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БДФ В МЕДИИТЕ

Близо 290 000 лева са набрани до момента от двата DMS номера в помощ на пострадалите от наводненията в
карловско. По кампанията DMS KARLOVO са постъпили около 250 000 лв., а по кампанията DMS POMAGAME -
близо 40 000 лв.

Даренията от кампанията на общината DMS KARLOVO ще се ползват за възстановяване на публичната
инфраструктура, обществените пространства и в помощ на хората. Кампанията на доброволческите организации
DMS POMAGAME е насочена към закупуване на битови електроуреди, мебели, учебни пособия за учениците.

Много средства и предметни дарения са постъпили и на място в пострадалите села, а стотици хиляди хора са се
отзовали в помощ на пострадалите, заявиха в "Денят започва" Теодора Бакърджиева от Български дарителски
форум и Елица Баракова от фондация ВCause.

"В крайна сметка сега, пред руините и нещастието на хората, се хванахме на работа. Не мисля, че има разделение
- напротив, кризата отново обединява хората. Дори някои да не са съгласни, че е най-справедливият начин отново
дарителите и доброволците да платят цената и да изнесат ситуацията, активните хора искат да участват. И
доброволчеството, и дарителството отдавна в България са модерният начин да участваш, освен изборите и
протестите.", каза Елица Баракова.

Целия разговор вижте във видеото.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Най-голямата национална екоинициатива, която поощрява едновременно рециклирането и четенето - "Книги за
смет", започва есенната си обиколка в страната през септември. Тя е част от националното турне на кампанията,
която тази година отбелязва 10 години с подкрепата на Kaufland в рекордните 15 града.

Първият етап от националното турне на "Книги за смет" се състоя през май и юни на паркингите на хипермаркети
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Kaufland в Карлово, Видин, Плевен, Велико Търново, Варна, Русе, Силистра, Хасково, Кюстендил, Петрич и Стара
Загора. В него бяха събрани близо 12 тона пластмаса и раздадени 11 800 книги.

Вторият етап ще започне от Бургас на 10 септември. В морския град ще има два пункта за предаване на пластмаса
- на паркинга на Kaufland в квартал "Славейков" и пред Пантеона в Морската градина. Всички събирани
пластмасови отпадъци ще се рециклират от "ЕКОПАК България", които са партньори на инициативата от самото й
създаване.

Според регламента на "Книги за смет" всеки, който предаде килограм, годна за рециклиране пластмаса, получава
в замяна книга по избор. Организаторите препоръчват на желаещите да се включат в есенното издание на
кампанията да носят пластмасата опразнена от съдържание, почистена и смачкана, за да заема по-малко място.
Те припомнят, че сред отпадъците, които няма да бъдат приемани, са блистери от лекарства, туби от масла,
домакински електроуреди.

За десетте години, в които се провежда, "Книги за смет" са предадени над 100 тона пластмасови отпадъци за
рециклиране и са раздадени над сто хиляди книги. По данни на организаторите с всяка изминала година
популярността на инициативата расте, а с нея нараства и количество събрана пластмаса за рециклиране.

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

Като част от Schwarz Group в България компанията прилага RЕset Plastic - стратегията срещу замърсяването с
пластмасата. В дългосрочен план компаниите в групата Schwarz, към които е и Kaufland, трябва да намалят
употребата на пластмаса с минимум 20% до 2025 година, да направят пластмасовите опаковки на всички свои
собствени марки максимално рециклируеми, както и да включат средно 25% рециклат в опаковките същите на
тези продукти.

Повече информация за "Книги за смет" може да откриете на страницата във FB/knigizasmet.

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.
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-и 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
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програмиране.
За допълнителни въпроси:
Симона Бондикова, Координатор на програмата, sbondikova@frgi.bg
Петър Андреев, Координатор на програмата, pandreev@frgi.bg 

Краен срок: 3 октомври 2022

Фондация "BCause: в помощ на благотворителността" обявява конкурс по фонд "Ние можем" със специален фокус
върху украински младежи в България. Конкурсът се финансира с дарение от Лидл България чрез договор с
Български дарителски форум.

Конкурсът има за цел да подпомогне адаптацията и бъдещата самостоятелност на младежи бежанци от
Украйна. Основен фокус на конкурса е подкрепа за включването на младежите в образователната система,
придобиване на степен за професионални квалификация, търсенето, намирането и започване на работа. В
конкурса могат да кандидатстват НПО, които имат капацитет и мотивация да работят за професионално или
образователно развитие на младежите. Младежите могат да са на възраст от 16 до 35 години.

Допустимо е включване и на български младежи като част от подкрепяната група – до една четвърт от нея.

Дейностите могат да включват, но не се изчерпват с:

Професионални курсове
Курсове по български
Шофьорски курсове
Професионално / кариерно консултиране
Начални предприемачески умения
Психологическа подкрепа

Дейностите за подкрепа могат да бъдат групови или индивидуални, според броя, нуждите и особеностите на
целевата група. Кандидатите могат да ги организират сами или да насочват младежите към дейности,
организирани от други институции.

Изплащането само на стипендии за учене не е позволено.

Изисквания към кандидатите: познания и досегашен опит от работа за професионална или образователна
подкрепа на младежи, познаване на проблемите на украинските бежанци.

Максимално финансиране на проект: 10 000 лева

Очаквани резултати:

Придобити и сертифицирани с признат национален документ за ниво/квалификация
езикови/професионални и други умения
Подобрени възможности за започване на работа
Намалени/ преодолени психологически травми, вследствие на преживяното в Украйна
Повишена увереност и мотивация за живот и реализация в България

Индикатори на програмата: подкрепени: 7 проекта, минимум 60 младежи

График:

Срок за кандидатстване: 3 октомври 2022

Обявяване на одобрените: 10 октомври 2022

Формуляр (.doc)

Бюджетна таблица (.xsl)

За повече информация: www.bcause.bg
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Фонд "Валя Крушкина" при Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява eдинадесетото издание
на конкурса за годишните награди "Валя Крушкина – журналистика за хората". Целта на наградите е да бъдат
отличени онези достойни журналисти, които са доказали своята смела позиция, отстоявана в името на
гражданите. 
Български журналисти от различни медии, издавани в България или чужбина могат да бъдат номинирани от трети
лица или да се самономинират в една от четирите категории:

Пишещ журналист - печатни медии и онлайн медии;
Журналист от електронна медия - радио и телевизия;
Снимащ журналист - оператори и фотографи;
Журналист - надежда - млад журналист.

Какви са условията за номинация? 
Материалите, с които журналистът участва, трябва да са авторски и да са публикувани в последните 12 месеца – от
11 септември 2021 до 10 септември 2022 година). Останалите условия ще откриете в Указанията за номиниране. 
Как се номинира?
Участието в конкурса става чрез попълване на Формуляр, в който трябва да се опишат мотивите за номинацията.
Материалите също трябва да бъдат представени. Попълнените формуляри с номинации, както и материалите се
изпращат на електронна поща: konkurs@frgi.bg 
До кога е отворен конкурсът?
Номинации се приемат на горепосочения електронен адрес в срок до 01.11.2022. 
Как ще се оценяват материалите?
Материалите ще бъдат оценявани от независимо жури, състоящо се от журналисти от различни медии,
включително носители на наградата през годините. Критериите за оценка на представените в конкурса материали
са обективно и широко представяне на конкретен казус, нестандартното му отразяване и други.
Наградите "Валя Крушкина – журналистика за хората" са част от дейността на Фонд "Валя Крушкина",
учреден при Фондация "Работилница за граждански инициативи" на 11 септември 2012 г. През годините са
правени различни промени в категориите на конкурса, отразяващи тенденциите в развитието на
журналистиката у нас. Конкурсът става все по-разпознаваем в журналистическите среди, както и извън тях.
В досегашните 10 издания на конкурса са номинирани над 460 журналисти с повече от 950 материала.
Наградите се превърнаха в мерило за качествена журналистика и в гилдията, и сред широката
общественост се приемат за сериозно признание за работата на наградените журналисти. 

За ефективна работа в мултикултурна среда в учебните заведения се обучаваха специалисти в Търговище.
Дейностите и информационната среща са по проекта "Готови за многообразие", съобщи Невена Маджарова –
изпълнителен директор на Клуба на нестопанските организации в областния град. 
В срещата участват партньори по проекта от Основно училище (ОУ) "Иван Вазов" в Търговище, както и
представители на Клуб за нестопанските организации.
Обсъдени са изминалите дейности по проекта, насочени към образователните специалисти, за усвояване на
знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда в училище и в детската градина. Участниците са
дискутирали следващите стъпки за всеки от партньорите в посока на запазване и развиване на уменията на
специалистите за работа в среда на многообразие, чрез съвместна реализация на стратегия за дейности, които
могат да приложат в образователната институция.
От Клуба на нестопанските организации в Търговище поясниха, че от 2018 г. Фондация "Тръст за социална
алтернатива" разпространява в България обучителния проект "Заедно в пъстър свят". Целта е да изостри
чувствителността на преподавателите към ползите от приобщаващите подходи и да ги подпомогне в осъзнаването
на отговорностите и капацитета, който притежават за осъществяване на положителни промени в полза на децата
и семействата, каза още Маджарова.
Проектът предвижда над 200 педагогически специалисти да преминат серия от обучения за работа в
мултикултурна и многообразна среда. 
Проектът "Готови за многообразие" е финансиран по процедура "Повишаване на капацитета на педагогическите
специалисти за работа в мултикултурна среда" на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж",
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 

Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: За ефективна работа в мултикултурна среда в учебните заведения се обучаваха специалисти в
Търговище
Дата: 13.09.2022 15:11
Медия: Утро Русе

Заглавие: Благотворителен концерт в Казанлък в подкрепа на "Готови за успех"
Дата: 13.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://utroruse.com/article/848115/
https://www.ngobg.info/bg/news/126850-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85.html


Млади изпълнители от Казанлък организират благотворителен концерт в Народно читалище "Искра – 1860". 
Победителката в конкурса "Царица Роза 2022" Белослава Желева е организатор на събитието, което ще се
проведе тази вечер (13 септември) от 18:00 часа. 
Програмата е с участието на Балетен танцов център "Грация", групите "Октава" и "Desire Band", спортен клуб по
художествена гимнастика "Розова Долина" и Елвира Илчева, а водещи са Белослава Желева и Лъчезар Йорданов. 
Набраните средства ще бъдат дарени на "Готови за успех" - програма на фондация BCause в партньорство с
Фондация "Сирак".
"Готови за успех" осигурява стипендии за отлични ученици в 11 и 12 клас и студенти в държавни учебни
заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.
Повече за програмата можете да научите тук: https://www.bcause.bg/gotovi-za-uspeh.html 

Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към превенция и
преодоляване на насилието срещу жените, момичетата и други уязвими групи в България.

Конкурсът е част от стратегическите дейности на БФЖ за постигане на равнопоставеност на половете и на
общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, основани на пола. Инициативата ще подкрепи
граждански организации и колективи, които работят за системна промяна за жените, момичетата и всички
уязвими и маргинализирани общности.

Сред приоритетните проектни дейности, върху които се фокусира инициативата, са: застъпничество за промяна на
законодателство и (местни) политики за равнопоставеност на половете, борба с домашното насилие и
дискриминацията; защита, подкрепа и социална интеграция на жени и момичета, преживели насилие;
повишаване на знанията и превенция на насилието и стереотипите, основани на пола, сред младите хора и други
уязвими групи и др.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности като предоставяне и развиване на услуги и консултации,
кръгове за подкрепа, конференции, кръгли маси и семинари, петиции, шествия, кампании, обучения, изследвания,
становища, анализи, доклади, подкасти, образователни видеа, доброволчество, артивизъм и др.

Общият бюджет на конкурса е 160 000 лева. В него ще бъдат финансирани проекти на стойност до 20 000 лева.
Максималното време за изпълнение на проектите е 18 месеца (от ноември 2022 г. до април 2024 г.). Крайният
срок за подаване на проектни предложения е 12 октомври 2022 г. Кандидатури могат да подават само
организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза.
Пълната информация (условия за кандидатстване, критерии за оценка, необходими документи и др.) открийте на
сайта на БФЖ ТУК.

Конкурсът се осъществява, благодарение на подкрепата на Sigrid Rausing Trust, Mama Cash, Global Fund for
Women и Urgent Action Fund.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя местни неправителствени
организации, колективи и активисти, работещи за правата на жените и за постигане на реална равнопоставеност
на половете във всички сфери на живота. Визията на БФЖ е всички жени и момичета да живеят в справедлив свят,
в който техните избори са зачетени и гласовете им са чути. Мисията на Фонда е изграждането и развитието на
женското движение в България чрез мобилизирането на ресурси на национално и международно ниво.

Премиерата на книгата "ОсЪновените ангели" с автор Радина Велчева ще се състои в Добрич на 17 септември,
събота, от 16.00 часа в Огледална зала "Нели Божкова".

Ради Велчева е основател на фондация "Искам бебе". В книгата си тя събира свои разкази и преживени истории.

Книгата се разпространява изцяло с благотворителна цел и всички събрани средства от продажбата й, ще бъдат
дарени на Фондация "Искам бебе" в подкрепа на семейства, които се борят за бебе.

Заглавие: С общо 160 000 лева Български фонд за жените ще финансира проекти за превенция и елиминиране
на насилието срещу жени
Дата: 14.09.2022 13:24
Медия: Жената Днес

Заглавие: Основателката на "Искам бебе" представя в Добрич книгата си "ОсЪновените ангели"
Дата: 15.09.2022 11:06
Медия: ПроНюз Добрич

https://www.jenatadnes.com/kakvo-novo/s-obshto-160-000-leva-balgarski-fond-za-jenite-shte-finansira-proekti-za-preventsiya-i-eliminirane-na-nasilieto-sreshtu-jeni/
https://pronewsdobrich.bg/2022/09/15/osnovatelkata-na-iskam-bebe-predstavya-v-dobrich-knigata-si-osanovenite-angeli/


Модератор на срещата ще бъде г-жа Атанаска Георгиева – учител по бългaрски език и литература в Добрич.

Радина Велчева е родена в Добрич през 1972 година. За себе си тя казва: Аз съм добруджанка. Родена съм в
слънчевия град Добрич и до ден днешен се връщам там, за да "заредя батериите". През лятото равнината ухае на
зряло жито – това е магията, която ме връща в детството и ме кара да продължавам да вярвам в доброто начало.
Непоправим оптимист съм. И честно казано – така се случва и в живота ми… Все добри и хубави неща. Имам
прекрасен човек до себе, с когото сме заедно от 96-та – с голямо сърце, със страхотно чувство за хумор и с когото
винаги има какво да си кажем. 16 години от живота си посветихме на нашата мечта – да имаме дете. Преминахме
през тежки изпитания, болка, пробуждане и приемане на съдбата. През 2012 г., в навечерието на Благовещение, в
дома ни дойде нашия ангел – деветмесечната Йоанна, която е най-големият ни подарък от съдбата, нашето
сбъднато Щастие, нашият най-добър учител по Живот! Няколко години по-късно семейството добива своята
завършеност с осиновяването на Симеон.

Невъзможността за собствено дете подтиква Радина, заедно с още две приятелки с подобни проблеми, да
създаде фондация "Искам бебе". За да се превърне през следващите години в много специален човек за
семействата с подобни проблеми в страната, защото винаги намира начин да помогне. И плаче, и се радва с всяко
родено бебе, било то и на непознати за нея хора. В борбата за дете при много семейства, Ради става част от
семейството и приятелите. В много градове в страната започват да работят общински фондове, които са в помощ
на двойки с репродуктивни проблеми. Стартира и Национална донорска програма на "Искам бебе". Благодарение
на Радина, един проблем, за който дори не се говореше – темата за безплодието, получи подкрепата на
правителството.

90% от участниците в програмата биха я препоръчали на свои приятели и връстници

Драгомир Шуманов – първокурсник във Висшето военноморско училище във Варна, спечели голямата награда от
практикантската програма на Lidl. Той ще получи 1000 лв. стипендия за първата си година като студент, след като
през летните месец работи в магазин на веригата в морския град.

Към него се присъединяват и още двама късметлии – Антония Андонова от Дупница и Ахмед Ахмед от Разград,
които също получиха награда за успешното си представяне в програмата. Тя е на стойност 400 лв. и може да се
използва за уикенд екскурзия или под формата на ваучери за пазаруване.

Имената на тримата печеливши бяха изтеглени в томбола сред най-добре представили се практиканти. Късметът
им бе в ръцете на инфлуенсърите Павел и Ицака, които бяха тазгодишните посланици на програмата и звездната
изненада за нейния финал. Практикантите, получили най-висока оценка за своето представяне, се събраха в Русе,
за да отпразнуват приключването на програмата със специално събитие на кораба "Русчук". Освен разходка по
река Дунав и среща с известното дуо, участниците се включиха и в акцията по почистването на плаж Сандрово край
Русе, заедно със служители на компанията.

Общо 139 пълнолетни ученици от цялата страна влязоха в магазините на Lidl, като част от 9-то издание на
практикантската програма. За период от 2 месеца те видяха отвътре как работи голяма международна компания и
опознаха процесите в един магазин. Самите практиканти споделят, че това, което им е харесало най-много, са
динамичната среда, разнообразието от задачи, сплотеният и подкрепящ екип, както и общуването с клиенти.
Признават също, че са станали по-отговорни, организирани, готови да се справят с различни предизвикателства и
сложни ситуации.

Това е и причината за високата оценка, която дават на своята лятна практика в Lidl. Анкета сред участниците
показва, че 90% от тях биха препоръчали програмата на своите приятели и връстници.

"Бих останал в компанията, защото е изключително коректна и защото можеш да научиш много от всеки един
колега, да придобиеш богат и разнообразен опит. Това е страхотна възможност за всеки млад човек, който иска да
се развива в този бранш", споделя участник в програмата.

Заглавие: Първокурсник от Военноморското училище спечели 1000 лв. стипендия от практикантската програма
на Lidl
Дата: 15.09.2022 11:45
Медия: ABCnews.bg

Заглавие: Майстори на фотографията в изложбата ''Изтезание'' на американския артист Андрес Серано
Дата: 16.09.2022 08:02
Медия: High View Art

https://www.abcnews.bg/bg/news/16632315335464/parvokursnik-ot-voennomorskoto-uchilishte-specheli-1000-lv-stipendiya-ot-praktikantskata-programa-na-lidl-
https://www.highviewart.com/izkustvo/maystori-na-fotografiyata-v-izlozhbata-iztezanie-na-amerikanskiya-artist-andres-serano.html


ИЗТЕЗАНИЕ
16 септември – 27 октомври 2022

Вернисаж на 16 септември (петък) от 17.30 до 19.30 часа

БУНТ
Премиерна прожекция на 16 септември от 19.30 до 21.00 часа в Бална зала

Двореца, пл. "Княз Александър I" 1

Изложбата "Изтезание" (Torture) се състои от двадесет широкоформатни фотографии – част от огромен по обхвата
си проект, насочващ вниманието ни към разрухата в самите устои на обществото. Добил скандална известност с
творбата си Piss Christ (1987), предизвикала истинска културна война в края на 80-те и началото на 90-те години
на миналия век, американският артист Андрес Серано продължава да засяга неудобни теми.

