "БлуЛинк".

Гражданска инициатива събира средства в помощ на пострадалите от наводнението в района на Карлово.

Пред БТА един от инициаторите - Никола Рахнев от Гората.БГ, заяви, че вълната на съпричастност е голяма и утре
се очаква около 200 души да помогнат за разчистването на двете села - Богдан и Каравелово.

Рахнев допълни, че само днес е разговарял с над 30 души.

Със събраните от дарения средства до момента са осигурени 500 чифта гумени ботуши, 500 лопати, 1000 кофи,
хиляди литри питейна вода, суха и трайна храна. От тези средства ще бъде платено и за машини, които ще
помогнат за разчистването.

Утре доброволците от София заедно ще тръгнат в 8:00 часа от паркинга на магазин "Метро" на бул. "Цариградско
шосе", а срещата в с. Богдан е в 10:30 часа.

Организаторите допълват, че всеки желаещ да помогне може да дари средства по банковата сметка на
фондацията Гората.БГ.

На 07.09.2022 г. чрез жребий бяха определени петте неправителствени организации (НПО), които ще участват в
Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт през
второто полугодие на 2022 година.

Жребият бе теглен в Министерството на правосъдието в присъствието на представители на неправителствени
организации от комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието. Така до края на годината в
заседанията на Съвета ще участват Фондация "Институт за пазарна икономика", Сдружение "Национална мрежа
за децата", Сдружение "Програма за развитие на съдебната система", Фондация "Български институт за правни
инициативи" и Сдружение "Международен правен център – Интернешънъл Лигъл Адвайз Център".

Съгласно чл. 3, ал. 5 от Постановление № 3 на Министерски съвет от 13.01.2016 г., когато на критериите за
членство в Съвета отговарят повече от пет НПО, същите участват в неговите заседания на ротационен принцип за
срок от 6 месеца, определени чрез жребий от Министерство на правосъдието. Съгласно проведената през 2021 г.
процедура за определяне на неправителствени организации – членове на Съвета, на критериите за членство и
право на участие в тегленето на жребия отговарят седем НПО. Освен излъчените днес по силата на жребия, като
наблюдатели в Съвета могат да участват и останалите две НПО - Сдружение "Център за съзидателно правосъдие"
и Сдружение "Клуб на адвокатите франкофони".

Всички седем неправителствени организации бяха поканени да присъстват на тегленето на жребия, в
Министерство на правосъдието дойдоха представители на Фондация "Институтза пазарна икономика" и Фондация

Заглавие: Гражданска инициатива събира средства в помощ на пострадалите от наводнението в района на
Карлово
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Заглавие: Жребий определи петте неправителствени организации в Съвета за съдебна реформа до края на
годината

Дата: 07.09.2022 12:09
Медия: ABCnews.bg

https://www.parvomai.net/news/549019/grazhdanska-initsiativa-sabira-sredstva-v-pomosht-na-postradalite-ot-navodnenieto-v-rayona-na-karlovo
https://www.abcnews.bg/bg/news/16625417479909/zhrebiy-opredeli-pette-nepravitelstveni-organizatsii-v-saveta-za-sadebna-reforma-do-kraya-na-godinata


"Български институт за правни инициативи".
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