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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Под наслов "Super Октомври", IT гимназията организира поредица от събития и работилници за учениците от града
и региона

През месец октомври ПГКНМА "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 тероретични и
практически познания в различни направления.

Роботите идват в Стара Загора

Първото събитие "Роботите идват в Стара Загора" ще се проведе на 08.10.2022 г. 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. Ще се видят на
живо различни роботи и ще могат да научат повече за това как се програмират роботи и изкуствен интелект.
Съвместно с ПАРА – асоциацията по роботика, ще срещнем младежите 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

Следващата събота, на 15.10.2022 г., отново в сградата на IT гимназията на ул. "Стефан Сливков" 7 ще се проведе
събитие "IT за всеки: Момичетата и технологиите". По времена еднодневната работилница, момичета, които имат
интерес в технлогиите 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.

Целта на работилницата е момичетата да бъдат мотивирани, вдъхновени и да им бъде вдъхната увереност, за да
се ориентират към обучение с технологичен профил още след 7 клас, с което да си осигурят сигурна работа в едни
от най-търсените професии в света.
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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 (2 дни по 5 часа), младежите ще работят с един от най-модерните и привлекателни в
момента езици – Python. Този модел е вече изтестван 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
2017г. и подкрепя създаването на различни дигитални умения сред младежите. Страните, които участват са над
20, включително Австрия, Босна и Херцеговина, България, Гърватска, Чехия, Франция, Германия, Унгария,
Ирландия, Италия, Казакхстан, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Испания и др.Събитията
от програмата Meet and Code се осъществяват с подкрепатана SAP, Techsoup, ФондацияГражданскиинициативи.
Организатори за града са доброволци от IT бизнеса в партньорство сОбщественДарителскиФонд – Стара Загораи
местни IT компании.

Детският фонд на ООН призовава за цялостно внедряване на система за ранно идентифициране и ранна
интервенция спрямо деца с увреждания у нас 
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 са част от изводите от национално изследване на УНИЦЕФ
България, което се фокусира върху социалните норми към децата с увреждане и затруднение в развитието от 0 до
6 години и е осъществено от социологическа агенция "Глобал Метрикс". То 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.
Изследването хвърля светлина върху това какво хората възприемат като увреждане и какво не; какви са нагласите
на родителите на деца с увреждания и на деца без увреждания; какви са нагласите към институциите и политиките
за деца с увреждания (образователна система и приобщаващо образование, здравни услуги, живот в/извън
семейството), както и какви са нагласите сред самите деца и младежи – както такива с увреждания, така и без.
Целта е да се докаже причинно-следствена връзка между преобладаващите социални норми и рисковете от
социално изключване и нарушаване правата на децата с увреждания и затруднения в развитието и да насочи
вниманието към нуждата от цялостна система за ранна интервенция при децата на възраст 0-6 г. в България.
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". Открояват се нагласите, че децата с увреждания са по-неуверени и
по-зависими/безпомощни от останалите деца, а децата без увреждания – по-независими/по-силни от децата с
увреждания. Родителите изпитват основно емоции на жалост и емпатия – "съжаление", "съчувствие",
"състрадание", "разбиране", "те не са виновни, че са се родили така". Безсилието да се помогне на децата в нужда
води до самообвинение и поражда "чувство за вина". 
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" ли 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%. 
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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. Въпреки това и за двете групи
деца има високи нива на съгласие с това твърдение. Отглеждащите дете с увреждане по-често споделят мнението,
че децата с интелектуални увреждания би трябвало да бъдат в специални образователни институции, докато при
полагащите грижи за деца със затруднения в развитието се наблюдава обратна тенденция.
Сред родителите на деца без увреждания преобладават нагласите, че в повечето случаи отношението към децата
с физически увреждания и интелектуални затруднения на възраст 3–6 години не е същото, каквото е към
връстниците им. Респондентите смятат, че в детската градина те често са изключвани или ограничавани в
цялостното си развитие и приобщаване поради тяхното увреждане или затруднение. 
Според интервюираните експерти често децата със затруднения в развитието, дори да са включени в учебния
процес и да присъстват в класната стая, не са успешно приобщени към колектива. Обичайно са позиционирани
най-отзад и отстрани в самите стаи, придружавани са от възрастен – родител или друг в ролята на личен асистент,
и ако са тихи и спокойни, остават почти незабележими.
От гледна точка на родителите на деца без увреждания, участвали във фокус групи, нагласите относно
възможността децата с увреждания да бъдат в обща група в детската градина заедно с деца без затруднения в
развитието, зависи от степента на увреждане на детето, от една страна, а от друга – от наличието на специалист,
ресорен служител. 
Според фокус групите с родители на деца с увреждания техният опит често е свързан с подписки срещу
включването на децата и липсата на капацитет да се посрещнат образователните им нужди в рамките на учебните
заведения. Според родителите в образованието има много наредби, които на теория гарантират прилагане на
приобщаващото образование като част от държавната политика, но всъщност "всичко е само на хартия". Така
например в детска градина са отказали да приемат дете със синдром на Даун, тъй като са се притеснявали да не
зарази останалите деца. Майка от Севлиево разказва как в неофициален разговор директорът на детската
градина, която детето посещава понастоящем, я заставя да му осигури частен учител. Друго условие в рамките на
образователната система, което често нарушава правата на децата с увреждания и затруднения в развитието, е
физически недостъпната среда. 
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." Родителите споделят, че е неприятна практика хората да правят
коментари пред децата, макар и добронамерено, за състоянието им, особено когато детето вече е голямо и
осъзнава затруднението си, както и да употребяват израза "такива деца", който често използват дори специалисти.
Родителите разказват за ситуации, в които други родители не позволяват на децата си да играят с техните, тъй като
се притесняват от подражание и негативно повлияване в развитието на собствените си деца. Споделят за
различно, негативно отношение, което получават от страна на учителите в детските градини, от лекарите, от
съседите, от приятелския си кръг. 
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. 