Изложбата показва празните пространства на стаи за разпити, центрове за трансфер на емигранти,
концентрационни лагери, наред с автентични инструменти за мъчение от прочути музейни колекции и реплики на
такива, използвани като туристически атракции. Серано фотографира известни активисти срещу изтезанията, както
и жертви, които охотно се съгласяват да разкажат своята история.

За малко повече от месец в промишления град Мобурже, Югозападна Франция, Серано влиза в ролята на
мъчител. Използвайки арт центъра The Foundry (Леярната) за своя "тъмна стаичка", той фотографира над 40
доброволци в импровизирани пози, като използваните инструменти за мъчения са произведени на място от
местните жители. С дейното участие на самите модели и под надзора на пенсиониран командос от френските
специални части, са използвани различни техники за физически и психологични изтезания.

Визуалните препратки към граничните състояния на човешкото тяло и дух прави темата на изложбата
изключително актуална в контекста на международната политическа ситуация и хуманитарна криза. Характерно за
творчеството на Андрес Серано е непрестанното изследване на социалните проблеми и тяхното измерение в
изкуството.

"Визуализирам целия спектър на изтезанието. В този процес аз поех ролите едновременно на артиста и на
мъчителя. Като артист, показвам на публиката това, което виждам. Във втората роля ми се наложи да мисля като
мъчител и да поема пълен контрол. Лесно е да изтезаваш хора, над които имаш власт", казва Андрес Серано.

Продуцирана през 2015 от арт колектива a/political, серията фотографии започва да се осъществява през
седмицата, в която излиза Докладът на Сенатската разузнавателна комисия за изтезанията. Докато властите в
САЩ продължават да блокират публичния достъп до хиляди снимки с подложени на мъчения пленници, Андрес
Серано се заема с визуалното представяне на една реалност, която правителството отчаяно се опитва да скрие.

Серията вече е представяна като самостоятелна изложба в Collection Lambert, Франция; VOID, Северна Ирландия;
Музея за съвременно изкуство "Стейшън" в Хюстън, САЩ, и Фотографския център "Стилс", Шотландия.

"Майстори на фотографията" се организира с подкрепата на Столична община в Календара на културните събития
на София за 2022 и се осъществява от фондация МУСИЗ в партньорство с Националната галерия и съдействието
на Гранд Хотел София. Изложбата се реализира с финансовата подкрепа на фондация "Лъчезар Цоцорков" и
УниКредит Булбанк.

Андрес Серано

Андрес Серано е роден през 1950 в Ню Йорк. От 1967 до 1969 посещава Училището по изкуства към Бруклинския
музей, където учи живопис и скулптура. Името му, заедно с това на Робърт Мейпълторп, попада в епицентъра на
т.нар. културни войни от 1989, когато една фотография на Серано - Piss Christ, става повод за национален дебат
върху свободата на артистично изразяване и общественото финансиране на противоречиви произведения на
изкуството. Серано работи предимно със средствата на фотографията.

Със своето предизвикателно творчество той разбулва лицемерието и акцентира върху приликите между
религиозните, политическите и социалните модели. На 6 януари 2022 Серано представя във Вашингтон своя
първи игрален филм – Insurrection (Бунт).

a/political изследва границите на радикалното познание, опирайки се на принципа на "културния терор". Работейки
с артисти и агитатори, колективът дава трибуна на гласове, които се изправят срещу доминиращите концепции на
нашето време. a/political функционира чрез интервенции, специални поръчки и колекция от модерно и
съвременно изкуство, представяйки политически ангажирани артисти като Джон Хартфилд, Нански Сперо, Густав
Мецгер и Кассилс. Предишни проекти на a/political включват Сантяго Сиера, Black Flag, 2015; Democracia, Order,
2018; Андрес Серано, The Game, 2019 и предстоящия проект на групата "Лайбах", Alamut.

Център за експериментално изкуство The Foundry (Леярната)



Арт центърът The Foundry (Леярната), открит и рехабилитиран от художника Андрей Молодкин, е експериментално
пространство, материализиращо идеи, които не се вписват в системата на мейнстрийма. Разположен в гр.
Мобурже, западно от Тулуза, той отстои на 50 километра от планинската верига на Пиренеите и заема площ от
4500 кв. м. В The Foundry са реализирани множество международни проекти, включващи FORWARD на Ерик
Булатов (Tate Modern, Великобритания), Torture на Андрес Серано (Collection Lambert, Франция, VOID, Северна
Ирландия, "Стилс", Шотландия, и Музей за съвременно изкуство "Стейшън", САЩ), Millennium Worm на Пьотр
Давидченко (Palazzo Lucarini, Италия, и BPS22, Белгия). Излагайки дългосрочно гостуващите проекти и
осигурявайки сцена за различни пърформанси, последният от които на словенската група "Лайбах", The Foundry е
алтернативна концепция за музей, отразяваща глобалния политически пейзаж.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

"Бош Инженеринг Център София" подкрепя "Училищна Телерик Академия" в създаването на ИТ школа за деца в
град Банско през учебната 2022-2023 година, съобщава поделението на "Бош".

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

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

Школата ще стартира с прием на 20 ученици, като обучението се планира да започне около средата на октомври, а
общата му продължителност ще е 72 часа. От кандидатите не се изискват предварителни познания в областта на
технологиите. Кандидатстването за "Дигитални науки" става онлайн през сайта на "Училищна Телерик Академия"
до 2 октомври и включва попълване на електронна форма, както и приемен тест.

/ВЙ/

Вече 11 години поред ние от Български център за нестопанско право усилено работим по програмата
"Предприемачество за НПО". Чрез нея насърчаваме и подкрепяме гражданските организации в България да
развиват своята стопанска дейност - бизнес идеи, които едновременно адресират значими социални проблеми и
помагат на организациите да бъдат по-устойчиви и финансово независими.

През изминалите 11 години средата за социално предприемачество в България се промени. В този контекст, в
периода март– юли 2022 г., направихме проучване сред общността от организации в Програмата, като целта ни
беше да разберем:

Какви са актуалните предизвикателства пред тях;
Каква е необходимата подкрепа за стартиране и развитие на социално предприятие;
Какви са нагласите на организациите към нови формати на колаборация и повишаване на капацитета.

Резултатите обобщихме в доклада "Предприемачество за НПО: стартиране и развитие на бизнес с кауза", с който
можете да се запознаете ТУК.

Контекстът

Концепцията за бизнес с кауза вече е по-популярна, за което значимо допринесоха и усилията на гражданския
сектор. През 2019 г. влезе в сила Законът за предприятията на социалната и солидарна икономика. Той създава и
първата законодателна рамка, чрез която държавата да дефинира социалното предприемачество и да подкрепи

Заглавие: "Бош Инженеринг Център София" подкрепя "Училищна Телерик Академия" в създаването на ИТ
школа за деца
Дата: 09.09.2022 14:22
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Трудно ли е да стартираш и развиваш бизнес с кауза в България?
Дата: 09.09.2022 15:02
Медия: Български център за нестопанско право

https://www.bta.bg/bg/news/economy/325183--bosh-inzhenering-tsentar-sofiya-podkrepya-uchilishtna-telerik-akademiya-v-sa
http://bcnl.org/news/trudno-li-e-da-startirash-i-razvivash-biznes-s-kauza-v-balgariya.html


първата законодателна рамка, чрез която държавата да дефинира социалното предприемачество и да подкрепи
развитието на среда, в която повече социални предприемачи успешно реализират своите идеи. Пандемията от
COVID-19 и последствията от нея рефлектираха негативно върху развитието на много от социалните предприятия.
За микропредприятията криза с подобен мащаб е огромно предизвикателство пред съществуването и развитието
им. Все пак много от тях откриха нови възможности за реализация на нови идеи, продукти и услуги.

Преди повече от 10 години, в началото на Програмата, чувахме реплики като: "Това не е за нас" и "Ние, ако
можехме да бъдем предприемачи, нямаше да работим в граждански организации и да се посвещаваме на каузи".
Отне много енергия да убеждаваме, че това е само един друг начин, по който да постигаме мисиите си чрез
реални резултати – по-близки и видими на ежедневно ниво за хората, а така и да привличаме съмишленици и да
разказваме своите истории.

Днес чуваме реплики като: "Никога не съм си представяла, че ще стигнем толкова далеч, че ще бъдем толкова
успешни и че така ще сме много по-помагащи на хората, заради които съществуваме" и "Трудно е много, но е и
много вълнуващо, защото малко по малко виждаш, че ставаш зависим само от себе си, нещата са в твоя контрол и
това е свобода. Свобода да правиш избор и да знаеш, че ти си двигателят на промяната и я постигаш – малко по
малко, сега на момента".

Проучването

Сред основните предизвикателства, които дефинираха участниците в проучването, попадат:

Недостатъчен финансов ресурс за развитие и устойчивост на социално-предприемаческите идеи (спрямо
степента на развитие – стартов капитал, капитал за разработване на нови идеи и продукти, подкрепа при
кризи и несигурна външна среда);
Организациите не успяват да отделят екип, фокусиран само върху развитието на стопанската част и бизнес
идеята;
Политиките за насърчаване на социално предприемачество не успяват да догонят развитията в средата и
актуалните нужди.

Проучването показва, че Програмата отговаря на много от нуждите на неправителствените организации, свързани
със създаването и развитието на социално предприятие в подкрепа на тяхната мисия. Най-важните потребности,
адресирани чрез програмата според участниците са:

Да си изяснят смисъла да развиват стопанска дейност и да придобият самочувствие да стартират;
Структурира процесите от идея към реализация.

Организациите подчертават три ключови елемента от програмата, които имат най-значим ефект върху развитието
на бизнес идеите им:

Менторите, които в рамките на индивидуалните менторски срещи успяват да им дадат практически и
конкретни препоръки за следващи стъпки;
Персонализираната подкрепа и "съпровождане" в процеса от екипа на БЦНП към всяка една организация,
идея, специфичен контекст и етап на развитие, вкл. и с други програми на БЦНП, оказване на правна помощ
и др.;
Финансовата подкрепа за реализиране на идеите (чрез конкурса "Най-добър бизнес план на НПО").

Докладът посочва и няколко препоръки, които ще бъдат в основата на следващите стъпки и инициативи на БЦНП в
сферата:

Темата за гъвкавото финансиране за социалните предприемачи
Стимулиране на нови идеи и модели в общността
Нови формати за развитие на общността на програмата "Предприемачество за НПО".
Застъпничество за по-добра среда

Повече информация можете да намерите в пълния текст на доклада ТУК.

Програмата предприемачество за НПО се организира от Български център за нестопанско право с подкрепата на
фондация "Америка за България", Аксенчър България, УниКредит Булбанк и Telus International.

Център "Амалипе" събра за бедстващите от наводненията в Карловско 70 кашона с дрехи и 3 тона картофи. Това
съобщи за "Хоризонт" координаторът Валери Ангелов. Над 50 души са настанени в училището в село Слатина, но
битовите условия не са добри, добави той.

Заглавие: "Амалипе" събра за наводнените карловски села 70 кашона с дрехи и 3 тона картофи
Дата: 09.09.2022 15:07
Медия: Novini.site

https://novini.site/amalipe-sabra-za-navodnenite-karlovski-sela-70-kashona-s-drehi-i-3-tona-kartofi/


Център "Амалипе" изпрати доброволци и образователни медиатори, с които работи в наводнените карловски
села, за да помогнат на пострадалите да възстановят домовете си. Те помагат, както на роми, така и на българи.

Продължава разчистването на засегнатите от наводнението къщи в село Слатина, община Карлово, Разчистването
става предимно на ръка, тъй като липсват машини. Поради липсата на подслон голяма част от хората са
настанени в училището – по 50 човека в класна стая. Валери Ангелов.

"Те първо мислят къде да имат подслон, храна и вода. Не мисля, че ще изкарат зимата в това училище, в което
няма пригодени условия. Няма да започнат учебната година навреме, поради липса на материали, учебни
пособия от 2 до 7 клас, 8 клас.

Групата доброволци ще помага и в село Богдан.

"До приключване на бедствието, на хората, които имат нужда".

Там ще продължи и акцията по разчистването.

На главната сцена на събитието пред НДК

3 км мини маратон и вечерен марш на четири лапи със сборен пункт Кучешката градинка на Южен парк, поход за
родители с деца, тръгващ от градинката пред църквата " Св. Георги" , атрактивно шествие на две, три или четири
колела със старт Княжевска градина, танцов флашмоб по Витошка и поход на бързоходци от Театър Българска
Армия дават старт на програмата на "Нестле за Живей Активно! Град 2022, чиято кулминация ще бъде на
централната сцена пред НДК и ще продължи с "Нощ на отворените фитнеси" до полунощ.

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.

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

Заглавие: 5 активни лъча, предвождани от звездния отбор на "Нестле за Живей Активно!" Град 2022, ще се
срещнат на 18-ти септември
Дата: 09.09.2022 15:47
Медия: 24 Часа

https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/12496546


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.

Представяме ви отбора на промяната за гр. Русе

Качественото и иновативно образование е в основата на това да живеем по-добре и уредено

Венцислава Николова е родена в гр. Русе. Завършва бакалавър по Стопанско управление, магистратура по Бизнес
администрация и втора по Иновации и предприемачество в Русенски университет "Ангел Кънчев". В момента учи
маркетинг в Рим, Италия.

През 2010-та година заминава за Белгия, където прекарва година и половина в обучение в Karel de Grote
Hogeschool и като стажант към неправителствена организация, работеща с Европейския парламент.

През 2014-та година съ-основава НПО "Джъмп проджект" с идеята да запълни дупката между училищното и
университетското образование и да подпомогне студенти и ученици в развитието на уменията им по комуникация,
асертивност, презентационни умения, говорене пред публика, управление на времето и целеполагане.

Собственик е на агенция за човешки ресурси. В Еконт заема позициите ръководител на екипи Подбор и Център за
знание от 8+ години. Доброволец е и във Фондация "Еконт", където участва активно в проекти, насочени към
споделяне и получаване на знание, както и към развитието на гр. Русе.

Владее английски, френски и италиански. Майка на две деца.

#дасидовършимработата#ПродължавамеПромяната

Финансовата подкрепа от IT компанията за фондацията е за три години

Българската IT компания SiteGround обяви, че ще подкрепи образователната фондация "Заедно в час" с 300 000
лв. Организацията ще получи сумата в три години по 100 000 лева за 2022, 2023 и 2024 г. Изпълнителният
директор на хостинг групата Тенко Николов влезе в управителния съвет на "Заедно в час" през август. Средствата
са предназначени основно за обучението и развитието на учители, директори и училищни екипи от цялата страна,
се казва в прес съобщението.

Иво Ценов и Тенко Николов: Как се прави най-голямата българска IT компания
Иво Ценов и Тенко Николов, SiteGround: Новата ни фондация иска да задържи българските деца тук

Заглавие: Венцислава Николова: Качественото и иновативно образование е в основата на това да живеем по-
добре и уредено
Дата: 10.09.2022 08:21
Медия: Русе инфо

Заглавие: SiteGround дарява 300 хил. лв. на "Заедно в час"
Дата: 11.09.2022 11:31
Медия: Капитал

Заглавие: Предприемачи още от 10-и клас
Дата: 11.09.2022 12:33
Медия: Forbes Bulgaria

https://rousse.info/%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8/
https://www.capital.bg/biznes/tehnologii_i_nauka/2022/09/11/4388473_siteground_dariava_300_hil_lv_na_zaedno_v_chas/
https://forbesbulgaria.com/2022/09/11/teenovator-bg-2022-2023/


Платформа за създаване на учебно съдържание от ученици за ученици и бизнес за сладолед с протеин на прах и
без захар. Това са само две от над 120 ученически стартъпа, които са започнали от програмата "Тийноватор". Тя
развива предприемаческия дух у българските ученици в 10. и 11. клас. През есента на 2023 г. "Тийноватор" се готви
за пета поредна година да свърже амбициозните млади хора с експерти от бизнеса. За четири години програмата
е достигнала до над 1000 ученици и 100 ментори.

"През идващата учебна година ще сформираме екипи в 30 града, като в тях ще се включат 500 ученици и 70
ментори. Не целим бърз растеж на програмата в пъти поне тази година, защото все още не сме автоматизирали
процесите. Искаме да имаме поглед над всичко, което се случва в клубовете, за да сме заети с всеки случай на
човешко ниво и да сме ефективни", казва Зорница Миткова, управляващ директор на "Тийноватор".

За да изгради необходимите условия за всеки екип, организацията създава стартъп клубове в градовете, от които
има желание. Във всеки клуб има по двама опитни предприемачи. Те помагат на около 10 млади таланти да
намерят страстта си и да я превърнат в бизнес проект. Методиката на обучение е разработена на базата на
успешни практики от Станфордския университет. Тя залага на учене през практика и реални примери от бизнеса.

МИТКОВА ОБЯСНЯВА, ЧЕ РОЛЯТА НА МЕНТОРА Е ДА СФОРМИРА ЕКИП, ВСЕ ЕДНО ПРАВИ СВОЯ КОМПАНИЯ.

Така предприемачите връщат стойност към обществото и предават опита си на следващото поколение. Сред
менторите са познати лица на Forbes като Николай Мартинов, партньор в "Импетус Капитал", Искрен Митев,
съосновател на Escreo, Сергей Петров, съосновател на Pollenity, и Живко Джамяров, съосновател на Ancestral
Superfoods. "Тийноватор" приема кандидатури за нови ментори до 30 септември 2022 г.

Предприемачите, които вече са участвали, признават, че програмата за тях е била не по-малко полезно, отколкото
за младежите. "За мен е много ценно, че мога да работя с ученици.

СКОРО ТЕ ЩЕ СА ГРЪБНАКЪТ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО И МЕ УСПОКОЯВА, ЧЕ ПОЗНАВАМ ТЯХНОТО МИСЛЕНЕ.
НАПРИМЕР, ТЕ СА КРИТИЧНИ КЪМ ВСЯКО НЕЩО, КОЕТО ИМ СЕ КАЖЕ.

Това прави работата на ментора по-трудна. Обаче ако той не може да защити една концепция, то не трябва ли и
самият той да започне да се съмнява в нея?", казва Кристиян Лозанов, основател и оперативен директор в
REINNO и ментор за трета година в "Тийноватор".

Като част от програмата менторите даряват времето си доброволно и така тя остава безплатна за учениците.
Финансирането за организационната дейност идва основно от Българския център по предприемачество и на
Фондация "Америка за България". "Ние даваме равен достъп до предприемачеството на всички младежи в тази
възраст. С това допринасяме за повече подготвени отрано кадри и инвестираме в бъдещето на тези талантливи
хора", казва Миткова.

