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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Българите стават по-щедри. По света все повече хора даряват и помагат на непознати. 
Дарителският индекс на България се е повишил през последната година до 41% - от 37% през 2020. Това
показва Световният дарителски индекс на КАФ 2022 (CAF World Giving Index 2022), който отрежда на България 54-
то място сред 119 държави. 
Нарастването на щедростта е световна тенденция. През миналата година повече хора по света са дарили пари за
благотворителност и са помогнали на непознат, в сравнение с която и да е година от предходното десетилетие. 
По света 3 милиарда души (62%) са помогнали на някого, когото не познават, което е с приблизително половин
милиард повече души в сравнение с времето преди пандемията. Около 200 милиона повече хора са дарили пари
за благотворителност по света, като дарителите са се увеличили с 10% в икономиките с високи доходи. 
Световният дарителски индекс е едно от най-големите проучвания за дарителството, правени някога, като
обхваща близо 2 милиона души. Тазгодишният индекс включва данни от 119 държави, представляващи повече от
90% от пълнолетното население в света. 
Индексът се формира, като на хората по света се задават три въпроса: дали са помогнали на непознат, дали са
дарили пари и дали са били доброволци за добра кауза през последния месец. Въпросите са част от
ежегодното Проучване на света на Галъп (Gallup World Poll). 
Световният дарителски индекс на КАФ 2022 ще бъде обявен по време на 77-ата сесия на Общото събрание на
ООН, на събитие в Ню Йорк за ролята на частния сектор за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие. 
За пета поредна година най-щедрата страна в света е Индонезия (68%), следвана от Кения на второ място (61%).
Много страни с високи доходи се завръщат в топ 10, след като от 2018 година насам имаха чувствителен спад в
доброволчеството и дарителството, задълбочен по време на пандемията. Към най-щедрите страни в света се
присъединяват САЩ, изкачили се на трето място, Австралия (4), Нова Зеландия (5) и Канада (8). 
Великобритания се изкачва на 17-о място от 22-ро през 2020 г. Много страни с по-ниски доходи също повишават
резултатите си и повишават дарителския си индекс. 
Топ 20: 1. Индонезия (68%), 2. Кения (61%), 3. САЩ (59%), 4. Австралия (55%). 5. Нова Зеландия (54%), 6. Мианмар
(52%), 7. Сиера Леоне (51%), 8. Канада (51%), 9. Замбия (50%), 10. Украйна (49%), 11. Ирландия (49%), 12.
Тайланд (48%), 13. Чешка Република(48%), 14. Нигерия (48%), 15. Обединени арабски емирства (47%), 16. Полша
(47%), 17. Великобритания (47%), 18. Бразилия (47%), 19. Гвинея (47%), 20. Филипини (47%). 
България е на 54 място от 119 държави. Дарителският ни индекс за 2021 година е 41%.
В България през 2021: 72% са помогнали на непознат (28-то място в света), 34% са дарили пари (54-то място),
18% са били доброволци (80-то място). 
Запазва се тенденцията у нас най-високи показатели да получаваме при въпроса "помощ за непознат", а
доброволчеството да е най-слабо представено. 
Помощ на непознат са оказали 72% от запитаните, или 10% повече от предходната година. Това отрежда на
България 28-мо място в класацията по отношение на този аспект на човешкото поведение. 
Спрямо 2020 през изминалата година гражданите на България са проявили по-висока активност по два аспекта
на благотворителността – помощ за непознат и доброволчество, без промяна е само броят на хората, които са
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дарили пари – 34%. 
Доброволчеството, което през последното десетилетие изглеждаше в застой с 5-6%, отбеляза най-голям скок
през 2020 година и отчете 12%, през 2021 година продължава да нараства и достига 18%. Макар това да отрежда
на България 80-то място в класацията по отношение на доброволчеството, за страната ни е забележителен успех
и заслужава допълнително проучване. За сравнение, в България през 2020: 64% са помогнали на непознат, 34%
са дарили пари, 12% са били доброволци. Тогава България отбеляза личен рекорд, като се изкачи от дъното
на таблицата до 45 място от 114 държави. 
Тазгодишният доклад поставя България в още една любопитна класация – на страните, в които се наблюдава
най-бързо развитие през последните пет години. В този топ 10 България е на 6-о място с ръст от 23% на
дарителския си индекс от 2018 година насам. Челното място се заема от Чешката република с ръст от 29%.
Следват я Китай и Сърбия с по 28%, Русия (26%), Парагвай (24%). След България на седма позиция е Венецуела
(22%), а Полша, Литва и Виетнам имат ръст по 21%. 
Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause: "Миналата година скокът в класацията на
България ни донесе колеблива радост - нали увеличението в дарителството и доброволчеството беше
породено от задружния отговор срещу COVID-19. Индексът на България за 2021 година отново е добър и
надеждите ни за тенденция нарастват. Но Световният дарителски индекс не е причина за радост или
отчаяние, нито за оценка на качеството на нациите. А е повод за вглеждане в движещите сили на
благотворителността и дискусия как да запазим и развием моделите, довели до ръст. Това, което Фондация
BCause като дарителска организация вижда, е повече желание и повече умения у хората в
благотворителните организации да общуват, печелят поддръжници и набират редовно средства.
Възникват кампании, групи, организации с голям заряд да увличат хората с каузата си. За много активни
хора дарителството става обичаен начин на социална ангажираност. Да се дарява е на два клика
разстояние и все повече дарители го изминават и то редовно." 
Украйна е единствената европейска страна в топ 10 на Световния дарителски индекс. Тя се издига до 10-то
място от 20-то през предходната година. Високият резултат от данните, събрани преди военния конфликт през
2022 г., отразява новите начини за ангажиране с благотворителност, които са се появили в Украйна, заедно с
повишаването на жизнения стандарт и увеличените нужди, следствие от пандемията. 
Нийл Хеслоп OBE, главен изпълнителен директор на КАФ (Charities Aid Foundation): "Дарителството по света
приема различни форми и дори дефинициите за това какво представлява благотворителност и щедрост се
различават в различните култури. Нашият Световен дарителски индекс цели да измери щедростта,
изразена чрез три аспекта на човешкото поведение. Обнадеждаващо е, че общият резултат на индекса се е
повишил, което показва, че хората по света са участвали повече в щедри действия, отколкото през
предходната година. 
На фона на несигурна икономическа, социална и политическа обстановка, Световният дарителски индекс
подобрява нашето разбиране за ролята на глобалното дарителство. Covid-19 засегна най-бедните и уязвимите в
света и попречи на напредъка към целите за устойчиво развитие на ООН. В идващите трудни години надеждите
отново са обърнати към частните дарители и бизнеса, които са призовани да запълнят липсата на достатъчни
финанси, а благотворителните организации – да използват ограниченото си финансиране с най-голям резултат." 
Методология 
CAF World Giving Index е базиран на данни от проучването World View World на Gallup, дългосрочен
изследователски проект. За това издание са включени данни за 119 държави, анкетирани са близо 2 млн.
души, представляващи над 90% от глобалното възрастно население. Проучването задава въпроси за много
различни аспекти на живота днес, включително дарителско поведение. Анкетирането в България е
направено от 4 юни до 17 юли 2021 г. 
CAF World Giving Index се провежда от 2009 година. 

Националната контактна точка за заетост и социални иновации в България официално представи своя нов
уебсайт. Програмата EaSI, част от ЕСФ+ (Европейски социален фонд+) на ЕС, вече има своя първи инфоцентър в
България, с което се цели и увеличението на броя на българските бенефициенти по нея.

Информационният център EaSI България е управляван от Фондация BCause в партньорство с Асоциация за
развитие на София.

Министeрство на труда и социалната политика, СИС Кредит и Тръст за социална алтернатива са асоциирани
партньори. Проектът e финансиран от Европейската комисия и е с продължителност две години.

Уебсайтът се намира на адрес https://easi.bcause.bg/. В него могат да бъдат намерени актуалните процедури за
финансиране, по които могат да кандидатстват компании, организации и институции от България, както и друга
полезна информация в областта на социалните иновации. В сайта има и секция "Ресурси", в която могат да бъдат
намерени различни помощни документи, които да подпомогнат разбирането на програмата и кандидатстването
по нея.
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През следващите две години информационният център ще продълкжи работата по полуряризирането на
програмата, като ще предоставя онлайн и на живо консултации и ще организира информационни събития за
нейните специфики.

Проектът EaSI e финансиран от Европейската комисия и е с продължителност две години. (2022-2024).

Фондация BCause обявява "Акселератор 3 - есен 2022 г.". Каним да кандидатстват неправителствени
организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ. С Акселераторите ние насърчаваме и подкрепяме с нашата експертиза
краткосрочни дарителски кампании. Целта е повишаване на капацитета на избраните участници, както и
увереността им, че могат да се справят по-добре самостоятелно. 
Участниците ще бъдат част от световното движение за даряване #ЩедрияВторник / Giving Tuesday. Движението
възниква през 2012 г. като реакция на традиционния "Черен петък" в края на ноември, когато магазините
привличат тълпи клиенти с бомбастични предколедни намаления и много хора купуват твърде много и ненужни
вещи. Идеята е проста: ден, който насърчава хората да правят добро. В рамките на #ЩедрияВторник всеки може
да помогне на любима кауза – с даряване на пари или вещи, доброволчество или дори само със споделяне на
каузата сред приятели и познати. Постепенно тази идея се превърна в глобално движение, което вдъхновява
стотици милиони хора от над 80 държави да даряват, да си сътрудничат и да празнуват щедростта. В България
официален партньор на движението е фондация BCausе, а денят ЩедърВторник тази година е 29 ноември. 
Ако се чудите как се организира успешна дарителска кампания, нашата покана е точно за вас! На 5 октомври 2022
от 15:00 до 16:30 часа ще проведем онлайн Информационна среща за желаещите организации. Участието се
заявява чрез регистрация онлайн като регистрираните участници ще получат линк в Teams. 
На срещата ще чуете историите на кампании на 3 от участниците в предните два Акселератора. Няколко човека с
увреждания бяха част от 11-километровото състезание "По стъпките на Алеко" с помощта на екипа сърцати
доброволци от фондация "Ела и ти". Уникалният Коткодом в Балчик на сдружение "Малките големи" вече приютява
бездомни котки, макар и все още кампанията да продължава и да предстоят довършителни работи. Децата и
младежите, претърпели домашно насилие ще имат нова площадка за игри в Кризисния център на сдружение
"Самаряни" – Стара Загора, а настанените жени – нова професионална готварска печка, с която те и децата им
вече се чувстват почти като у дома. 
На Информационната среща ще ви представим как протича Акселаторът и какво да очаквате. Включване в
Акселератора става с конкурс чрез попълване онлайн на Формуляр. Ще изберем 10 организации, които са активни
и отдадени на набирането на средства за своята работа.
Срокът за подаване на формуляра е 23 октомври 2022.

С какво да започнете още сега? Предлагаме Ви да попълните Въпросник за оценка на готовността за дарителска
кампания – ще оцените на какво ниво сте като капацитет, опит и ресурси! 
Какви са резултатите от първите два Акселератора - 20-те организации проведоха общо 26 кампании, с които
успяха да наберат над 110 000 лв. през Platformata.bg и DMSbg.com. 
Повече подробности какво е Акселераторът, за кого е подходящ, дали Акселераторът е точно за вас, Календар - на
страницата на проекта.
"Акселератор 3 – есен 2022 г." е част от поредица дейности в рамките на проект "Информиране, ангажиране,
успех!"

Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на
гражданските организации. 
Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg 
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Поради големия интерес към пилотното издание на "Стипендианстка програма 2022-2023 г." Kaufland България
удължи срока за кандидатстване за платените стажове. До 17 октомври желаещите да се докоснат до света на
модерната търговия ще могат да подадат своите документи през кариерния уебсайт на компанията:
www.kariera.kaufland.bg. 
"Стипендианстка програма 2022-2023 г." е насочена към студенти в 3-ти и 4-ти курс, а отворените позиции през
настоящото издание са пет. В рамките на 3 месеца всеки от участниците ще се запознае отблизо с работните
процеси в няколко ключови отдела - "Маркетинг", "Снабдяване", "Търговия", "Управление на веригата доставки" и
"Отдаване под наем". 
Програмата дава възможност на всеки от избраните кандидати сам да планира кога да проведе стажа си.
Единственото условие е да бъде определен период от три последователни месеца между октомври 2022 и
септември 2023 г. По време на обучението участниците ще получават конкурентно възнаграждение, както и пълния
пакет социални придобивки, който Kaufland България осигурява на всички свои служители. След успешно
преминаване на програмата, стажантите ще получат и специална допълнителна стипендия. 
Желаещите да вземат участие в програмата на Kaufland следва да изпратят CV и да решат казус, близък до
ежедневната работа на различните отдели. Съответно за "Маркетинг" той е свързан с Kaufland Card, този за
"Снабдяване" - за оптимизиране на процеса по печат на рекламни плакати, за "Търговия" – с анализ на
асортимента.
Темата на казуса за "Управление на веригата от доставки" е насочена към проучване на възможностите за
алтернативен транспорт в дистрибуторската логистика на Kaufland България при доставка на стока от Централен
склад към филиалите, а на "Отдаване под наем" – за развиване на концесионерна зона (зона за наематели) в
магазин от мрежата на компанията. 
Решението кои от кандидатите да станат част от програмата ще бъде взимано от тристранно жури, което ще
разглежда и оценява изпратените кандидатури. То ще е съставено от представител на отдел "Човешки ресурси" и
двама души от отдела, приемащ съответния стипендиант. Петимата участници с най-висок резултат ще получат
възможност да се запознаят отблизо с работата в съответната професионална област и да натрупат ценни знания,
които ще им бъдат полезни в бъдещото кариерно развитие. 

В столичния зоопарк, под мотото "Пчелар за един ден", компанията събра над 500 доброволци, които
сглобиха 60 нови кошера

100 000 лева в материали и оборудване за пчелни стопанства инвестира "Телъс интернешънъл България".

Инициативата на TELUS International Bulgaria - Пчелар за един ден

Субсидирано опрашване в Натура 2000 от догодина Специален проект Кой ще получи увеличение на пенсията от 1
октомври

В столичния зоопарк, под мотото "Пчелар за един ден", компанията събра над 500 доброволци, които сглобиха 60
нови кошера, 1200 кошерни рамки и информационни материали, които да бъдат в помощ на 50 пчелари от цялата
страна. Част от дарението на компанията е вложено в закупуването на 10 електрически центрофуги.

Опазването на българските пчели

Инициативата помага на стартиращи пчелари от платформата "Истински мед", чиято мисия е опазването на
пчелите.

Пътят към децата е нещото, което даде повод и смисъл да събера в едно различни мои мисли, които са бушували
в сърцето ми през тези години.

Това коментира за "Добро утро, Европа" основателката на фондация "Искам бебе" Радина Велчева по повод
издаването на първата си книга, която е в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми у нас.

Сред темите, засегнати в книгата, са тези за осиновяването, както и донорството на яйцеклетки.
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Велчева отбеляза, че днес в България се говори по-свободно за проблема "безплодие".

Просто трябва да говорим спокойно и честно, с усмивка, прегръдка.. да говорим истината, защото децата много
добре разбират, когато си честен с тях и те по този начин растат емоционално здрави.

Радина Велчева, основателка на фондация "Искам бебе"

"Всяка една тайна, покрита някъде или опитвайки се да я забулим някъде, децата я усещат и по-късно това ще
даде отражение на техния характер", посъветва Велчева бъдещи осиновители.

По нейните думи биологичният ни часовник е същият като този на нашите баби и дядовци.

Роди дете навреме!

Радина Велчева, основателка на фондация "Искам бебе"

"В България има 145 хил. двойки с репродуктивни проблеми", посочи Велчева и обясни, че това, което прави
фондация "Искам бебе", е да събира средства за двойките, лишени от държавна закрила и достъп до държавно
финансиране.

100% от приходите от книгата "ОсЪновените ангели" ще бъдат дарени на двойки с репродуктивни проблеми.

Целия разговор вижте във видеото.

В няколко издания на рубриката "Зелени минути" на предаването "Лабиринти на познанието" ви представяме
журналистическото проучване: "Възстановяването на крайбрежни екосистеми - мисия възможна". То цели да
покаже:

• в каква степен възстановяването на крайбрежни екосистеми у нас може да осигури адаптиране към ниски
въглеродни емисии и да намали климатичните рискове като осигури и ползи за биоразнообразието;
• как се оценява антропогенният натиск върху крайбрежните зони;
• има ли системен подход за възстановяване на крайбрежието на Черно море;
• настоящи проекти по запазване и възстановяване на морски и крайбрежни екосистеми, по които работят
експерти от Българска Фондация Биоразнообразие, учени от Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания и от Института по Океанология;
• доколко и кои крайбрежни екосистеми на Черно море се явяват естествен щит срещу бури, намалявайки тяхната
мощност, като и същевременно стабилизират бреговата линия и намаляват риска от ерозия на почвата, и
едновременно с това предлагат безопасно убежище за различни екосистеми;
• какви са научните доказателства, че промените в климата влияят върху биоразнообразието на крайбрежните
екосистеми.

-----------------------------------------------------------------------------

В първата част от проекта гостуваме на лабораторията по морска екология на Института по биоразнообразие и
екосистемни изследвания (ИБЕИ).

Лабораторията се намира в гр. Созопол, на самия бряг на Черно море. Оборудвана е със съвременна техника и
има лабораторни условия за провеждане на проучвания върху биоразнообразието и функционирането на
крайбрежните морски екосистеми, включително с моторна лодка и водолазна техника.

Научните изследвания, по които се работи в Лабораторията по морска екология на ИБЕИ са:
• функционален мониторинг на крайбрежните морски зони;
• оценка на антропогенния натиск върху крайбрежната морска зона;
• разработка на методи за научно-базирано управление на екосистемите от крайбрежната морска зона и техните
ресурси.

Гл. ас. д-р Димитър Беров, от секция "Функционална екология и биоресурси на морски и крайбрежни
екосистеми" в отдел "Водни екосистеми" на ИБЕИ разказва:

• Първо да уточним какво са морски влажни зони и какво са крайбрежни морски екосистеми.

"Морски влажни зони са крайбрежни сладководни или бракични езера, водоем със соленост от 1 до 30 % (по-
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ниска от тази на океана), и лагуни, като бургаските езера. Тоест езера със сладководна вода или са свързани с
морето и има обмен на сладка и солена вода. Те в момента не са основен предмет на работата ни, ние
приоритетно изследваме крайбрежните морски екосистеми – това са морските екосистеми в крайбрежието,
условно е приета границата до 20 метра дълбочина – всички териториални води на Черно море в България - в
двумилната зона. Тази граница е много условна, тъй като в морето няма ясно разграничаване на водните маси, те
се движат постоянно и свободно."

• Защо е важно да се изследва антропогенният натиск върху крайбрежните морски зони?

"Крайбрежните зони са границата между сушата и морето и като такива те са частите от морските екосистеми,
които са най-пряко и директно повлияни от всичко, което се случва на сушата. Човешките дейности (индустрия,
земеделие, градската среда и всички замърсители, които идват от нея) първо въздействат най-много в тази
крайбрежната зона. Поради факта, че водата в Черно море е плитка в крайбрежието, замърсяването от различни
източници се натрупва лесно и остава по-дълго време в крайбрежието. От друга страна, поради това, че има
разнообразни условия за живот в крайбрежната зона – в дъното и във водния стълб, в крайбрежието е
концентрирано голяма част от биоразнообразието на различни екосистеми – растителни и животински видове.

Не само в Черно море, но и в Световния океан, най-богатите на биоразнообразие зони са в крайбрежието.

Поради това всички въздействия, вследствие на човешки дейности, повлияват много пряко точно върху местата,
където има най-много биоразнообразие. Тези въздействия са динамични и изискват постоянно наблюдение, за да
се проследи какво се случва с тези екосистеми.

Ние разбира се, може и да не наблюдаваме крайбрежието ни и тогава ще установим, след дълъг период от време,
че има някаква промяна, но няма да знаем защо се е случила и какво е я предизвикало.

Конкретно за Черно море, давам пример с нещо, което е било предмет на работата на Лабораторията, когато е
започнала постоянно да работи, в началото на 80-те години на 20 век. Тогава основен екологичен проблем в
крайбрежието на Черно море е било замърсяването с биогени – азотни и фосфорни вещества с различен
произход – от земеделие, от индустрия, от непречистени отпадни води.

Това е предизвикало процес, наречен еутрофикация – висока продуктивност на морските води, което води до
повишена мътност на водите, засилен цъфтеж на планктона, а в по-късен етап води до натрупване на органична
материя, която гние в морското дъно, изчерпва се кислородът, липса на светлина в дълбочина и това води да
загиване на видове. Всичко това е било през 80-те години на 20 век и е и довело до изчезване на видове.

Тогава се е стигнало до драстични промени в Черно море, които са били наблюдавани в рамките на 5-10 години и
ако не е била дейността на нашите колеги от Лабораторията по това време, ние нямаше да знаем какво се е
случвало тук в крайбрежието.

В резултат на такива изследвания е възникнала нуждата да се решат тези проблеми - да се ограничи
използването на азотни и фосфорни торове, да се ограничи изхвърлянето им в реките и оттам – навлизането им в
морето, а впоследствие и да се изградят пречиствателни станции.

Решаването на тези проблеми със замърсяването е довело до приемане на екологично законодателство. След
като България стана част от ЕС, у нас започна строителството на пречиствателни станции на места, където преди
това не е имало такива. В района на Бургас се построиха пречиствателни станции след 2007 г и оттогава
качеството на водите се подобри. Пречиствателната станция в Созопол е от 2015 г.

Разбира се, и в цяла Европа в последните години се строят пречиствателни станции.

Гл. ас. д-р Димитър Беров разказва повече за работата на Лабораторията и за морските треви, които се
срещат в Бургаското крайбрежие.

"Фокусът на нашата работа е първо да установим къде и какви видове се срещат, какво е тяхното екологично
състояние, и как то се променя в различни периоди от време. В последните 15 години се правят проучвания на
морски треви и водорасли в крайбрежната зона, там се работи с малки плавателни съдове, влиза се на дълбочина
до 2 метра, работим и дистанционно като снимаме морското дъно, също и като водолази. Водолазната работа ни
дава пряк достъп до проби от екосистеми по дъното.

В Черно море има малко площи от морски треви, най-голямо е разпространението им в северозападния шелф на
Украйна и кримското крайбрежие – там има около 1000 км², а по нашето крайбрежие има 10-20 км².

В България в Черно море имаме достатъчно запазени полета от морски треви в крайбрежната зона. Това
позволява при подобряване на екологичните условия някъде, семената от морски треви от едно място да се
транспортират до други зони, където те да започнат естественото възстановяване на тази екосистема.

Ние имаме изследвания в последните 10 години, което сравнява разпространението на видовете морски треви,
спрямо наше мащабно изследване от края на 70 години на 20 век.

То показва, че няма места по нашето крайбрежие, където преди 45 години да е имало морски треви и сега там те



да не се срещат.

Полетата от морски треви са много динамични – те могат в рамките на няколко години да удвоят
разпространението си, след това да загубят част от площите, които са заели, да изчезнат и след това пак да се
появят отново.

Практически няма нужда от възстановяване на морски треви в крайбрежието.

Това, от което има нужда, е запазване на местата, където те са в добро екологично състояние, разпространени в
естествения си вид, за да може да се гарантира, че в бъдеще ако в други части на крайбрежието имаме загуба на
биоразнообразие, по естествените пътища на транспорт на семена и на растения, тези зони, където сме загубили
тези екосистеми, те ще се възстановят отново. В созополския залив имаме много добре запазени полета от
морски треви зостера – вид морска трева които се срещат масово в Черно море.

За да гарантираме оцеляването на морски треви трябва да създадем зони, където да опазваме тези екосистеми
от пряко унищожаване вследствие строителство и други човешки дейности в крайбрежната зона."

• Каква е научно доказаната роля на морските треви за климата?

Има глобални екологични изследвания, които показват че морските треви са отговорни за 20% от въглеродната
продуктивност на биосферата, като се включват и всички гори всички тревисти екосистеми, основната
продуктивност идва от океаните и от фитопланктона.

Глобално погледнато, не говоря за Българското Черноморие, има дългосрочен процес на загуба на площи на
морски треви, това се случва по различни причини в други морета, например случва в Северно и в Балтийско море
имаме загуби на големи площи морски треви.

Опазването на тези екосистеми е важно заради това, че те поглъщат въглероден диоксид.

Уловеният въглероден диоксид от растенията трябва да бъде съхранен дългосрочно някъде, за да има някакъв
ефект върху климата. Цикълът на едно растение във водата е 1 година, тоест едно листо, което улавя въглероден
диоксид във водата, година по-късно е на плажа, където гние и освобождава въглероден диоксид отново в
атмосферата.

Важното депо за въглероден диоксид в моретата са седиментите, които са под морските треви. Органичната
материя в морските треви се погребва под слоеве от седименти в морското дъно и веднъж попаднала там, заради
липсата на кислород, остава в дълбочина за векове или за хиляди години.

По този начин можем да кажем, че улавяме дългосрочно въглероден диоксид от атмосферата и допринасяме за
глобалния цикъл на въглерода и стабилизирането на количествата въглероден диоксид в атмосферата. Разбира,
се ако не унищожаваме механично пясъците на морското дъно.

Петя Чапевова и Яна Връбчева са химици в лабораторията по морска екология на Института по
биоразнообразие. Те обясняват характера на тяхната работа, как се вземат пробите от морето за извършване на
мониторинга на водата за биогенни елементи, кои елементи се изследват, какво става с резултатите, колко е
солено Черно море, как влияе дъждът на морската вода, и как се е променила чистотата на водите му след
влизането в експлоатация през 2015 г. на Пречиствателната станция, която работи целогодишно и пречиства по
биологичен начин отпадните води от целия град Созопол Черноморец и село Равадиново.

Проектът "Възстановяването на крайбрежни екосистеми - мисия възможна" е създаден с финансовата подкрепа
на Българска фондация Биоразнообразие по проект Climate Game on на програма DEAR на Европейската
комисия. Съдържанието на материалите са отговорност на автора и може да не отразяват мненията на БФБ или
ЕК.
Снимки: Ася Чанева

След пет етапа на селекция бяха избрани петимата финалисти в деветото издание на "Промянвата" – най-
голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг груп в партньорство с фондация Reach for change.
Сред тях е и варненската фондация "Радост за нашите деца", за която Varna24.bg информира като медиен
партньор по проекта "Пътуваща пекарна". 
Фондация "Радост за нашите деца" е създадена през 2004г. от седем майки на деца с различни затруднения.
Година по-късно e открит Център за рехабилитация и интеграция на деца със специални образователни
потребности "Радост" за деца от 2 до 18 години. 
През последните години възникна необходимостта от създаване на защитени работни места за младежи с
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дефицити и фондацията насочи усилията си към развитие на Социално предприятие – така през 2018 г. беше
създадена пекарна "Радост" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". Други дейности на
фондацията са участие в законодателни промени, касаещи хората с увреждания; в дарителски кампании; обучение
на студенти и стажове по специалности "Логопедия", "Рехабилитация", "Социален мениджмънт", "Психология";
участие в Обществен съвет за хората с увреждания, създаден към кмета на Община Варна. 
Петимата финалистите в "Промяната 2022" са избрани от общо 84 проекта от цялата страна, след оценка на
представители на Reach for Change, Нова Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес
сектор. За да развият решенията си, петимата получават място в Инкубатора на "Промяната", финансиране,
индивидуални професионални обучения, менторска подкрепа, рекламен пакет в телевизионните канали на Нова
Броудкастинг Груп, както и достъп до международната мрежа на Фондация Reach for Change. 
Във фокуса на тазгодишните финалисти са дейности като достъпа до качествено образование чрез дигитални и
иновативни решения, заетостта на хора в неравностойно положение, както и повишаването на физическата
активност на децата в страната. 
Фондация "Радост за нашите деца" предоставя подкрепа на младежи със затруднения да развият професионални
умения в защитена трудова среда, като се съсредоточава върху индивидуалните им възможности и качества.
Фондацията цели да създаде условия за реализация на пазара на труда, подготвяйки младежи с физически или
друг тип затруднения да бъдат независими от социалната помощ. 
Петте организации продължават към следващия етап на конкурса – онлайн гласуване в сайта на Нова ТВ от
публиката, което ще стартира в края на 4-ти октомври 2022 г. Гласуването ще определи трима социални
предприемачи, които ще продължат до последния кръг – среща с детското и възрастното жури на "Промяната". 
Големият победител ще получи финансиране в размер на 20 000 лв., двама негови подгласници ще спечелят по 15
000 лв., а останалите двама финалисти – по 5 000 лв. Те ще могат да използват финансирането, за да заздравят
своите организации, както и да популяризират дейностите си. 

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

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

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

В общата ни мисия заедно с Bcause, Български дарителски форум и Национална асоциация на доброволците в
Република България, Bosch включва и своите служители, които също даряват средства.

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

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

Заедно можем повече!

Представяли ли сте си някога каква ще бъде старостта ви? Толкова сме фокусирани върху настоящето, че си
мислим, че животът винаги ще бъде такъв, но нищо не е по-далеч от истината. Старостта е много важен етап от
живота на всеки човек.

Идеята за Фондация "Невроезикова превенция срещу деменции", работеща за когнитивното здраве и за
превенция срещу деменции на населението, чрез изучаване на испански език се заражда в Малага, Испания.

Програмата "Невроезиков прогрес", която екипа на фондацията са адаптирали за българското население, е
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интерактивна и динамична с иновативни методи които помагат за поддържане активни когнитивните нервни
клетки на мозъка , за по-добра концентрация, подобрява паметта, слуха и активира мисленето.

Концепцията за "Когнитивната превенция срещу деменции, чрез изучаване на испански език" е уникална за
страната ни, а изучаването на чужд език в напреднала възраст е доказано силен механизъм за защитата от
симптомите на деменция, защото поддържа мозъка активен и помага да се забавят ефектите от стареене.

На 13 септември стартира първото занятие с терапевтична програма "Невроезиков прогрес", за превенция срещу
деменции, чрез изучаване на испански език. С финансовата подкрепа на Фондация BCause, две групи от 30
човека, работят вече десет дни с програмата за когнитивна превенция.

Фондация "Невроезикова превенция срещу деменции"- гр. Бургас беше одобрена в конкурса на Фонд "Нашите
родители" на Фондация BCause. Насочена е към подобряване на здравето и качеството на живот на възрастните
хора в различни населени места в България. Средствата са от корпоративни и индивидуални дарители, които
обмислят и подпомагат старините на възрастните хора.

Фондация "Невроезикова превенция срещу деменции" благодари на всички Вас!

Терапевтичната програма "Невроезиков прогрес" работи за когнитивното здраве на хората от Златната възраст и
докато се забавляват да изграждат социални контакти и работят усилено чрез изучаване на испански език, държат
активни умовете си и с когнитивни упражнения поддържат здравето си.

Можете да се свържете с фондация "Невроезикова превенция срещу деменции" в Бургас на бул. "Демокрация"
№117 до вх. 11 на блок "Народен юмрук"

Телефон: 0878988221

Имейл: fundacionpnld @ gmail.com

Финансовата институция предостави общ награден фонд от 30 000 лева за безвъзмездно финансиране на
победителите във всяка от трите ключови области
Пощенска банка награди победителите във второто издание на иновативната си КСО програма "Вселена от
възможности" на 26 септември по време на специално събитие в Литературен клуб "Перото", гр. София. Изцяло
дигиталната инициатива бе създадена по случай 30-годишния юбилей на финансовата институция, за да насърчи
интересни идеи, свързани със социално предприемачество в полза на обществото. Тазгодишното издание, което
се проведе в отговор на изключителния интерес към социалната програма, генерира 105 проекта в ключовите
области "Дигитални иновации", "Образование" и "Зелени проекти". 30-те идеи, събрали най-силна публична
подкрепа в състезанието, достигнаха до финалния му етап. Класираните на първо място участници получиха общ
награден фонд за безвъзмездно финансиране от финансовата институция в размер на 30 000 лева, с което
авторите се ангажират със срок за реализиране на проектите си в рамките на 6 месеца от датата на получаване
на гранта. 
Победител в категория "Дигитални иновации" е проектът "Мобилно приложение "ЯНИКА": съвременно помагало за
изучаване на жестов език с карти и добавена реалност.
Проектът, класиран на първо място в категория "Образование", е "Светът в кутия", който има за цел да провокира
детското любопитство и насърчава малките изследователи да научават повече за различните култури. 
Отличието в категория "Зелени проекти" спечели "Zero Wave" с идеята си за производство на биоразградима
посуда и хранителни продукти от остатъчен материал. 
"Най-стойностно за нас в Пощенска банка e, че програмата "Вселена от възможности" се превръща в устойчива
инициатива, която реализираме вече за втора поредна година. Създадохме иновативната платформа, за да
открием и да представим пред обществеността разнообразните идеи и проекти на социалните предприемачи,
които ще допринесат за нашето устойчиво развитие. Инициативата "Вселена от възможности" зае специално
място в нашата политика за корпоративна социална отговорност, защото онагледява всички онези ценности, от
които се ръководим и в своя бизнес. Платформата обединява и дава гласност на атрактивни идеи на граждани и
организации с нестопанска цел, които са свързани със социално предприемачество в полза на обществото.
Щастливи сме, че първите финалисти успяха да реализират своите идеи, а много от другите проекти от пилотното
издание на програмата намериха последователи, които да ги подкрепят. Днес нови три проекта с потенциал в
ключовите области образование, дигитални иновации и опазване на околната среда, които нашето независимо
жури избра, ще получат от Пощенска банка безвъзмездно финансиране с до 10 000 лв. всеки, за да бъдат
реализирани. Щастливи сме, че имаме възможност последователно да развиваме и подкрепяме стойностни
решения за едно по-светло общо бъдеще", коментира Димитър Шумаров, изпълнителен директор, главен
финансов директор и член на Управителния съвет на Пощенска банка. 
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Дигиталната програма "Вселена от възможности" предостави шанс на всеки с атрактивна идея и с фокус върху
социалното предприемачество да се състезава за финансиране на нейното реализиране. На адреса
www.PostbankUniverse.bg желаещите граждани или организации с нестопанска цел можеха да подават своите
проекти, за които условие бе да отговарят на критерии за новаторство, полезна стойност, качество, приложимост и
др. 
105-те проекта в полза на обществото, които участваха в надпреварата за безвъзмездно финансиране, бяха
разпределени, както следва – 24 кандидатури в категория "Дигитални иновации", 50 кандидатури в категория
"Образование" и 31 кандидатури в категория "Зелени проекти". До края на месец юли потребителите имаха
възможност да гласуват за избран от тях проект през платформата, с което определиха 30-те най-добри идеи.
През последния етап независимо жури разгледа и оцени финалните кандидатури, чиято методика се основаваше
на подробен анализ с проверка на всяка идея за съответствие и допустимост – техническа, финансова и творческа.
Експертното жури бе в състав: 
· г-жа Петя Димитрова, главен изпълнителен директор и председател на УС на Пощенска банка, както и
председател на журито;
· г-жа Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на Български дарителски форум; 
· г-н Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor България; 
· г-н Огнян Траянов, председател на Националния съвет на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и
изпълнителен директор на "ТехноЛогика" ЕАД; 
· г-н Светлин Наков, съосновател и мениджър "Обучение и вдъхновение" в СофтУни;
· г-жа Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause.
Пощенска банка следва устойчива и дългосрочна КСО политика, като непрекъснато се ангажира с процесите, през
които преминава българското общество, посредством своята социално отговорна и дарителска дейност.
Дигиталната платформа "Вселена от възможности" надгражда активните действия на финансовата институция в
сферите на образованието, опазването на околната среда и популяризира иновациите и ускорената
дигитализация. Първото издание на програмата генерира над 230 подадени кандидатури в трите обявени
категории, а общият награден фонд, който Пощенска банка предостави на победителите, бе 30 000 лв., заедно с
допълнителна поощрителна награда. 
Повече информация за платформата, регламента на конкурса, както и за победителите в трите категории, могат
да бъдат открити на адрес www.PostbankUniverse.bg. 

Каква е реалната стойност на корпоративната социална отговорност? Във времена на кризи и социални
предизвикателства отговорността на бизнеса към общността, в която развива своята дейност, придобива още по-
голямо значение. Повече от всякога корпоративната социална отговорност се превръща не просто в тренд, а и в
естествена предпоставка за благосъстоянието на обществото и успешното развитие на самия бизнес. Има
компании, които отдавна са осъзнали това и днес то им позволява да проправят нови пътища и да намират нови
решения за създаване на добавена стойност за обществото.

За 12 години от стъпването си на българския пазар "Лидл България" се доказва като отговорна компания, която се
отнася с грижа и мисъл не само към своите служители, партньори и клиенти, но и към обществото и околната
среда. От 2021 г. инициативите, които компанията развива или подкрепя, се превръщат в двигател на положителни
социални и икономически промени.

Напълно в унисон с философията на известния икономист Питър Дракър "Лидл България" следва максимата, че
може да управляваш само това, което можеш да измериш. През 2018 г. компанията представи първия в бранша
локален одитиран доклад за устойчиво развитие, а през 2019 г. заедно с Института за пазарна икономика –
"Ефектът Lidl". С него по новаторски начин беше анализирано и представено социално-икономическото въз
действие на компанията в страната. През годините желанието за надграждане на усилията и постигане на още по-
добри резултати кара компанията регулярно да измерва, да отчита прозрачно и да анализира постигнатото.

Тази година "Лидл България" отново е пионер в анализа на въздействието от своята дейност, като представи
първата в ритейл сектора оценка на приноса си към обществото от всички социално отговорни инициативи,
включително спонсорства и дарения в периода 2017 – 2021 г. Анализът е разработен от експертите на "PwC
България" на база световно признатата методология Business for Societal Impact, създадена от London Business
Group.

Разговаряме с г-жа Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на "Лидл България", за мотивацията на
компанията да се вложат допълнителни усилия и средства в оценяването на приноса им към обществото и за
резултатите от анализа.

Г-жо Драгийска, какво ви мотивира да направите тази оценка?

В бизнес дейността си всички сме свикнали редовно да анализираме своята работа, но активностите в социалната
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сфера често се считат за аморфни и остават извън този обсег и ефектът от тях се пренебрегва. Което е
несправедливо предвид усилията на толкова много хора и организации. През годините работа срещнахме
неповторима енергия и желание за действие и промяна. Именно това е нашата най-силна мотивация да дадем
справедлива оценка на труда на всички граждански организации, с които сме работили през последните пет годи
ни, и да покажем какъв реално е ефектът за обществото.

Началото на тази оценка е плод на едно дълго пътуване. Може би си спомняте проучването, което осъществихме
през 2017 г. с цел да очертаем кои са най-важните измерители за по-пълноценен начин на живот за българина.
Резултатите ни помогнаха да канализираме усилията си в областта на корпоративната си социална дейност и да
поставим на преден план важните за българина теми като образование, семейство, чиста природа, спорт и
здраве. Оттогава с всичко, което правим, и с всяка наша инициатива се стремим да допринасяме за по-качествен и
пълноценен начин на живот на хората в цялата страна и, разбира се, да постигаме по-дългосрочен ефект. Целта
на оценката, която направихме сега, бе да проверим доколко сме успели да го направим. Изготвеният доклад ни
позволява да навлезем в по-дълбок и качествен анализ на социално отговорната си дейност – не само какви са
инвестициите ни, но и до колко хора сме достигнали и с какво въздействие. Това е една качествена равносметка
на постигнатото и отправна точка за новите цели, които си поставяме в социалната сфера.

Измерването на стойността и ефекта на нашата корпоративна социална дейност е интересно не само за
компанията с цел да бъдем по-прозрачни и по-ефективни. Тази оценка е важна и за обществото, защото показва
въздействието и реалната промяна за хората, която съвместно с нашите партньори сме постигнали.

Какви са резултатите, които получихте?

Оценката показва, че в резултат на социалните инициативи, които сме реализирали, близо 160 хил. души са усе
тили значителна промяна, довела до подобрение в начина им на живот. За над 90 хил. тази промяна е значима и
трайна.

Анализът прави и друг интересен разрез, който показва, че благодарение на инициативите ни малко над 163 хил.
души са придобили нови умения или са усъвършенствали вече съществуващи, а близо 99 хил. са се почувствали по-
удовлетворени, по-здрави и по-щастливи.

Каква е реалната стойност на вложените усилия и средства?

Общо за периода 2017 – 2021 г. сме оказали финансова подкрепа в размер на над 3.3 млн. лв. Извън
реализираните социално отговорни инициативи в тази сума е включена и подкрепата, която сме оказали чрез
спонсорства и дарения за дейността на множество организации като "Българската Коледа", "Българска
хранителна банка", "Заедно в час" и много други.

Най-ценното за нас е фактът, че зад тези числа стоят реални положителни промени за хората в цялата страна, а
ефектът от действията ни се мултиплицира ежедневно. Чрез проектите в рамките на "Ти и Lidl за по-добър живот"
помогнахме за облагородяване и запазване на културни и исторически наследства в цялата страна, подкрепихме
още десетки образователни проекти и заедно с акциите по почистване осигурихме и възможност за промяна на
нагласите в обществото относно опазването на природата. Само в рамките на партньорството ни с UNICEF
помогнахме за обучението на лекари и медицински сестри от цялата страна, които да консултират родители на
деца до три години чрез безплатни домашни посещения. Бяха осъществени и "Работилници за родители", с които
дадохме достъп до качествена и пълноценна подкрепа в първите стъпки от родителството. С проекта "Умници
Гладници" пък подпомогнахме създаването на качествени и забавни уроци за здравословното и балансирано
хранене, които да бъдат в помощ на учители и родители в образоването на децата между 1-ви и 4-ти клас. Искрено
вярваме, че наученото от тях ще им остане като познание и навици за цял живот.

Вярвам, че сме постигнали значими за обществото резултати, но с тях идва и голямата отговорност – да работим
още по-усилено, за да надградим постигнатото до момента.

Понякога плача, понякога съм гневна, но никога безразлична, признава изпълнителният директор на
фондация BCause

За тази дама доброто е неделима част от човешкия живот. Част, която придава смисъл на съществуването ни. За
нея да правиш добро е също толкова естествено, колкото и да дишаш.

Няма как да я скрием от вас още дълго. Тя е Елица Баракова – изпълнителен директор на фондация BCause и
специален гост в епизод 24 на "Жените на България".

"Доброто е част от живота. Няма такова време от деня, в което човек трябва да спре да прави добро", споделя ни
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жената, която стои зад каузата на дарителството в България вече 27 години.

Сигурно ще ви прозвучи абсурдно, но Елица се стеснява, когато я представят като онази, която прави доброто
възможно. Тя твърдо вярва, че именно то - доброто, може да има МНОГО лица. Наясно е и че живеем във
времена, в които лошите новини вземат връх в обществения интерес:

"В наситената от комуникации среда е много трудно да пробият некритичните послания. Затова обществото ни има
нужда от нови посланици. От различни посланици на доброто."

И така, тук вече спираме да броим колко пъти употребихме думичката "добро". Колкото повече, толкова по-добре.
Според Ели, българското общество става все по-осъзнато за подкрепа на хора и общности:

"Хората трябва да бъдат свързани дългосрочно с дадена кауза, защото само през преживяването на нечия
човешка съдба се развиваме като личности."

Началото на нейния път е през 1995 г. Тогава Елица Баракова е учител по английски език и още не знае, че
съдбата крои други планове за нея. Ели решава да се яви на интервю във фондация BCause, която тогава носи
съвсем различно име: "Помощ за благотворителността в България".

Интервюто очевидно минава добре, защото тя започва работа там. И така вече повече от две десетилетия, които
минават под знака на добруването.