"Тийноватор" стартира през учебната 2018-2019 г., когато в програмата участват четири столични училища. За 2019-
2020 г. Тийноватор обхвана 17 училища в три града – София, Варна и Враца, а през третата учебна – 150 ученици
от седем града. В четвъртата – 420 ученици и 60 ментори от 30 града в България.

След предстоящата 2022-2023 г. на програмата ѝ предстои външно оценяване. Чрез него екипът ще валидира
дали усилията му са си стрували на национално ниво. Прогнозите са обещаващи, защото обратна връзка досега в
обещаваща. Всяка година участниците попълват анкети и от тях се вижда, че 90% от тях дават "добра" и "много
добра" оценка на програмата, а 87% поставят такива оценки на менторите и свършената от тях работа.

"Вече знаем какво е въздействието ни върху участниците и, че променяме животите им.

СЕГА ИСКАМЕ ДА ИЗМЕРИМ КАК ВЛИЯЕМ ВЪРХУ СРЕДАТА.

Например, колко съученици на нашите млади предприемачи са се поинтересували какво е стартъп", казва
Зорница Миткова.

Този показател е важен не само на "Тийноватор", но и на бизнеса. Целта на неправителствената организация е
чрез по-прецизно проучване за ефекта да започне да си партнира с повече български компании. И заедно с тях да
учат децата, че в грешките няма нищо лошо. Дори колкото по-рано започнеш на правиш неуспешни опити, толкова
по-скоро ще откриеш с какво наистина искаш да се занимаваш, когато пораснеш. А ако това е стартъп, то вече
имаш контактите на друг успял предприемач – твоят ментор в "Тийноватор".

Заглавие: Ботев (Пд) дари 17 455 лева на пострадалите от наводнението в община Карлово
Дата: 11.09.2022 15:43
Медия: Топ спорт

https://topsport.bg/botev-plovdiv/botev-pd-dari-17-455-leva-na-postradalite-ot-navodnenieto-v-obshtina-karlovo.html


Ботев (Пловдив) дари 17 455 лв на пострадалите от наводнението в община Карлово, обявиха от клуба

"Сумата на продадените билети за мача с ЦСКА 1948 е 7340 лева.

Нашите партньори Winbet, Eventim и MBS Trade също подкрепиха кампанията ни. Eventim дари своята комисионна
за продажба на билети от тази мач. Winbet удвои печалбите от продажбите на билети между Ботев и ЦСКА 1948.
Доставчикът на LED система за този мач MBS Trade дари 2 000 лева. Така общата сума на дарението възлиза на
16 680 лева.

Феновете на "жълто-черните" събираха пари и чрез кутии за дарения, които бяха разположени по време на мача
на Футболен комплекс "Ботев 1912". Сумата на тези дарения беше 775 лева.

Ботев Пловдив благодари на всички за подкрепата!

За пореден път се доказа, че Ботев Пловдив е повече от футболен клуб", написаха "жълто-черните".

Сдружение ИМЕУС - Институт по медиация и управление на спорове, съвместно с Професионалната асоциация на
медиаторите в България (ПАМБ)и Фондация "Ресурсен център Билитис Bilitis Foundation имаме удоволствието да
Ви поканим на организираната по проект "Децата на фокус в разнообразните семейства" кръгла маса под наслов
"Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти". Кръглата маса ще се проведе в рамките на два
дни (26.09 и 27.09), между 10:00 – 12:15 ч. в сградата на Българската търговско-промишлена палата – ул. "Искър"
№ 9. Освен изявени български медиатори, като панелисти на събитието ще участват и чуждестранни специалисти в
сферата. Основни теми на кръглата маса ще бъдат установените предизвикателства пред задължителната
медиация, необходимостта от правна уредба на практикуващите като "семеен медиатор" лица и визията за
работата на специализиран център. Вашето участие е важно за нас. Молим да заявите вашата предварителна
регистрация в следната гугъл форма: https://forms.gle/xGKuz7Cj8qF1anJ49 
ПРОГРАМА 
Първи ден на кръглата маса (26.09) 10:00 - 10:10 Откриване на кръглата маса 10:10 - 10:50 Предизвикателства
пред развитието на задължителната медиация в България в контекста на семейното правосъдие (панел с 3-ма
лектори) 10 минутна кафе-пауза 11:00 - 11:40 Компетенции на семейния медиатор. Необходимост от
допълнителна правна уредба на професията "семеен медиатор" 11:40 - 12:00 Специфики на медиацията в
решаването на различни спорове от семейния свят 12:00 - 12:15 Дискусия и заключение на ден 1 Втори ден на
кръглата маса (27.09) 10:00 - 10:20 Представяне на Центъра за алтернативно решаване на семейни конфликти
(semeistva.com). Начин на функциониране и предлагани услуги. Как да се включите в работата му? 10:20 - 11:00
Добри чуждестранни практики за решаване на семейни конфликти и тяхно потенциално приложение в България
10 минутна кафе-пауза 11:00 - 11:30 Задължителната семейна медиация в контекста на домашно насилие.
Скринингови механизми за определяне допустимост на процедурата при риск от насилие. Поведение на
медиатора в случай на обосновани предположения за наличие на домашно насилие. 11:30 - 11:40 Дискусия 11:40 -
12:00 Медиация между родител и дете - различния поглед 12:00 - 12:15 Заключение и обобщение на
дискутираното по време на кръглата маса _ Кръглата маса се провежда в рамките на проекта "Децата на фокус в
разнообразните семейства". Проект № ACF 913 се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП. 

• Елисавета Вълова – Мениджър опазване на околната среда 
в Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД пред в. Камбана

Eлисавета Вълова

– Г-жо Вълова, бихте ли представили накратко дейността на отдел ООС?

– Отдел "Опазване на околната среда" е сравнително малък, като в него работим предимно млади и мотивирани
хора, някои от които сме започнали в компанията веднага след завършване на висшето си образование, били сме
стажанти, след което сме останали да се развиваме тук, в Челопеч.

Заглавие: Кръгла маса на тема "Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти".
Дата: 11.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Добрите постижения в областта на опазването на околната среда на компанията са в резултат от
усилията и стремежа на всеки един от нас
Дата: 12.09.2022 10:42
Медия: Вестник Камбана

https://www.ngobg.info/bg/calendar/124966-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html
https://www.kambana.net/home/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7/


Нашата основна роля е да подпомагаме колегите от всички звена в ДПМ в ежедневната им работа, така че да
постигнем в максимална степен защита и опазване на компонентите на околната среда, в съответствие с
приложимото законодателство, добрите стандарти и най-добрите световни практики в областта на минната
индустрия. Дейностите на отдел ООС включват основно, но не само, екологичен мониторинг на всички компоненти
на околната среда – метеорологична обстановка, атмосферен въздух, води, шум, взриво-сеизмично въздействие,
почви, биоразнообразие, подготовка на документи, изискуеми по екологичното законодателство, иницииране на
проекти за рекултивация, както и на други проекти, свързани с опазване на околната среда, управление на
отпадъците, контрол за спазването на екологичните изисквания и т.н.

Добрите постижения в областта на опазването на околната среда на компанията са в резултат от усилията и
стремежа на всеки един от нас, колегите ни в предприятието.

– Инвестира ли компанията в околна среда и какви са постиженията ви?

– Една от основните ценности на "Дънди Прешъс Металс" е опазване на околната среда и биоразнообразието.
Разработихме всеобхватна програма, която да гарантира опазването на въздуха, водите, почвите,
биоразнообразието и значително намалихме енергопотреблението си и използването на вода за производствени
нужди.

Още от 2005 година, малко след като "Дънди Прешъс Металс" придобива правата за добив и преработка на руда от
находище Челопеч, дружеството в Челопеч започна редица мащабни проекти по модернизация на
инфраструктурата и съоръженията за достигане на добив от 2,2 млн. тона руда годишно, насочени основно към
ефективност на производството с грижа за околната среда и човешкото здраве.

В резултат на направените инвестиции и подобрения в управлението бяха реализирани широкомащабни иновации
в производството, които имат значими ползи за околната среда. Инвестициите в разширение и модернизация на
производството ни дават възможност да продължаваме да подобряваме енергийната и ресурсната си
ефективност, и да намаляваме екологичния си отпечатък.

Общите ни инвестиции в опазване на околната среда включват няколко компонента – първият е за специфични
дейности по опазване на околната среда, постигане на съответствие със законодателството и рекултивация на
нарушени терени. Вторият е за проекти по модернизация на добива и преработката на руда, които имат
положителен страничен ефект за околната среда, а третият е гаранциите за закриване и рекултивация, които са
учредени в полза на правителството на Република България. Всички тези инвестиции от идването на компанията в
България възлизат на повече от 100 милиона лева, които са инвестирани в полза на здравето на хората и
обществото и опазването на околната среда.

С работата си "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД практически доказва, че дори когато се увеличи добива това
съвсем не означава по-голямо въздействие върху околната среда.

Именно инвестициите в разширение и модернизация на производството ни дават възможност да подобряваме
енергийната и ресурсната си ефективност, и да намаляваме екологичния си отпечатък.

Безспорен е фактът, че благодарение на мащабните инвестиции и приложените иновации в производството и в
съпътстващите го дейности се постигна подобрение в управлението на всички аспекти на околната среда, което е
едно от най-добрите ни постижения.

– Какво направи Дънди Прешъс Металс Челопеч, за да получи това признание?

– В тазгодишните награди на Българската минно-геоложка камара "Дънди Прешъс Металс Челопеч" беше
отличена в две категории и получи награда за здраве и безопасност – за постигане на нулев трудов травматизъм
през 2021 г., удостоверено с документ от Националния осигурителен институт и награда за грижа за природата – за
липса на нарушения и санкции във връзка със спазване на екологичните норми през 2021 г., удостоверено с
документ от РИОСВ-София. Това действително е едно огромно признание от цялата минна индустрия към
усилията и професионализма на всички колеги, работещи в предприятието. Както вече споменах постиженията ни
в областта на опазването на природата, на околната ни среда е благодарение на усилията на целия екип на
Дънди Прешъс Металс и разбирането им, че работата в хармония с природната среда е от ключово значение и че
е наша отговорност да оставим една по-добра среда за живот на бъдещите поколения, на нашите деца и внуци.

– Кое е най-голямото предизвикателство в работата ви?

– Намирането на баланс и хармония между рудодобива и опазването на околната среда е голямо
предизвикателство, но ние в Дънди Прешъс Металс доказахме, че тази хармония е възможна и реална.
Благодарение на модерните технологии, иновативните методи, които прилагаме и квалифицираните служители
ние постигнахме иновативно управление на ефективен, безопасен и екологосъобразен подземен добив, чрез
завършена система за трошене и транспортиране на добитата руда от подземния рудник до повърхността, където
се осигурява нейната преработка с помощта на високоефективни и модерни съоръжения, безопасно и щадящо
околната среда съхранение на флотационния отпадък и транспорт на крайната продукция. С това се осигурява
цялостност и устойчивост на целия работен процес.

Както всяка професия, така и работата на специалистите по опазване на околната среда е свързана с ежедневни



предизвикателства. Основното предизвикателство е да съумеем да работим в екип като едно цяло с останалите
звена от Дружеството. Работата и общуването с хора от различни отдели изисква от нас да сме гъвкави, да сме
запознати със законодателството и с новостите и достиженията на пазара, да сме активни във въвеждането на
различни мерки и постоянството в поддържането на най-високи професионални стандарти, да сме изключително
отговорни, да си сътрудничим, подкрепяме и да постигаме целите си заедно.

– Какви са най-големите успехи, които сте постигнали?

– Освен вече споменатите постижения в модерен и екологосъобразен добив и преработка на руда, за мен най-
големият успех е самият екип, който с годините изградихме и с който работим заедно. Без всеотдайността и
усърдието на колегите в отдела, както и на колегите от другите звена, тези постижения и добри резултати нямаше
да бъдат факт.

– Има ли компанията инициативи свързани с кръговата икономика и рециклирането?

– Кръговата икономика и рециклирането са залегнали в основните ни процеси. Например стерилните скални
маси, които по своята същност са минен отпадък, се използват за запълване на отработените минни камери в
подземния рудник и по този начин отпадъкът се превръща в ресурс. Друг пример е управлението на водите в
затворен кръг, като част от водния баланс – водите, които се събират в съоръжението за съхранение на
флотационния отпадък или т. нар. хвостохранилище се връщат обратно в производствения процес, като се
използват както в рудника, така и в обогатителната фабрика. Минимални количества от свежа вода се добавят
само там, където процесите го изискват.

И още един пример в тази насока е реализиран проект от месец юли 2020 г., с който пречистените отпадъчни води
от Модулната станция се пренасочиха в производствения цикъл и се управляват в затворен кръг като заустването в
околната среда е преустановено. С тази своя инициатива и реализирано намерение дружеството в Челопеч
преустанови заустването в околната среда на около 40 000 м3/година, което е една добра стъпка в опазването на
околната среда и оптимизацията на употребата на природни ресурси, а от 2020 година насам не са зауствани
индустриални избистрени води в околната среда.

Като част от усилията ни за повишаване дела на рециклиране на отпадъците и развиване на кръгова икономика,
от февруари 2022 г. "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД сключи договор с рециклираща компания от района, с
чиято помощ ще се рециклират нови фракции от пластмаса. Капачките, които служителите ни събират ще се
рециклират от същата компания, като финансовите средства от тях ще продължават да бъдат дарявани за
благотворителност.

Разказани лични истории на възрастни хора, ще бъдат запазени за поколенията по проекта "Европа в спомени"
("Memories across Europe" – MAE). Партньори по проекта са неправителствени организации от Италия, Франция,
Швеция, Полша и България, каза за БТА координаторът за страната ни доц. Виолета Стойчева, преподавател по
история във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и експерт по проблемите на образованието към Сдружение
"Eвропейски информационен център – Велико Търново".

Основният фокус на разработката е автобиографични разкази на хора в пенсионна възраст, които в продължение
на две години на различни срещи и семинари ще говорят за своята връзка с Европа, за промените в личния им
живот, обусловени от исторически събития или осъществени пътешествия.

Посредством снимки или предмети, останали като спомен от пътувания в Европа, те ще споделят своята история,
която ще бъде съхранена в дигитална платформа https://www.storyap.eu/. Целта е да поставят мостове между
поколенията, посочи Виолета Стойчева.

На един от първите семинари, състояли се във Велико Търново, 17 души са се върнали в миналото, разказвайки
истории от свои посещения в различни европейски държави. Сред тях е била Венета Константинова,
пенсионирана учителка по история от Природо-математическата гимназия във Велико Търново. Сред многото
спомени тя е откроила фотография от Музея на мадам Тюсо, където се е снимала до восъчните фигури,
изобразяващи британското кралско семейство и на покойната вече кралица Елизабет Втора.

Активните спомени на възрастните хора, освен личен момент, носят информация за промените в обществото,
обусловени от различни исторически събития и личности, каза доц. Стойчева. Участниците в проекта ще
присъстват на ежегодния фестивал за споделяне на спомени от лични дневници в градчето Пиеве Санто Стефано
в Тоскана.

В проекта ще се включат и младежи доброволци, за да се постигне реален диалог между поколенията в две
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основни тематични области - "Моята Европа" и "Истории за социална промяна в Европа". От българска страна в
реализацията участват университетски преподаватели, учители по история, специалисти от Регионалния
исторически музей, активни млади хора.

Европейското състезание за най-добър разказвач на истории ще се състои в края на 2023 година, като всяка
страна ще излъчи свои представители.

/ТС/

Втора обучителна академия на Бизнес Академия за стартиращи предприемачи (BASE), предназначена за местния
бизнес, ще стартира в Ловеч на 27 октомври 2022 г. Това се уточниха на работна среща на 12 септември кметът на
Община Ловеч Корнелия Маринова и Соня Демирева от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ),
Известната банкерка Соня Демирева пое поста административен директор на СЖББ през юли т.г.

За старта на академията в Ловеч ще присъства и Надя Захариева, програмен директор в отдел "Бизнес,
предприемачество и технологии" на фондация BASE.

Академията е проект на Фондация "Америка за България" и СЖББ, с подкрепата на Община Ловеч. Предвиждат се
13 обучителни срещи в сградата на общината. Желаещите да участват местни предприемачи от малкия и средния
бизнес могат да подават документи от 15.09. до 17.10.2022 г. Обучението ще завърши на 23 февруари 2023 г.

" Горещо приветствам идеята. Първата академия в Ловеч, която се проведе през есента на 2019 година, завърши
сголям успех. Имаме хора с усет за бизнеса, това са инициативни и предприемчиви личности", каза кметът
Корнелия Маринова.

На срещата присъства и Ирина Митева, директор на Агенция по заетостта, която посочи, че вече има евентуални
участници за обучението.

Повече за програма BASE – Бизнес академия за стартиращи предприемачи, виж тук.

Начало 

Когато на Фондация Кредо Бонум и Мулти култи колектив им хрумва идеята за проекта The Sofianer, целта им е
чрез него всички заедно да отпразнуваме любовта ни към София.

А и подходът им определено предизвиква любопитството. Те изваждат на показ причудливите, смешни или
абсурдни страни на града и дават поетичен и неочакван поглед към днешния ден. И всичко това - с една много
благородна крайна цел - мечтите ни за бъдещето да станат по-смели, а обществото ни да бъде по-отворено за
дебат за това в какъв град (искаме да) живеем.

От идеята в крайна сметка се ражда и събитие, което софиянци и посетители на града могат свободно до видят и
то докато небрежно се разхождат из центъра.

В градинката "Кристал" от 7 септември (сряда) до 19 септември (понеделник) е открита изложба с цели 28
илюстрации, представящи това как би изглеждала София, ако беше корица на въображаемото списание The
Sofianer. Тук е моментът да уточним, че The Sofianer е измислено списание, чиято представа е вдъхновена от
престижното американско списание за политика и култура The New Yorker и което от почти цял век е добре
познато по цял свят с характерните си корици.

Техни интерпретации, но вдъхновени все от София, живота на софиянци, красивите, но и отблъскващите кътчета,
ще могат да бъдат видени на изложбата. Най-открояващите се са три илюстрации, които си заслужава да
споменем. Първата от тях представя един от най-култовите герои на София - журналистът Любомир Милчев -
Денди, който почина тази година. Друга забележителна корица е тази с оживения Южен парк с красива гледка към
Витоша. А пък третата ни връща назад в годините, към любимата на поколения пързалка Слончето в Борисовата
градина.
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Тези три наградени творби на артистите Здравко Денев, Мариана Сърбова и Милена Миткова, че и още 25 други,
също толкова впечатляващи, ще може да бъдат видени на събитието The Sofianer: София в една корица (изложба
на открито).

Изложбата е от 7 септември (сряда) до 19 септември (понеделник) на открито в градинката "Кристал". Цялата
информация за идеята и проекта е тук.