Продължи да четеш 

Българите и като цяло хората по света, стават все по-щедри. Това показва Световният дарителски индекс,
според който от 119 държави страната ни е на 54-о място. Нашият дарителски индекс за 2022 година е 41%. По
света 3 милиарда души (62%) са помогнали на някого, когото не познават, което е с приблизително половин
милиард повече души в сравнение с времето преди пандемията. Около 200 милиона повече хора са дарили пари
за благотворителност по света, като дарителите са се увеличили с 10% в икономиките с високи доходи. Световният
дарителски индекс е едно от най-големите проучвания за дарителството, правени някога, като обхваща близо 2
милиона души. Тазгодишният индекс включва данни от 119 държави, представляващи повече от 90% от
пълнолетното население в света. Какво провокира щедростта у хората и умеем ли да правим околните
щастливи? Добротата и щедростта са свързани чрез умението да правим добро. Според позитивната психология,
са известни 6 добродетели и 24 сили за щастие. Добротата и щедростта представляват една от тези сили и са част
от добродетелта "Човечност", свързана със способността на човека да поддържа отношения на уважение и любов
с хората, които го заобикалят. Според дефиницията, щедростта е желанието да даваме или подкрепяме повече от
нужното или очакваното. Даването е част от живота. Понякога даваме с надеждата да получим, или пък даваме
част от онова, което сме получили. Днес много специалисти по социална психология констатират, че оцеляването
ни като вид е резултат по-скоро от солидарността и взаимопомощта, от проявата на доброта, великодушие и
щедрост един към друг. Потърсихме за коментар Крум Крумов, психолог от Видин с практика в София:
"Не се изненадвам от резултатите, показани от този индекс. Последните три години живеем във времена на
изпитания, стрес, дистрес. Българинът по начало има опит и вътрешни съпротивителни сили за справяне с
кризите, но сега се откриват нови стимули и ситуации, които предразполагат по- голяма маса от хора да реагират
по съответния за тяхната натура начин. Има много голям брой хора с поведение, ориентирано към другите- това са
хора, които дават, които притежават качества като емпатия, състрадателност, жертвоготовност, всеотдайност и
щедрост. Това са добри хора. Добрината си е една вродена, чисто човешка способност."- Крум Крумов. 
Понякога сме склонни да смятаме, че добротата може да ни навреди, тъй като прави от нас наивници, които лесно
могат да бъдат използвани и употребени. Но ако е придружена от самоуважение, добротата е положително
качество, с помощта на което изграждаме здрави взаимоотношения с околните, което е пряко свързано и със
способността ни да даряваме. Щедри ли са видинчани и умеят ли да правят околните щастливи? 
"Струва ми се, че не сме много щедри. Нямаме го това нещо и ми се струва, че сме много затворени ... Всичко си
зависи от семейството, от домашното възпитание, от средата, в която се живее ... Не мога да отговоря, може би
има и такива хора. Щедростта се проявява в нужда, лично аз да ви кажа оставям ресто ... щедростта идва и от
енергията на даден човек. От действията се определя, но на някои им личи, когато го правят само за да се
покажат."- коментираха видинчани. 
Много фондации у нас, благодарение на своите кампании продължават да помагат на хора в нужда. Една от тях е
фондация "За доброто", чиято кауза е да вдъхновяват доброволци и дарители, които да участват със сърце, труд и
финансова подкрепа или с дарения в натура в техните кампании. Щедри ли са българите- това попитахме
Надежда Рангелова, съосновател на Фондация "За доброто". 
"Това, което наблюдаваме от създаването на самата фондация е, че първо много бързо се развива гражданското
общество в България, което е страхотно и това някак си дава добрия пример, при който хората един вид отключват
сърцата си затова да правят добро и да помагат на другите хора ... Голяма част от неправителствения сектор се е
фокусирал върху различни каузи, подобряване на средата в болниците или обществената среда, а това нещо
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провокира хората да са по- съпричастни и по- добри, когато виждат пред себе си едни добри примери."- обясни
Надежда Рангелова. 
Колегата Виктория Топалска е инициатор на няколко благотворителни кампании в подкрепа на хора в нужда и
други каузи. С нея разговаряхме по темата в "Посоките на делника": 
"Преди няколко дни бе последното ми участие в една такава кампания за 8-годишния Ники и искам да кажа, че
доброто, поне от моя гледна точка е заразно. Колкото повече добри хора има около теб, толкова повече ти се иска
да правиш добро. За мен това е като един добър порок." 
Добротата и щедростта са една от основните сили, които трябва да развием, за да живеем по- пълноценно и
щастливо. Ако човек е чувствителен към околните и проявява малки жестове на човечност и щедрост, ако е
благодарен на това, което получава от другите, той ще може да изгради здрави взаимоотношения с хората около
себе си и да се чувства наистина щастлив. 
Повече по темата можете да чуете в звуковия файл към материала. 

От своето създаване Фондът на банката за помощ на украински бежанци, управляван от Фондация BCause,
финансира курсове по български език.

От 15 септември със съдействието на Украинкси дом Варна още 15 души в морската столица ще преминат курса
по български. Курсовете са безплатни за бежанците с условието те да бъдат мотивирани да започнат работа у нас.
За подбора на курсистите помагат организации, работещи пряко с бежанци, а обучението провеждат
квалифицирани преподаватели.

В София 15 бежанци от Украйна вече завършиха първия си курс по български език, който бе по инициатива на
Фондация "За Доброто" и Фондация BCause, и се проведе от езиков център Berlitz Bulgaria.

Курсистите получават дипломи за ниво А1 или А2, както и индивидуално отношение и надежда, че ще успеят в
България.

Berlitz Bulgaria адаптираха специалната си методика за бързо усвояване на ежедневния език, изцяло съобразиха
графика на обучението с нуждите на хората, и предложиха преференциални цени и не на последно място
показаха топлото си отношение към бежанците.

В Сливен курсовете по български език се провеждат от три месеца и ще продължат още пет, отново благодарение
на Банка ДСК. Организатор там е Обществен дарителски фонд - Сливен. Курсовете продължават отново с
подкрепата на Банка ДСК.

"Както знаете, голямата част от бежанците, които приехме, не се възползваха от държавната програма за хотелите
- разказват от Обществения фонд. - Те бяха настанени в личните домове на добри хора, сливналии им помагаха
първоначално с необходимите неща за живот. Много бързо жените от Украйна започваха да си търсят работа и
приемаха всякаква такава, за да не са в тежест на местните хора. Има работещи вече във фирмите Миролио,
Мерканто, Тирбул, ХиГ, Еко Асорти, в молове, болници и на други места. Първоначално, ние съпровождахме някои
от тях при търсене на работа, при търсене на квартира, при уреждане на документи в Бюрото по труда, НАП,
Социално подпомагане. Затова с желание започнаха да посещават курса по български език, на който водят и
децата си.Тези наши усилия бяха забелязани от Фондация Bcause от София, които ни предложиха да помогнат в
тази дейност. Така благодарение на тях и техния дарител Банка ДСК, можем спокойно да продължим безплатния
курс за още 5 месеца."

Под надслов "Super Октомври" Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи
"Проф. Минко Балкански" става място за среща на учениците и технологиите. В поредица от събития младежите от
Стара Загора и региона ще могат да изпробват на живо модерни роботи, ще се запознаят с вдъхновяващи
специалисти от IT сектора. Ще учат някои от най-популярните програмни езици. Всички събития са безплатни, с
предварителна регистрация. Освен лекции и експо зона по време на инициативите са предвидени и различни
интерактивни занимания, с които младежите ще натрупат освен теоретични и практически познания в различни
направления.

Заглавие: Банка ДСК продължава да подкрепя финансово курсове по български език за бежанци от Украйна
Дата: 28.09.2022 12:30
Медия: BCause

Заглавие: Предстоят поредица от безплатни събития в Стара Загора за ученици с интереси в IT технологиите
Дата: 28.09.2022 18:06
Медия: Старозагорски Новини
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Роботите идват в Стара Загора

Първото събитие "Роботите идват в Стара Загора" ще се проведе на 8 октомври в сградата на ПГКНМА "Проф.
Минко Балкански". В рамките на деня IT гимназията ще стане домакин на цял "град" от роботи. Специалисти от
различни компании ще демонстрират пред посетителите новостите в роботиката и възможностите пред
младежите с интереси в областта. Събитието е насочено към ученици в прогимназиален и гимназиален етап, но е
отворено за всички останали хора, които искат да се докоснат до последните новости в роботиката. Присъстващите
ще могат да научат повече за това как се програмират роботи и изкуствен интелект. Съвместно с ПАРА –
асоциацията по роботика, младежите ще се срещнат със специалисти от бизнеса, които ще им разкажат за това
отделно направление в технологичния сектор, кои са най-популярните роботи, които се използват в индустрията.
От компаниите ще осигурят роботи, с които учениците ще могат да извършват реални операции.

IT за всеки: Момичетата в технологиите

По-следващата събота, на 15 октомври, отново в сградата на IT гимназията на ул. "Стефан Сливков" 7 ще се
проведе събитие "IT за всеки: Момичетата в технологиите". По време на еднодневната работилница момичета,
които имат интерес в технологиите или просто са любопитни да научат повече за тази динамично развиваща се
индустрия, ще могат да се срещнат с вдъхновяващи дами, успешно реализирали се в IT сектора. Освен лекции по
време на събитието има предвидена специална експо зона, в която момичетата ще могат да се докоснат до
различни технологии. На специална интерактивна дъска те ще могат да играят различни игри, които отново ще им
разкрият богатите възможности в технологиите. Предвидени са и други тематични занимания по отбори. За най-
добрите има предвидени различни награди.

Python: Битка на Кодове 2

Последното събитие от SUPER месеца в компютърната гимназия е втора част на провеждания вече курс "Python:
Битка на кодове" – работилница за ученици в горните класове на гимназията, с която ще получат или надградят
знания по един от най-популярните езици за програмиране в момента – Python.

С този 2-дневен курс (по 5 часа) младежите ще работят с един от най-модерните и привлекателни в момента
езици – Python. Този модел е вече тестван това лято и успя да привлече доста кандидати. С второто издание се
цели да се надградят знания и да се даде възможност на още младежи с интереси в програмирането да работят с
модерни езици. В Стара Загора тази година езикът Python се представя за първи път сред младежи от местните
училища. В края на курса участниците ще бъдат разделени на отбори, които ще се състезават помежду си със своя
код, написан на Python.

Събитията се провеждат като част от международната програма Meet and Code – инициатива, която съществува от
2017 г. и подкрепя създаването на различни дигитални умения сред младежите. Страните, които участват, са над
20, включително Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Франция, Германия, Унгария,
Ирландия, Италия, Казахстан, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания и др. Събитията
от програмата Meet and Code се осъществяват с подкрепата на SAP, Techsoup, Фондация "Граждански
инициативи". Организатори за Стара Загора са доброволци от IT бизнеса в партньорство с Обществен дарителски
фонд и местни IT компании.

(СН)

Програмата "Заедно срещу рака на дебелото черво" ще се проведе пилотно в София в периода септември -
декември 2022 г. и е предназначена за хората на възраст от 50 до 74 години. 
Пилотната кампания "Заедно срещу рака на дебелото черво", инициатива на Фондация "Лъчезар Цоцорков", е
отворена за всички хора в София, на възраст между 50 и 74 години от 5 септември до края на декември 2022 г.
Програмата цели да помогне на стотици хиляди българи да получат достъп до безплатно изследване, което може
своевременно да сигнализира за коварното заболяване. 
По данни на Европейската комисия за 2021 г., ракът на дебелото черво е втората най-честа причина за смърт при
онкологичните заболявания. Това е и вторият най-често срещан рак при жените и третият най-разпространен при
мъжете в страната. 
"За да има кардинална промяна, трябва да се приложат установените в Европа практики, а именно всички над
50 годишна възраст да бъдат тествани ежегодно", споделя един от водещите специалисти по медицинска
онкология проф. д-р Галина Куртева, която заедно с проф. д-р Панайот Куртев и проф. д-р Крум Кацаров е част от
Експертния съвет, който подкрепя Програмата за скрининг на рака на дебелото черво.
Специфична особеност на рака на дебелото черво е честата липса на симптоми в началните стадии на болестта,
поради което диагностицирането се случва в напреднала фаза, когато шансовете за лечение значително
намаляват - статистиката сочи, че едва под 15% от болните оцеляват до пет години след поставяне на диагнозата в

Заглавие: Започва първият в България безплатен скрининг за рак на дебелото черво
Дата: 28.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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късен стадий, когато ракът на дебелото черво вече се е разпространил до по-далечни части на тялото.

Как се осъществява Програмата "Заедно срещу рака на дебелото черво": 
Всички, попадащи във възрастовата група, могат да предоставят фекална проба в една от лабораториите, част от
партньорската мрежа на Програмата в София, и да направят теста за окултни кръвоизливи напълно безплатно.
Скрининговото изследването е бързо и абсолютно безболезнено.
"Ракът на дебелото черво е предотвратимо заболяване, стига да бъде установен навреме. Това е и
причината да стартираме тази пилотна програма, която може да промени за добро здравната система в
България и животите на хиляди хора, семейства. Надяваме се, че медиците и медиите ще подкрепят този
животоспасяващ проект и ще припознаят тази наша кауза и своеобразно олицетворение на бъдещето ни
като едно по-отговорно към здравето си общество", споделя Йоана Маринова, изпълнителен директор на
Фондация "Лъчезар Цоцорков". "Целта ни е стартираме тази година пилотно в София и съвсем скоро да
имаме възможност да осъществим и национална кампания за скрининг", добавя Елена Джамбазова, програмен
директор "Здравеопазване" във Фондацията. 
Повече информация за програмата, може да намерите на уебсайта testvai.bg и във Facebook. 

Тази година се посветихме на каузата за опазване на пчелите и биоразнообразието, казва Директорът
"Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност" в TELUS International Bulgaria

На 24 септември в София се състоя юбилейното десето издание на социално отговорната инициатива на TELUS
International Bulgaria - TELUS Дни на подкрепа. Тази година тя е посветена на опазване на пчелите и околната
среда.

Какво провокира компанията да избере тази тема и по какъв начин подпомагат каузата, разказва Захарина
Вецева, Директор "Корпоративни комуникации и корпоративна социална отговорност" в TELUS International
Bulgaria.

Десетото юбилейно издание на "TELUS Дни на подкрепа" е посветено на една от най-благородните професии –
пчеларството. Защо избрахте точно тази тема?
Опазването на околната среда е едно от трите направления заедно с образование и здравеопазване, върху които
са фокусирани нашите социално отговорни инициативи.

Първият проект по това направление беше през 2018 г. в партньорство с "Гората.бг". Заедно с 800 доброволци,
служители на компанията, и техните семейства и приятели засадихме над 12 000 млади дръвчета на 16 дка земя в
село Долна Диканя. Тази година се посветихме на каузата за опазване на пчелите и биоразнообразието, които са
от изключително значение за природата и за нашия живот. В рамките на TELUS Дни на подкрепа в партньорство с
фондация "Истински мед" създадохме 60 кошера, които ще станат дом на 4 милиона пчели.

Какво ново за пчелите и пчеларството научихте с Вашия екип?
Заедно с близо 500 доброволци, които участваха в събитието, научихме много интересни факти за пчелите и техния
живот, както и любопитни тънкости от занаята. Запознахме се от първо лице и с проблемите и
предизвикателствата, пред които са изправени пчеларите у нас. Един от основните проблеми е така нареченият
синдром на празния кошер. Той се изразява в измиране и изчезване на пчелите и се дължи на различни фактори,
като климатичните промени, болести и паразити, използването на инсектициди, които тровят пчелите. За голяма
част от пчеларите това е причина да се откажат от професията, защото възстановяването на загубите за тях е
финансово непосилно.

Друг съществен проблем е, че медът е една от най-фалшифицираните храни в света. Проучвания показват, че той
се нарежда на трето място по фалшифициране сред всички продукти в цял свят. Това понижава цената и
производителите на истински мед, чиято себестойност е по-висока, отчитат по-ниски приходи.

Какви бяха дейностите на предстоящото събитие и каква е общата инвестиция, която компанията дари за каузата?
В партньорство с фондация "Истински ме" и доброволци от нашата компания, техни приятели и семейства се
превърнахме в пчелари за един ден. След две години хибриден формат на събитието сме радостни, че тази година
имахме възможност да се съберем на едно място и да допринесем за каузата. Както пчелите действат в екип,
работят заедно, споделят един кошер и обща мисия и ценности, така и ние се обединихме за каузата. Част от
пчеларите, които подкрепяме, бяха ментори по време на "TELUS Дни на подкрепа". Заедно с тях изработихме 60
кошера, 1200 кошерни рамки и информационни материали. Всички желаещи имаха и възможността да се включат
в процеса на разпечатване и центрофугиране на пити с мед. Освен изработените материали и оборудване, които
предоставяме на пчелари, които имат нужда, даряваме и 10 електрически центрофуги, които значително ще
улеснят работата им. Общата инвестиция за каузата възлиза на над 100 хиляди лева.

Тази година се провежда десетото юбилейно издание на инициативата "TELUS Дни на подкрепа". Споделете ни
какъв е приносът на кампанията.

Заглавие: Захарина Вецева, TELUS: Опазването на околната среда става все по-голям фокус за компаниите
Дата: 29.09.2022 10:02
Медия: Economy
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Да, това е така и ние сме много горди с този факт. С радост мога да споделя, че за всички тези години в
инициативата са се включили над 7 000 доброволци, посветили над 40 000 часа доброволен труд с инвестиция от
над 1 милион лева. Каузите, които досега сме подкрепили, са били свързани с подкрепа за деца в нужда, за
опазване на дивата природа у нас и за качествено образование. Обновявали сме училища и детски центрове,
засадихме гора, реновирали сме емблематични места у нас. Радваме се, че хората припознават нашата компания
и приноса ѝ към обществото.

Вижте профила и актуалните позиции за работа на TELUS INTERNATIONAL EUROPE / CALLPOINT NEW EUROPE в
Jobs.bg

Проучвания показват, че след времето прекарано в сън, най-много време прекарваме на работното си място.
Съответно начинът, по който се чувстваме към и на работното място, е пряко обвързан с всички останали аспекти
от живота ни.

Също така научно доказано е, че негативните емоции могат да бъдат вредни за здравето и да доведат до сериозни
здравословни състояния, като сърдечни заболявания, рак и депресия. Ето защо е важно да постигнем личен
баланс на работното място, като се научим да идентифицираме важните и позитивните аспекти.

Как се създава щастие в корпоративния свят обаче? Отговорът на този въпрос дадоха две дами от екипа на
Kaufland България по време на кариерното събитие "Тук-Там Кошер". Според Мила Вълкова, старши мениджър
"Подбор, работодателска марка, мотивиране и задържане", и Цветелина Георгиева, старши мениджър "Обучение
и развитие", задължителните компоненти на корпоративното щастие са споделени ценности, прозрачна
комуникация и възможности за развитие.

Освен тях, като допълнителни стъпки , Kaufland България непрекъснато развива корпоративната си култура в
посока създаване на приятелска и позитивна работна атмосфера, добър баланс между професионалния и личен
живот и вдъхновяваща лидерска култура.

Възможности за развитие на работното място

Наличието на перспектива в работен план е важен аспект за щастливото развитие на служителите. Насърчаването
и допълнителното квалифициране на хората от екипа играе ключова роля за изграждането на щастлива
организационна култура в компанията.

Затова Kaufland България има внедрена онлайн обучителна платформа и следва метода за кратки обучения,
които позволяват на служителите им да отделят поетапно по 2-3 часа от работното си ежедневие. По този начин
компанията дава възможност всекидневно да се добиват нови умения, без това да пречи на ефикасното
изпълнение на работните задачи. През 2021 г. 6250 служители на Kaufland България са преминали през 111
обучителни програми, в които са инвестирани над 315 хил. лв.

Здравословна работна среда

В последните години темата за грижата за менталното и физическо здраве зае челни позиции в корпоративната
среда. Много компании осъзнаха важността на психичното благосъстояние на своите екипи и започнаха да полагат
усилия в тази насока. Създаването на уелнес програми с цел намаляване на стреса и стимулирането на
физическа активност сред служителите придобива все по-голяма популярност.

Като следва най-новите тенденции, Kaufland създаде и имплементира уелнес програма, с която предлага на
своите служители психологическа подкрепа и реализира вътрешни събития за здравословен начин на живот,
хранене и активен спорт. Също така, сред основните инициативи в грижата за служителите, компанията
организира медицински профилактични прегледи, участие в доброволчески акции и вътрешни игри с награди - все
активности, които допринасят позитивно за тяхното благосъстояние и положително изживяване на работното им
място.

Допълнителни придобивки

Като жест към труда и усилията за добре свършената работа, много фирми предлагат допълнителни придобивки
към месечното възнаграждение на хората от екипите си. В различните компании тези придобивки варират - от
ваучери за храна, до отстъпки за разнообразни видове дейности и гъвкаво работно време.

През цялата година служителите на Kaufland в Централен офис се възползват от кратък петък, който удължава
уикенда им, осигурява им повече време да практикуват любимите си занимания със семейството и близките си.

Заглавие: Наръчник за корпоративно щастие
Дата: 29.09.2022 11:00
Медия: Webcafe

https://webcafe.bg/ad-blok/narachnik-za-korporativno-shtastie.html


Освен това, компанията осигурява широк пакет от социални придобивки и над 250 вида отстъпки на местно и
национално ниво - при пътувания и хотелско настаняване, за обучения, за поддръжка на автомобили, за
медицински услуги, оптики, в книжарници, театри и др.

Добра вътрешна комуникация

Освен пазарен лидер в сектора на модерната търговия у нас, Kaufland България е и най-големият работодател в
частния сектор с екип от над 6 500 служители. С цел достигане до всеки от тях компанията разработи и
имплементира мобилното приложение Kaufland Connect, което позволява на всеки да има бърз и удобен достъп
до разнообразна и полезна информация от компанията, както и да се използват различни функционалности на
приложението за комуникация и споделяне на информация помежду си.

В допълнение, за достигане на всички служители компанията използва и други канали за вътрешни комуникации,
провежда проучвания, благотворителни доброволчески вътрешни базари и инициативи с каузи. Благодарение на
Доверените лица, експерти от Човешки ресурси, чиято функция е да говорят с хората от всички структури на
компанията и да са първо лице за контакт на служителите във връзка с техни предложения за подобрения или
пък въпроси и затруднения, касаещи работното им ежедневие, Kaufland има възможност да получи директна
обратна връзка и в още по-добра степен да познава потребностите на екипите си и да адаптира политиките си
спрямо тях.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

България

България има най-големи образователни неравенства сред държавите в ЕС. В обучението и подкрепата за
учителите и директорите липсва последователност, а неравенствата, пред които са изправени учениците, се
задълбочават. През последните 12 години "Заедно в час" работи за осигуряване на равен достъп до качествено
образование за всяко дете в страната чрез подбор, обучение и подкрепа на нови учители от различен произход и
цели училищни екипи. Тяхната програма "Нов път в преподаването" привлича хиляди кандидати годишно. В
момента над 400 души са завършили програмата, по-голямата част от които продължават да работят в
образованието, а участниците в първата или втората година на двугодишната програма са над 140. Програмата
"Училища за пример", стартирана през 2020 г., се фокусира върху училищната трансформация, като работи с 47
училища в 21 от 28 региона в страната и с над 440 учители и училищни ръководители. Освен това "Заедно в час" се
застъпва за промяна на политиката на национално ниво и подкрепя развитието на капацитета на регионалните
образователни органи и общинските образователни стратегии. Организацията също така е разработила и
продължава да разширява платформата за съдържание за учители, prepodavame.bg, която в момента достига до
над 20 000 педагози в страната. УниКредит Булбанк ще подкрепя "Заедно в час" в разширяването на всички тези
дейности, за да се увеличи тяхното положително въздействие и да се намали неравенството в образованието.

Италия

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

Австрия

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



Германия

В Германия всяка година повече от 50 000 ученици напускат преждевременно училище без никаква
квалификация. Още по-голям брой се борят с намирането на професионална реализиация след напускане на
училище, като често се нуждаят от социални услуги. Невинаги германските училища са подготвени да предоставят
на всеки ученик индивидуалната подкрепа, необходима за получаване на диплома и за положителна перспектива.
От основаването си преди повече от десетилетие през 2008 г., Teach First Deutschland работи за изграждане на
визия, при която всички деца и младежи получават добро образование, независимо от старта им в живота. Търсят
се хора, които създават промени и искат да допринесат за германската училищна система по време на своите
стипендиантски програми и след тях. Тази година повече от 176 стипендианти преподават в шест федерални
области. Заедно с над 700 възпитаници, те достигат до повече от 84 000 ученици в цяла Германия.
Хипоферайнсбанк ще работи в тясно сътрудничество с Teach First Deutschland, за да увеличи значително броя на
учениците, до които достига, и да разшири програмата за стипендии.

Румъния

В Румъния най-малко двама ученици във всяка класна стая в средните училища не могат да четат. Teach For
Romania набира румънци с доказани лидерски способности и ги обучава и подкрепя да бъдат изключителни
учители. През учебната 2020-2021 година Teach For Romania в Румъния обхвана над 14 000 деца чрез 165
вдъхновяващи стипендианти, които преподаваха в над 147 държавни училища в 22 региона. Над 93% от
стипендиантите на Teach For Romania в Румъния отчитат, че учениците им са подобрили своята грамотност през
изминалата година, а 50% от стипендиантите са наблюдавали подобрение в посещаването на часовете и
участието на учениците в класната стая. След като разшири обхвата на програмата си с над 20% през изминалата
година, Teach For Romaniaще продължи да я разширява с помощта на УниКредит, за да достига до все повече
ученици всяка учебна година.

Сърбия

В Сърбия местоположението, семейството и социално-икономическите обстоятелства, в които се раждат децата,
често определят бъдещите им образователни резултати и в крайна сметка техните възможности в живота.
Междувременно Сърбия страда от значителен недостиг на кадри в училищата, което драстично засяга
разпределението на учителите. В резултат на това училища в извънградските райони в някои случаи затварят
поради недостига на учители, а децата се преместват в далечни градски и крайградски училища. Teach For Serbia и
УниКредит ще си сътрудничат за подобряване на достъпа до качествено образование за всички деца чрез
набиране, обучение и подкрепа на учителите, развитие на колективното им лидерство с положително дългосрочно
въздействие в образователната система в страната. Teach For Serbia работи, за да се присъедини към глобалната
мрежа на Teach For All през следващите месеци и в този момент започва сътрудничеството си с УниКредит Банк в
Сърбия.

Словакия

Уменията на учениците в Словакия за четене, писане, смятане и наука са се влошили според резултати от
тестовете PISA на ОИСР. Това важи в още по-голяма степен за децата в социално необлагодетелствани и слабо
развити общности, като положението се влошава драстично през последните две години поради ограничителните
мерки в училищата. В продължение на седем години Teach For Slovakia обучава учители да преподават в класни
стаи в цялата страна и обхваща над 17 000 ученици. Днес 78% от 76-те им възпитаници работят в роли,
допринасящи за дългосрочното въздействие върху образователната система на Словакия. Тази година повече от
41 стипендианти преподаваха в 26 училища в региони в Източна Словакия и Братислава. УниКредит ще работи в
тясно сътрудничество с Teach For Slovakia, за да увеличи значително броя на обхванатите ученици и да разшири
програмата си за стипендии.

Defakto.bg

Фондация "Глобална инициатива в психиатрията – София" (ГИП-София), съвместно със Съюза на съдиите в
България организира двудневна конференция на тема "Независимият съд – гарант за справедлив процес. Ролята
на съда в гарантиране на достъпа до правосъдие на лица с увреждания". Събитието ще се проведе 30.09 –
01.10.2022 г. в Националния институт по правосъдие.

Достъпът до правосъдие, гарантиран в чл.13 от Конвенцията за правата на хората с увреждания се превърна в
централна тема на Фондация "Глобална инициатива в психиатрията – София" в партньорство със "Съюз на
съдиите в България" и "Български център за нестопанско право", сочат организаторите. Ще бъдат засегнати
въпроси от първостепенната важност на съдийската независимост и спазването на стандартите на ЕКПЧ, без
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които не може да се гарантира спазването на правата на човека изобщо, а още по-малко на хората, които имат
психични и/или социални проблеми, казват те.

Участие с ключови изказвания ще вземат европейските съдии Александър Арабаджиев и Йонко Грозев. През
втория ден съдия Александер Клерх ще представи практиката на съдилищата в Германия по охраняване на
правата и интересите на хората с увреждания. В рамките на конференцията ще бъде дискутиран опитът на
български съдии в прилагането на разпоредбите по чл. 12 и чл. 13 от Конвенцията на ООН и механизмите за
подкрепа на съда в дела с участието на хора с психосоциални и интелектуални затруднения.

Участие в събитието са потвърдили съдии, адвокати, представители на Министерство на труда и социалната
политика, Националният омбудсман, социални услуги, граждански организации, преподаватели, и др.
заинтересовани страни.

Когато си едва на 20 години, трудно можеш да си представиш как изглежда реалната работна среда. За един млад
човек, който тепърва навлиза на пазара на труда, предизвикателствата са огромни - високите изисквания на
работодателите, липсата на практически опит, огромната конкуренция и все още ниското ниво на осъзнаване За
съжаление повечето висши учебни заведения не успяват да дадат на младите хора достатъчно практически
знания и умения, за да навлязат в света на бизнеса подготвени. Същевременно пазарът на труда се променя
бързо и много младежи срещат сериозни затруднения при намирането на първа работа. Вероятно това е част от
обяснението за високите нива на младежка безработица.

За повечето студенти преминаването от образование към дългосрочна заетост минава през стажуването и все
повече компании откликват на нуждите на младите хора за натрупване на работни умения и развиват свои
собствени инициативи като стажантската програма на А1, която компанията развива от 2005 г. А1 създаде също и
Лятна академия, която приключи четвъртото си издание в края на септември. В нея участват студенти, които са
показали отличително представяне по време на различни форуми на университетите, с които А1 си партнира. В
продължение на три месеца 20 млади хора получиха добра подготовка за старта на кариерата си чрез обучения за
социални умения и работа по реални проекти в сътрудничество с ментор.

Според избраната от тях специалност, те придобиха нови знания и умения в различни направления на А1 като "ИТ
и дигитална трансформация", "Мрежа и услуги", "Маркетинг", "Финанси", "Корпоративни продажби" и "Човешки
ресурси". За 60% от тях участието в Лятната академия донесе и покана за постоянна работа в А1. Инициативата е
част от дългосрочните усилия на компанията да екипира младите с нужните знания и умения за съвременната
работна среда, а от създаването ѝ през 2019 година до момента в нея са участвали общо 62 талантливи младежи.

От 2005 година компанията предоставя възможност на активни и амбициозни млади хора да разширят своите
знания и умения в реална бизнес среда, като досега броят на участниците в стажантски инициативи надвишава
1100. Освен възможностите за стажове, компанията целогодишно подпомага професионалната ориентация и
реализация на младежите като участва в различни кариерни форуми. А1 си партнира и с редица университети и
провежда професионални обучения. През годините компанията е инвестирала и в оборудване за компютърни
зали, стипендии и награди за отличници и други.

Около 80% от родителите на деца до 6-годишна възраст без увреждания смятат, че децата с физически или
интелектуални увреждания страдат поради негативни нагласи към тях. Също толкова и от родителите на деца с
увреждания се съгласяват с това твърдение. Това показва национално изследване на УНИЦЕФ България, което се
фокусира върху социалните норми към децата с увреждане и затруднение в развитието от 0 до 6 години.

То е осъществено от социологическа агенция "Глобал Метрикс". Изследването е направено сред родители на деца
с увреждания до 6-годишна възраст, родители на деца без увреждания в същата възрастова група, здравни
специалисти и специалисти в социални услуги. В рамките на проучването са проведени също фокус групи с
родители, както и дълбочинни интервюта с деца и специалисти.
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Емоции по отношение на децата с увреждания

Изпитването на съжаление е основна емоция според резултатите от изследването. 66% от родителите на деца с
увреждания са напълно или донякъде съгласни с твърдението: "Жал ми е за семейства, в които има деца с
увреждания, защото са жертва на злощастни обстоятелства." Сред здравните специалисти 57% са съгласни с това
твърдение, а сред специалистите в социални услуги – 33%. Според данни от фокус групи с родители на деца без
увреждания, децата с увреждания са "отбягвани" и често са "изолирани", защото са "различни" и "странни".

52% от родителите на деца без увреждания споделят, че изпитват съжаление към децата с увреждания, 34 на сто
признават, че се чувстват несигурни, тъй като не знаят как да се държат с тях, а 35 на сто се чувстват неудобно и им
е трудно да се отпуснат. Все пак общо 93% от запитаните казват също, че опитват да се държат нормално и да не
обръщат внимание на увреждането.

"Дефектни" или "нормални" са децата с увреждания?

От гледна точка на родителите на деца без увреждания децата с интелектуални увреждания биват определяни
като "дефектни" от 10,5%. Анкетираните с по-ниско образование, както и тези на възраст под 24 г. и над 45 г. по-
често определят децата с интелектуални увреждания като "дефектни". 44% от родителите са напълно съгласни
или донякъде съгласни, че децата с физически увреждания са различни от "това, което е нормално", като тези
проценти отново са по-високи за децата с интелектуални увреждания – 54%. Сред родителите на деца с
увреждания 6% са на мнение, че децата с физически увреждания са "дефектни", докато по отношение на
интелектуалните увреждания – около 16%. Родителите на деца с увреждания много по-често определят децата
като "дефектни" от отглеждащите деца със затруднения.

Нагласи, свързани с образованието

Около 80% от родителите на деца без увреждания са напълно или донякъде съгласни, че децата с физически или
интелектуални увреждания имат нужда от специални образователни институции (например специални училища
или центрове).

Според родителите на деца с увреждания нуждата от специални образователни институции е по-голяма при
децата с интелектуални увреждания, отколкото при децата с физически увреждания.

Как се отнася обществото към семействата на деца с увреждания?

Преобладаващата част (близо 59%) от анкетираните родители на деца с увреждания заявяват, че околните
обичайно се отнасят към тях с уважение. Регистрирани са ниски стойности по отношение на форми на тормоз
(2%), обиди (3%), лошо обслужване на публични места, като магазини и ресторанти (3%), или проява на по-малко
учтивост, отколкото към други хора (4%). Приблизително по около 7% от родителите декларират за форми на
дискриминационно отношение към тях и посочват, че много често "хората избягват контакт с тях", "държат се така,
сякаш се плашат от тях" или демонстрират отношение "сякаш смятат, че те (родителите на деца с увреждания) не
са умни".

Данните от фокус групите с родители на деца с увреждания се разминават с горепосочените. Те споделят, че
всекидневно се сблъскват с неуместни коментари и поведение към децата си. "Плюят си в пазвата, чукат на дърво
– на никого не му става приятно, като те гледа."

Характеристики на семействата на деца с увреждания

Близо 55% от анкетираните родители на деца без увреждания смятат, че семействата на деца с увреждания често
имат покровителствено отношение към детето си, което води до изолация от другите. 23 на сто са на мнение, че
семействата на деца с увреждания се опитват да ги скрият, а 18% - че семействата на деца с увреждания се
срамуват от това.

Нагласи, свързани със здравната система

88% от родителите на деца без увреждания са напълно или донякъде съгласни, че децата с физически
увреждания се нуждаят от отделни здравни услуги, почти 80% са съгласни за същото за децата с интелектуални
увреждания. Родителите на деца с увреждания споделят във фокус групите неприятни усещания и впечатления от
здравната грижа. Споделят, че опитът им от консултации с лекари е негативен, тъй като често след това, вместо да
бъдат насочени, се чувстват по-объркани от преди.

Нагласи към институциите и политиките

Около 75% от родителите на деца с увреждания са напълно или донякъде съгласни, че децата с физически или
интелектуални увреждания не могат да се впишат в обществото без финансова помощ. При родителите на деца
без увреждания числата са сходни – 77% са съгласни, че децата с физически увреждания не могат да се впишат в
обществото без финансова помощ за техните семейства. По отношение на децата с интелектуални увреждания
нивото е 71%. 62% от родителите на деца без увреждания смятат, че семействата на деца с увреждания не са в
тежест на обществото. Това мнение се споделя и от 56% от здравните специалисти и 67% от специалистите в
социални услуги. Данните от фокус групите с родители на деца с увреждания и затруднения в развитието сочат



също, че те не се чувстват достатъчно включени в изработването на политики, които пряко засягат тях и децата им.

"За УНИЦЕФ е важно всяко дете да има възможно най-добрия старт в живота. Това включва подкрепа за
родителите, работа с професионалистите, борба с всякакъв тип обществени предразсъдъци и негативни нагласи
към децата с увреждания, които все още възпрепятстват навременния им достъп до услуги. Тенденциите от
изследването показват, че ситуацията се подобрява, но има още много работа за вършене, така че децата,
особено най-уязвимите, да могат да разгърнат потенциала си", заяви Кристина де Бройн, Представител на
УНИЦЕФ в България. Изследването е проведено за първи път по нова методология на регионалния офис на
УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия в партньорство с Университета Дрексел.

Контекстът в България

България е създала правна рамка и институционални условия за осигуряване на интервенция в ранна детска
възраст за деца със затруднения в развитието. Съществува система за първично здравеопазване от
общопрактикуващи лекари и извънболнични педиатри, които следва да осигуряват профилактични грижи за всички
деца, както и да осъществяват редовно наблюдение и оценка на цялостното детско развитие и растежа.
Диагностика, лечение и рехабилитация за специфични състояния и увреждания са достъпни през здравната
система, а в системата на социалните услуги е въведена услугата "ранна интервенция на уврежданията".
Независимо от това, в България липсва системен подход за осигуряване на ранна интервенция за всички деца,
които имат нужда от такава, с което да се подпомогне детето да развие своя пълен потенциал.

УНИЦЕФ България подкрепя въвеждането на системен подход към ранната детска интервенция, който включва
координирани усилия в рамките на системата на здравеопазването за подобряване на мониторинга на ранното
детско развитие и ранно откриване на затруднения в развитието; установяване на механизми за насочване на
деца, изложени на риск от затруднения в развитието, към общностни услуги за ранна интервенция; предоставяне
на качествени, семейно-ориентирани услуги; и подкрепа за плавен преход към приобщаващо ранно образование и
грижи. Системният подход се въвежда в 5 общини - Нова Загора, Сливен, Стара Загора, Хасково и Чирпан, като
част от инициативата за пилотиране на Европейската гаранция за детето, както и по линия на партньорство между
УНИЦЕФ и Фондация H&M на глобално ниво.

"Голямата цел, която си поставяме, е да помогнем да държавата да внедри системен подход в ранната
интервенция в цялата страна – по модела, който ние изграждаме в момента в няколко ключови региона", заяви
още Кристина де Бройн.

Между 10% и 20% от децата в световен мащаб не следват типичен път на развитие, което означава, че децата
изпитват различни затруднения в развитието, се посочва в информация на сайта на УНИЦЕФ. Затрудненията в
развитието могат да включват неврологични нарушения (например церебрална парализа, аутизъм и др.) или
генетични увреждания (напр. Синдром на Даун). В други случаи се наблюдават затруднения в една или няколко
области на развитие (груби и фини двигателни умения, развитие на речта и езика, социални и емоционални
умения, грижи за себе си и когнитивни умения), които могат да бъдат временни или могат да станат постоянни
след време.

/ВД/

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes.org празнува първите си 10 години със серия
от събития, отразяващи развитието на организацията, която свързва хора от цяла България с каузи, които имат
нужда от подкрепа.
За изминалото десетилетие благодарение на платформата близо 90 000 доброволци са подкрепили с времето си
над 2500 инициативи на 1046 организатора в 340 населени места в България.
За да улови човешките истории зад тези числа, екипът дава старт на кампанията с интерактивната фотографска
изложба "Ще участвам!: 10 години TimeHeroes през обектива на Денислав Стойчев".
Освен да разгледат, посетителите ѝ ще бъдат поканени да станат и нейни "куратори", като допълнят основните
кадри, подбрани от Надежда Павлова, с останалите фотографии, които все още не са разположени на стените
галерията. По този начин, благодарение на колективното действие, историите от кадрите ще оживеят за публиката
и в крайна сметка ще създадат финалния вариант на изложбата. Точно както участието на доброволците прави
възможни мисиите на всички организации, които са потърсили подкрепа.
Фотографиите на Денислав улавят моменти от доброволчески акции на 27 организации, заснети през последната
година в цялата страна, като част от тях се фокусират върху взаимодействието между ментори и деца от уязвими

Заглавие: TimeHeroes празнува 10 години с интерактивна изложба, безплатно издание и различни активности в
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групи, работата в социална кухня, разходките на доброволци с хора с увреждания, едно дежурство на горещата
линия за пострадали от насилие на "Асоциация Анимус", високопланински почиствания, каузи в подкрепа на
животни, културни фестивали, безсънните нощи във Варна по време на първите дни от войната и усилията на
доброволци и бежанци да създадат свой "Втори дом" в Пловдив.

Откриването на изложбата е на 4 октомври (вторник) от 18:00 ч. в галерия Doza (ул. "Цар Самуил" 52), а всеки,
който иска да я види и да участва в нея, може да го направи до 14 октомври включително.

Паралелно с изложбата екипът готви и редица събития, включващи видеа с авторска поезия на автори като Петя
Кокудева, Албена Тодорова и Стефан Икога с фокус върху колективната сила на доброволчеството, както и
специално издание (зийн) с фотографии на заснетите от Денислав Стойчев инициативи, което ще се
разпространява безплатно на различни места в цялата страна. Изданието е подкрепено от Министерство на
културата и освен на хартия, ще може да бъде разгледано и онлайн в специално създаден за целта сайт.

Кампанията ще приключи в края на годината, а по случай Международния ден на доброволчеството (5 декември)
част от заснетите от Денислав Стойчев кадри ще излязат и в градска среда, където също ще могат да бъдат
разгледани свободно, за да достигнат до по-широка публика.

Меморандум за сътрудничество и партньорство между Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" и
Благотворителен фонд "За моята Украйна" бе подписан в Сливен, съобщиха от ОДФ-Сливен.
Целта е да обединят усилията си в подпомагане на нуждаещи се деца от Украйна и България. Доброволците на
този фонд често са на местата на бойните действия в Украйна. Осигуряват и разнасят храна за войниците и
местното население. Група от психолози са разработили програмата за помощ и рехабилитация на психично
травмирани деца. Провеждат терапията, както в Украйна, така и в Грузия. 
Меморандумът бе подписан след благотворителна вечер на 20 септември, в която над 90 приятели на фондацията
дариха средства за деца от сливенски села, загубили родител, със здравословни проблеми и за рехабилитация на
психично травмирани от войната украински деца. Общата сума на набраните дарения от вечерта са 5545 лв., като
най-голямата сума бе набрана от дарените картини на сливенски художници и от малките картини - рисунки върху
коприна и копринените шалове, творби на украински жени.
През октомври в Сливен ще пристигне група от 17 деца и придружители за 21 дни, благодарение на събраните
средства от вечерта, дарения от българи в страната и САЩ, средства на фондацията и на подкрепата на Фондация
"Чарлз Стюарт Мот" по Програмата "Глобални предизвикателства Местни решения за Украинските бежанци"
(Global Challenges Local Solutions for Ukrainian Refugees), управлявана от Академията за развитие на
филантропията в Полша (ADPP).
Обществен дарителски фонд (ОДФ) - Сливен започна кампания за събиране на средства за
психорехабилитационна програма за украински деца, загубили родители във войната, през август, т.г.

Снимка: БТА 

Инцидентите по пътищата в България са нещо постоянно и нестихващо. Освен отделните държавни звена, главна
роля в овладяването им играят и българските граждани, защото всички са участници в пътното движение – и
шофьорите, и пешеходците, и колоездачите. 
Роля има и Българската асоциация на пострадали при катастрофи (БАЗК). Организацията е една от малкото,
работещи за превенция на катастрофи. Поддържа гореща телефонна линия – 0700 17 112 – която подпомага
пострадали по пътищата, провежда информационни кампании, осигурява психологическа подкрепа на
нуждаещите се, защитава публични позиции, работи с институции и пр. 
"Създадохме организацията преди 16 години, провокирани от едно среднощно телефонно обаждане, в което
ми съобщиха, че моят баща е катастрофирал. Пътуваше до морето в летен и дъждовен ден. Тогава нямаше
магистрала "Тракия" и някъде в района на Сливен се бе ударил челно с тир. От болницата ни казаха, че следва
ампутация на ръката и крака му и ни посъветваха да се подготвим за най-лошото. Той забранил на лекарите
да му направят ампутация. С брат ми отидохме, взехме го с една линейка и го прибрахме в Пловдив, където
се възстановяваше с месеци. Сега е жив и здрав.
След този разтърсващ инцидент осъзнахме, че хората има къде да се учат да шофират, но няма къде да се
учат какво се случва след катастрофа. За съжаление, във всяко българско семейство има пострадал. Няма
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кой да отговори на въпроси, като какво се случва след катастрофата, какви са ни правата като
пациенти в болницата, какви са процедурите пред Пътна полиция, какви са съдебните процедури, какви
са последствията за психиката", разказва Владимир Тодоров – председател на БАЗК в изданието на КЛЮЧ
Unplugged с водещ Александър Куманов от Фондация "Четиридесет и две". 

Освен че работи за намаляване на катастрофите, екипът на БАЗК се включва и когато такава се случи.
Съдействат, съветват и помагат във всяка сфера, най-вече медицински познания, психологическа подкрепа и
правни услуги. Според Владимир Тодоров основните проблеми, свързани с ПТП, са инфраструктурата,
подготовката на водачите, санкционната политика на държавата, законодателството, технологичните мерки, които
могат да се приложат, но не се прилагат, неотговарящите на действителността медицински прегледи за
подновяване на разрешителното при възрастни хора и др. 
Важна тема е и безопасното придвижване на деца. "Всяка година на 15 септември една класна стая остава
празна. Всяка година поне 30 деца са убити на пътя, като 70% от тях са загинали вътре в автомобилите, а
не по улиците. Затова и усилията ни да накараме родителите да разпознаят ползите от това децата да
бъдат в детски столчета и/или с колани са наистина мисионерски", обяснява Владимир.
Предвидена е глоба за деца, които не са с колан или седалка, но проблемът е с контрола. Законите също се
променят тромаво и непрофесионално, без допитване до специалисти. Така се получават недомислици като
допускането през зимния сезон да се кара с летни гуми с 4 мм грайфер. България губи 2 млрд. лева годишно от
пътни инциденти. В същото време парите, които се отделят за превенция, са нула. Глобите на КАТ се равняват
на около 80-100 млн. лева годишно. Над 6 години не може да се вземе решение парите от глобите да се вкарат в
превенция. 
Преди две години 15 неправителствени организации се събират и се срещат с тогавашните кандидат-управляващи.
Провеждат дискусия, от която извеждат 10 приоритетни точки и стигат до консенсуса, че ако станат депутати, ще
работят по точките. Към днешна дата нито една от тях не е изпълнена. 
Що се касае шофьорските курсове, 70% от сектора е сив. 
"По правилник курсът включва 31 часа кормуване. Но тъй като в сивия сектор фирмите са некоректни,
философията им към курсистите е: "Ти си дошъл при мен да ти уредя книжка, не да те уча. Ти ще се научиш
сам". Нищо, че не е карал по магистрала, в дъжд, по тъмно и т.н. Когато се подхожда с такава идея, човек
минава изпита, но става бъдеща жертва на пътя. 
Наскоро се пое една добра инициатива да се изследва в кои автошколи са били причинителите на ПТП-а.
Какво се случва с тази информация после обаче, не е ясно. Тук отново се вижда безхаберието на
Министерството на транспорта и на Автомобилна администрация за това, че те не създават система,
която да контролира бранша и допускат на пътя да излизат неподготвени млади хора", допълва
председателят на БАЗК. 
Видеонаблюдението в страната е разделено на няколко системи. Всяка община има видеонаблюдение по
светофарите. Ако тези камери се обединят в общо видеонаблюдение, използвано от Пътна полиция, няма да е
необходимо да се подават сигнали от гражданите, а служителите на сектора сами ще виждат нарушенията и ще
изпращат патрули. 