Поредната благородна кампания на Фондация "Шанс за децата и природата на България" се осъществява със
съдействието на Дарик Бургас и Общината

За втора поредна година Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, гр.
Бургас обявяват кампания "Шанс за таланта на Бургас" за откриване и развитие на талантливи млади хора в
областта на науката, технологиите и изкуството. Кампанията отново се осъществява с подкрепата на Община
Бургас и медийното партньорство на Дарик Радио Бургас.

На финалистите ще бъде осигурено напълно безплатно целогодишно обучение в единствения европейски
сертифициран център за работа с таланти – Център за млади таланти, гр. Бургас, в следните сфери: театрално
изкуство, български език и литература, изобразително изкуство, моден дизайн, информатика и нови технологии и
лидерство и управление на проекти. Кампанията е насочена към всички младежи от Бургас и региона на възраст
от 14 г. до 20 г.

Организаторите иниициират за поредна година кампанията поради високата успеваемост при обучението на
миналогодишните финалисти по програмата. Младежите доказаха придобитите знания и умения чрез множество
изяви в национални и международни формати. Всички те се сдобиха и с европейски признати сертификати от
съответния проект.

"Щастливи сме, че вече десет години имаме възможността да развиваме дарбите на бургаските деца и да
надграждаме техните знания посредством иновативни методи на обучение. Екипът ни се състои от изключителни
професионалисти с дългогодишен трудов опит и множество лични постижения и отличени ученици. Важно е да
отбележа, че изпреварващите училищното обучение авторски проекти, които предлагаме, не дублират изучаваната
материя в учебните заведения, а надстройват знанията." – коментира Лилиана Славова, председател на
Фондацията, създател на Център за млади таланти, гр. Бургас.

Необходимите документи за участие в кампанията са публикувани тук: http://www.forbgkids.org/350/page.html , а
крайният срок за приемане на кандидатури е 30-ти септември 2022 г. Документите се приемат на имейл:
info@forbgkids.org, както и на адрес: гр. Бургас, пл. Атанас Сиреков 4 (срещу Община Бургас), ет. 1, ст. 5 до
30.09.2022 г.

За подробна информация можете да се обадите на: 0887 201033; 0882 723 760.

"Професионална асоциация по роботика и автоматизация" (PARA) за четвърта поредна година организират
технологичния форум Robotics Strategy Forum 2022. Събитието ще се проведе на 19 и 20 септември (понеделник и
вторник) в сграда "Инкубатор" на "София Тех Парк", където освен да чуят дискусионната част, посетителите ще
могат и да видят изложбена част от над 20 щанда с роботи, машини и индустриални иновации на компании и
организации.

Събитието ще се проведе на 19 и 20 септември (понеделник и вторник) в сграда "Инкубатор" на "София Тех Парк",
където освен да чуят дискусионната част, посетителите ще могат и да видят изложбена част от над 20 щанда с
роботи, машини и индустриални иновации на компании и организации.

В рамките на дискусионната част, тази година събитието ще бъде открито от Министъра на иновациите и растежа -
Александър Пулев, а лектори ще бъдат мениджъри и ръководители на отдели в компании като "Фесто
Производство", "Шнайдер Електрик България", "ФАНУК България", Giga Automata, Strypes Group, "Одело", "Теси" и
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други. На специална сесия Лазар Петров от Фонда на фондовете ще представи темата ""Инвестиции за устойчив
икономически растеж".

Партньори на RSF тази година са ИАНМСП, Фонд на фондовете, направление "Дигитализация, иновации и
икономическо развитие" на град София, Българска стопанска камара (БСК), Фондация "Америка за България",
Атлантически клуб, Американска търговска камара в България, София Тех Парк, BESCO - Българската стартъп
асоциация, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", програма TranS4MErs.

Сред медийните партньори са Euronews България, DigitalK, SeeNews, Свръхчовекът с Георги Ненов, Wealth
Bulgaria, проектът Дигитални истории, Инженеринг Ревю, специализирания портал за роботика Robotics-Bulgaria,
Инженер.bg, Ел Медиа, ProfiLand, Teacher.bg, Мая Цанева – блогър и журналист.

В рамките на Ден 1 ще дискутираме кои са тенденциите в индустрията, представим успешните примери и изпратим
послание към държавата къде е нейната роля. Ще научим:

Как автоматизацията подпомогна големи индустриални производства

Какъв тип технологии се прилагат в индустрията

Кои са успешните български примери, изграждащи технологична кариера – от космонавтика до роботика

Работи ли индустрията в симбиоза с науката?

Накрая на Ден 2 ще може разберете кои са финалистите в Demo day от сезон 1 на PARA Robotics Incubator. Десет
екипа ще се изправят пред специализирано жури, за да представят какво са създали по време на инкубатора.
Инициативата бе подкрепена от Фондация "Америка за България", FESTO, Шнайдер Електрик, ФАНУК България,
Вангавис, Фонд за капиталови инвестиции към ББР.

С покупката на един прекрасен крем за ръце с масло от кайсия и карите от L'Occitane ще подкрепите УНЕЦЕФ в
борбата с детската слепота, която може да бъде предотвратена.

Партньорството между френската козметична марка с УНИЦЕФ е вече от 6 години. То има за цел да подобри
превенцията на детската слепота по целия свят, като раздава на деца на възраст от 6 месеца до 5 години 2
жизнено важни дози витамин А, които са от съществено значение за имунната им система.

През 2017 г. L'Occitane и неговата фондация започнаха партньорството си с УНИЦЕФ за подпомагане на
финансирането на международни програми за добавки с витамин А, като осигуряват минимум 1 милион евро на
година. Фокусът е върху три държави, в които дефицитът на еитамин А е особено разпространен – Мианмар, Папуа
Нова Гвинея и Боливия. Благодарение на първите три години от партньорството повече от 4 милиона деца вече са
получили необходимите дози витамин А всяка година.

През 2020 г. фондация L'Occitane поднови това партньорство за още три нови години и го разшири по целия свят.
Благодарение на удължаването на партньорството още 3 милиона деца ще получават две дози витамин А годишно.

Тази година L'Occitane предлага солидарен крем за ръце с карите и кайсия, приходите от който отиват за каузата.

Крем за ръце с карите, обогатен с масло от кайсия, който дава на кожата ви любовта, от която се нуждае. Кайсиите
са известни със своите многобройни съединения, включително витамин А, който е от съществено значение за
здравето на очите. Богат на масло от карите (20%), този крем спомага за подхранване, защита и омекотяване на
ръцете.

Цена – 16 лв.

"Есен на село" Есента е сезон на плодородието и земните дарове. Тогава събираме плодовете на нашия труд и се
радваме на пъстрите цветове на природата. Каним ви да отпразнуваме есента в село Надарево! Ще се разходим
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из зеленчуковите градини на Фондация Ботаника Лайф и ще си наберем сезонни зеленчуци. Ще се срещнем с
пащърнака, моркова, тиквата, гулията, кейла, червеното цвекло и други дарове на есента. Ще си сготвим заедно
ястия и ще открием истинския вкус на храната! 
Есента е и съзидателен, творчески сезон, в който поставяме началото на това, на което искаме да се радваме в
бъдеще. Заедно ще засадим дръвчета, които на пролет ще започнат нов живот. Ще градинарстваме, ще
кулинарстваме и ще творим и майсторим заедно! 
Празникът е за малки и големи. В програмата сме предвидили по нещичко за всеки! 
Предварителна програма (подлежи на някои корекции, в зависимост от метеорологичните условия по време на
събитието): 
Такси за участие: 

Три звезди 
Пакет за цялото събитие с включени две нощувки в хотелската част на базата и храна – закуска, обед и вечеря.
Възрастен – 190 лв; Дете (4-15 години) – 150 лв; Дете (0-3 години) – без такса 
Под звездите 
Пакет за цялото събитие с включена храна – закуска, обед и вечеря и нощувки във ваша палатка, каравана или
кемпер.* Възрастен – 105 лв; Дете (4-15 години) – 65 лв; Дете (0-3 години) – без такса 
Петък 07.10.2022 
от 11:00 часа Посещение за деня с включени обяд и вечеря. Възрастен – 40 лв; Дете (4-15 години) – 30 лв; Дете (0-
3 години) – без такса 
Събота 08.10.2022 
от 09:00 часа Посещение за деня с включени обяд и вечеря. Възрастен – 40 лв; Дете (4-15 години) – 30 лв; Дете (0-
3 години) – без такса
Неделя 09.10.2022 
от 09 да 14:30 часа Посещение за деня с включен обяд.(0-3 години) – без такса Възрастен – 30 лв; Дете (4-15
години) – 20 лв; Дете (0-3 години) – без такса 
*За участниците, нощуващи в собствени палатка, каравана или кемпер е осигурен терен за къмпингуване, с достъп
до вода, WC и електричество. Теренът се намира в градините на Фондация Ботаника Лайф, на 10 минути
пешеходно разстояние от базата на Фондацията. 
Записване: 
За записване, моля, изпратете вашата заявка на info@botanicalife.org. В имейла посочете трите имена на
желаещите да бъдат записани за участие и мобилен номер за контакт. След получаването на Вашата заявка, ние
ще се свържем с Вас и ще Ви предоставим банкови детайли и информация. 
За пакетите с включена нощувка, плащането се извършва предварително по банков път. За еднодневните
посещения, може да заплатите на място (в брой), но също е необходима предварителна заявка на имейл
info@botanicalife.org. 
За информация телефон: 0894412349 
Краен срок за подаване на заявки за участие – 30 септември 2022 г. 
Празникът "Есен на село" подпомага образователната дейност на Фондация Ботаника Лайф. Ако желаете да
направите дарение в подкрепа на нашата дейност, моля пишете ни на info@botanicalife.org или се обърнете към
домакините на място. 

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" по
Дарик радио с водещ Мария Черешева. Гости в предаването са Олга Иржитска от фондация "За Доброто" и
Юлиана Кулюкина, доброволец и координатор в образователно-интеграционния център "Украински
кошер".

ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА

От месеци в страната ни живеят хиляди украински бежанци, намерили спасение тук от войната в Украйна. Някои
от тях вече работят, други упорито учат български език заедно с децата си, за да могат по-лесно да се впишат сред
сънародниците ни, а децата да продължат или завършат образованието си. 
Ситуацията е изпълнена както с позитивни примери, така и със затруднения, през които няма как да не се
премине. За тях в студиото на "Властта на гражданите" говорят Олга Иржитска от фондация "За Доброто" и Юлиана
Кулюкина, доброволец и координатор в образователно-интеграционния център "Украински кошер", който се
намира в "София Тех Парк". Юлияна е и създател на най-голямата Facebook група за украинските бежанци, в
която членуват над 85 000 души. 
Към днешна дата данните сочат, че в България пребивават около 60 000 души, макар те да се менят постоянно.
Кризисен щаб вече не съществува, държавната подкрепа намалява, а както организациите, така и медиите вече
почти не получават адекватна информация. Програмата за настаняване приключва в края на септември, но
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разговорите обещават да бъде удължена и след крайния срок. 
"Много хора се връщат в Украйна по различни причини. Очакваме тежка зима, има нови военни действия в
Харковска област и много наши сънародници се допитват до нас как да дойдат в България, какви са
условията, как държавата помага на бежанците, защото се страхуват и искат да се махнат поне за няколко
месеца. Самата програма за настаняване е неефективна, защото има украинци, които наистина не искат
да се интегрират, а само да се възползват от помощта, което не е хубаво. Затова сега е много важно да
подкрепим многодетните майки, хората с увреждания и други, които реално имат нужда от помощ",
коментира Юлияна Кулюкина. 
Интеграционният център също почва да измества дейността си от хуманитарна към интеграционна чрез намиране
на работа, организиране на курсове по български и английски език, по информационни технологии и други
специалности, за да може хората с висше образование да си намерят работа и извън минималната работна
заплата. 
За децата е създадена академия за спортни занимания, културни и исторически обиколки, общуване с българчета,
арт психологически работилници и други. В последните дни започват курсове и по общообразователни предмети
като география, физика, химия, биология, математика и т.н. 
Един от сериозните проблеми, свързани с бежанците, е здравеопазването или по-точно липсата му. Повечето
пристигнали в страната ни развиват хронични заболявания заради преживения стрес. Заболеваемостта от ракови
образувания се повишава, някои възрастни хора прекарват последните си дни тук и организациите поемат
разходите по тежки, спешни и скъпи операции, а, когато се наложи, и по кремацията. 
"Много майки с деца нямат личен лекар, не знаят какво да правят, лутат се из институциите, без да
получат информация. И за нас е тежко, защото не знаем как да им помогнем. Познаваме няколко лекари,
които записват часове за прегледи и за украинци, но те са единици, а бежанците са хиляди. Този проблем не е
само за украинците, но и за българите", подчертава Олга Иржитска. В същото време в България са пристигнали
много украински медици, които биха могли да помогнат, както в Полша и Чехия, където дипломите им вече са
официално признати и те практикуват законно професията си. Тази практика засега не се приема от българската
държава. Затова "За доброто" и Образователно-интеграционният център провеждат уроци по български език
специално за медици и ще помагат с организирането на приравнителни изпити. 
Организациите продължават да наблягат на интеграцията и намирането на работа на бежанците. Предстои
създаване и на женски кръг от украинки и български за психологическа взаимопомощ и дейност. 
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите. 

Сдружение ИМЕУС - Институт по медиация и управление на спорове, съвместно с Професионалната асоциация на
медиаторите в България (ПАМБ)и Фондация "Ресурсен център Билитис Bilitis Foundation имаме удоволствието да
Ви поканим на организираната по проект "Децата на фокус в разнообразните семейства" кръгла маса под наслов
"Съвременни български семейства и разрешаване на конфликти". Кръглата маса ще се проведе в рамките на два
дни (26.09 и 27.09), между 10:00 – 12:15 ч. в сградата на Българската търговско-промишлена палата – ул. "Искър"
№ 9. Освен изявени български медиатори, като панелисти на събитието ще участват и чуждестранни специалисти в
сферата. Основни теми на кръглата маса ще бъдат установените предизвикателства пред задължителната
медиация, необходимостта от правна уредба на практикуващите като "семеен медиатор" лица и визията за
работата на специализиран център. Вашето участие е важно за нас. Молим да заявите вашата предварителна
регистрация в следната гугъл форма: https://forms.gle/xGKuz7Cj8qF1anJ49 
ПРОГРАМА 
Първи ден на кръглата маса (26.09)
10:00 - 10:10 Откриване на кръглата маса 10:10 - 10:50 Предизвикателства пред развитието на задължителната
медиация в България в контекста на семейното правосъдие (панел с 3-ма лектори) 10 минутна кафе-пауза 11:00 -
11:40 Компетенции на семейния медиатор. Необходимост от допълнителна правна уредба на професията
"семеен медиатор" 11:40 - 12:00 Специфики на медиацията в решаването на различни спорове от семейния свят
12:00 - 12:15 Дискусия и заключение на ден 1 Втори ден на кръглата маса (27.09) 10:00 - 10:20 Представяне на
Центъра за алтернативно решаване на семейни конфликти (semeistva.com). Начин на функциониране и
предлагани услуги. Как да се включите в работата му? 10:20 - 11:00 Добри чуждестранни практики за решаване на
семейни конфликти и тяхно потенциално приложение в България 10 минутна кафе-пауза 11:00 - 11:30
Задължителната семейна медиация в контекста на домашно насилие. Скринингови механизми за определяне
допустимост на процедурата при риск от насилие. Поведение на медиатора в случай на обосновани
предположения за наличие на домашно насилие. 11:30 - 11:40 Дискусия 11:40 - 12:00 Медиация между родител и
дете - различния поглед 12:00 - 12:15 Заключение и обобщение на дискутираното по време на кръглата маса _
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Кръглата маса се провежда в рамките на проекта "Децата на фокус в разнообразните семейства". Проект № ACF
913 се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонд Активни граждани
България по ФМ на ЕИП. 

4 тона изворна вода потегли на 9 септември от логистичния център на "Михалково" в Пловдив за община Карлово В
израз на солидарност и съпричастност с трагедията, сполетяла селищата в Община Карлово, Компанията за
бутилиране на минерална вода МИХАЛКОВО изпрати 4 тона изворна вода за пострадалото население.
Течащата вода от централни и местни водоизточници в наводнените села може да се използва само за битови
цели, затова работещите в компанията веднага откликнаха на нуждите на хората и дариха вода за пиене и
приготвяне на храна. 

Социалните ни инициативи са много добре обмислени, казва Мария Каравасилева – ръководител "Маркет
мениджмънт" на "Алианц България"

"Алианц България" е партньор на БЧК и скоро обявихте нова социална инициатива, която ще реализирате заедно.
Какво представлява проектът?

Новият проект с БЧК е повод за гордост, тъй като спечелихме финансиране от Allianz SE за социална инициатива в
сериозно съревнование с представителства на групата от цял свят. Средствата ще бъдат използвани целево за
благотворителния фонд "Добротворчество" на Българския младежки Червен кръст. Той подпомага уязвими деца и
младежи на възраст между 13 и 18 години. Планираните дейности имат за цел да развият потенциала им и да ги
ориентират професионално.

Първата активност от инициативата е организирането на летен лагер в Кърджали през септември 2022 г. Десет
деца със специфични потребности и от уязвими групи ще имат специално организирана програма, която ще им
помогне да изберат най-подходящия за тях кариерен път. Колеги от "Алианц България" ще им разкажат за
професията си и ще влязат в ролята на техни ментори. Предвидени са и полезни за развитието им беседи на теми
здравословен начин на живот, развиване на умения за презентиране и др. В периода 2023–2024 г. инициативата
ще се разгърне в по-големи мащаби.

С БЧК работим дългосрочно и по друга идея, свързана със стимулиране на нашите клиенти да споделят обратна
връзка за услугите ни и как са обслужени. За всяка получена оценка "Алианц България" дарява 1 лв. на фонд
"Добротворчество". Така мотивираме повече хора да споделят с нас опита си и същевременно да правим добро
заедно.

Социалната отговорност е важна част от дейността на "Алианц България". Кои са другите ви основни приоритети?

За нас е особено важно да подкрепяме уязвимите групи да превъзмогват трудностите, да имат достъп до
обслужването, което заслужават, и да се чувстват равноправна част от нашето общество. Мотивирани от глобалното
партньорство на "Алианц" с Олимпийското и Параолимпийското движение, стремежът ни е да създаваме
инициативи, които са пряко свързани с дейността ни. Там е нашата сила. Миналата година стартирахме един от
най-успешните ни социални проекти с фондация "Заслушай се". Заедно с тях осигуряваме пълно обслужване на
глухата общност в България. Създадохме поредица от видеоматериали, които дават информация за нашите
продукти чрез жестов превод. Като естествено продължение на инициативата адаптирахме част от продуктовите
ни брошури на Брайлов език, за да предоставим достъп до информация и на слепите хора.