Вижте и чуйте целия разговор по темата:

ххх

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

Асоциацията на Лайънс клубовете в България стартираха изпълнението на дейностите по финансов грант за
помощ от Международната фондация на Лайънс клуб /LCIF/ за възстановяване. 
Малка техника - малогабаритен багер, челен товарач и самосвал от сряда са в действие в с.Каравелово. Техниката
помага в разчистването на пораженията от наводненията и огромната трагедия, сполетяла района осигурявайки
почистването вътре в дворовете, където големите машини не могат да влезнат, а работата на ръка е трудоемка. 
Наравно с машините, вчера на националния ни празник, група доброволци от дамския Лайънс клуб Пловдив-
Евридика и мъжкия Лайънс клуб Пловдив, оказаха помощ с ръчен труд на още три пострадали къщи, за да се
отвори път за техниката.

Заглавие: "Лайънс" помага за възстановяване на карловските села от наводнението
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"Утре - 24.09.2022 - събота отново се събираме пред Кметството на с. Каравелово, за да помагаме! Всички
желаещи да се включат са поканени!", съобщиха от организацията. 

Случва се да използвам стената си и за сериозни неща. Като това:

Фондация ПУЛС е напът да прекрати дейността си поради липса на финансиране. Тя предлага подслон и
психологическа, юридическа и социална подкрепа за жертви на домашно насилие. Денонощно, без почивен ден.
Във всеки един момент, те са на линия.

Понеже насилието е отвратително във всяка форма, тази тема не е за подминаване, дори да не я припознавате за
ваша.

За една година фондация ПУЛС приютява и помага на около 300 човека в беда. Дори само на един да окажеш
нужната подкрепа, пак си свършил добра работа. Броят обаче трябва да расте, не да бъде минимален...

Разпространяванета на нформацията е малък принос, но също може да е от полза. В допълнение има и банкова
сметка за дарения.

Получател / Титуляр: Фондация П.У.Л.С.

IBAN: BG54UNCR96601084291413
BIC: UNCRBGSF

*От фейсбук!

Учени от Италия, Франция, Швейцария, Швеция, Германия, Австрия и Англия участват в международна
конференция, която беше открита на 23 септември 2022 г. в образователния център "Мильо Балкански" в
старозагорското село Оряховица. Форумът е по повод 95-ата годишнина на проф. Минко Балкански, дългогодишен
преподавател по физика в университета "Мария и Пиер Кюри" в Париж и световноизвестен учен. Президентът на
Франция Франсоа Митеран му връчва Националния орден на Почетния легион, присъден му е орден "Стара
планина" 2003, има и орден за национални заслуги от Министерството на просветата на Франция.

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

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

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

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

"Преди проф. Минко Балкански да се заеме с конкурсите по физика за ученици от родината си, във Франция, в
училищата, които основава Наполеон – "Екол Политехник" и "Екол Нормал Сюпериор", никога не е имало
български ученици, а сега всяка година влизат по двама, трима, благодарение на конкурсите, които организира
Фондация "Милю Балкански", подчерта Янко Тодоров. Той е възпитаник на Езиковата гимназия в Разград и като
победител в националната олимпиада по физика през 1997 г. се запознава с професор Балкански. Участва в
конкурса по физика, който организира фондацията и е класиран на първо място. Той изрази благодарност, че е

Заглавие: Насилието е отвратително във всяка форма
Дата: 24.09.2022 13:01
Медия: 168 часа

Заглавие: За 95-ия рожден ден на проф. Минко Балкански на международна конференция в родното му село
Оряховица се събраха учени от седем страни
Дата: 24.09.2022 20:02
Медия: Долап БГ

https://www.168chasa.bg/article/12617999
https://dolap.bg/2022/09/24/%D0%B7%D0%B0-95-%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81/


имал шанс да завърши висше образование със стипендия в Париж и днес да работи в една от най-известните
лаборатории по физика в света.

Д-р Румяна Лечева/БТА

Вижте разговора със съоснователя на най-голямата компания за уеб хостинг услуги в България – Тенко
Николов

През юли създателите на SiteGround Тенко Николов и Иво Ценов обявиха намерението си да дарят 100 млн. лв. за
здравеопазване, образование и спорт.

Подобна инициатива ще бъде най-голямото дарение в полза на обществото в модерната история на България.
Плановете им включват изграждане на детска градина, училище, университет, както и болница, център за
изчисления в сферата на здравеопазването и научен комплекс за високи медицински технологии.

Тенко Николов е изпълнителен директор на най-голямата компания за уеб хостинг услуги в България SiteGround.
Тя е и сред най-големите в света в сферата си.

Вижте във видеото разговора с Тенко Николов за инициативата!

Александра Георгиева e програмист. Когато ражда първото си дете, започва да наблюдава много други
подрастващи в София, че дори не познават съседските деца. Стоят пред екрана на телефона или телевизора.
Чрез Фейсбук група, с други майки, започват да обменят идеи за забавни игри с децата, така че да стоят по-малко
пред синия екран. Споделя, че като IT специалист, е наясно с вредата на дългото взиране в телефона, таблета или
телевизора.

"Въздействието на екраните се отразява по много сериозен начин върху нас и върху децата ни. Така се посветих на
това да насърчавам родителите да отлагат екранното време в живота на децата, особено в ранна бебешка
възраст, а в по-късен етап да ги предлагат по много внимателен и осъзнат начин", сподели в предаването
"Радиокафе" Александра.

Така по естествен начин възниква и фондация "Offline kids", на която тя се е посветила. Целта е родителите и
децата да бъдат подпомогнати да открият повече начини да учат и играят на открито.

"Проблемът е, че ние много често търсим лесно решение – искам тук и сега да ми е тихо и предлагам екрана,
искам сега да свърша тази работа – предлагам екрана. Не се замисляме обаче, за последствията в дългосрочен
план. За едно дете, което не може да се храни без екран, това може да породи много здравословни проблеми за
него", каза Александра Георгиева.

По думите й, когато децата растат пред екрана стават по-нервни и по-неспокойни. Големият обем информация,
който получават чрез устройствата, не може да бъде обработен от мозъка на детето. Започват да губят интерес
към играчките, сподели тя.

"Децата започват да спят не толкова добре. Може да заспят лесно, но сънят не е толкова качествен. Учените
наблюдават структурни и функционални изменения в мозъка, които се отразяват на много основни функции, като
вземане на решения, чувството на емпатия, сближаване. На децата им става по-трудно да намират приятели.
Имат проблеми в училище", разказа Георгиева.

Тя добави, че все по-често се наблюдават 4-годишни деца, които не могат да говорят, което се дължи основно на
екраните.

Препоръките на Световната здравна организация сочат, като минимум за запознаване с дигитални устройства,
това да стане на 18-месечна възраст на детето, но е добре процесът да започне дори след 2-годишна възраст,
като в началото е добре да се стои пред екрана максимум 10-20 минути.

Заглавие: Да дариш 100 млн. лв. за здраве, образование и спорт
Дата: 25.09.2022 17:15
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Александра Георгиева, която се отказа от IT кариера и се посвети на каузата за деца без екрани
Дата: 26.09.2022 11:29
Медия: Радио София

https://btvnovinite.bg/predavania/120-minuti/da-darish-100-mln-lv-za-zdrave-obrazovanie-i-sport.html
https://bnr.bg/sofia/post/101710194


Подробности можете да чуете в звуковия файл.

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

За да улови човешките истории зад тези числа, екипът дава старт на кампанията с интерактивната фотографска
изложба "Ще участвам!: 10 години TimeHeroes през обектива на Денислав Стойчев". Освен да разгледат,
посетителите ѝ ще бъдат поканени да станат и нейни "куратори", като допълнят основните кадри, подбрани от
Надежда Павлова, с останалите фотографии, които все още не са разположени на стените галерията. По този
начин, благодарение на колективното действие, историите от кадрите ще оживеят за публиката и в крайна сметка
ще създадат финалния вариант на изложбата. Точно както участието на доброволците прави възможни мисиите
на всички организации, които са потърсили подкрепа.

Фотографиите на Денислав улавят моменти от доброволчески акции на 27 организации, заснети през последната
година в цялата страна, като част от тях се фокусират върху взаимодействието между ментори и деца от уязвими
групи, работата в социална кухня, разходките на доброволци с хора с увреждания, едно дежурство на горещата
линия за пострадали от насилие на "Асоциация Анимус", високопланински почиствания, каузи в подкрепа на
животни, културни фестивали, безсънните нощи във Варна по време на първите дни от войната и усилията на
доброволци и бежанци да създадат свой "Втори дом" в Пловдив.

Откриването на изложбата е на 4 октомври (вторник) от 18:00 ч. в галерия Doza (ул. "Цар Самуил" 52), а всеки,
който иска да я види и да участва в нея, може да го направи до 14 октомври включително.

Паралелно с изложбата екипът готви и редица събития, включващи видеа с авторска поезия на автори като Петя
Кокудева, Албена Тодорова и Стефан Икога с фокус върху колективната сила на доброволчеството, както и
специално издание (зийн) с фотографии на заснетите от Денислав Стойчев инициативи, което ще се
разпространява безплатно на различни места в цялата страна. Изданието е подкрепено от Министерство на
културата и освен на хартия, ще може да бъде разгледано и онлайн в специално създаден за целта сайт.

Кампанията ще приключи в края на годината, а по случай Международния ден на доброволчеството (5 декември)
част от заснетите от Денислав Стойчев кадри ще излязат и в градска среда, където също ще могат да бъдат
разгледани свободно, за да достигнат до по-широка публика.

***

Патрон на кампанията "10 години TimeHeroes" е Фондация "Америка за България". Тя се осъществява и с
безценната подкрепа на партньорите ни от Noble Graphics, MediaCom и Hewlett Packard Enterprise.

Партньори на изложбата "Ще участвам!: 10 години TimeHeroes през обектива на Денислав Стойчев" са
галерия DOZA, CoKitchen, Вила Мелник и and.bread.

Специалното издание с фотографии на Денислав Стойчев излиза с финансовата подкрепата на
Министерство на културата.

Дарението включва медицинска апаратура, обзавеждане, лекарства и консумативи на обща стойност 12 210
евро

Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Мездра получи дарение от Фондация "АДРА България", която е
клон на международната адвентна благотворителна организация ADRA (Adventist Development and Relief Agency)
International.

Безвъзмездната помощ идва от сродно лечебно заведение в Залцбург, Австрия и е осъществена със съдействието

Заглавие: TimeHeroes празнува 10 години с интерактивна изложба, безплатно издание и различни активности в
градска среда
Дата: 26.09.2022 12:34
Медия: My PR

Заглавие: Фондация "АДРА България" дари на МБАЛ - Мездра медицинска апаратура, обзавеждане, лекарства
и консумативи
Дата: 26.09.2022 16:08
Медия: Zonanews.bg

https://www.mypr.bg/news/others/TimeHeroes-praznuva-10-godini-s-interaktivna-izlozhba-bezplatno-izdanie-i-razlichni-aktivnosti-v-gradska-sreda-34881/
https://zonanews.bg/regioni/fondatsiya-adra-balgariya-dari-na-mbal-mezdra-meditsinska-aparatura-obzavezhdane-lekarstva-i-konsumativi-


на г-н Валтер Махер, бивш директор на "ADRA Österreich", който от години работи у нас, уточни Мариан Димитров,
директор на Фондация "АДРА България".

Дарението включва медицинска апаратура, обзавеждане, лекарства и консумативи на обща стойност 12 210 евро:
ултразвуков доплер ехограф с принтер, 10 бр. болнични легла с електронно управление, предназначени за
интензивни и терапевтични отделения, проходилки, нови матраци за легла, чаршафи, възглавници и завивки. А
така също офис оборудване - шкафове, маси, бюра и столове, телевизионни монитори за обзавеждане на
пациентски стаи. И още: медикаменти и консумативи, лични предпазни средства и др.

От името на лечебното заведение дарението прие управителят на "МБАЛ - Мездра" ЕООД д-р Соня Съботинова,
която благодари на дарителите.

Община Мездра и Фондация "АДРА България" си партнират успешно от 2017 г. насам. Досега благотворителната
организация зарадва с подаръчни пакети за Коледа близо 1 300 деца в неравностойно положение от общината.
Миналата година фондацията изненада приятно за Рождество Христово 200 деца, през 2020 г. - 160, през 2019 г -
301, през 2018 г. - 323, а през 2017 г. - 290. Наред с това, през последните години "АДРА България" подпомага
МБАЛ - Мездра с медицински консумативи - ръкавици, завивки, възглавници, медикаменти и др.

Многопрофилната болница за активно лечение в гр. Мездра получи дарение от Фондация "АДРА България", която е
клон на международната адвентна благотворителна организация ADRA (Adventist Development and Relief Agency)
International.

Безвъзмездната помощ идва от сродно лечебно заведение в Залцбург, Австрия и е осъществена със съдействието
на г-н Валтер Махер, бивш директор на "ADRA Österreich", който от години работи у нас, уточни Мариан Димитров,
директор на Фондация "АДРА България".

Дарението включва медицинска апаратура, обзавеждане, лекарства и консумативи на обща стойност 12 210 евро:
ултразвуков доплер ехограф с принтер, 10 бр. болнични легла с електронно управление, предназначени за
интензивни и терапевтични отделения, проходилки, нови матраци за легла, чаршафи, възглавници и завивки. А
така също офис оборудване - шкафове, маси, бюра и столове, телевизионни монитори за обзавеждане на
пациентски стаи. И още: медикаменти и консумативи, лични предпазни средства и др.

От името на лечебното заведение дарението прие управителят на "МБАЛ - Мездра" ЕООД д-р Соня Съботинова,
която благодари на дарителите.

Община Мездра и Фондация "АДРА България" си партнират успешно от 2017 г. насам. Досега благотворителната
организация зарадва с подаръчни пакети за Коледа близо 1 300 деца в неравностойно положение от общината.
Миналата година фондацията изненада приятно за Рождество Христово 200 деца, през 2020 г. - 160, през 2019 г -
301, през 2018 г. - 323, а през 2017 г. - 290. Наред с това, през последните години "АДРА България" подпомага
МБАЛ - Мездра с медицински консумативи - ръкавици, завивки, възглавници, медикаменти и др.

"Считам, че благотворителност се прави на добра воля, а не защото трябва. Считам, че трябва да дадеш,
за да ти се даде", споделя създателят на платформата Павел Андреев

Каузата му е да помага. Подкрепя стотици кампании чрез платформата си PavelAndreev.BG. След повече от 10
години активна практика в сферата на строителството, решава да създаде проект, който да бъде на първо място в
полза на обществото и на второ да събере малък, но изключително качествен и сплотен екип, който да работи за
реализирането на добри каузи. В момента в платформата са активни около 80 кампании на хора, които набират
средства за своето или на близки лечение. Освен това вече е създаден и здравен форум, където хората могат да
обменят мнения и да потърсят или дадат съвет за добри лекари и болници у нас и в чужбина.

Платформата НЕ УДЪРЖА задължителна комисионна от дарения за издръжка (единствено се спада
транзакционната такса. Всеки Дарител преценява дали и с колко да я подкрепи в отделен размер, обясни Павел
Андреев.

Заглавие: Болницата в Мездра получи голямо дарение СНИМКИ
Дата: 26.09.2022 15:31
Медия: Конкурент

Заглавие: Платформата PavelAndreev.BG помага на стотици хора да намерят средства за лечение
Дата: 27.09.2022 12:03
Медия: Дарик

https://www.konkurent.bg/news/16641954749485/bolnitsata-v-mezdra-poluchi-golyamo-darenie-snimki
https://darik.bg/platformata-pavelandreev-bg-pomaga-na-stotici-hora-da-namerat-sredstva-za-lechenie


Чуйте още от разговора с него. Специален проект Какво се случва с парите ни за втора пенсия

Годишна конференция на "Образование без раници" 
"Двете лица на технологиите в образованието: Стрес и прогрес"
7 октомври 2022 г., Sopharma Business Towers
На 7 октомври 2022 г. (петък) ще се състои годишната конференция на "Образование без раници" на тема "Двете
лица на технологиите в образованието: Стрес и прогрес". Тя е насочена към учители, директори, технологични
училищни лидери и други педагогически специалисти от цялата страна, както и към представители на
институциите в сферата на образованието. Събитието ще се проведе в Sopharma Business Towers в гр. София от
9:30 ч. до 17:00 ч. 
На фокус ще са теми, свързани с умното, ефективно и балансирано използване на технологиите, но и техностресът,
прегряването, грижата за менталното здраве на ученици, учители и всички, заети с образованието на децата. 
Сред лекторите е един много специален гост - Салман Кан, основател на Кан Академия, автор на книгата
"Училището на света. Образование на бъдещето", един от 100-те най-влиятелни личности в света според сп. Time
през 2012 г., "бащата на онлайн образованието" според TheWorld.org и "истински пионер на образованието"
според Бил Гейтс. Салман Кан ще се включи дистанционно. 
На живо ще участва Jean-François Stich, асоцииран професор в ICN Business School, изследовател в сферите
психология и мениджмънт на виртуалната работа, специалист по темата техно-стрес. 
Покана е отправена и към Министерството на образованието и науката. В събитието ще участва и представител на
Европейската комисия от отдел "Дигитално образование" в Генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и
култура". 

Програмата на конференцията ще включва панелно-дискусионна част преди обяд и практически "работилници"
след обяд. Практическите работилници ще се водят от опитни и вдъхновяващи специалисти, сред темите им са:
кога технологиите пречат на ученето; училищна интоксикация; социално-емоционалните умения на учениците в
помощ при справянето с дигиталния стрес и умора и др. Повече за програмата на сайта на организаторите.
Паралелно с конферентната програма ще се състои изложение на интересни и полезни за участниците продукти и
услуги. 
Организаторът "Образование без раници" е сдружение с идеална цел, което от години работи за дигитална
трансформация на българските училища, като обучава учители и консултира МОН за най-иновативните и
ефективни преподавателски практики и дигитални инструменти. "Образование без раници" е и организацията,
която стои зад българската версия на Кан Академия, най-мащабната напълно безплатна образователна
платформа в света, със 140 млн. потребители глобално. С Кан Академия се дава шанс на всяко българско дете да
учи и успее по същия начин, както връстниците му навсякъде по света.
Конференцията се осъществява с подкрепата на фондация "Америка за България" и на компании, членуващи
в BNI Диамант и още 3 други BNI дружества, посредством целенасочени фирмени дарения и благотворителен
футболен турнир. BNI e международна мрежа от нетуъркинг клубове за бизнес маркетинг чрез препоръки, в която
членуват ръководители на фирми от различни сектори. Сред дарителите за годишната конференция са
MarketTrend, 3DBGPRINT, Райдо Тур, МКАФинанс, Семпра Консулт, Арте.док, 2i Digitals, Kala Design Studio, Владови
Стил, Cimstone Bulgaria. 
Учебната платформа Кан Академия вече помага - напълно безплатно - на почти 118 хиляди потребители в
България, като бройката постоянно се увеличава. Платформата е най-мащабната в света безплатна
общообразователна платформа. Този прионерски и напълно безплатен продукт съществува с конкретна мисия: Да
предостави качествено образование на световно ниво - на всеки, навсякъде. Фокусът на Кан Академия са
математиката и точните науки, но предоставя и образователни ресурси по много повече теми, от медицина до
икономика и история на изкуството. Българската версия на Кан Академия съществува благодарение на неуморния
и отдаден екип на "Образование без раници" и финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България" -
основен партньор от 2017 г. насам, Посолството на САЩ в България, Сладкарници "Неделя", Обществения борд на
Telus International Europe, Skyscanner, Microsoft Bulgaria, Deloitte Bulgaria, на множество индивидуални дарители и
доброволци-съмишленици. 

Започна приемът на номинации за шестите годишни награди на Фондацията "Глобални библиотеки – България",
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които ще бъдат връчени през ноември 2022 г., съобщиха от организацията. Отличията ще бъдат присъдени в
четири категории – за национална и регионална медия, за спомоществовател и за публична институция,
допринесли за популяризирането на дейността на обществените библиотеки в страната.

Наградата за медии във две подкатегории – за национална и за регионална медия ще се присъжда на медии,
допринесли за поставянето и разработването на теми за проблемите, предизвикателствата и възможностите,
свързани с развитието на обществените библиотеки и създаването на условия за свободен и равен достъп до
информация, култура, знание и услуги за гражданите чрез библиотеките.

"Аз чета" спечели годишната награда на Фондация "Глобални библиотеки – България" за национална медия,
допринесла за популяризирането на дейността на обществените библиотеки в България през 2019 г.

Наградата за спомоществовател ще се връчва за дарителска дейност в подкрепа на кампания, проект или
инициатива, осъществявана от Фондацията в изпълнение на мисията й да подпомага приобщаването на
българските граждани към информационното общество чрез обществените библиотеки в страната.

Наградата за публична институция ще се връчва на институция, която в надграждане на задължителните й по
закон изисквания, е подобрила условията за свободен и равен достъп до информация, култура, знание и услуги за
гражданите чрез подкрепа за обществени библиотеки.

Кампанията за изпращане на предложения за наградите ще продължи до 20 октомври 2022 г. Номинациите се
извършват съгласно статута на наградите, като за всяко предложение се попълва формуляр по образец.

Попълнените формуляри се изпращат на имейл адреса на Фондацията foundation@glbulgaria.net.

Тази година ще бъдат приемани номинации за постижения през периода 1 октомври 2021 г. до 30 септември 2022
г. Лауреатите ще бъдат избрани на конкурсен принцип от петчленно жури, като селекцията ще се извърши на два
етапа. Наградите ще бъдат връчени на седмия национален форум "Библиотеките днес", който ще се проведе в
София през ноември 2022 г.

"Номинации за наградите за всяка от категориите могат да се правят от ръководните органи на обществените
библиотеки, организации в областта на науката, образованието, информационните технологии, библиотечното
дело, развитието на местните общности и на гражданското общество и др. Препоръчваме да се запознаете със
Статута на наградите преди да пристъпите към подаването на предложения за номинации", обясниха от
фондация "Глобални библиотеки".

Знакът на годишните награди е стилизирано пластично изображение, изработено от художника Павел Божерянов.
Наградите нямат друго материално изражение освен художествения си знак.

Повече за мисията на конкурса и как той подпомага българските компании, разказва Деница Маринова -
дългогодишен член на екипа на националната инициатива

За поредна година конкурсът "Иновативно предприятие на годината" ще отличи добрите примери в родното
предприемачество.

Конкурсът е национална инициатива, която от 18 години популяризира български иновации, успешни истории и
бизнес модели сред родната и чуждестранна аудитория. Организира се от Фондация "Приложни изследвания и
комуникации" и Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network-България, в партньорство с
ГД "Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП" на ЕК и със съдействието на утвърдени бизнес
организации като БАИТ, БЕСКО, БАУХ, ПАРА, София Тех Парк и медийни партньори.

Свързахме се с Деница Маринова - Ръководител на проекти към Фондация "Приложни изследвания и
комуникации" и дългогодишен член на екипа на конкурса, за да ни разкаже повече за мисията на инициативата и
тазгодишното издание. Деница е част от екипа на Enterprise Europe Network-България, която обединява
организации с дългогодишен опит в подкрепа на българското предприемачество и иновации.

Разкажете ни за конкурса "Иновативно предприятие на годината". Защо и как той помага на българските
компании?
Наградите в конкурса се връчват в няколко категории, които отразяват въздействието на иновациите в
икономиката и обществото. Например за иновации за по-добро качество на живот, дигитална трансформация,
зелени, социални и креативни иновации, пазарно лидерство за български компании, наложили свои иновации на
глобалния пазар и разбира се, иновативни стартъпи.

Заглавие: "Иновативно предприятие на годината 2022" търси добрите примери в родното предприемачество
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Всички наградени и финалисти получават възможността да използват марката "Високи постижения в иновациите"
на Фондацията и конкурса върху свои продукти и промоционални материали като знак за високо качество на
тяхната работа пред български и чуждестранни партньори. Конкурсът традиционно си партнира с президента на
България за официалната церемония по награждаването на отличените компании.

Как се кандидатства и кой може да участва в конкурса "Иновативно предприятие на годината 2022"?
Конкурсът е отворен за български компании от всички сектори на икономиката, които са създали собствена
иновация през последните 3 години. Иновациите могат да бъдат в широк спектър. Разглеждат се както нови
продукти или услуги, така и организационни иновации, които оптимизират процеси във фирмата, сектора или
региона, в който оперира компанията.

Кандидатства се електронно чрез платформата https://innovation.bg/ до 12 октомври, 23:45 ч. След първоначална
регистрация на компанията кандидатът получава по имейл персонален линк и парола към формуляра за
кандидатстване. В него компанията може да отговори на поредица от въпроси, чрез които да опише дейността си,
конкретната иновация или гама от нововъведения, степента на новост, както и нейното значение и въздействие.
Формулярът е електронен и дава възможност да се приложат и допълнителни материали за по-добра
визуализация на фирмите и иновациите.

Бихте ли дали примери за иновации, които са Ви впечатлили? 
Много е трудно да се посочат едни иновации пред други, тъй като зад всички тях стои много време, изминат път и
усилия на техните създатели! Затова се стараем да направим видими всички финалисти в конкурса чрез различни
информационни канали в България и чужбина в рамките на страните членки на мрежата Enterprise Europe
Network. Всички отличени компании за последните няколко години на конкурса са публикувани на платформата
innovation.bg. Виждаме и все по-голям интерес от университети и училища, които търсят добрите примери в
родното предприемачество. Именно това многообразие от иновации и компании за нас е най-голямото богатство
на конкурса, тъй като създава общност за обмяна на информация и опит.

В конкурса има ли категории, насочени към развитие на управлението на човешкия капитал, социални иновации?
Какви проекти са отличавани в тях? 
Конкурсът обръща голямо внимание на иновациите, които са свързани със социални тенденции или
предизвикателства чрез категорията "Социална иновация". Традиционно това е много популярна категория сред
кандидатите всяка година. Тя е и много разнообразна. Получавали сме кандидатури и сме отличавали с награди
както иновации в образованието, така и компании с продукти за безопасен интернет за деца, мобилни магазини и
медицински услуги за труднодостъпни и малки населени места и платформи за телемедицина.

Какви са очакванията Ви за новия конкурс?
Всяко издание на конкурса ни носи много приятни изненади с нови кандидати и интересни иновации, създадени
както от новостартирали фирми, така и от утвърдени компании. Всяка кандидатура се разглежда и оценява
индивидуално, като се вземат предвид специфичните особености на иновацията, сектора и средата, в която се
реализира и на която въздейства. Нашето жури се състои от добре познати публични и бизнес организации в
областта на иновациите, компании, които са лауреати на конкурса в предишни издания, както и представители на
медиите.

Какво бихте посъветвали кандидатите в конкурса?
Както при всяко представяне на вашата компания, за нас е важно да получим конкретна, обективна и практична
информация, която описва вашата работа и иновация. Нашият екип и журито на конкурса винаги забелязват
интересната история зад всяко бизнес начинание, отношението на компанията към проблемите и
предизвикателствата, които решава, културата в екипа и визията за развитие и растеж. Моят съвет към всички
кандидати е да бъдат себе си и да ни разкажат с удоволствие за своята работа и успехи!

Както Varna24.bg информира, наскоро бе официално открит новият Карин дом. Медията ни ще ви въведе в
прекрасните нови учебни зали и ще ви запознае с част от лъчезарния екип, който работи с деца и родители. 
С построяването на новия специализиран център, организацията продължава делото на дипломата и филантроп
Иван Станчов, основал Карин дом преди 26 години. Карин дом е една от първите граждански организации в
България, която повежда борба срещу институционалната грижа на децата с увреждания и която има качествено
нов подход към децата със специални нужди и техните семейства. Иван Станчов започва работа с идеята да
създаде нов модел за услуги за деца със специални нужди, за да може изоставянето на тези деца в домове да
бъде прекратено. 
Той успява да убеди семейството си да предостави наследствената вила "Три кладенци" в Морската градина на
Варна за целите на фондацията, която кръщава Карин дом – на името на своята първа братовчедка Карин, родена
с церебрална парализа.
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Карин дом е организация с нестопанска цел, основана през 1994г. от потомствения дипломат и филантроп Иван
Станчов. От 1996г. Карин дом стартира работата си като Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на
деца със специални потребности.
25 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални
услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През годините Карин дом се развива и израства като
терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти:
кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.
Основните дейности на дома се реализират чрез Център за Социална Рехабилитация и Интеграция на деца със
специални нужди и техните семейства (за деца от 3 до 8г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.) и
Център за семейно-медиирана интервенция (за деца от 2 до 7г.). Карин дом развива и обучителна дейност като
предоставя квалифицирани обучения на организации и специалисти чрез своя Обучителен и ресурсен център.
Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.
Карин дом работи за пълноценното развитие и израстване на деца със специални нужди в семействата им, за
успешното им приобщаване и повишаване на толерантността в обществото.
Репортажът е част от проекта на Медия груп24 и Varna24.bg "Пътят на различните", реализиран с финансовата
подкрепа на Фонд "Култура" към Община Варна в направление "Медийни проекти". 
Повече за услугите в дома, вижте във видеото!

За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.

Тази година в Първомай Училищна Телерик Академия ще се реализира в сътрудничество със СУ "Проф. Д-р Асен
Златаров", с подкрепата на Бианор и е предназначена за всички ученици от общината. Обученията ще се
провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а форматът им (онлайн
или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи.

Училищна Телерик Акадения е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас и вече се
провежда прием на ученици за учебната 2022/2023 година. Над 2900 деца и младежи в 3-12 клас ще имат
възможност да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 140 школи в 47 населени места.
От кандидатите не се изискват предварителни познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено
онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври и включва попълване на форма за
кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да се попълни до 2 октомври..

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

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

В Първомай от тази година ще се провежда обучения за 5-7 клас в едно от най-интересните направления -
"Разработка на игри". Програмата развива ключови дигитални умения.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия. За
допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.

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

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

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

Заглавие: Училищна Телерик Академия отново отваря врати в Първомай
Дата: 27.09.2022 17:08
Медия: Kardjali.bgvesti.NET

https://www.kardjali.bgvesti.net/news/550349/uchilishtna-telerik-akademiya-otnovo-otvarya-vrati-v-parvomay
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Община Перник проведе откриващо събитие за представяне на проект BGLD-3.002-0010 "Интегрирани мерки за
подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности", на което екипът по управление на
проекта разясни основните дейности, заложени в него.

Основна цел при изпълнението на проекта е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви
механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски
общности и да се постигне ефективно овластяване на ромите на територията на Община Перник.

В рамките на проекта са заложени дейности по ремонт, оборудване и обзавеждане на център за предоставяне на
интегрирани социално-здравни услуги, който ще се намира в съществуващи помещения в кв. "Мошино", както и
обучителен център в кв. "Твърди ливади". Ще бъде изградена и нова детска площадка между улиците "Черковна",
"Градище" и "Дъга" в кв. "Ралица".

Проектът ще предоставя и интегрирани социално-здравни услуги в общността. За целта ще бъдат закупени
мобилен медицински кабинет и мобилни дефибрилатори, които да бъдат поставени на обществени места. Ще
бъде сформиран мултидисциплинарен екип от психолог, адвокат, социален работник и здравни специалисти,
които да предлагат услуги и консултации.

Развитието на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи чрез овластяване, както и
подкрепата за трудова заетост и качествено образование са сред останалите приоритетните дейности, залегнали
в проекта.

В резултат реализирането на проекта се очаква подобрен достъп за целевите групи до качествени услуги в
социалното подпомагане, образованието, заетостта и здравеопазването, както и по-ниско ниво на дискриминация
срещу ромите и преодоляване на стереотипите и предразсъдъците спрямо тях.

Проектът е финансиран по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
уязвими групи" от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.

Партньори по проекта са Фондация "П.У.Л.С." и INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON, Норвегия.

Над 600 000 лева ще получат пострадалите от наводненията жители на селата Каравелово, Слатина, Богдан и
Войнягово в община Карлово, съобщи Ясен Сливенски - директор на Дирекция "Мениджмънт на бедствията" в
Българския червен кръст (БЧК) на брифинг пред журналисти.

Най-засегнатите домакинства са около 400 и те ще имат възможност за финансово подпомагане, като то ще е в
размер на малко повече от 800 лева, обясни Сливенски. Той добави, че ще бъдат предоставени и средства за
почистване, дезинфекция и всичко, което е необходимо за лични предпазни средства.

По думите му ще продължи и психо-социалната подкрепа, която се оказва от психолози към БЧК Пловдив. Преди
малко разговарях с колеги от Пловдив и в момента те са там и оказват психо-социална подкрепа на нуждаещите се
и раздават хранителни продукти, каза Ясен Сливенски.

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

БЧК помага на пострадалите от първия ден на бедствието.

Заглавие: Тръгва изпълнението на проект, свързан с интеграцията на маргинализираните общности в Перник
Дата: 28.09.2022 08:34
Медия: Pernik News

Заглавие: Повече от 600 000 лева ще получат пострадалите от наводненията в община Карлово, съобщи Ясен
Сливенски от БЧК
Дата: 29.09.2022 11:45
Медия: Българска телеграфна агенция
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Обновено е детското УНГ отделение на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ", малките пациенти ще се чувстват по-
уютно, благодарение на фондация "Ангели за България", която обединява наши сънародници, живеещи в чужбина,
съобщават от лечебното заведение.

Клиниката има напълно обновен детски кът, който ще зарадва малчуганите с много нови играчки и забавления.
Настолни игри, влакче, детска кухня, книжки и различни плющени приятели ще помогнат на малките пациенти и
техните родители престоят им в детското отделение да е по-забавен.

Наскоро отделението получи от фондация "За Доброто" таблети, на които безплатно е качена платформата
"Уча.се", за да могат малките ученици да не изостават в уроците докато са в болницата. Дарението беше част от
тяхната кампания "Приказка за оздравяване".

Детското УНГ отделение към Клиниката по ушно-носно-гърлени болести на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" е
уникално по рода си за България. То е единственото специализирано у нас за лечение на деца с тежки отити,
ларингити, усложнения, свързани с трета сливица, вродени аномалии в носната кухина, както и такива с чужди тела
в дихателните пътища. Над 500 малчугани от цялата страна преминават през него на година.

Към клиниката функционира Национален референтен център за кохлеарна имплантация при деца. Той на
практика е единственият, в който се поставят кохлеарни импланти на бебета с вродена загуба на слуха.

Инциативата на Samsung България дава възможност на ученици и учители да предложат решения на проблеми в
общността от 29 септември до 10 ноември

Samsung България дава началото на кандидатстването в конкурса Solve for Tomorrow, част от програмите за
корпоративна социална отговорност на компанията. От 29 септември до 10 ноември учители и ученици от цялата
страна имат възможност да се включат в конкурса за търсене на иновативни решения за справяне с проблеми в
общността. Участниците трябва да предложат идеи, които прилагат STEM умения и дизайн мислене, за да решат
казус или да подобрят дадена сфера в обществото. Участниците могат да предложат идеи в категории "Околна
среда и климат", "Социално равенство" и "Безопасност и здраве".

В конкурса Solve for Tomorrow могат да се включат ученици от 10., 11. и 12. клас в екип от максимум 4 души, като
задължително условие е един от тях да е учител. Конкурсът ще премине на 4 етапа – кандидатстване, избор на 9
отбора полуфиналисти, менторска програма и създаване на прототип от полуфиналистите, и финално събитие за
представяне на прототипите и обявяване на победителите. А победителите в конкурса ще получат като награди
някои от на най-обичаните продукти на Samsung.

Желаещите да се включат в предизвикателството Solve for Tomorrow следва да изпратят своята идея на сайта
https://www.solvefortomorrow.bg, където ще се публикува редовно цялата информация, свързана с конкурса.

Етапи и важни срокове за участие в конкурса за иновативни решения Solve for Tomorrow:

Кандидатстване за участие – от 29.09.2022 г. до 24:00 ч. на 10.11.2022 г.
Обявяване на полуфиналистите – до 21.11.2022 г. на сайта www.solvefortomorrow.bg
Менторска програма и създаване на прототип – от 22.11.2022 г. до 15.02.2023 г.
Финално събитие и обявяване на победителите – март 2023 г., гр. София.

В рамките на конкурса Solve for Tomorrow има и специална категория, насочена към учителите за създаване на
упражнения с добавена реалност (AR) с инструмента Smart CreatAR. Кандидатстването може да стане в периода от
29.09.2022 г. до 24:00 ч. на 31.01.2023 г. До 06.02.2023 г. ще бъдат обявени 3 полуфиналисти, които също ще вземат

Заглавие: ИСУЛ с обновено детско УНГ отделение
Дата: 29.09.2022 12:00
Медия: OFFNews

Заглавие: Започва кандидатстването в конкурса Solve for Tomorrow България
Дата: 29.09.2022 12:16
Медия: ABCnews.bg
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участие във финалното събитие през март 2023 г.

Условията за участие в конкурса са подробно описани в неговия Регламент, публикуван на сайта:
https://www.solvefortomorrow.bg

Solve for Tomorrow е международна програма, част от политиката за корпоративна социална отговорност на
Samsung, която започва през 2010 г. и към момента е достигнала до 1,8 милиона ученици в 23 държави.
Благодарение на нея, учениците дават своя принос към обществото, като същевременно развиват критично
мислене, лидерство и интерес към STEM умения.

В България Solve for Tomorrow се развива пилотно и освен конкурса, предоставя и безплатни обучения за учители
от цялата страна по дизайн мислене и създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR). Първото от тях
се проведе през юли и в него се включиха над 20 учители от 10 града. Целта на обучението бе да подпомогне
учителите в подготовката на младежите за участие в конкурса чрез прилагане на проектно базирано обучение и
насърчаване на STEM уменията. Обученията се организират от фондация "Образование 5.0", партньор на
Samsung България в този проект. Информация за графика им може да бъде получена на сайта на фондацията.

Фондация "Русе – град на свободния дух" обявява конкурс за учители "Посланик на свободния дух в моето
училище". Инициативата се провежда за девета поредна година и е посветена на Деня на народните
будители 1 ноември.

Конкурсът дава възможност на ученици от всички училища на територията на община Русе да номинират за
награда свой преподавател, който е достоен да бъде отличен със званието "Посланик на свободния дух". Това
може да е учителят, който им помага да обогатяват знанията си, да развиват своите дарби и умения, да изразяват
гражданската си позиция и да бъдат отговорни. Преподавателят, който ги вдъхновява и насърчава да преследват
мечтите си. Човекът, който ги води по пътя към успеха и ги подготвя за всички предизвикателства и трудности,
които ще срещнат в живота.

Учителите могат да бъдат номинирани чрез кратко видео от един ученик, от група ученици или от цял клас. Видео
материалът може да бъде заснет както с камера, така и с мобилен телефон. Нужно е номинацията да съдържа
отговор на въпроса защо номинираният заслужава званието "Посланик на свободния дух"? Изисква се
предложението да бъде добре аргументирано и да включва следната информация:

• име на номинирания учител; Специален проект Какво се случва с парите ни за втора пенсия

• училище;

• предмет/и, по който/които преподава;

• име на номиниращия (име/клас/училище);

• професионални постижения на номинирания учител;

Предложенията могат да се изпращат от 1 до 28 октомври на e-mail адреса на Фондация "Русе – град на
свободния дух" – rusefreespiritcity@gmail.com или на електронен носител в офиса на Фондацията – гр. Русе, бул.
"Ген. Скобелев" №45, ет. 3.

Номинациите ще бъдат разгледани от жури в състав:

• Златомира Стефанова–Председател на УС на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух";

• Енчо Енчев - член на УС на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух";

• Десислава Пеева – старши експерт "Връзки с обществеността" в Община Русе.

Наградените в предходни издания на конкурса преподаватели не могат да участват в класирането. Наградите ще
бъдат връчени на официална церемония през ноември.

Заглавие: Ученици ще избират най-вдъхновяващите учители
Дата: 29.09.2022 14:32
Медия: Дарик

Заглавие: Покана за конференция на Карин дом във Варна: "Подкрепа и партньорство в приобщаването" на
Карин дом, 13-14 октомври
Дата: 29.09.2022 23:55
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Фондация Карин дом има удоволствието да ви покани на двудневна конференция за споделяне на възможности и
резултати в областта на приобщаващото образование "Подкрепа и партньорство в приобщаването".

Събитието ще се проведе на 13 и 14.10.2022 г. в Аулата на Икономически университет, Варна, бул. "Княз
Борис I-ви" 77.
Вход с регистрация

Лектори ще са представители на Фондация Карин дом, а гост-лектори: представители на Консултативен и
диагностичен център в Рейкявик, Исландия; представител на Дирекция "Приобщаващо образование" на МОН; на
СУ "Св. Климент Охридски"; международни проектни партньори от Белгия, Португалия, Италия; родители и
представители на различни организации от страната.
Програма на събитието можете да изтеглите ТУК! 
Конференцията се организира по проекти на Карин дом и е без такса участие. Местата са ограничени. С приоритет
за участие са проектните партньори, а останалите места ще бъдат разпределени според възможностите на
организаторите на конференцията. При по-голям брой желаещи от организация, местата са ограничени до двама
участници.
Регистрирайте се ТУК! 
Благодарим за вашия интерес. Регистрацията ще е отворена до 5 октомври или до запълване на местата.
Поради ограничения брой участници в събитието, ще се свържем допълнително за потвърждение на вашето
присъствие!

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" по
Дарик радио с водещ Георги Донков. Гости в предаването са Теодора Стефанова от ГРАДОСКОП, и
архитектите Емил Христов и Камен Ников.

Чуйте разговора

Развитието на градската среда зависи не само от експертите, но и от всеки гражданин. По този начин мислят
членовете на сдружение Градски идеи и дизайн ГРАДОСКОП. Това са млади и амбициозни хора, чиято основна
цел е да включат гражданите, общностите и бизнеса в бъдещето на собственото си местоживеене. Планират и
управляват пилотни проекти и изграждат визии за развитие. Усилията им са насочени в София, където
организират поредица от събития в края на септември в сградата на Сточна гара.

"С тези инициативи пробваме да обърнем внимание на планирането като нещо, което се случва дългосрочно
и не изисква обща политическа инициатива, а се става отдолу-нагоре, с участието на гражданите",
подчертава Камен Ников – кандидат-архитект, дипломант Катедра "Обществени сгради" на Университет по
архитектура, строителство и геодезия.
За да стане процесът по планиране такъв, важен елемент са обществените обсъждания, които обаче са повече в
голяма степен проформа. Най-често експертите просто презентират на живеещите в квартала вече готови схеми и
решения, подготвени без тяхното мнение.
"В Берлин, с падането на стената, започват първите опити за включване на хората в градското планиране.
В началото институциите и по-големите инвеститори са против, но постепенно виждат смисъла, защото
хората се грижат за зоните, които обитават, повдигат имиджа им и когато един инвеститор реши да
вложи средства в дадена зона, само може да спечели. В момента България е на етап консултативно
планиране. Т.е. при готов план общината е задължена да уведоми гражданите, но го прави по начин, по който
почти никой не разбира за обсъждането", коментира арх. Теодора Стефанова. 
Според колегата ѝ Емил Христов – урбанист, изследовател и член на Сдружение за градски политики – е важно в
тези обсъждания да се обърне внимание на формата. Нужно е на тях да не присъстват само архитекти и
проектанти, но и социолози, психолози и други специалисти, които знаят как се подхожда към широката аудитория.
В момента ГРАДОСКОП работи върху проект "Зеленият преход на гарите: Форум", стартирал в края на 2021 година,
подет от Столична община и Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ). Насочен е към
развитие на терените от Сточна гара до гара Подуяне, които се намират в централната част на София и в
миналото са се използвали активно за ЖП транспорт. 
"Тези територии разделят София на Южна и Северна и няма пособия, напр. мостове, които да ги свързват.
Намират се близо до центъра и са обслужени от канализация и електрическо захранване, така че е логично в
някакъв етап да бъдат активирани. В днешно време, когато говорим за развитие на териториите, трябва

Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Властта на гражданите – ролята на хората в градското планиране
Дата: 29.09.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/126934-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5--%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5.html


да създадем рамка, която да съхрани в себе си различни възможности за промяна и адаптация, защото не
знаем какви технологии ще съществуват и как ще живеем след 30 години", допълва арх. Стефанова. 
При градоустройството обаче са вплетени много фактори, като най-големият препъникамък е корупцията. Екипът
на сдружението вярва, че за да се избегне корупцията и да се мисли за общото благо, трябва да се работи с хора,
които са не само адекватни и морални, а и способни да взимат решения. 
"Трябва да превърнем самите гари в пространства, които да обвързват двете територии. Да са публични
пространства, да събират хора, да не са просто монофункционални структури, изпълняващи само
транспортна услуга. Интеграцията не е толкова трудна. Най-малкото, когато има европейски средства,
може да се направи конкурс за гарово пространство – не за фасадата, не за видовете релси, а за
цялостното пространство – как да го оживим, как да го свържем, как да му придадем идентичност заедно със
заобикалящите го квартали", казва Емил Христов. 
На 28 септември в салона на Сточна гара ГРАДОСКОП ще представи примери за успешно осъществени
съвременни решения за градско облагородяване. Между 29 септември и 1 октомври ще се проведат три дискусии с
участието на експерти, институции, местната власт, активисти, хора, реализиращи интересни проекти в София,
представители на местния бизнес и други. 
А на 1 октомври ще се състои и Квартален панаир с работилници за строителство, за екология и озеленяване,
детски архитектурни работилници, артистично изложение, открит урок по суинг танци и концертите Live Jazz с
Georgia Pavlova Trio и Funk & Soul Party с DJ Kool Bum Phunk. Входът за всички събития е свободен. 
През тези три дни всички жители могат да отправят своите въпроси и предложения или да поставят проблеми,
свързани с гарите и с града като цяло. 
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.. 