Постоянно търсим възможности, с които да отворим вратите на нашата компания още по-широко. Вниманието ни
е насочено и към проекти с участието на нашите колеги. "Алианц" в цял свят предоставя един ден допълнителен
отпуск, който те могат да използват за социални каузи. Вече трета година организираме и кампания по
кръводаряване и съм изключително радостна, че интересът нараства. Тази година близо 100 души изявиха
желание да дарят кръв. И не на последно място в тази трудна геополитическа ситуация подпомагаме и бежанците
от Украйна. Наскоро организирахме кампания сред колегите и успяхме да съберем близо 200 кг дрехи, храни и
санитарни материали.

На какви критерии трябва да отговаря една кауза, за да бъде припозната от вас?
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Най-важното условие е да има смисъл и да сме убедени, че ще има позитивен ефект за тези, към които е
насочена. Другият важен критерий е да има връзка с това, което правим, и да отговаря на бизнес модела ни.
Инициативите, които организираме или подкрепяме, нямат за цел да се рекламираме. Нашето желание е да
правим добро, да подпомагаме тези, които имат нужда. Във времена на икономическа и политическа
нестабилност инвестициите, които правим за социални инициативи, трябва да са много добре обмислени.

Какви проблеми срещате при изпълнението на социалната политика и реализирането на каузите?

За радост в инициативите, които реализираме, успяваме да увлечем доста съмишленици. Това се случва
благодарение на всички колеги от компанията и партньорите ни в различните проекти. Благодаря на фондация
"Заслушай се", БЧК, Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928", TimeHeroes, Кръвен център ВМА и всички
по пътя ни, които правят възможни нашите идеи. Единствените трудности са свързани с осигуряването на ресурси
– финансови и време за реализация. Истината е, че когато има желание, нещата се случват с лекота независимо
от обстоятелствата.

Смятате ли, че компаниите с ясна CSR стратегия привличат по-лесно таланти и подходящи кандидати за работа?

Определено те се отличават като стабилни и устойчиви, което неминуемо влияе върху възприятието на хората
относно работодателската марка. Напоследък все по-често прави впечатление, че критериите за избор на
работно място не се свеждат само до ниво заплата и социални придобивки. А и до работна среда, корпоративна
култура и възможности за участие в социални инициативи.

Мария Каравасилева работи в сферата на застраховането повече от 12 години. Завършва магистърска степен
"Застраховане и социално дело" в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов. По време на следването е част от
най-голямата студентска организация в света, AIESEC, където участва в множество социални инициативи и
проекти. През 2010 г. се присъединява към екипа на "Алианц България" и през годините заема различни позиции
в сферата на управлението на проекти за подобряване на клиентското преживяване, разработване и
позициониране на нови продукти, социални инициативи и т.н. От 2021 г. е ръководител "Маркет мениджмънт" в
"Алианц България", където отговаря за позиционирането на бранда, комуникациите и клиентската
удовлетвореност във всички бизнес линии на компанията – застраховане, пенсионно осигуряване, банкиране и
лизинг.

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.

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,
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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.

Линк за регистрация: https://bit.ly/RFTCBg2022participate

Местен дарителски фонд – Карлово, администриран от Сдружение "Млади, активни, креативни" в партньорство с
НЧ "Христо Ботев - 1928" , Столетово стартира кампания за набиране на средства в помощ на засегнатите от
наводненията в Подбалкана. 
Събитията от последните дни промениха плановете за старта на дарителския фонд, който трябваше да подкрепя
местни проекти и инициативи за развитие на населениете места в Община Карлово. Вярваме, че той ще продължи
да подкрепя значими каузи, инициирани за промяна в малките населени места на общината, но след като се
справим с тази, която е на дневен ред – помощ на пострадалите от водната стихия в Община Карлово. 
Инициаторите от двете организации отправят апел: "Нека подкрепим хората, които останаха без дом, без ток, без
вода и храна, без нормален живот. Бедствието за пореден път настига българите и не може да се чака помощ
някъде "отгоре". Затова, няма друг начин да се справим, освен ако не се включим лично в спасяването – чрез
даряване на труд, време, средства, материали. Ако лично не си представим какво е вчера да имаш дом, днес да
нямаш нищо. 
Включете се, ако можете и дарете за местните жители на Карловските села.
Всички набрани средства ще бъдат предоставени на бедстващите хора и ще бъдат закупени неща от първа
необходимост като бяла техника, храна, вода, дрехи.
Една птичка пролет не прави, но много свестни българи могат и лято посред зима да направят, ако поискат.
Благодарим от сърце, ако станете част от тези българи."
Местният дарителски фонд е създаден по проект "Активно дарителство за активна промяна" на сдружение "Млади,
активни, креативни" с финансовата подкрепа на Сдружение "Платформа АГОРА" чрез Фондация "Америка за
България"
Днес има спешна нужда от промяна:
Тази към по-добро утре, в което тонове свлачища няма да са по улиците;
Утре, в което сринатите домове ще бъдат болезнен спомен - такъв, който не бихме могли да заличим.
Заедно можем да се борим за каузата "Да помогнем на Подбалкана"! 
Дари за засегнатите от водната стихия в община Карлово от тук: https://donationfundkarlovo.org/help-rural-karlovo/
#ЗаедноЩеСеСправим #НеСтеСами #АзСъмПодбалкана

Германската фондация "Ханс Херман Восс" идва в Ловеч с дългосрочна подкрепа на проекти в училища и
социални домове. Това стана ясно по време на работна среща на кмета на Община Ловеч Корнелия Маринова и
Йохана Холст - член на борда на директорите на фондацията. Срещата се проведе на 13.09.2022 г. в кабинета на
кмета, съобщават от местната управа.

Фондацията е собственик на фирмата VOSS, която има завод за автомобилни части в село Баховица край Ловеч.

Фондацията подкрепя проекти в областта на образованието и обучението, подпомага млади и стари хора, като
осъществява благотворителни каузи в Германия и в други държави, където ВОСС има свои представителства.
Създадена е през 1992 г. и носи името на своя основател Ханс Херман Восс.

В срещата в общината взеха участие още Роланд Вайс, управител на "ВОСС Аутомотив България", Йордан Йовев,
икономически директор на "ВОСС Аутомотив България", заместник–кметът на Община Ловеч Венцислав Христов и
др.

Бяха обсъдени проекти за изграждане на детски площадки в кварталите на Ловеч, доокомплектоване на
съществуващите STEM кабинети в ППМГ и ПГМЕТ, както и доставка на оборудване за покритата тераса и беседка в
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двора на Дом за стари хора в с. Сливек.

Г-жа Холст ще запознае борда на фондацията с предложенията на Община Ловеч още в четвъртък. Очаква се в
края на ноември т.г. бордът да вземе решение кои проекти и кога да финансира. През това време Община Ловеч
се ангажира да изготви необходимата документация.

"Всеки Ваш жест ще бъде оценен и отчетен. В такъв момент, какъвто е сегашната криза, партньорството е много
важно", подчерта кметът Корнелия Маринова.

За Фондация "Ханс Херман Восс" виж ТУК.

На 02.09.2022 г., София. Фондация за децата в риск по света сключи Договор с Управляващия орган на Оперативна
програма "Добро управление" 2014-2020 за изпълнение на проект "Ранното детско развитие – споделена грижа и
отговорност на обществото"/№ BG05SFOP001-2.025-0212", финансиран по ОПДУ 2014-2020, с финансовата помощ
на Европейския социален фонд. Проектът цели да активизира гражданското участие в процеса на формиране и
контрол на политики и практики за ранно детско учене в страната.

Проектът се фокусира върху гражданското участие в повишаване благосъстоянието на всички български деца от 3
до 7 години чрез качествени формални и неформални образователни услуги. За целта основните акценти в
проучванията са учебната програма в образователните институции и практиките за деца от уязвими общности без
достъп до ранно учене.

Сред основни средства за постигане на проектните цели е реализиране на граждански мониторинг за
съответствието на учебната програма с приложното поле на област 3 "Учебна програма" от Препоръката на
Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст" в 10 детски градини и
ясли общини Луковит, Търговище, Оряхово, Мездра и София. Проучване на добри практики за предоставяне на
неформални услуги за деца в общността в страната и 3 страни членки на ЕU ще допълни обхвата на изследване.
Проектното предложение включва изготвяне на правен анализ на регулациите, формулиране на предложенията
за изменение на нормативната уредба и отправяне на препоръки, свързани с моделите за предоставяне на
неформални услуги в общността. С цел повишаване на гражданското участие в политиките за ранно детско
развитие и учене, проектът предвижда работни срещи със заинтересованите страни в 5 те целевите региони на
проекта. За популяризиране и разпространение на проектните резултатите е планирано провеждането на Кръгла
маса.

В резултат на изпълнението на проектните дейности ще бъдат изготвени и отправени препоръки към структури на
държавната администрация, които да допринесат за по-добра регулаторна среда за институционални и
неформални образователни услуги за малки деца

Проектът се изпълнява в партньорство с Фондация "Институт за устойчиво развитие на правото"

За проекта:

Стойност: 58 165,15 лв.

БФП: 100 %

Съфинансиране чрез ЕСФ: 49 440,37 лв. Национално съфинансиране: 8 724,78 лв.

Период на изпълнение: 09.2022 г. – 08.2023 г.

За повече информация:

Име адв. Янита Тончева,

Позиция Ръководител на проект,

Телефон +359886834806,

Имейл адрес [email protected]

Платена публикация.

Заглавие: Фондация за децата в риск по света стартира проект насочен към повишаване на гражданското
участие във формирането и изпълнението на политики в областта на ранното детско развитие и учене
Дата: 13.09.2022 18:03
Медия: Вестник "Луковитски Новини"

https://lukovit-news.com/fondacziya-za-deczata-v-risk-po-sveta-startira-proekt-nasochen-kam-povishavane-na-grazhdanskoto-uchastie-vav-formiraneto-i-izpalnenieto-na-politiki-v-oblastta-na-rannoto-detsko-razvitie-i-uchene.html


На 19 септември от 19.00 ч. от екипа на Форум КЛЮЧ ще направим поредният КЛЮЧ Unplugged и този път ще Ви
срещнем с Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Събитието ще е на живо в ДаДа
бар (ул. Георги Бенковски № 10) и с пряко излъчване в страницата на Форум КЛЮЧ и страницата на НПО портал. 
Ще говорим за:

Причините за ситуацията в България;
Какво можем да направим като граждани, за да накараме институциите да си вършат работата;
Ще разгледаме конкретни казуси, които предполагат участие на гражданите;
Ще отговаряме на въпроси на аудиторията на живо и онлайн

Внимание! За активни участници със задаване на въпроси и коментари по време на лайва и на живо в ДаДа бар -
ще има награди. Сред тях отново ще има от така страхотните книжки "Котаракът Бойда и Доброто Хрумване".
Очакваме Ви в ДаДа Бар на ул. Георги Бенковски 10 в София или на страницата на Форум КЛЮЧ тук във Фейсбук
@ForumKLYUCH и @NGOBG.INFO, където ще излъчваме на живо това издание на КЛЮЧ Unplugged.
Водещ: Александър Куманов от Фондация "Четиридесет и две"
За тези от вас, които не са наясно какво се случва на КЛЮЧ Unplugged - това е импровизирано събитие под
формата на интервю с поканен интересен гост.
Отворено е за въпроси от всички присъстващи и онлайн. Опитваме се да покажем човека зад каузата, от плът и
кръв.
Това събитие е част от проект "Какво можем заедно", реализиран от Фондация Дарик в партньорство с Фондация
"Четиридесет и две" и НПО портал и с подкрепата на Фонд Активни граждани www.activecitizensfund.bg 

- Водещата българска IT компания SiteGround е определена за най-добър работодател в България на
тазгодишното издание на Career Show Awards.

Общо шест отличия получи компанията в оспорвана надпревара с 457 проекта: злато в категория най-добър
работодател, зелен офис и стратегия за ангажиране на служителите и бронз при стратегия за корпоративна
социална отговорност, баланс работа-личен живот и изключителни екипни постижения. "За нас това, че SiteGround
е отличен като най-добър работодател и успоредно печели още няколко награди, свързани с екипа на
компанията, е доказателство за успешните ни социални практики и управление на човешките ресурси.

Инвестицията в развитието и изграждането на екипа, социалните придобивки и удовлетвореност са ключов
елемент от цялостната ни политика по отношение на това да осигуряваме най-добрите условия и възможности за
своите служители и клиенти всеки ден", споделя Виктор Фачев, директор "Човешки ресурси" в компанията. През
юни, т.г., SiteGround получи сребърно отличие и в класацията "Топ 100 на най-добрите работодатели в България
2022", спрямо критериите на Career Show Index. Класацията е съставена на база спечелени български и
международни отличия през последните три години. SiteGround за втора поредна година е в челните места, като
през 2021 оглавява класацията. SiteGround има три офиса в София, Пловдив и Стара Загора. В тях работят повече
от 500 служители, като компанията непрестанно инвестира в развитието на техните експертни умения и
професионални компетенции. SiteGround предлага и множество придобивки, в това число съкратено работно
време в петък, собствен ресторант и бариста, собствена фитнес зала, допълнителна здравна застраховка, годишни
медицински прегледи, психолог, масажи, спортни карти, уникална офис среда, различни традиционни инициативи
в подкрепа на физическото, емоционално, личностно и професионално развитие на служителите.

Любов Панайотова за инициативата "Клас"

Заглавие: Войната по пътищата – нашата роля за овладяването й. КЛЮЧ Unplugged с участието на Владимир
Тодоров
Дата: 13.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: SiteGround е определен за най-добър работодател на престижните Career Show 2022
Дата: 14.09.2022 10:19
Медия: Novinite.bg

Заглавие: Как деца се учат на гражданска и медийна грамотност
Дата: 14.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/126849-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0--%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B9-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87.html
https://www.novinite.bg/articles/224594/siteground-e-opredelen-za-nay-dobar-rabotodatel-na-prestizhnite-career-show-2022
https://www.ngobg.info/bg/news/126857-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82.html


Как деца се учат на гражданска и медийна грамотност
Критични, любознателни, активни и смели. Или накратко - "Клас". Проект, който обхваща над 350 училища в
страната. Финансира се по норвежка програма, с помощта на норвежкото посолство. По време на обучението,
ученици и учители от горните класове са размишлявали върху това, какво е да си гражданин и да си медийно
грамотен.
"Експертите, които работиха, успяха да го предадат на децата по достъпен начин, като им обясниха, колко
нереален може да бъде виртуалният свят и как определени неща, могат да бъдат толкова изкривени, че да
показват точно обратното", обясни Любов Панайотова, която е директор на Фондация "Европейски
институт".
Срещи с ученици са правени в няколко града в страната. Директорката на фондацията напомни, че гражданската
грамотност трябва да се възпитава от най-ранна детска възраст.
"Ваши колеги оператори се опитаха да покажат на учениците, как може да се манипулира определена новина.
Колко лесно е средата да бъде изкривена. Те влязоха в ролята на репортери, монтажисти", допълни Любов
Панайотова.
В края на проекта, част от учениците са били наградени.

Повече гледайте във видеото на Novanews. 

С подкрепата на дарители и добри хора, димитровградската фондация "Подари усмивка" зарадва 17 деца от
социално -слаби семейства с необходимото за първия учебен ден.

Снимка Фондация Подари усмивка

За поредна година от фондацията организираха кампания "Треска за учибище", в която бяха събрани раници,
тетрадки, учебни помагала и пособия, с които децата да започнат училище.

Снимка Фондация Подари усмивка

Оргаизаторите на акцията благодарят на Енди 2, СторИнвест и хората, които са доставили в офиса на фондацията
пособия и учебни помагала. Кампанията на "Поради усмивка" е традиционна и в годините е подпомогнала стотици
деца.

Стартира кампания в помощ на социално слаби ученици в Димитровград

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

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

Програмата на фестивала продължава на 21 септември отново в атриума на Квадрат 500 със СВЕТУЛКИ –
концерт на Тома Енко Джаз Трио. Представлението добре илюстрира двойствеността, която съществува в
композициите на Тома Енко: изследване на светлината и тъмнината. Произведенията пресъздават нощни влакове
(Train de Nuit), призраци (You're Just a Ghost) и очарователни пустини (Wadi Rum), но в дълбините на своите

Заглавие: Дарители зарадваха 17 социално-слаби деца с учебни пособия и раници
Дата: 15.09.2022 08:32
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Фестивал CULTURAMA продължава с богата и пъстра програма през септември
Дата: 15.09.2022 09:32
Медия: Frog news

https://haskovo.live/%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0-17-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%B4%D0%B5/
https://www.frognews.bg/novini/festival-culturama-prodaljava-bogata-pastra-programa-prez-septemvri.html


мрачни и меланхолични аспекти музиката обхваща светещи, богати мелодии. Обвита в сънлив воал, тя пламти със
собствена мистерия. Там се крие величието на тази музика: мощният разказ, оголената честност на музикантите,
силата на поглъщащата им страст и интензивността на изпълнението им. Изкуството на триото изплува в пълен
блясък. Музикалната и човешка емпатия, която свързва тримата главни герои на това приключение, е повече от
налична: тя е осезаема и софийската публика ще може да я почувства.

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

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

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

Страхотна изненада в тазгодишното издание на фестивал CULTURAMA е участието на зашеметяващите Los Saxos
Del Averno (Саксофонистите от Ада). Пещерно R&B, изпълнено с латиноамерикански и високи дози рок, който "ще
разбие подметките на обувките ви" преди края на всеки концерт обещават на публиката музикантите от
испанската банда. Los Saxos Del Averno се раждат като стратосферен квартет от саксофони, който придружава рок
групата Ginferno. Заедно те печелят наградата за "Най-добър албум на световната музика" на "VI награди за
независима музика 2014 г." и обикалят цяла Испания като една от групите, избрани в "Girando Por Salas". През
2015 г. те започват да си сътрудничат като гост-метъл секция с други фантастични групи като The Limboos във
Funtastic Drácula Carnival или в албуми на групи като Andrés Herrera "Pájaro", "He matado al Ángel", "Somewhere,
somehow" на Julián Maeso, на последния диск "Motel llamado mentira" на Винила Фон Бисмарк и много други.
Мотивирани от всички тези проекти, те решават да се издигнат от "Aда", за да се консолидират като независима
група и да започнат да правят собствена музика. Los Saxos Del Averno (Саксофонистите от Ада) ще можем да
слушаме на 27 септември в градината на Шипка 23 и на 28 септември в Кино Кабана.

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

Последното събитие от фестивал CULTURAMA е посветено на най-малките – премиера на най-новия проект на
фондацията – детската музикална книга "Музиката Е", посветена на елементарната теория на музиката. Поезията
е на Донка Райчева, илюстрациите на Чел Дарне, а музиката на Василена Серафимова, която заедно с Антони
Дончев ще импровизира пред публиката. Децата и техните родители са поканени на 1 октомври от 11:00 ч. в новото
пространство "100 стола" на книжната премиера, която обещава да се превърне в истински празник.