Документи за програмата се подават от 1 октомври до 11 ноември 2022 г.

На 1 октомври стартира тазгодишната стипендиантска програма на Huawei - ICT Talents Training Seeds for the
Future. Целта ѝ заедно с глобалната програма Seeds for the Future е да подготви студентите за реалния бизнес
свят, да подобри познанията им от технологична гледна точка, но и да обогати лидерските им умения. Програмите
са едни от основните социално отговорни кампании на Huawei. С тях компанията откроява най-добрите и
мотивирани студенти в областта на информационните и комуникационните технологии и им предоставя нови
възможности за развитие.

Инициативата идва след успеха на стипендиантската програма миналата година, в която 50 студенти от цяла
България получиха стипендии в размер на 2 хиляди евро и преминаха през онлайн обучения, водени от
експертите на Huawei. Тази година компанията ще награди 80 кандидати, участвали в стипендиантската програма
Huawei - ICT Talents Training Seeds for the Future, а най-добрите сред тях ще имат възможността да се включат и в
глобалната програма Seeds For the Future, чието онлайн обучение ще се проведе в средата на ноември. Най-
изявените ще имат възможност да се присъединят на официалната церемония по награждаването за цяла
Европа, която ще бъде проведена в Гърция.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Учени от Италия, Франция, Швейцария, Швеция, Германия, Австрия и Англия участват в международна
конференция, която беше открита на 23 септември 2022 г. в образователния център "Мильо Балкански" в
старозагорското село Оряховица. Форумът е по повод 95-ата годишнина на проф. Минко Балкански, дългогодишен
преподавател по физика в университета "Мария и Пиер Кюри" в Париж и световноизвестен учен. Президентът на
Франция Франсоа Митеран му връчва Националния орден на Почетния легион, присъден му е орден "Стара

Заглавие: Huawei стартира стипендиантската програма ICT Talents Training Seeds for the Future
Дата: 30.09.2022 00:00
Медия: Капитал

Заглавие: За 95-ия рожден ден на проф. Минко Балкански на международна конференция в родното му село
Оряховица се събраха учени от седем страни
Дата: 24.09.2022 20:02
Медия: Долап БГ
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планина" 2003, има и орден за национални заслуги от Министерството на просветата на Франция.

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

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

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

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

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

Д-р Румяна Лечева/БТА

Парите ще отидат само и единствено в полза на Българската култура, казва той и благодари на купувача

Младият земеделец с голямо сърце Филип Петров направи огромен жест към пострадалите от наводнението в
карловското село Каравелово. Той продаде нещо сантиментално за своето семейство, за да дари парите на
местното читалище. Уникалната каручка, която сам е направил, а дъщеря му е изрисувала с любов, донесе по
сметката на просветната институция сумата от 1000 лв.

Парите ще отидат само и единствено в полза на Българската култура, казва той и благодари на купувача.

"Георги Радев от село Смолник с радост взе ръчно изработената каручка от мен и изрисувана от моята дъщеря
Габриела за сумата от 1000 лева. Парите вече са по сметката на НЧ "Пробуда-1899 " село Каравелово. Надявам се
откликнат и други хора. Човеци сме", радостен е Филип.

Филип Петров е председател на читалището в карнобатското село Крушово, което има масивна сграда с киносалон
с над 200 места. Най-голямата му мечта е тя да бъде ремонтирана и да се използва от местните жители. Филип се
занимава със зеленчукопроизводство и част от оранжериите му се намират в Крушово. Той не живее там, но
чувства хората там като свое семейство, затова за миналата Коледа ги зарадва с украса за парка – любимо място
за децата и за възрастните жители на селото.

Млад мъж с голямо сърце донесе съвсем сам магията на Коледа в карнобатско село

КАМПАНИИ

Заглавие: Голямото сърце на Филип: Дари 1000 лв. от уникална семейна каручка за читалището в Каравелово
Дата: 25.09.2022 19:38
Медия: Флагман.бг

Заглавие: Третото издание на "Велотон" със значима кауза - закупуване на апаратура за онкоболни пациенти,
вижте как да помогнете
Дата: 24.09.2022 12:05
Медия: Флагман.бг
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В предишните години се събираха кръводарители и пари за перуки за онкоболни жени

Десетки бургазлии се включиха в тазгодишното издание на "Велотон" – благотворителната инициатива на
Комплексния онкологичен център, която се превърна в традиция и организира за трета поредна година.

Мотото на кампанията бе "Покарай и помогни", а събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на
апаратура за лечение на онкоболни пациенти в Отделението по онкохирургия.

Гергана Стоянова, която е лице на инициативата, призова за подкрепа.

"Смея да твърдя, че двете предишни години кампанията беше много успешна. Тази година се надявам да е още
по-добра. Ще има приложена сметка, както и благотворителна кутия в КОЦ Бургас до 31 октомври. Благодаря на
всички, които подкрепят каузата, защото си заслужава", каза популярната българска актриса.

В първото издание на велотона се събираха кръводарители, а второто – пари за перуки за онкоболни жени.

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

Банка ДСК

IBAN: BG78STSA93000027070222

BIC код: STSABGSF

Кутия за дарения: Корпус 1 на КОЦ- Бургас

Даренията ще се събират до 31.10.2022г.

Благодарим Ви за желанието да помагате !

Телефон за повече информация 0887607596; www. onkobs.bg

Гергана Стоянова поведе ентусиастите, които с велосипеди направиха символична обиколка на Бургас

Сред участниците бе директорът на ОП Транспорт Андрей Рунчев, на заден план е зам.-ректорът на университет
"Проф.д-р Асен Златаров" проф. Сотир СотировТова са част от участниците във Велотона 

13-годишната Габи има нужда от средства в борбата с едно от най-тежките заболявания – сарком на Юинг.

Близо година лекарите на могат да поставят диагнози на момичето. Преминава през прегледи в различни градове,
където ѝ поставят различни диагнози: остеопороза, коксартроза, болест на Пертес, докато едно от най-страшните
е потвърдена след биопсия.

В момента Габи е с над 60% некроза на тазобедрената кост. Наложителна е операция за подмяна на костта с
имплант и премахване на тумора.

За лечението ѝ в Турция са нужни 500 хил. лв., които са непосилни за смейството ѝ.

Ако желаете и имате възможност да помогнете, вариантите са:

https://pavelandreev.bg/campaign/badeshte-za-gabi

Или чрез IBAN дарение:

IBAN: BG30BUIN95611000705319

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Дарение за Габи

Заглавие: Зов за помощ: 13-годишната Габи се бори с тежко заболяване
Дата: 25.09.2022 21:52
Медия: Блиц

Заглавие: Над 5000 лв събра благотворителна кампания за деца от Сливен и Украйна
Дата: 26.09.2022 08:49

https://blitz.bg/obshtestvo/zov-za-pomoshch-13-godishnata-gabi-se-bori-s-tezhko-zabolyavane_news910997.html
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Nad-5000-lv-subra-blagotvoritelna-kampaniya-za-deca-ot-Sliven-i-Ukraina-1405205


Над 90 приятели на Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" се събраха за да подкрепят
благотворителната кауза в помощ на деца и на малчугани от сливенски села, загубили родител, със здравословни
проблеми и за рехабилитация на психично травмирани от ужасите на войната украински деца.
Общата сума на набраните дарения от вечерта са 5545 лв., като най-голямата сума бе набрана от дарените
картини на сливенски художници и от малките картини - рисунки върху коприна и копринените шалове, творби на
украински жени.
Всеки гост направи избор а коя кауза да дари. Средствата, за които не бе посочено изрично за коя от каузите се
дарява, се разпределя поравно за сливенските и за украинските деца. При разпределението 3030 лв. отиват за
децата от сливенските села и 2515 лв. за украинските деца.
Представена бе Евгения Бондар - изпълнителен директор на Благотворителен фонд "For My Ukraine".
Доброволците на този фонд много често са на местата на бойните действия в Украйна. Осигуряват и разнасят
храна за войниците и местното население. Група от психолози са разработили програмата за помощ и
рехабилитация на психично травмирани деца. Провеждат терапията, както в Украйна, така и в Грузия. А октомври
ще приемем в Сливен група от 17 деца и придружители за 21 дни, благодарение на събраните средства от
вечерта, дарения от българи в страната и САЩ, средства на фондацията и на подкрепата на Фондация "Чарлз
Стюарт Мот" по Програмата "Глобални предизвикателства Местни решения за Украинските бежанци" (Global
Challenges Local Solutions for Ukrainian Refugees), управлявана от Академията за развитие на филантропията в
Полша (ADPP).
Подписан е и Меморандум за сътрудничество и партньорство между Фондация "Обществен дарителски фонд
Сливен" и Благотворителен фонд "За моята Украйна". Целта на това споразумение е да обединим усилия в общата
цел - подпомагане на нуждаещи се деца от Украйна и България.
Кампанията продължава с организиране на благотворителен концерт на 10 октомври в зала Сливен, с участието
на известната народна певица Галина Дурмушлийска (известна като "славеят на Добруджа") и представителния
танцов състав "Тракийче" от Сливен. 

В навечерието на първия учебен ден педагогическият екип на СУ "Васил Левски" отправи призив към родителите и
децата: не купувайте цветя, дарете за Мони! Обединени около каузата за набиране на средства за провеждане на
така нужната роботизирана рехабилитация на Моника Георгиева, ученици, родители и гости на тържеството по
случай първия учебен ден, дариха лъч надежда! По-важното е, че учениците и техните родители дадоха своя
принос по пътя към успеха за Мони – посяха надежда и дадоха вяра, че по неравния път тя има тяхната опора.

На 16 септември следобяд, 5-членна комисия от училището отвори кутиите и предаде събраната сума от 10 203 лв.
на майката на Моника – Искра Георгиева. Каузата на СУ "В. Левски" бе подкрепена и от екипа на ДГ "Слънце",
където събраха сумата от 1 200 лв. От Гимназията споделят, че най-трогателни са били личните послания към
Мони, сред които бял плик с надпис "Цветя за Мони" и красиво изписан текст: "Днес цветята се превръщат в
добро… Чудесата съществуват".
Педагогическият екип на училището изказва искрена благодарност на всички ученици и техните родители за
проявената съпричастност! "Заедно подарихме вяра в доброто, нека всеки го предаде нататък!", апелират от
учебното заведение.

Сметката на Моника за набиране на средства е: BG54STSA93000019432292 Моника Николаева Георгиева Банка
ДСК 

БЛАГОТВОРИТЕЛНА ПЕЙНТБОЛ БИТКА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА РОТАРИ КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО И САТЕЛИТЕН
РОТАРИ КЛУБ Павликени събра 905 лв. за оборудване на училището в Сухиндол. В атрактивното съревнование се
включиха общо 14 души, които демонстрираха точен мерник и умело изградени стратегии. Надпреварата завърши
с равенство.

За да имат сили, участниците в битката се подкрепиха с вкусни изкушения, приготвени от възпитаници на школото в
Сухиндол. Събитието завърши с наздравици с превъзходно бяло и червено вино, предоставено от кмета инж.
Пламен Чернев.

Медия: Фокус

Заглавие: Над 11 хиляди лева събраха на 15 септември в СУ "Васил Левски" и ДГ "Слънце" за
рехабилитацията на Моника Георгиева
Дата: 26.09.2022 11:12
Медия: Вестник Росица

Заглавие: Ротарианци събраха 905 лв. за училището в Сухиндол по време на пейнтбол битка
Дата: 27.09.2022 10:02
Медия: Вестник Борба

https://www.rositza.com/30000/nad-11-hilyadi-leva-sabraha-na-15-septemvri-v-su-vasil-levski-i-dg-slantse-za-rehabilitatsiyata-na-monika-georgieva/
https://www.borbabg.com/2022/09/27/rotariantsi-sbraha-905-lv-za-uchilishheto-v-suhindol-po-vreme-na-peyntbol-bitka/


5837 лева са събрани при проведената инициатива в първия учебен ден в СУ "Св. св. Кирил и Методий" за
събиране на средства за пострадалите от наводненията в Карловско и за дете с онкологично заболяване. От
ръководството на училището благодариха за съпричастността и обявиха, че средствата ще бъдат разпределени за
двете каузи. Двете дарителски кутии в СУ "Христо Ботев" ще останат на разположение до края на седмицата. 

Над 3 500 лева събраха от благотворителната инициатива във Втора гимназия за 18-годишния Галин от
Търговище.

Акцията беше подета от ръководството на гимназията преди седмица.

"За нас като образователна институция е мисия да създаваме в подрастващите усещане за взаимопомощ,
подкрепа и съпричастност. Нека покажем, че когато живеем в солидарност и подкрепа, чудесата не се случват
само по Коледа! Нека бъдем светлината в живота на Галин!", се казваше в апела към настоящи и бивши
възпитаници, родители и съмишленици.

Средствата са събирани в дарителска кутия, която вчера е отворена пред комисия от училището.

3 538 лв. вече са предадени на родителите на Галин, а неговата майка благодари чрез пост в социалната мрежа.

В него се казва:

Приятели, по-рано благодарих на всички хора, които ни подкрепиха!
Сега искам да благодаря на ръководството на Второ СУ за кампанията, която организираха в подкрепа на сина ни
Галин, който учи там от I до IX клас. Благодаря на децата, учителите, родителите, които са помогнали и са събрали
сумата от 3 538 лв.

Сега се молим тази терапия, която започваме на 3 октомври в клиниката в Истанбул да даде положителен
резултат.

Новината е тагната с: търговище Второ СУ "Проф. Никола Маринов" средства благотворителна кампания 

Онлайн търг за събиране на пари за лечението на 8-годишния Емил Чапкънов организират феновете от Сектор Г
във фейсбук групата "За нашата родина, за нашите деца".

Необходими са още 42 000 лв. за терапията на момченцето, родено с церебрална пареза, в турска болница. До
момента са събрани едва 18 000 лв.

"Нека да помогнем на поредното българско дете, да може да ходи нормално, да бяга, да играе футбол и да се
радва на детството си!", призоваха организаторите на търга.

За доброто дело ще се наддава за фланелката, с която е играл официални мачове бившият капитан на ЦСКА -
Кристиян Малинов, при гостуването на "армейците" на Ботев Пловдив през 2019 година.

"Ще се наддава само в тази публикация, а краят на търга е на 4 октомври т. г. до 19:48 часа", уточниха
организаторите.

Емил е роден преждевременно и веднага интубиран, поставен на апаратна вентилация в кувьоз. През времето,
което е прекарал в кувьоза са му открили вътрешна хидроцефалия. Трябвало е да се изкача да наддаде нужните

Заглавие: Над 5 800 лева се събраха от дарителските кутии в СУ "Св. св. Кирил и Методий"
Дата: 29.09.2022 08:20
Медия: Козлодуй онлайн

Заглавие: Над 3 500 лева събраха за Галин във Втора гимназия
Дата: 29.09.2022 09:01
Медия: TargovishteBG.com

Заглавие: Фейсбук групата "За нашата родина, за нашите деца" организира онлайн търг за лечението на Емо от
София
Дата: 29.09.2022 10:36
Медия: Столица Бг

https://kozloduy-bg.info/131530/nad-5-800-leva-se-sabraha-ot-daritelskite-kutii-v-su-sv-sv-kiril-i-metodij/
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/41210-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-3-500-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://stolica.bg/zdrave/feisbuk-grupata-za-nashata-rodina-za-nashite-detsa-organizira-onlain-targ-za-lechenieto-na-emo-ot-sofiya


килограми и да бъде опериран за поставяне на вентрикуло-перитонелаен шънт.

След три месеца му е поставено апаратчето в главичката,което е свързано с пикучния мехур, за да може да
изкарва излишната течност от главата.

С това обаче неприятностите на Емо не приключват, детето получава гърч, съпроводен с повръщане,след
направени изследвания се установява,че той има Спастична церебрална парализа изразена от дясно.

8-годишното момченце е голям герой и вече е издържал няколко операции.

Родителите му са установили връзка с турската болница Biruni Universite hastanesi. необходимата сума за
лечението му там е около 30 хил. евро.
Дарителската сметка на Емо:
IBAN: BG06UNCR70001522924988
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: СЛАВКА КОСТАДИНОВА ЧАПКЪНОВА

Реклама 

Дарители помогнаха детска градина в Перник да бъде ремонтирана. Благодарение на тях детска градина "Пролет"
в кв. "Могиличе" е готова да приеме повече деца. 
Детска градина "Пролет" в квартал Могиличе вече изглежда различно. 
"Градината е едно прекрасно бижу", заяви Даниела Йорданова, директор на ДГ "Пролет".
Децата разполагат с чисто нова баня, мивки, тоалетна. Дълги години детската градина не е била ремонтирана
заради липса на средства, предаде bTV.
"Сега като влязох като видях тези деца, смятам, че това са най-правилно изхарчените пари", каза Тодор Белчев,
дарител. 
Рядко се срещат хора, които когато кажат нещо, то тежи повече от всички договори, споразумения", каза Станислав
Владимиров, кмет на Перник. 
Ремонтът е за двеста хиляди лева. След официалното откриване, детската градина е готова да приеме повече
деца отпреди. 

Поредната мащабна благотворителна кампания за събиране на капачки и стотинки за закупуването на детска
линейка и медицинска апаратура в помощ на хиляди бебета и деца, организирана от сдружение "Аз вярвам и
помагам", ще се състои на 8 октомври (събота) във Варна. Желаещите да се включат в акцията могат да предадат
събраното на обособения пункт пред Катедралния храм "Св. Успение богородично" , от 9,00 ч. до 14,00 ч.

Сумата от 250 000 лева бе събрана в предишното издание на инициативата. Хиляди хора от Варна и региона
откликнаха и събираха не само пластмасови капачки, а и директно подкрепиха инициативата с финансови
средства.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

В едно демократично общество гражданските организации са двигател на позитивните обществени промени и
модернизация. Затова те са тези, които имат мнение и знаят какво трябва да се направи, за да могат гражданите
да се сдружават свободно и да има добра среда, в която да развиват гражданските си инициативи.

Заглавие: Дарители помогнаха детска градина да бъде ремонтирана
Дата: 30.09.2022 09:08
Медия: Бургас 24

Заглавие: "Аз вярвам и помагам" с мащабна акция за събиране на капачки и стотинки за детска линейка на 8
октомври във Варна
Дата: 30.09.2022 11:26
Медия: Радио Варна

Заглавие: Какво искат гражданските организации?
Дата: 26.09.2022 11:31
Медия: Български център за нестопанско право

https://www.burgas24.bg/novini/Bylgaria/Dariteli-pomognaha-detska-gradina-da-bude-remontirana-1410535
https://bnr.bg/varna/post/101712695/az-varvam-i-pomagam-s-mashtabna-akcia-za-sabirane-na-kapachki-i-stotinki-za-detska-lineika-na-8-oktomvri-vav-varna
http://bcnl.org/news/kakvo-iskat-grazhdanskite-organizatsii.html


Коалиция Равни БГ проведе кампания под наслов "СРГО не е поредната абревиатура". Основна цел бе допитване
до българския граждански сектор и събиране на предложения за това какви да са стъпките, за да работим по-
ефективно и резултатно като граждански организации в България.

За допитването

Анкетата е част от Кампанията за определяне на приоритети за подкрепа на граждански инициативи на Коалиция
РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението - Български център за нестопанско
правo, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти, сдружение Еквилибриум в
партньорство с фондация Impact Drive, сдружение ПРО ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink - Гражданска мрежа,
Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум.

Допитването се проведе онлайн в периода 25.07.2022 – 29.08.. На респондентите бе предоставена възможност да
подредят по важност по 3 предварително формулирани приоритети в рамките на четири основни теми:

Разпознаване ролята на гражданските организации
Активизиране на гражданските организации
Подкрепа на граждански инициативи
Защита на гражданските свободи/пространство;

както и да дадат собствено предложение за приоритет.

В анкетата взеха участие 300 респонденти (на фона на близо 370 организации, които гласувха на изборите за
членове на СРГО), като 81 от тях са оставили и собствени предложения за приоритети.

Резултатите в числа

ПОПЪЛНИТЕ ТАЗИ КРАТКА АНКЕТА, за да разберем какво можем да направим по-добре.

По тема "Разпознаване ролята на гражданските организации" като най-разпознаваем приоритет с одобрение от
над две трети (66.5 %) от респондентите е "Приемане от всички държавни институции на стандарти за обществени
консултации, които съдържат минимални изисквания за реда и начина на провеждане на консултации в различни
формати – онлайн, събрания и др."

По темата "Активизиране на гражданските организации" с одобрение от почти половината респонденти (48.9 %) е
приоритет "Подкрепата за застъпничество и участие."

По темата "Защита на гражданските свободи/пространство" най-често посочваният приоритет от страна на
респондентите е необходимостта от "Анализ на заплахите и създаване на решения за справяне с последиците от
дезинформация."

В тема "Подкрепа на граждански инициативи" водещ приоритет според участниците в допитването става
"Увеличаване на ресурсите за подкрепа на граждански инициативи, осигурявани от националния бюджет и
държавната администрация."

Постъпилите нови предложения за приоритети могат да се обобщят в следните направления:

- нуждата от създаване на устойчива среда за социално предприемачество,

- условия за изграждане на капацитет на НПО,

- повишаване на доверието към гражданските организации,

- подобряване взаимодействието между НПО и местна власт,

- активни граждански съвети,

- равен достъп и ясни правила за финансиране.

С всички постъпили предложения без редакция можете да се запознаете в Анекса към този анализ.