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



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

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

ЗА КУЛТУРАМА

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

ЗА ИНА КЪНЧЕВА

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

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

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

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

Нашите програми инвестират в хората в образователната система и вече виждаме много добри резултати. Ако
искаме всяко дете да развива уменията на 21 век, изключително важно е учителите и директорите, които работят
също да притежават тези умения.

Това каза в студиото на Euronews Bulgaria Траян Траянов от фондация "Заедно в час".

Според последни данни, един от пет студенти, които завършват, са с педагогическа специалност. Тя е доста
търсена вече, не е резервен вариант. Съответно дори училищата в най-отдалечените места не страдат от липса на
кандидати.

Проблемът е, че само 3 години след като влязат в системата, над 90% от тези учители изпадат от професията и се
преквалифицират или работят в друга сфера.

Проблемите са няколко. Ние смятахме като общество, че е достатъчно само да повишим възнагражденията. За
никой мотивиран професионалист възнаграждението не е водещото. То е важно, но не е водещо. Младите учители
имат нужда от по-добра практическа подготовка. В училище изпадат в казуси, за които силно теоретичната им
подготовка в университета, не ги е подготвила. Имат нужда от наставничество и менторство. 
Проблемът е разрешим. Трябва да се промени обучението, което да е силно практически насочено. Много важен
момент е как се управляват училищата и как се ръководят училищните екипи. 
Според последното изследване от 2018 г. 48% от учениците страдат от функционална неграмотност. Това
означава, че практически ти знаеш азбуката и можеш да прочетеш някакъв текст, но не можеш да намериш
връзките и да извадиш смисъла от този текст и не можеш да отговориш на въпроси, свързани с този текст. Тоест ти
не го осмисляш. 

Заглавие: 90% от учителите се отказват след третата година
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Подготвените учители нямат никакъв проблем да задържат вниманието на учениците. Ние трябва да намерим
начин, така че всеки учител да има тази мотивация и подготовка, каза още Траянов. 
Вижте цялото интервю във видеото.

За четиринайсета поред година ТЕЦ AES Гълъбово дарява всички деца в Община Гълъбово, прекрачили прага на
училището за първи път. Най-модерната въглищна централа в България подари на първокласниците в I ОУ "Св.
Паисий Хилендарски", II ОУ "Христо Ботев", СУ "Васил Левски" и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" в село Обручище 94
ученически раници, пълни с учебни пособия и материали. Още 23 ученически раници бяха дарени и на
първолаците на служителите на AES България в цялата страна.

"За всяко дете първият учебен ден е изпълнен с много вълнение и трепет. Това е началото на дългия път на
съзряването и трупането на знание. Затова всички ние в AES България им желаем на добър час и много успехи
занапред. Щастливи сме, че за поредна година можем да бъдем част от празника на първокласниците в
гълъбовските училища", каза Мариана Геренова, комплексен ръководител за всички производствени активи на
AES България.

Осигуряването на всички необходими пособия за първокласниците е част от програмата за корпоративно-
социална отговорност на AES България, която възлиза на над 15 млн. лева от старта на дейността на компанията
в страната. Образованието е сред основните приоритети в тази програма, която цели да поощрява развитието на
младите хора в региона, да стимулира любознателността и уменията им и да насърчава тяхната увереност и
самочувствие.

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-
новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен
собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – "Свети Никола", край Каварна.

Членовете на Лайънс клуб – Панагюрище, съпричастни със страданието на хората от наводнените села, гласуваха
дарение от 6 броя влагоабсорбатори за село Каравелово, за да може изчистените вече помещения на къщите да
бъдат превърнати в място за живеене. На първо време те ще бъдат използвани от семействата с деца, които на 15
септември тръгват на училище, съобщи Петя Сеферинкина, която е член на Лайънс клуба.

Утре, 16 септември, влагоабсорбаторите ще бъдат получени от координатора в селото. Дарението е на стойност
2100 лв.

Това не е първият благотворителен жест на панагюрските лъвове към нуждаещи се. Години наред те помагат под
различна форма на различни групи хора и институции.

Mastercard® e технологичната инфраструктура зад решения от ново поколение, които правят живота на гражданите
в модерните градове по света по-лесен. София също върви към усилено внедряване на дигитални механизми като
безконтактното плащане в градския транспорт, в такситата, на паркингите. За интелигентните решения, които
правят града "умен", а гражданите могат да се самообслужат бързо и лесно, разговаряме с Ваня Манова,
регионален мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

- Г-жо Манова, вие сте родена и израснала в София, но пътувате много. Какво от родния град намирате за
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безценно?

- София е моят дом и затова е безценна. Обичам духа на града, колко е пъстро и пълно с хора по всяко време и
навсякъде. Това, че софиянци се обединяват бързо и непрекъснато в най-различни групи по интереси, за каузи, за
празници, сприятеляват се лесно. Харесва ми, че планината е на една ръка разстояние, а по улиците срещам
познати. Обичам Софийската математическа гимназия, моята гимназия.

- Кои са задължителните услуги, които един "умен" град трябва да предлага?

- Хората живеят по-лесен и чист живот без пари в брой, броене на стотинки и търсене на гише – безсмислени
задачи, от които може да се пести време за по-важни неща. Пандемията направи дигитализацията въпрос на
оцеляване. Ние в Mastercard бяхме подготвени с експертиза за различни ситуации в градската среда.
Технологичната ни инфраструктура, която осигурява възможност за бързо, сигурно и лесно плащане с карта,
подпомага градовете да спестяват средства и ресурси и да подобряват ежедневието на гражданите.

"Умният" град е този град, в който има решения, които дават възможност на всеки да участва в икономиката дори
от дистанция. Когато решението е добро, потребителят свиква бързо и никога не иска да се връща назад. Затова и
всичко, което технологичните компании като нас разработват, започва от човека – неговите нужди са в центъра на
дейността и бизнеса ни.

Ще дам и конкретен пример, с който се гордея. Много родители в София са се сблъсквали с реденето на опашки
за хартиени купони за стол в училищата на децата си. Това отнема изключително много време и нерви, нещо
напълно излишно в XXI век. Доказахме това, като подпомогнахме проект "Здравословно училище" за дигитални
купони, поръчки и плащане онлайн https://healthyschool.orak365.net/. Днес училищата са вече десетки в няколко
града и в мрежа с множество кетъринг компании. Зад една такава екосистема стоят много инвестирано време и
усилия на всички страни, не е просто, не е лесно, но си заслужава. За да е просто за крайния потребител.

- Какви други проекти подкрепяте в София?

- Едно от големите ни постижения е, че в Yellow таксита вече е стандарт и навик да се плаща с карта и през
приложението със запазена карта.

Радвам се, че от една година София вече е един от градовете с безконтактно плащане с карта във всеки автобус,
тролей, трамвай и метро, благодарение на усилията на нашите партньори - Общината, Центъра за градска
мобилност и Банка ДСК. Всеки от нас знае от личен опит какво означава да нямаш дребни, да търсиш гише, да
получиш ресто от паркомат под формата на десетки монети, да нямаш изтеглени пари в брой при наказателна
глоба и т.н. Всички тези моменти в бързия ритъм на деня стават незабележими, когато с едно докосване можем
да верифицираме идентичността и да платим дигитално.

Дигитализацията ускори споделената икономика, която е наш приоритет, защото се бори за по-смислен, устойчив
и чист живот. Бяхме сред първите, които подкрепиха електрическите автомобили за споделено ползване в София,
подкрепяме базари за мода втора ръка на жени визионери, които превръщат споделянето и рециклирането в
повод за гордост.

Визията на Mastercard е да инвестира в разработки и внедряване на по-бързо, по-лесно и по-удобно
самообслужване в различни ежедневни ситуации, възможно благодарение на картовите плащания, дигиталната
идентичност, високото ниво на сигурност.

- Как Mastercard вижда бъдещето и защо инвестирате в градската среда?

- Ролята на мултиинфраструктурна компания като Mastercard е да гледа напред в бъдещето и да разработва
иновации, които в един момент ще станат незаменима част от ежедневието на хората.

В големите супермаркети в София вече има каси на самообслужване, където за да свикнат, децата помагат на
родителите си, просто защото за тях това е интуитивно и очаквано.

Представяме си бъдеще, в което ще пазаруваме само с гласова команда към домашния си "асистент" и от години
се готвим за това, въпреки че то все още не е реалност. Kогато дойде, ние сме готови да го посрещнем и с
уникалното ни мелодично лого. Тази мелодия може да бъде чута на паркомати на myPOS, на които е възможно
плащането с карта – едно огромно улеснение в града.

- Виждаме бранда на Mastercard в повечето големи музикални и градски фестивали. Каква е причината?

- От една страна, Маstercard вярва повече в преживяванията, отколкото в трупането на вещи, и се стремим да сме
там, където хората ще изпитат хубави емоции, да им предложим нещо безценно, нещо, което не се купува с пари. В
последните години в София това се превърна в култура и сме работили с почти всички популярни събития в града –
A to Jazz, Solar, StrEAT Fest, Fish Fest, Culturama, Sofia Lights, Sofia Summer Fest, Дни на българското вино и мавруд,
вино и уиски изложения, Sofia Pride, коледни базари, фермерски базари, книжни пазари.

От друга страна, организаторите на фестивали имат нужда от подкрепа и решение за безкешови разплащания, за
да може потокът от хора на щандовете да се движи бързо и лесно, продажбите да са прозрачни и законни.



И от трета страна, всеки малък търговец изложител има нужда от максимално гъвкаво решение – изгоден ПОС
терминал, онлайн приложение, което превръща смартфона в ПОС терминал, така че малкият бизнес да стане по-
конкурентен, а не по-скъп. На фестивалите достигаме до десетки малки бизнеси, които се запознават с
преимуществата на приемането на картови плащания. За много от тях вече това е стандарт – нещо, което не беше
така само преди четири години.

- Разкажете повече за зелените каузи, които подкрепяте в София?

- Mastercard работи с всички банки, търговци, администрации, НПО и се стремим да създадем зелена мрежа от
инициативи с нашите партньори, всяка с важна мисия – екология, подпомагане на малкия бизнес, социални услуги
и т.н. Така с Банка ДСК споделяме каузата за биоразнообразието и подпомогнахме консервационната програма
на Софийския зоопарк и дигиталната карта на софийските дървета ednodarvo.io. С Пощенска банка две поредни
години подкрепяме "Витоша парк" в облагородяването на местността около Музея на мечката и създаването на
Зелена класна стая на открито, където десетки училищни класове провеждат уроци на въздух или празнуват
здравословно.

Създадохме и една много "софиянска" традиция – "Заедно правим нещо безценно на Малките 5". Това е проект за
коледна украса с кауза в района на емблематичния за нашия град площад "Малките пет кьошета", която успява да
въвлече съседите и малките бизнеси в района в празнично настроение и благотворителни активности през
декември. Партньори са ни Столичната община и агенция Imp-Act и вече подготвяме изненади за приближаващите
коледни празници.

- Как безкешовите плащания помагат на малките търговци да се развиват?

- Удобството води до лоялност на потребителите – те вече изискват да могат да плащат с карта и мобилен
портфейл. Когато им е предоставено удобство, те ще се връщат. Същото важи и за служителите на касата.
Сигурността, проследимостта, бързината, липсата на инкасо разходи и грижи – всичко това овластява търговците в
града и те бързо го разбират.

Нов безплатен онлайн инструмент ще помага да учениците за изберат коя професия е най-подходяща за тях и
къде могат да учат за нея. Платформата е разработена от Фондация на бизнеса за образованието и целта ѝ е да
помогне на кандидат-студентите да направят своя информиран избор на висше училище и професия в зависимост
от това какъв тип личност са.

Вече 16 години фондацията работи с фокус кариерното ориентиране, обучава кариерни консултанти. Това става
чрез тест, който е базиран на популярната теория на Джон Холанд за шестте типа личности – реалистичен,
изследователски, артистичен, социален, предприемчив и конвенционален, или комбинации от няколко типа. За
всеки тип са подходящи различни професии, които дават възможност на човек да се чувства в свои води и най-
добре да изяви своите способности, обясни пред БНР председателят на Фондацията Гергана Андреева.

"Теорията на Джон Холанд е широко известна на всички, които се занимават с ориентиране, тя дава два до три
профила на човека, моментна картина. Тестове по теорията на Холанд има много и в България, на български, ние
имаме безплатни. Новото на инструмента е, че той насочва към тези професионални направления в българските
университети, които са подходящи за това дете". "В повечето държави висшето образование като специалности е
много по-широко. Съвременните бакалавърски модерни програми трябва да са широко отворени за младите
хора, те да започнат да учат нещо по-общо и след това, когато им стане ясно какво точно включва тази
специалност, тогава да започнат да се профилират", смята Андреева.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Зам.- кметовете на община Разлог г-н Иван Гюров и г-жа Гергана Колчева-Фарфарова, екипът и децата на ЦНСТ-
за деца и младежи в Разлог посрещнаха дарителката Емилия Христова и нейното семейство. С български стихове
и "Песен за приятелството" , подаръци за гостите и вкусно приготвен кетъринг от учениците на РПГ "Никола
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Стойчев", децата от Центъра за настаняване от семеен тип благодариха за топлото отношение и помощта на г-жа
Христова и нейното семейство. Г-н Иван Гюров и г-жа Гергана Колчева- Фарфарова също поздравиха дарителката,
с възхищение за благородното дело, което осъществява за децата. От името на всички директорката Анелия
Гергинина връчи на г-жа Христова специален подарък, благодарствено писмо и красив букет цветя. "Госпожа
Анелия Гергинина и персоналът са невероятно мили хора, от които се усеща любовта и грижата към децата .Чух
много мили думи, песни и получих сантиментални подаръци. Много ми се иска да намеря думи ,с които да успея да
ви предам емоциите, които изживяхме, но не мога. Просто ще изкажа благодарности към всички дарители и ще
напомня – Никога не спирайте да правите добро!", сподели г-жа Христова. Г-жа Емилия Христова за поредна
година организира благотворителна кауза, включвайки своите последователи в социалните мрежи. Чрез
изготвянето на хранителни и тренировъчни фитнес режими г-жа Христова набира дарения за децата и младежите,
настанени в ЦНСТ в Разлог. За по-малко от 40 часа тази година инструктурката успява да събере сумата от 3 200
лева. Част от средствата са използвани за ремонт на една от стаите в дома, а остатъкът ще бъде изразходват за
нуждите на децата. През 2021 година, благодарение отново на своите последователи, Христова събира средства
за закупуване на ученически консумативи и дрехи, част от които остават в помощ на децата и за тази учебна година.

Благодарности към своя най-голям дарител председателят на Надзорния съвет на фирма "Алкомет" Фикрет
Индже, отправи ръководство на Комплексно-онкологичния център. Днес той посети Онкоцентъра, за да разгледа
последно закупената техника за диагностика с дарени средства от предприятието.

Ехографът е поредният модерен апарат, който лекарите в КОЦ Шумен ползват за диагностика на ракови
заболявания.

Д-р Надежда Генчева каза, че ехографът много ги улеснява в диагностиката. "Много ни беше необходим. Наистина
много Ви благодарим. Той има прекрасни диагностични възможности. С възможности за биопсия и на
повърхностни структури, и на дълбоки структури. Страхотен помощник в ежедневната ни работа", обърна се тя към
Фикрет Индже.

Благодарности към дарителя поднесе и управителят на КОЦ – Шумен д-р Свилен Арнаудов. "Тази благородна
постъпка Ви издига още повече в обществото. Изключително ценим Вашата дейност като благотворителност",
обърна се към Фикрет Индже директорът на КОЦ Шумен д-р Свилен Арнаудов.

Фикрет Индже увери, че ще продължи да помага шуменското здравеопазване. От лекарите иска да казват от каква
апаратура имат нужда, за да лекуват успешно пациентите си. shumenonline.bg 

Младоженци продължават благотворителната традиция в отделението по неонатология към МОБАЛ "Д-р Стефан
Черкезов". Преди по-малко от месец младоженците Глория и Георги дариха в същото отделение пулс оксиметър,
който е купен с пари, събрани от сватбата. С апарата ежедневно се прави диагностика на бебета в
неонатологията.

Вторият благотворителен жест към великотърновската болница е от 28-годишната Аделина и 29-годишния Трифон
Кенарови. Младоженците, вместо цветя на сватбата, събраха пари да подпомогнат рисковите новородени.

Средствата от женитбата, която е била на 24 юли, те дариха на болницата. По тяхна инициатива гостите не са
купували букети, а са събрали пари, предназначени за неонатологията. "Макар и красиви, цветята увяхват. За тях
дори не си спомняш, забравяш как са оцветили душата ти поне за един ден или няколко мига. Но това, което не
само с цвят, а и с много надежда ще стопли сърцата ни, е доброто в едни вълшебни усмивки. Детски и по красиви
от цвете. Нека вместо скъпи букети "подарим щастие" на героите в кувьози! Защото ЗАЕДНО можем ПОВЕЧЕ!", e
посланието от поканата на семейство Кенарови. Събраните средства от букети са около 1000 лева.

Младите дарители са родом от Велико Търново и живеят в с. Ресен. На сватбата им са присъствали около 140
предимно млади гости.

"Дарението избрахме да бъде за МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" и по-точно отделението по Неонатология, защото
аз съм бил бебе в кувьоз. Разказите на родителите ми за преживяното от тях, ме е накарало да почувствам
лекарите от болницата и това отделение от каква значителна важност са за раждането на един нов живот.",
сподели младоженецът."'При постъпването в болницата, като младо семейство ние бяхме доста притеснени от
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този толкова важен момент за нас. Аз трябваше да родя по естествен начин, но нещата не се развиха както бяхме
планирали. Поради "пролапс на пъпна връв" се наложи оперативна намеса от екипа на д-р Хаджирадев и
благодарение на неговата професионална и адекватна намеса нещата минаха благополучно. Синът ни се роди с
нормални размери и тегло, но от по-горе предшестваните събития той получи задушаване, за което се наложи
настаняване в отделението по неонатология. Там под специалните медицинските грижи от д-р Кирчева и
благодарение на нея възстановяването премина бързо и успешно. Затова отделението е толкова специално за
семейството ни. То заема съществена важност за новородените и недоносени бебета." разказа майката на
младоженеца.

"Всички гости бяха очаровани от нашия избор и подкрепиха каузата ни. Радостни сме, че едно от поканените на
сватбата ни семейство ще последва нашия пример и също ще направи дарение в болницата.'', споделиха
младоженците. ''Сватбата е символ на едно ново начало. Затова ние бяхме вдъхновени да дадем своя старт в
семейния живот с нещо толкова чисто и истинско. Щастието, когато видиш усмивката на човек, на когото си
помогнал, е незаменимо и това ни провокира да изберем тази кауза.", казаха семейство Симеонови.

"Впечатлен съм от смислените и полезни каузи на младите. Само преди месец болницата получи и друго дарение,
отново от младоженци. В ден, изпълнен с положителни емоции, те се сещат и мислят за здравето и живота на
хората. Целият екип на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" благодари на Аделина и Трифон и приветства каузата им.",
сподели директорът на болницата д-р Красимир Попов.

Младо семейство се отказало от букети в сватбения ден, за да предостави средства за кувьоз на Неонатологичното
отделение на МОБАл "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново, съобщи borbabg.com.

Изборът на Аделина и Трифон Кенарови не бил случаен. Самият младоженец е едно от хилядите бебета,
поставени в кувьоз след раждането си в търновската болница.

Още в сватбените покани било написано, че младото семейство кани гостите да се включат в благотворителна
инициатива.

"Макар и красиви, цветята увяхват. За тях дори не си спомняш, забравяш как са оцветили душата ти поне за един
ден или няколко мига. Но това, което не само с цвят, а и с много надежда ще стопли сърцата ни, е доброто в едни
вълшебни усмивки. Детски и по-красиви от цвете. Нека вместо скъпи букети подарим щастие на героите в кувьози",
гласяло посланието.

Така гостите на сватбеното успели да осигурят около 1000 лева.

"Всички бяха очаровани от нашия избор и подкрепиха каузата ни. Радостни сме, че едно от поканените на сватбата
ни семейство ще последва нашия пример и също ще направи дарение в болницата. Сватбата е символ на едно
ново начало. Затова ние бяхме вдъхновени да дадем своя старт в семейния живот с нещо толкова чисто и
истинско", сподели булката.

"Впечатлен съм от смислените и полезни каузи на младите. В ден, изпълнен с положителни емоции, те се сещат и
мислят за здравето и живота на хората. Целият екип на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" благодари на Аделина и
Трифон и приветства каузата им.", сподели изпълнителният директор на болницата д-р Красимир Попов.

Само преди месец още едно младо семейство от старопрестолния град - Глория и Георги Костадинови също
направиха дарени за бебета, родени в риск - те подарих нов пулсоксиметър на неонатологията.

Две двойки младоженци подпомогнаха Неонатологичното отделение при МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" в старата
столица за по-малко от месец. От лечебното заведение уточняват за Агенция "Фокус", че първото младо семейство,
което се е превърнало в дарител, е това на Глория и Георги. С пари, събрани по време на сватбата си, те са
купили пулс оксиметър. Апаратът вече се използва активно и с него ежедневно се прави диагностика на бебетата. 
Вторият благотворителен жест към великотърновската болница е от 28-годишната Аделина и 29-годишния Трифон
Кенарови. Младоженците вместо цветя на сватбата събраха пари да подпомогнат рисковите новородени. Така те

Заглавие: Младо семейство дари средства за кувьоз на Неонатологията в МОБАЛ - Велико Търново
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дариха на отделението около 1000 лева. 
"Дарението избрахме да бъде за МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" и по-точно отделението по Неонатология, защото
аз съм бил бебе в кувьоз. Разказите на родителите ми за преживяното от тях, ме е накарало да почувствам
лекарите от болницата и това отделение от каква значителна важност са за раждането на един нов живот",
сподели младоженецът. 
"Впечатлен съм от смислените и полезни каузи на младите. Само преди месец болницата получи и друго дарение,
отново от младоженци. В ден, изпълнен с положителни емоции, те се сещат и мислят за здравето и живота на
хората. Целият екип на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" благодари на Аделина и Трифон и приветства каузата им",
сподели директорът на болницата д-р Красимир Попов.
Луиза ТРАНЧЕВА 

Почетния гражданин на град Силистра г-н Явор Георгиев, председател на Надзорния съвет на "Първи май" АД и
ръководството на дружеството са направили дарение за нуждите на Отделение по урология при "МБАЛ-Силистра"
АД. 
Средствата са дарени за закупуване на Ригиден уретерореноскоп. Той е изключително ценен, тъй като има
терапевтично и диагностично приложение. 
Апаратът ще бъде закупен от немската фирма Karl-Storz Endoskope GmbH – лидер в международен мащаб в
производството на ендскопска апаратура.
Началникът на Отделение по урология д-р Венцислав Стоев изрази своята огромна благодарност към г-н Явор
Георгиев за дарените средства и неговия изключителен принос отделението да разполага с най-съвременната
ендоскопска апаратура. 

КАМПАНИИ

На 21 септември от 19 часа на голяма сцена, ще се проведе Благотворителен концерт "Заедно за Деян". Домакин
на събитието е ДКТ "Константин Величков" град Пазарджик.
Деян Спасов е на 37 години от град Пазарджик.

Щастливо женен от 10 години, супер любящ баща на две малки слънчица – Даниел на 6 години и Леа - на почти 5.

Води нормален начин на живот, работи в Либхер, очаква заслужената си почивка във вила с приятелско семейство
през лятната отпуска, планира кръщенето на Леа през следващия месец....Но, за съжаление, съдбата има друг
план за него – почивката през отпуска се превръща в болничен и търсене на надежда за живот.

На 03/08 Деян и Жени чуват най-страшната диагноза и светът им се преобръща. Предстои му най-тежката битка в
живота, а у нас не дават голяма надежда, дори отказват вземане на биопсия, заради сложността на случая.

Насочват се към Турция, където е извършена биопсия, като се установява наличие на агресивен злокачествен
тумор – Дифузен глиален тумор.
Консилиум от специалисти назначават незабавно прилагане на лъче и химио терапия. Това е първата стъпка в
борбата, за да се предодвратят разсейки в мозъка и нарастване на тумора.

За целта Деян ще прекара един месец в Инстанбул, посещавайки клиниката всеки делничен ден за лъче терапия и
приемайки химио терапията паралелно.

До момента семейството е заплатило със собствени средства и помощ от близки над 15 000 евро за
изследванията и първия месец лечение и е непосилно да осигурят нужната сума за последващата терапия. - около
9000 евро за месец лъче и химио терапия.

Затова Ви призоваваме да ги подкрепим и да осигурим средствата за тази борба, защото ще е тежка и дълга.

Дарителска сметка:

BG67UNCR70001525028208
Деян Иванов Спасов
Deyan Ivanov Spasov

Заглавие: Дарение от Явор Георгиев за Отделение по урология при "МБАЛ-Силистра" АД
Дата: 15.09.2022 13:33
Медия: Кворум Силистра
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Вашият глас има силен отзвук и можем отново да го докажем, като помогнем на едно момче да има щастливо и
нормално детство.

Петър от село Трудовец наскоро е диагностициран с изключително редкия синдром Фон Хипел-Линдау.
Заболяването е открито в ранна фаза, което дава надежда на семейството и на Пепи за шанс за възтановяване и
много добри прогнози за навременно лечение.

Момчето е претърпяло операция на едното око в болница "Мемориал" в Истанбул, като първите стъпки за лечение
са направени. Тепърва обаче предстои лечението на Пепи, което се определя от показателите му месец за месец.

Необходимите средства за лечението на Петър са непосилни за близките му, за това е открита дарителска сметка,
на която всеки да помогне с колкото може!

Ако искате да върнем усмивката на едно дете, можете да помогнете на Пепи да расте здрав и усмихнат!

IBAN: BG77FINV91501317639562

Банка: Fibank

Титуляр: Петър Петров Павлов

Тел. за връзка с майката: 0878472077 – Цветелина Цветанова

Тази събота и неделя доброволци ще помагат в разчистването на засегнатите от наводненията карловски села,
каза за "Хоризонт" Георги Влайков, председател на сдружение "Аварийно спасяване Пловдив".

Очаква се над 20 доброволци да помагат тази събота и неделя на хората от засегнатите от водното бедствие села
Богдан, Слатина и Каравелово, съобщи Георги Влайков, председател на сдружение "Аварийно спасяване
Пловдив".

"Ще има високопроходима машина, за да може да бъде използвана за доставка на храна, вода, медикаменти на
хората по къщите, защото там все още е доста кално. От Пловдив, а също и от София, ще дойдат хора, които не са
част от формированието , но са наши приятели, така че групата ще е доста повече от 20 човека. Националната
асоциация на доброволците организира един автобус доброволци…

Тази събота и неделя се надяваме отново, както на 6 септември, да има доста хора, които да помагат, защото
работата, която остана в тези села, никак не е малко."

От сдружението събират материални дарения - дезинфектанти, почистващи препарати и пакетирана храна.

"Колегите ще натоварят на един бус това, което е събрано до момента. Имаше доста хора, които се отзоваха.
Главно, което ни трябва, са дезинфектанти и почистващи препарати, за да могат да си чистят къщите."

"Аварийно спасяване Пловдив" откри и дарителска сметка за набиране на средства за закупуване на лекарства и
обслужване на пострадали:

"Ще направим три медицински комплекта, които ще оставим във всяко едно кметство, за да може хората да ги
ползват", каза още Георги Влайков.

Заглавие: Да помогнем на Пепи от Трудовец да оздравее
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Зам. кметовете на община Разлог Иван Гюров и Гергана Колчева-Фарфарова, екипът и децата на ЦНСТ за деца и
младежи в Разлог посрещнаха дарителката Емилия Христова и нейното семейство.

С български стихове и "Песен за приятелството", подаръци за гостите и вкусно приготвен кетъринг от учениците на
РПГ "Никола Стойчев" децата от Центъра за настаняване от семеен тип благодариха за топлото отношение и
помощта на г-жа Христова и нейното семейство. Зам. кметовете Иван Гюров и Гергана Колчева-Фарфарова също
поздравиха дарителката и изразиха своето възхищение за благородното дело, което осъществява за децата. От
името на всички директорката Анелия Гергинина връчи на Емилия Христова специален подарък, благодарствено
писмо и красив букет цветя.

"Госпожа Анелия Гергинина и персоналът са невероятно мили хора, от които се усеща любовта и грижата към
децата. Чух много мили думи, песни и получих сантиментални подаръци. Много ми се иска да намеря думи, с които
да успея да ви предам емоциите, които изживяхме, но не мога. Просто ще изкажа благодарности към всички
дарители и ще напомня – никога не спирайте да правите добро!", сподели дарителката, която за поредна година
организира благотворителна кауза, включвайки своите последователи в социалните мрежи.

Чрез изготвянето на хранителни и тренировъчни фитнес режими Емилия Христова набира дарения за децата и
младежите, настанени в ЦНСТ в Разлог. За по-малко от 40 часа тази година инструкторката успя да събере сумата
от 3200 лева. Част от средствата са използвани за ремонт на една от стаите в дома, а остатъкът ще бъде
изразходван за нуждите на децата. През 2021 година, благодарение отново на своите последователи, Христова
събира средства за закупуване на ученически консумативи и дрехи, част от които остават в помощ на децата и за
тази учебна година.

ИВАН ИВАНОВ

0

Ръководството на ОУ "Свети Иван Рилски" в Перник се включва в групата от десетки училища в страната, които вече
призоваха за помощ на пострадалите в Карловско. Като родителите, които са решили да купят цветя за първия
учебен ден, вместо букет дарят средства за пострадалите от наводненията в Карловско.

"Дойде време за откриването на 2022/2023г., в която нашето училище ще посрещне за 119-ти път своите деца.

Каним всички ученици от първи до седми клас в училищния двор, за да открием заедно и в празнично настроение
новата учебна година!

Уважаеми родители, приканваме Ви, ако някои от Вас са предвидили средства за цветя, да ги внесат в
специалната "кутия за дарения" на входа на училището.

Така ще проявим съпричастност към бедстващите деца и техните семейства от населените места, засегнати от
наводнението.

Събраните средства ще преведем по дарителска сметка на община Карлово" – споделят от учебното заведение

Националното сдружение на сираците в България организира дарителска кампания за 130 деца от
наводнените села в Карловско - Богдан, Каравелово и Войнягово, подкрепена от Община Варна.

От 12-ти до 14 септември, включително, в часовете от 9 до 17 часа всеки гражданин или фирма може да
достави учебни пособия (тетрадки, нови раници, блокове за рисуване, химикали, моливи, пергели, боички, четки и
др, без учебници) във фоайето на Община Варна, до информационния център. За предоставените учебни пособия
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всеки дарител ще получи приемо-предавателен протокол, заяви Слави Михайлов, председател на НССБ.
Кампанията е част от традиционната годишна инициатива на сдружението "Отново на училище", която има за цел
да върне със самочувствие децата в клас и с необходимите за всеки ученик учебни пособия.

Като хора, които знаят какво означава да бъдеш без дом и покъщнина, не можем да останем безразлични към
децата от наводнените села. Надяваме се, че с този жест ще намалим стреса, причинен им от водната стихия,
коментира Слави Михайлов.

Парите, необходими за трансплантацията на Ненко, вече са събрани, съобщиха от семейството на 49-годишния
казанлъчанин Ненко Белов. За по-малко от месец сумата от 50 700 лева е вече налична и мъжът може да
извърши така необходимата, за да води нормален начин на живот, бъбречна трансплантация в Турция.

Състоянието на Ненко в последните месеци рязко се влоши и той се подложи на хемодиализа в очакване на
операцията. След начало на благотворителната кампания десетки търговски обекти поставиха кутии за помощи,
обявена бе и дарителска сметка, а в крайна сметка, Ненко получи неоценима помощ от своите съграждани и
надежда да подобри своето състояние в най-скоро време.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Три от най-популярните имена в българския футбол застанаха зад инициативата "Избери Живота" #СприНавреме.
Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Христо Йовов позираха заедно с тениски, брандирани с логото на
инициативата. Трите легенди заявиха, че подкрепят "Избери живота", за да призоват младите хора да спортуват
повече и да шофират разумно.

От началото на кампанията зад инициативата застанаха редица спортни звезди, общественици, професионални
футболни отбори и момчетата от юношеския национален отбор по футбол на България до 17 и 19 годишна възраст.
Кампанията е провокирана от зачестилите инциденти на пътя, много от които с фатален край. Тя е насочена и
срещу злоупотребата с алкохол и наркотични вещества.

Инициативата "Избери Живота" е надпартийна. Тя стартира символично в навечерието на Международния ден на
младежта – 12-ти август, с провеждането на кръгла маса, в която се включиха редица младежки организации.
"Фондация "Ханс Зайдел" също подкрепи инициативата като включи свой представител в дискусията, която
завърши с обща декларация, подкрепена от всички присъстващи.

/КРОСС/ Благотворителна инициатива - деца от София помагат на деца от Северозападна България.

Преди старта на новата учебна година неделното училище към храм "Рождество Христово" събират материали за
училище, а децата от неделното училище ги комплектоват, така че всяко дете да получи необходимото за
училищната раничка.

Заглавие: Успешен финал на кампанията за Ненко – над 50 хиляди дариха казанлъчани
Дата: 12.09.2022 10:35
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Бербатов, Петров и Йовов подкрепиха инициативата "Избери Живота" #СприНавреме
Дата: 13.09.2022 10:10
Медия: Спортал

Заглавие: От деца за деца: Ученици от София изпращат учебни пособия на връстници от Северозапада за 15
септември
Дата: 13.09.2022 09:23
Медия: Агенция "КРОСС"

Заглавие: Училища в Радомир и Перник с благотворителни инициативи за 15 септември

https://presstv.bg/accent/%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD/
https://www.sportal.bg/news-2022091307101169670
https://www.cross.bg/detza-ychilishte-nedelnoto-1701596.html
http://mirogled.com/bg/news-view/uchilishcha-v-radomir-i-piernik-s-blaghotvoritielni-initsiativi-za-15-sieptiemvri


Училищните ръководства в Радомир призовават: "Вместо цвете дари средства за бедстващите от пороите
семейства с деца в карловско". Иницитивата е на ОУ "Хр. Смирненски", СУ "Св. св. Кирил и Методий". Откриването
на учебната година в ОУ "Хр. Смирненски" е от 9 часа. Ще бъде поставена и кутия за дарения.

"Да посеем зранце добро и да дадем пример на нашите деца", призовават от ръководството и учителския
колектив.

И ХІ ОУ "Елин Пелин" в Перник се включва в националната кампания за 15 септември средствата, които са
предвидени за цветя, да се дарят в помощ на пострадалите от наводнението в Карловско. За да бъдем повече
хора и да градим добро.

"Учителската колегия на XI ОУ "Елин Пелин" призовава всички свои учители, ученици и техните родители да се
включат в дарителската кампания – "Да бъдем добри, да помогнем в беда!", в помощ на хората от пострадалите, от
наводненията райони.

Предвидените средства за букет с цветя, за 15 септември, да бъдат дарени за благородната кауза. Екипът на XI ОУ
"Елин Пелин" предварително Ви благодари за съпричастността!" – споделят от училището.

На входа на ГПЧЕ "Симеон Радев" също ще бъде поставена кутия за дарения за Наталия Миткова.

Жената е с поставена диагноза рак на стомаха през месец януари тази година. Последва операция за пълно
отстраняване на стомаха и тежка химиотерапия. Лечението, от което се нуждае, не може да бъде извършено в
България. А процедурите в чужбина са непосилни за семейството. Сумата, която ще е нужна да покрие част от
лечението ѝ възлиза на над 100 000 лв.

0

Дарение вместо цветя за първия учебен ден. Тази кауза прегръщат за пореден път и от ГПЧЕ "Симеон Радев" в
Перник. От учебното заведение организират благотворителна кампания в първия учебен ден в помощ на Наталия
Миткова, която се бори с тежко заболяване.

"Всички ние – ученици, родители, учители и приятели на училището, знаем колко е дълъг пътя до сбъдването на
една мечта.

Път – дълъг и труден!И вървейки по този път, винаги сме помагали на хората около нас, изпаднали в нужда.

За началото на учебната година, обединени отново, да дарим надежда на човек в нужда, имаме нова кауза:

ДАРЕНИЕ ВМЕСТО ЦВЕТЯ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН.

На входа на ГПЧЕ "Симеон Радев" ще бъде поставена кутия за дарения за Наталия Миткова.

Нека помогнем!

Наталия е с поставена диагноза рак на стомаха през месец януари тази година. Последва операция за пълно
отстраняване на стомаха и тежка химиотерапия. Лечението, от което се нуждае, не може да бъде извършено в
България. А процедурите в чужбина са непосилни за семейството. Сумата, която ще е нужна да покрие част от
лечението ѝ възлиза на над 100 000 лв." – пишат от учебното заведение

Банкова сметка: BG86RZBB91551009834290 КBC Банк Наталия Миткова https://pavelandreev.bg/campaign/jivot-za-
nataliya

Алианц Банк BG46BUIN95611000705322 BUINBGSF Фондация Павел Андреев Дарение за Наталия

Дата: 13.09.2022 08:53
Медия: Мироглед

Заглавие: ГПЧЕ "Симеон Радев" с призив: Дарение за Наталия, вместо цветя за 15 септември!
Дата: 13.09.2022 09:04
Медия: Pernik News

Заглавие: Поморие е част от кампанията "Да изчистим България заедно"
Дата: 13.09.2022 08:50

https://perniknews.com/pernik/gpche-simeon-radev-s-priziv-darenie-za-natalia-vmesto-tsvetya-za-15-septemvri/
https://radiomilena.com/2013/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%87%D0%B8/


Община Поморие ще се включи в провеждането на най – мащабната доброволческа инициатива у нас "Да
изчистим България заедно" на 17.09.2022 г. /събота/ .