Какви изводи можем да направим:

Водещ приоритет е да има повече възможности за ефективно участие

От най-важните приоритети за организациите остава възможността да са активни - развитието на възможностите
за застъпнически дейности и вземане на участие в процесите по вземане на решения. Показателно за това е че
почти двойно повече респонденти са предпочели като основен приоритет по тема "Активизиране на гражданските
организации" застъпничеството пред подкрепата за доброволчество или подкрепата за дарителство. Над 2/3 от
респондентите също така са изтъкнали като основен приоритет по тема "Разпознаване ролята на гражданските
организации" нуждата от приемане от всички държавни институции на стандарти за провеждане на обществени
консултации. Сред постъпилите допълнителни предложения също има такива насочени към подобряване на



възможностите за застъпничество. Така например сред тях се откроява нуждата от развитие на юридическия
капацитет на организациите (виж 19 и 61 от Анекса); нуждата от ефективни механизми за гражданско участие (виж
23, 33, 47 от Анекса) и нуждата засилено участие на ниво местна власт (виж 33 от Анекса).

Нуждата от приоритизирането на развитието на застъпничество кореспондира и с резултатите от последния
Индекс за устойчивост на НПО в България, според който:

"През 2020 г. се наблюдава влошаване в застъпничеството на НПО, тъй като правителството ограничи
възможностите на НПО да участват в процесите на вземане на решения и диалогът с правителствените институции
бе труден. В социалната сфера, например, НПО не участваха активно в разработването на правилата, свързани с
прилагането на Закона за социалните услуги. НПО, които работят в сферата на околната среда, също имаха
затруднения с достъпа до съответните институции, както и до информация, която би трябвало да се оповестява
публично. Например, налагаше им се да предприемат съдебни действия, за да получат достъп до информация за
качеството на въздуха".

Хроничното недофинансиране е ключов проблем за гражданската активност

Резултатите от анкетата също така показват, че гражданските организации считат за нужно увеличаване на
ресурсите за финансиране от страна на държавата на граждански инициативи. Този приоритет също
кореспондира на резултати от Индекса за устойчивост на неправителствените организации в България, според
който България ежегодно бележи най-лош резултат по критерии "Финансова устойчивост." Нуждата от улеснен
достъп до финансиране също така се подкрепя и от постъпилите допълнителни предложения (виж 49, 51, 52, 68,
78 от Анекса). Важно е да се отбележи и нуждата на организациите от подкрепа (правна и административна) за
кандидатстване по различни финансиращи механизми (виж 52 от Анекса).

Има ли пропаганда срещу НПО?

В контекста на общоевропейската тенденция за борба с дезинформацията, и българските организации поставят
тази тема като водеща по тема "Защита на гражданските свободи/пространство." От постъпилите допълнителни
предложения се изтъква и нуждата от борба с друга злоупотреба със свободата на изразяване – езикът на
омразата (виж 4 от Анекса). В тази връзка един от респондентите е предложил СРГО да бъде координатор на
различни инициативи.

Оттук накъде?

Индексът за устойчивост на неправителствените организации в България през последните години показва трайна
тенденция средата за граждански организации в България да става все по-неблагоприятна. Това е тенденция в
цяла Източна и Южна Европа, но, както всички видяхме, когато стане истински трудно, на първа линия са
гражданските организации (при кризата с COVID 19 те поеха сериозна част от подкрепата към най-уязвимите и
изоставени хора, първи подкрепиха бягащите от войната в Украйна, доброволците на НПО помагат при всички
наводнения, пожари и природни бедствия). Но гражданските организации имат по-големи мечти от това само да
спасяват, те имат заявка истински да участват в позитивната промяна на обществото.

Това налага държавата да преосмисли политиката си по отношение развитието на гражданския сектор в страната,
да я структурира и да я насочи към дефиниране и следване на конкретни приоритети. Предприемането на активни
действия от страна на държавата за защита и развитие на гражданското пространство е нейно задължение, с
изпълнението на което се гарантира правото на сдружаване.

"…истинското и ефективно зачитане на свободата на сдружаване не може да бъде сведено само до задължението
на държавата да не се намесва; едно чисто негативно разбиране не би било съвместимо нито с целта на член 11,
нито с тази на Европейската конвенция за правата на човека като цяло. Следователно могат да съществуват
положителни задължения за осигуряване на ефективното упражняване на правото на свобода на сдружаване"
Европейски съд за правата на човека[1]

Всички тези приоритетите ще бъдат представени на Съвета за развитие на гражданското общество, който трябва
да се пребори за една модерна Стратегия за подкрепа на гражданските инициативи в България.

Кампанията продължава като СРГО е повече от абревиатура – следете актуална информация на www.ngo.vote

За да направим нашите усилия максимално ефективни моля ПОПЪЛНИТЕ ТАЗИ КРАТКА АНКЕТА, за да разберем
какво можем да направим по-добре.

Анекс – постъпили допълнителни предложения

1

Създаване на устойчива среда за социално предприемчество в цялата страна чрез използване на подходи отдолу-
нагоре, като например механизма на програмата ЛИДЕР.

2



Финансиращите организации трябва да осигуряват като минимум покриване на административните нужди на
проекта, който финансират + МРЗ на служителите по проект и от там нататък според квалификацията, опита и
естеството на задачите им и да бъдат глобявани като всеки друг работодател, който не осигурява спазването на
Кодекса на труда и Конституцията. Горните приоритети в голяма степен са булшит, идея си нямам от къде сте "си ги
изсмукали от пръстите" и то без да оставяте пространство за други версии. Например: ролята на гражданските
организации не е "консултации", а равнопоставено участие във взимането на решения и разработването на
политики. Неизбежно излизайки на първо място, това подронва ролята на ГО, а не я засилва. По подобен начин
изброените дейности в "активизиране на ГО" отразяват една тясна дефиниция на ГО като доставчици на услуги,
което подменя реално и ролята, и смисъла им. Въобще отговорите в цялата анкета са зададени като че ли ги е
измислил някой, който се чуди как да задуши и дозабие на дъното ГО. Ползват се неолиберални опорки
американски стил от реториката, която унищожи още преди да са се родили българските ГО.

3

Гражданските организации, като партньор на публичните и стопанските организации. 1. Създаване на механизми
за участие на гражданските организации в публично-частни партньорства; 2. Създаване на механизми и
определяне на конкретни сектори за работа на гражданските организации и публичните организации, държавна
администрация и общини. 3. Подобряване на достъпа и процедурите граждански организации да поемат публични
функции и ги управляват.

4

Създаване на национална коалция от комуникационни експерти, медии, държава, бизнес, НПО за борба с езика
на омразата и дезинформацията. Дезинформацията е пряка заплаха за националната ни сигурност, за
гражданските свободи, за свободата на словото и пряка заплаха за имиджа в обществото на гражданските
организации и всички последици от това. Необходима е много по-задълбочена и всеобхватна образователна
работа с различните вързастови групи в обществото: за повишаване на мейдийната грамотност, за различаване на
фалшиви новини, за противодействие; за разобличаване на общоизвестни тролове и български фабрики за
фалшиви новини, на хора, които сеят омраза, нетолерантност; за гластност на проблема в медиите. Необходима е
национална медийна и комуникационна кампания по въпроса. Задълбочена работа с децата в училище, с
възрастните хора, които стават жертви от незнание. Има НПО, които правят добри неща в тази посока, но това не е
достатъчно. Бизнесът със сигурност има много какво да допринесе чрез своите ресурси и знание. Да се
противодействие на езика на омразата в политиката, който се превръща в стандарт и норма на поводение. Не
трябва да спираме да говорим по тези проблеми - но всички заедно. СРГО може да е инициатор.

5

Насърчаване на гражданските инициативност чрез финансова подкрепа от страна на държавата.

7

Осигуряване на безплатно ползване на общински/държавни помещения от НПО.

7

Подкрепа на гражданските организации, които се борят за привеждането на българското законодателство в
съответствие с международните правозащитни стандарти.

8

1.Създаване на стандарти за публично финансиране на основата на ефективност на гражданските организации.
Приемане на необходима правна рамка, която да допуска процентно финансиране, според обхвата на
въздействие и достигане до крайни бенефициенти на различните организации по дейности. 2.Преглед на дейности
където има припокриване на цели между граждански организации и публични институции. Недопускане
предоставянето на услуги от държавни органи и граждански организации от един и същи вид. 3. Приемане на
правна рамка и уеднаквяване на определенията във връзка със социалното предприемачество.

9

Равнопоставено участие на гражданските организации в мониторинг на гражданските и обществените инициативи
в защита на правата и активността на гражданите.

10

Създаване на условия за изграждане на капацитет на гражданските организации

11

Подобряване на съвместните инициативи между различни организации. За да се разширяват капацитета и да
достигат до по-голяма група заинтересовани. Пример: екологични и социални проекти в едно.

12



Към тема ""Защита на гражданските свободи/пространство" - приоритет "Активно действие срещу
дезинформацията, включващо усилия за оспорване и неутрализиране на фалшивите новини онлайн в зародиш".
Това ще предотврати до голяма степен влиянието на консервативни и други групировки и движения, които целят да
засегнат мисленето на най - уязвимите сред нас, а именно възрастните хора в интернет пространствата.

13

Държавата да стимулира механизми и платформи за създаване на коалиции от организации на гражданското
общество по определени теми. Тематичното коалиране на НПО би създало много предимства за общи инициативи
и дори проекти. Държавата следва да поощрява това.

14

Регламентиране на равни възможности за кандидатстване пред Национални програми за заетост, целеви
програми към отделните министерства, мостово финансиране за изпълнение на проекти

15

Реални обществени обсъждания с поканени в тях организации, чиято дейност ги засяга.

16

Репродукривно здраве - разпространение на информация за най-честите проблеми и възможностите за
безплатни прегледи чрез кампании на граждански организации (напр. фондация "Ендометриоза и репродуктивно
здраве").

17

- Създаване на механизми за гарантиране на правото на граждански организации за извършване на обществен
контрол по отношение на дейността на държавната администрация; - По-голяма подкрепа, вкл. и финансова, за
развитие на малките доброволчески организации, които нямат офиси и назначен персонал, но имат история и
желание за развитие. Като пример мога да посоча сдружение "На ти с Природата" (http://iwns.org) - доброволческа
организация с голяма активност, членове на Eurogroup for Animals, която финансира дейностите си основно с
лични средства на членовете си. Ако има подкрепа от стрна на държавата (основно финансова, за заплащане на
услуги на юристи и други експерти), такава организация би била много по-ефективна и полезна за обществото.

18

Подкрепа и даване на шанс за успешен старт на новосъздадени НПО, които работят в сферата на образованието,
здравеопазването и социалната интеграция на деца.

19

Повишаване на доверието в ЮЛНЦ с подкрепа от политици, институции и общественици.

20

Предоставяне на средства на НПО за различни дейности, за повишаване на капацитет на сдруженията. Даване на
възможности на работещи организации да се доразвиват като се подкрепят в дейности със финансиране, не във
вид на конкурси със проекти , които ще финансират едни и същи НПО години наред, а другите да нямат достъп до
средствата. Сдружения, които работят да имат достъп до финансиране и това да е прозрачно и публично.

21

Гаранции, че гражданското участие няма да е фиктивна част от нормативна процедура. Изграждане на различни
механизми за активно участие, което да е част от национална политика за участие на гражданите. Т.е. трябва да се
гарантира устойчовост при смяна на властта или политическа криза.

22

Намаляване на административната тежест и хилядите изисквания при изготвяне и финансиране на проекти в
България -например АХУ ,оперират с държавни средства ,а създават много проблеми на по-малките НПО-та и не
сме сигурни в тяхната обективност.Повече подкрепа трябва за малките организации, защото всяка една
организация обхваща определен кръг от бенефициенти и така се достига до повече и различни хора.

23

Анализ и оценка на функционирането на гражданските организации в други европейски страни с цел извличане на
добри практики, които да залегнат в основата на законодателството в България.

24



В темата "Разпознаване ролята на гражданските организации" думата "насоки" да се смени с "мерки"

25

Подобряване на сътрудничеството между гражданските организации.

26

Условия за фермерски пазари

27

За представителите на граждански групи да се изисква да са работещи и образовани. Да са запознати със
законодателните нормативи. Да участват в медийни изяви само ако имат съответната квалификация и
професионален опит.

28

Статистическо отчитане. Достъп до статистическа информация. Разработване на статистическа сметка за
дейността на гражданските организации в контекста на неправителствения сектор, обхващащ и социалната
икономика.

29

Приемане на изисквания за ясно управление и минум дейност на НПО и ограничаване създаването не "кухи"
организации, които не добавят стойност към ГО, които дифузират и без това малкото ангажирани доброволци и
реално участващи в граждански инициативи граждани. Повишаване на информираността относно гражданските
инициативи и добавената стойност на дейностите на работещите НПО в различните сфери на обществения живот.

30

Нещото, което от нашият опит сме видели, че работи най-добре, без значение каква тема засягаме, дали
рециклиране, дали нещо друго, е да се потърсят примерите, които имат най-голяма ефективност, без значение
дали са големи организации или малки, и на тях да се дава гласност и да се следва "принципа" на ранота и просто
да се увеличи мащаба.

31

Споразумения за сътрудничество между НПО и местната власт. В основни линии тези споразумения ще отразяват
постигнатото съгласие между представителите на НПО и местната власт . Във всеки град е необходимо да се
изготвят и прилагат споразуменията за сътрудничество, подкрепа и съдействие. Възможните области за
сътрудничество са :повече възможности за местната общност; подпомагане на целите и каузите на
организациите;; подобряване на партньорството и сътрудничество с местната власт; включване на местните групи
в по - добро общностно планиране. Политическата апатия продължава да расте, заедо с нея и ниското доверие в
изборните, в държавните институции, както и към гражданското участие. Институциите не подкрепят гражданските
структури, липсват ясни и открити процедури за участие на гражданския сектор. Недостатъчното педставяне на
граждански групи в правителството, сред местната власт води до пренебрегване на обществено значими
проблеми. Крайно време е преформулирането на политиката да се основава на достъпа до информация и
възможностите за диалог между гражданския сектор и институциите. Макар и позакъснели са предлагат по -
големи възможности за подобряване на демократичната практика и организираното гражданско общество, да се
насърчава по - голямото участие гражданите и не на последно място да се повиши ролята и авторита на
гражданския сектор.

32

Намаляване на административната тежест при регистрация на НПО

33

Образованието като приоритет в развитието на обществото, чрез всичките измерими форми на формалното и
неформалното образование.

34

Имаме нужда от граждански съвети с достъп до всички държавни институции и увеличаване възможностите за
информация и подпомагане на държавни средства до НПО. Реално това е делегиране на държавни отговорности
обратно на обществото, което е добре, когато обществото го търси.

35

Идеята е изцяло сбъркана, защото произлиза от презумцията, че гражданските организации са бели и добри, а те
се изучиха много добре напоследък да симулират и да имитират Народното събрание и държавната



администрация. Трудно се открива ефективност сред сектора, трудно се задържат смислени каузи и отделни
лидери са загубили смисъла на дейността на сектора.

36

Законотворчески партньорства с публичните институции.

37

Развитие и утвърждаване на гражданските организации като алтернативен доставчик на различни услуги, които в
момента се предоставят от държавата и общините, което е скъпо и неефективно и изисква огромен финансов
ресурс.

38

Гарантиране на правото на избор и премахване на запрещението на хората с интелектуални затруднения и
психично здравни проблеми.

39

Медийна и информационна кампания за подобряване на публичния имидж на гражданския сектор.

40

Ясно разграничаване на НПО работещи в обществена полза от организациите работещи в частна полза.
Синдикалните и работодателски организации са носители на частен интерес и не могат да подменят
гражданското общество. Осветляване и прекратяване на процесите на пряко финансиране на СИП от държавата.
Това е откровено корупционен процес, който унищожава процесите на формиране на политики.

41

Инициативи, свързани с намаляване на Предразсъдъците свързани с расова принадлежност, пол и сексуална
ориентация.

42

Създаване на гаранции за младежката работа като фактор за активиране на младежкия потенциал.

43

Въвеждане на гражданско образование в училищата и изграждане на гражданско самосъзнание у подрастващите.
Гражданското общество в българия е толкова безумно смешно малко, че почти няма значение, когато 90% от
хората живеят в апатия и мизерия, а останалите са част от някакъв вид незаконна дейност. Гражданите трябва да
осъзнаят, че имат правото да изискват от държавата добър живот.

44

Според мен, е важно деца от ранна възраст, да бъдат приобщавани към различни инициативи и доброволчество, в
полза на обществото и уязвимите групи. Това може да се случва през училището, социалните мрежи, местни
организции - читалища, спортни клубове и т.н.

45

Нямам спомен дали обсъждахме правната база за съществуване и функциониране на гражданските организации.
Чрез допълнения в закона за ЮЛНЦ да се конкретизират роля, функции, параметри на участие в обществения
живот,финансиране и др. специфики.

46

Политическо/гражданско образование, актуализиране и засилване.

47

Справедливо и равнопоставено финансиране на нестопанските организации.

48

Активно участие на ГО във всички възможни фоурми, работни групи, общински структури с цел предоставяне на
тяхната експертиза и търсене на най-доброто решение за всички граждани

49

Гражданското общество е бедно.Условията за проекти-финансиране са Умопрачителни!!!!Проекти се дават на



,,отличници,,-едни и същи хора.Има фирми,които приемат поръчки за писане на проекти!Можем ли да оправим
света и държавата и обществото?

50

1. Създаване на законови и други условия за повече "прехвърляне" на определени дейности/мерки, извършвани от
държавата към граждански организации със съответстваща експертиза. 2. Създаване и прилагане на механизми
за оценка на ефективността и въздействието на тези "прехвърлени" от държава дейности. 3.Създаване на
възможности за безплатна консултация на граждански организации във връзка с възможности за финансиране,
области за интервенция и др.

51

Припознаване и подрепа за гражданските организации като като партньори с конкретна експертиза и ресурси за
разрешаване на на конкретни проблеми и подкрепа на местни и национални институции в области, в които имат
недостиг на капацитет и ресурси

52

Трябва да има ясно разписани правила кога една организация трябва да бъде подпомагана и по какъв начин. В
момента има безумно много СНЦ, ансамбли и частни читалища, които развиват страхотен бизнес и търговска
дейност, без да имат нужда от подпомагане. Това води до множенето на подобни организации и оронване
авторитета на народните читалища и другите държавни културни и образователни структури.

53

Защита на гражданските свободи!

54

възстановяване имиджа на НПО сектора

55

Смятам, че би било значимо и ефективно, ако се проведе кампания с беседи/кръгли маси/проекти в училищата
(средно и гимназиално образование), която да работи в темата ценности и по-конкретно съпричастност и
доброволчество. Бих работила по такъв проект доброволно.

56

Подпомагане на младите граждански организации. Осигуряване на равен дотъп до възможности за участие във
вземането на решения.

57

Подпомагане на гражданските сдружения и техните инициативи от създадени специални общински и национални
фондове.

58

Създаване и залагане в законодателството на механизми и процедури за осъществяване на граждански контрол
върху работата на институциите. Подкрепа на НПО за създаване на юридически екипи.

59

Необходимо е да започнат разговори с министерство на образованието за това обучението по гражданско
образование в училищата да се води от представители на гражданските организации или като начало поне - в
часове по гражданско образование задължително по определени теми касаещи работата на НПО да се канят
мести или неместни НПО.

60

Приоритет към развиването на социално самосъзнание в българина ,подобряване на гражданския контрол върху
институции в национален и местен мащаб

61

Работа по изчистване на името на сектора

62

Създаване на механизъм/и за оценка на дейности на граждански организации с цел осигуряване на устойчивост
на системообразуващи и ключови такива чрез държавна подкрепа. (Пример: случаят с горещата линия на НМД). В



исторически план това се е случвало у нас, например с БАН и БНР, които са възникнари като граждански
инициативи

63

Работещ механизъм за мониторинг на организациите, работещи в обществена полза - така, че тези които са
създадени в обществена полза, но реално имат различни цели, да бъдат идентифицирани и изваждани от
процесите за работа с легитимните организации. Това може да става, както през реален мониторинг на
съществуващите отчетни механизми (АВ), така и през изваждане на нелегитимни организации от структури и
механизми за работа с държавата.

64

Финансиране на НПО - при обявяване на програми НПО да не се състезават наравно с организации, които вече
получават държавна издръжка.

65

Подкрепа за граждански инициативи - намаляване на административната тежест при кандидатстване и повече
прозрачност при оценката на проекти.

66

Бих предложила следната редакция с допълнение на приоритетите от т. 1. Приемане от всички държавни
институции на стандарти за обществени консултации, които съдържат минимални изисквания за: реда и начина на
провеждане на консултации в различни присъствени или онлайн формати; съгласуване на обратните връзки или
позициите на участниците в обществените консултации; прозрачност на мотивите за избор на определени мерки
или решения.

67

Допълване на приоритет Приемане от всички държавни институции на стандарти за обществени консултации,
които съдържат минимални изисквания за: реда и начина на провеждане на консултации в различни присъствени
или онлайн формати; мотивите за приемане или отвхърляне на направени в процеса на обществените
консултации предложения.

68

1. Увеличаване на ресурсите за подкрепа на граждански инициативи, осигурявани от националния и общинските
бюджети на НПО, работещи в критично важно сфери като социални услуги и здравеопазване. 2. Изсветляване на
чуждестранното финансиране на НПО, работещи по проекти, влияещи на вътрешнополитическата среда в
България с цел намаляване на това влияние.

69

Образователен форум на тема сексуално здраве

70

Медиите да бъдат сред хората. Да се правят анализи от социални предавания. Да има застъпници за
гражданските сдружения. Да има онлайн платформа - "Глас народен, глас Божи".

71

Включване на граждански организации като наблюдатели в тристранките

72

Преоритетите на гражданските сдружения е да работят за изграждане на действащото гражданско общество в
Република България , – за възраждане на традиционните национални добродетели и морал, – за социално
ориентирана икономика с пазарни принципи чрез пълно мобилизиране на вътрешните ресурси на българското
общество, – за интегрирането на Република България в Европейския съюз , НАТО и света , – за издитане на ролята
на обществените организации и на обществото катко цяло , – за организиране и подкрепяне на инициативи и
прояви , насочени към укрепване и активизиране на гражданското общество в България

73

Намаляване на административните тежести при опериране като гражданска организация;

74

Система за финансиране на НПО свързана с ясни правила за бизнеса и данъчни облекчения.



75

Създаване на законова възможност (и дори задължение) за директно и ефективно участие на организациите в
работата на съответните институции, съобразано с индивидуалните параметри и нужди на всеки отделен случай.
Например активно участие на специалисти от организации като "Карин дом" в обучението на деца със СОП в
общообразователните училища, както и на техните директни учители, като това е съобразено с нуждите на всеки
конкретен случай. Примерът е в сферата на образованието, но идеята е да е приложим във всяка друга.

76

Ясно и лесни процедури по участие на НПО-тата в различните държавни институции, Подкрепа за различни
граждански инициативи, а не само в заложените от държавата проекти, Борба с дезинформацията и
конспиративните теории около НПО-тата,

77

Въвеждане на възможност гражданските органицации да внасят предложения, които да влизат в дневния ред на
общинските съвети без посредничеството на общински къветници

[1] CASE OF OURANIO TOXO AND OTHERS v. GREECE, 20.01.2006 https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?
filename=6013&file=Annexe2
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