Почти всички населени места на територията на общината са регистрирани в кампанията и ще вземат активно
участие. В тази връзка Община Поморие сформира работен екип, който да координира действията по
организационното и техническо обезпечаване на събитието. До 12:30 ч. на 16.09.2022 г. /петък/ желаещите да се
включат в почистването могат да заявят необходимия им брой чували и ръкавици на следния телефон: 0876 485
733. В хода на кампанията участниците могат да съобщават за точките със събрани отпадъци отново на същия
телефонен номер.

Всеки може да даде своя принос и да бъде отбор – семейство, детска градина, училище, компания. Всеки, който е
готов да сложи ръкавиците и да почисти, вече е част от отбора и ще даде добър пример!

През 2022 г. за 10-та поредна година "Да изчистим България заедно" ще обедини институции, неправителствени и
бизнес организации и доброволци в името на каузата за по-чиста околна среда. И тази година кампанията ще се
проведе в подкрепа на каузите на най-голямото гражданско движение в света "Let's Do It World".

Националното сдружение на сираците в България организира дарителска кампания за 130 деца от наводнените
села в Карловско - Богдан, Каравелово и Войнягово. Инициативата се реализира с подкрепена от Община Варна.

От днес - 12-ти септември, до 14-ти септември включително, в часовете от 9 до 17 часа всеки гражданин или фирма
може да достави учебни пособия (тетрадки, нови раници, блокове за рисуване, химикали, моливи, пергели, боички,
четки и др., без учебници) във фоайето на общината, до Информационния център.

За предоставените учебни пособия всеки дарител ще получи приемо-предавателен протокол, заяви Слави
Михайлов, председател на НССБ. Кампанията е част от традиционната годишна инициатива на сдружението
"Отново на училище", която има за цел да върне със самочувствие децата в клас и с необходимите за всеки ученик
учебни пособия. Като хора, които знаят какво означава да бъдеш без дом и покъщнина, не можем да останем
безразлични към децата от наводнените села. Надяваме се, че с този жест ще намалим стреса, причинен им от
водната стихия, коментира Слави Михайлов.

С подкрепата на всички дарители на благотворителната кампания Министерството на вътрешните работи създаде
традиция за осигуряване на финансова помощ за децата на загинали и пострадали полицаи и пожарникари по
повод първия учебен ден. Тази година 84 деца получиха по 800 лева от набраните по сметката на кампанията
средства, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи. 
Благодарим на всички, които подкрепят каузата на МВР с SMS-и и финансови дарения, и на служителите на МВР,
които ежемесечно даряват средства от заплатите си, допълниха от министерството.
Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при
изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР се провежда целогодишно под патронажа
на министъра на вътрешните работи. Средствата се набират чрез изпращане на sms на номер 1866 за абонатите
на А1, Yettel и Vivacom или чрез гласово обаждане на 090051866 за абонатите на Vivacom. Цената на краткото
съобщение е 1 лв. (без ДДС), а на гласовото обаждане - 0.99 лв. (без ДДС). Средства могат да се превеждат и по
единната банкова сметка с IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка,
Централно управление. Натрупаните суми се разпределят между семействата на пострадали и загинали по време
на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.
Благодарение на дарителите, които ни подкрепиха, през настоящата година участващите в благотворителната
кампания на министерството деца получиха по 300 лева за Великденските празници. По традиция част от
набраните средства бяха заделени за завършващите средното си образование – на зрелостниците бяха
преведени по 700 лева. 

Медия: Радио Милена

Заглавие: Събират учебни пособия за деца от наводнените села в Карловско
Дата: 12.09.2022 18:44
Медия: Днес+

Заглавие: Финансова подкрепа за децата на загинали и пострадали служители на МВР
Дата: 13.09.2022 16:07
Медия: Фокус

https://dnesplus.bg/varna/sabirat-uchebni-posobia-za-detsa-ot-navodnenite-sela-v-karlovsko_1091220
https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/Finansova-podkrepa-za-decata-na-zaginali-i-postradali-sluzhiteli-na-MVR-1392489


Елате да отпразнуваме заедно Деня на София – 17 септември, като почистим Перловска река в Южния парк –
любимо място за разходки и спорт в столицата!

Сборният пункт е в 9:30 часа около църквата на ж.к. "Гоце Делчев" (https://goo.gl/maps/xxVFfDihFJWw3XZp6), където
реката влиза в парка. Почистването продължава по течението на реката в посока бул. "Витоша". Осигурени са
чували за отпадъци и ръкавици.

От 11:30 часа пред "Топлоцентрала" ще има и образователни игри за деца. В тях ще им покажем, че трябва да
произвеждаме и употребяваме по-малко смет, а с намерените отпадъци ще направим нещо полезно и забавно.
Също така ще има биолози и орнитолози, които ще им разкажат повече за богатото биоразнообразие в парка.

Може да се включите във всеки един момент. Ще има координатори, които ще ви насочат къде се извършва
почистването. Следете събитието във Facebook – в него ще споделяме и текущото си местоположение.

Събитието се подкрепя от "Грийнпийс" – България, "Спаси София", "ПанГея – младежка организация към WWF",
Екологично сдружение "За Земята" и Българска фондация "Биоразнообразие".

Пред "Топлоцентрала" ще може да се запознаете с дейностите на организациите.

Сподели в:

Кампанията "Призив – в подкрепа на застрашените видове в Родопите" увековечава природните звуци на региона.
Всеки стрийминг на специално създаден за целта аудио албум ще се превърне във финансово дарение към
дейността на фондация "По-диви Родопи"

Ако Родопите можеха да говорят, щяха да разкажат, че:

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

"Животните не могат да говорят. Те изчезват тихомълком. За разлика от тях, ние, хората, можем да заявим
позиция", под този надслов стартира социалната кампания на минерална вода "Велинград ALCALIA" - "Призив – в
подкрепа на застрашените видове в Родопите". Инициативата цели да насочи обществения интерес към проблема
и да подпомогне разрешаването му, отправяйки зов за помощ чрез най-универсалния език – музиката.

Природните звуци на Родопите оживяват чрез специално създадения за целта аудио албум "Призив", съчетаващ
атмосферна "ембиънт" музика и "гласа" на Родопски район и неговите обитатели. Компилацията е продуцирана и
записана от музиканта Ангел Симитчиев и съдържа осем тематични произведения, които вплитат в себе си
характерни звуци от дивата и живописна природа на този край.

От днес албумът се разпространява в YouTube, като всеки, който иска да подкрепи каузата, може да го направи
чрез слушане тук. Предвижда се скорошно разпространение и в популярната стрийминг платформа Spotify. От своя
страна, минерална вода "Велинград ALCALIA" ще дарява средстваза подпомагане на дейността на фондация "По-
диви Родопи" – организация, която се грижи да запази естествения облик на Родопите, като не само защитава
изчезващи видове, но и работи за възстановяване популациите на вече изчезнали такива.

Даренията ще се осъществят в 5 етапа, спрямо броя слушания, които ще бъдат отчитани чрез брояч в реално
време на официалната страница на кампанията. Средствата ще послужат за грижа и подпомагане на дейността на
фондацията за възстановяване на популацията на изчезващите видове в Родопите.

За фондация "По-диви Родопи":

Фондация "По-диви Родопи" e част от паневропейската инициатива за възстановяване на дивата природа в

Заглавие: В Деня на София да почистим реката в Южния парк
Дата: 13.09.2022 21:03
Медия: kafene.bg

Заглавие: Стартира кампанията "Призив от природата - в подкрепа на изчезващите видове в Родопите"
Дата: 14.09.2022 18:34
Медия: Пейка

https://kafene.bg/%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%8E%D0%B6%D0%BD/
https://www.peika.bg/statia/Startira_kampaniyata_Priziv_ot_prirodata_v_podkrepa_na_izchezvashtite_vidove_v_Rodopite__l.a_i.118847.html


Европа – Rewilding Europe. Ключова цел на фондация "По-диви Родопи" е да постави основата на устойчиви
практики, които насърчават опазването на природата, зеления бизнес и образованието. В заложените ценности
на фондацията са опазването и възстановяването на дивата природа на Източните Родопи, чрез запазването на
типичния мозаечен ландшафт и възстановяването на основните екологични процеси в Родопите.

Основните усилия на фондацията са съсредоточени върху:

● Съдействие и поощряване за възстановяването и опазването на природата, природосъобразните процеси и
биоразнообразието в сътрудничество с природозащитни организации, държавни и общински органи и физически и
юридически лица;
● Откриване на нови икономически начини за финансова подкрепа на дивите територии; 
● Съдействие за въвеждането и осъществяването на устойчиво биологично земеделие и да стимулиране на
търговията и консумацията на биопродукти;
● Стимулиране и подобряване на устойчивия екотуризъм в България в сътрудничество с местни предприемачи,
регионални (туристически) организации и международни агенции;
● Проактивно стимулиране на по-нататъшно международно сътрудничество и ангажиране на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, държавни и общински организации за осъществяване целите,
проектите и програмите на Фондацията;

Дарителска кампания "Цветя в помощ на Ани" инициираха в Първо ОУ "Христо Ботев" в Търговище.

За първия учебен ден от школото призовават отделената сума, предвидена за закупуването на букети, да бъде
дарена в помощ на четвъртокласничката Ани. Идеята е на шестокласниците и техните родители и няма
задължителен характер, поясняват от училището.

Събраните средства ще послужат за рехабилитация на Ани, която е с детска церебрална парализа. Месечният
разход е непосилен за семейството. За целта сме подготвили дарителска кутия във фоайето на училището,
уточняват инициаторите.

Всеки, който иска да помогне на малката Ани, може да го направи по дарителската сметка:

IBAN: BG23BPBI79354059482801

BIC BPBIBGSF Postbank

Станислав Красимиров Кръстев

Новината е тагната с: търговище първо оу христо ботев дарителска инициатива 

Родители и ученици от Средно училище "Димитър Матевски" се обединиха и посрещнаха новата учебната
2022/2023 година като проведоха дарителска кампания "Подари усмивка вместо цвете" за Тошко Маневски –
ученик от 2 г клас с диагноза мускулна дистрофия. В името на общата кауза се включиха всички класове като
събраните средства бяха преведени от родителите по банковата сметка на детето.
Средно училище "Димитър Матевски" с гордост посрещна своите 960 ученици, където всички ученици ще получат
отлична подготовка, специално отношение и индивидуален подход от висококвалифицираните си учители.
Училището посрещна също 5 паралелки 5-ти клас, както и 2 новооткрити професионални паралелки в 8-ми клас.
Всички класове бяха приятно изненадани от обновените си класни стаи и общи пространства в училището, които
благодарение на доброволния труд на учителите си, които се включиха в боядисването, бяха приятно освежени, а
някои изцяло обновени.
На тържественото откриване по случай новата учебна година, г-жа Златанска – Директор на училището, г-жа
Мерланова – Заместник- директор и учителите от I – IV клас посрещнаха и изненадаха своите възпитаници в
национални носии, като ги пренесоха в атмосферата на нашето славно минало.
Под мотото "Най-строгият учител е животът ни, най-мъдрият учител е книгата до нас, а най-важният учител е
първият ни!" 6 паралелки 1 клас с по 24 ученика, плахи и несигурни, но изпълнени с доверие, подадоха ръка на
своите първи учители и се впуснаха в голямото приключение. Ученически клуб "Славей" от 3 б клас, Ансамбъл

Заглавие: Дарителска кампания "Цветя в помощ на Ани" в първия учебен ден
Дата: 15.09.2022 08:30
Медия: TargovishteBG.com

Заглавие: Родители и ученици от пловдивско училище с кампания "Подари усмивка вместо цвете"
Дата: 15.09.2022 19:17
Медия: Пловдив 24

https://targovishtebg.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE/40992-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Roditeli-i-uchenici-ot-plovdivsko-uchilishte-s-kampaniya-Podari-usmivka-vmesto-cvete-1395411


Матевски (призьор на много национални и международни танцови фестивали) и танцова школа "Терпсихора"
посрещнаха своите най-малки приятели и бъдещи танцьори, които с възхищение наблюдаваха майсторството на
по-големите каки и батковци от училището, а след това най-малките, първокласниците, по традиция отчупиха от
примамливите български погачи и с вълнение и нови надежди прекрачиха прага на своето училище като си
пожелаха здраве, успех и благоденствие. 

Николай е само на 8 години, но вече се сблъсква с тежката диагноза тумор в мозъчния ствол. Битката с болестта
Ники води с родителите си, които след дълго лутане по болници в страната и чужбина получават оферта за
операция в Турция. Сумата необходима за лечението му е 22 хиляди евро.

Може да помогнете чрез дарение на някоя от посочените банкови сметки:

BG33UBBS80021036904250 – БОРИСЛАВ АЛЕКСAНДРОВ СЛАВЧЕВ – в лева

BG16UBBS80021464760110 – БОРИСЛАВ АЛЕКСAНДРОВ СЛАВЧЕВ – в евро
Всеки, който иска да подкрепи каузата, ще има възможност да го направи и на благотворително събитие на 20
септември от 17:30 часа в Крайдунавския парк до Художествена галерия "Никола Петров". Средства ще се набират
и чрез инициативата "Книга за кауза", в рамките на която Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" ще дари
книги. На сцената ще може да видите танцова школа Суинг, Ансамбъл за народни песни и танци "Дунав", а по
време на концертите ще има кутии, в които всеки който пожелае ще може да дари.

Близо 290 000 лева са набрани до момента от двата DMS номера в помощ на пострадалите от наводненията в
карловско. По кампанията DMS KARLOVO са постъпили около 250 000 лв., а по кампанията DMS POMAGAME -
близо 40 000 лв.

Даренията от кампанията на общината DMS KARLOVO ще се ползват за възстановяване на публичната
инфраструктура, обществените пространства и в помощ на хората. Кампанията на доброволческите организации
DMS POMAGAME е насочена към закупуване на битови електроуреди, мебели, учебни пособия за учениците.

Много средства и предметни дарения са постъпили и на място в пострадалите села, а стотици хиляди хора са се
отзовали в помощ на пострадалите, заявиха в "Денят започва" Теодора Бакърджиева от Български дарителски
форум и Елица Баракова от фондация ВCause.

"В крайна сметка сега, пред руините и нещастието на хората, се хванахме на работа. Не мисля, че има разделение
- напротив, кризата отново обединява хората. Дори някои да не са съгласни, че е най-справедливият начин отново
дарителите и доброволците да платят цената и да изнесат ситуацията, активните хора искат да участват. И
доброволчеството, и дарителството отдавна в България са модерният начин да участваш, освен изборите и
протестите.", каза Елица Баракова.

Целия разговор вижте във видеото.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Българска Хънтингтън Асоциация Ви кани на работилница за застъпници ",Как да помогнем на българските
семейства с редки болести?'' На 25.09.2022 от 10:00 ч. ще разговаряме с норвежки експерт от ресурсен център
Frambu - един от най-старите ресурсни центрове за подпомагане на семейства с редки болести в Европа.

Заглавие: Ники от Видин има нужда от нашата подкрепа
Дата: 16.09.2022 11:37
Медия: Видин вест

Заглавие: След бедствието в карловско: Близо 290 000 лв. са набрани през DMS - кампаниите до момента
Дата: 12.09.2022 10:11
Медия: БНТ Новини

Заглавие: Работилница за застъпници
Дата: 12.09.2022 23:50
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

http://vidinvest.com/2022/09/16/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80/
https://bntnews.bg/news/sled-bedstvieto-v-karlovsko-blizo-290-000-lv-sa-nabrani-prez-dms-kampaniite-do-momenta-1207173news.html
https://www.ngobg.info/bg/news/126826-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.html


Работилницата се реализира като част от дейностите на проекта "Овластяване на хора с редки болести-2021".
На достъпен език ще бъдат представени всички социални услуги, които семействата в Норвегия получават, заедно
с подробности от кухнята. Ще разберем конкретна практическа информация за това:

От какво имат нужда семействата, когато детето им получи рядка диагноза?
Как да предоставим на семействата жизнено-необходими обучения, за да успеят да полагат те нужните
грижи за здравето на децата си?
Какви практики ефективно се борят с изтощението, тревожността и чувството на обреченост, които
семействата с диагностицирани деца често преживяват?
Как постъпва норвежката социална система и какви са начините социалната грижа да бъде интегрирана на
държавно ниво?
Как можем ние – като родители, специалисти и доброволци – да работим, за да осигурим нужните услуги на
децата с редки заболявания и техните семейства?

Всеки с интерес в работата със семействата с редки болести е добре дошъл на събитието. Ще бъде отделено
време за отворена дискусия, където да зададете Вашите въпроси. А в края на срещата ще обсъдим и
практическите възможности за сформиране на екипи, които да разработят иновативни социални услуги в различни
райони на България. Не е нужно да имате опит в сферата на редките болести – тази работилница представлява
една възможност за всеки желаещ да се включи в каузата за осигуряване на по-добър живот на българските деца
с редки заболявания. 
Участието е безплатно с предварителна регистрация на следния линк:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZErcOqqqTMtGtGJcNQWFTGWgR3UCyLjxjL2 

Проект "Овластяване на хора с редки болести" се осъществява с финансова подкрепа предоставена от
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 
www.activecitizensfund.bg

Над 15 години говорим за Закона за доброволчеството, за подобряване на закона за бедствията е авариите, но
това остава в периферията на интереса на политическите партии.

Това заяви в интервю за БНР Красимира Величкова, с дългогодишен опит в сферата на доброволчеството и
дарителството, бивш директор на Българския дарителски форум.

Илияна Йотова: Крайно време е да бъде създаден успешен закон за доброволчеството

След всяко бедствие като общество започваме отначало, отбеляза Величкова. Според нея няма разписан
алгоритъм за ясно разпределение на отговорностите и дейностите при кризисни и аварийни ситуации.

"Няма нужда да учим уроците си всеки път от А и Б."

Какво представлява работата на доброволците

Председателят на БЧК призова за приемане на Закон за доброволчеството

"Един от уроците от всички кризисни кампании, е, че винаги нуждите са много по-големи, отколкото дарителите
могат да разпределят", посочи още Красимира Величкова. Това по думите ѝ поражда конфликтни точки.

Надя Шабани: Ако няма етични стандарти при даренията, законът няма да реши проблемите

И Бисер, и Аспарухово, и Цар Калоян се възстановяваха с години, припомни тя.

Повече по темата – в звуковия файл.

Заглавие: Красимира Величкова: След всяко бедствие започваме отначало. Няма нужда всеки път да учим
уроците от А и Б
Дата: 14.09.2022 09:09
Медия: Front.bg

https://front.bg/krasimira-velichkova-sled-vsyako-bedstvie-zapochvame-otnachalo-nyama-nuzhda-vseki-pat-da-uchim-urocite-ot-a-i-b/
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