Допълнителни ресурси:

Резюме на изследването можете да откриете ТУК
Презентация на цялото изследване можете да намерите ТУК
Повече информация за инициативата на УНИЦЕФ България за ранно идентифициране и ранна
интервенция към децата с увреждания и забавяне в развитието можете да прочетете ТУК

Кратък документален филм за две семейства в България, едно с достъп до услуги за ранна интервенция, другото –
без. 

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

Проучването е дело на Ася Чанева.

Ася Чанева е автор и водещ на рубриката за екология и климат "Зелени минути" в предаването "Лабиринти на
познанието". Рубриката се излъчва от 7 януари 2021 г. всеки четвъртък след 16 часа по програма "Христо Ботев" на
БНР.

От началото на юли Ася Чанева е в OCJN – Оксфордската мрежа за климатична журналистика. OCJN е програма
на института Ройтерс.

OCJN работи с репортери и редактори по целия свят, като ги подкрепя да развиват качеството, разбирането и
въздействието на журналистическото отразяване на климатичните промени.

В момента OCJN обучава 100 журналисти от 56 държави, само 9 са от Източна Европа, а Ася Чанева е първият и
единствен български журналист, приет в програмата.

Проучването "Възстановяването на крайбрежни екосистеми - мисия възможна" показва:

Заглавие: Възстановяването на крайбрежни екосистеми – мисия възможна - част 2
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• 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 две поредни издания на "Зелени минути" ви запознаваме с проекта: "Поддържане на симбиозата човек -
езеро в полза на европейско значими видове и местообитания с кратко заглавие: "Лагуната на живота" Той се
изпълнява в "Натура 2000" зона Атанасовско езеро.

Атанасовското езеро е едно от Бургаските езера, намира се на север от Бургас, а южната му половина е в рамките
на града. Пътят Бургас – Варна разделя езерото на две половини. Северната част е с лиманен характер, а южната
е с белези на лагуна. Общата площ на езерото е 1690 ха, дълго е 9 км, широко 4.3 км. Водното огледало е
разделено на басейни с различна големина чрез диги и валове. Дълбочината на езерото е 30 см, а водите му
са свръхсолени. Естествените крайбрежни местообитания са превърнати в солници през 1906 г.

Разнообразните местообитания в езерото привличат за хранене, гнездене и почивка множество видове птици,
крайбрежната лагуна е най-богатото на птици място в България. В района на Атанасовското езеро се
наблюдават над 315 вида птици от близо 450 вида, срещащи се в страната ни.

Всеки размножителен сезон там гнездят: кокилобегачи, саблеклюни, морски дъждосвирци, речни и белочели
рибарки. Блатната лястовица също се размножава в лагуната или по бреговете ѝ. Тя е избрана за символ на
резервата. Срещат се и стридояди, малки черноглави чайки и дебелоклюни рибарки.

Лагуната Атанасовско езеро е разположена по трасето на втория по сила миграционен поток на птиците в
Европа, наречен Via Pontica. Тя е типично "място с тесен фронт на миграция" за прелитащите, реещи се птици.
По време на есенната миграция тук могат да се наблюдават около 240 000 бели щъркела, над 30 000 розови
пеликана и около 60 000 грабливи птици. В цяла Европа тук е най-голямата концентрация на мигриращите
розови и къдроглави пеликани, тръстикови блатари и вечерни ветрушки. Атанасовското езеро се нарежда на
второ място след Босфора по броя на прелитащите малки кресливи орли.

Само в много студени зими плитките свръхсолени води на лагуната замръзват. Затова тя е предпочитано място за
нощуване на зимуващите къдроглави пеликани, големи белочели, сиви и червеногуши гъски. Атанасовското езеро е
най-важното място за размножаването и зимуването на белите ангъчи.

През 1980 г. северната половина на езерото е обявено за резерват. През 1981 г. южната половина и територии
покрай бреговете на езерото са обявени за буферна зона. През 1984 г. Атанасовското езеро е обявено за Влажна
зона с международно значение съгласно Рамсарската конвенция, като през 2003 г. територията ѝ е разширена.

Според изискванията на Закона за защитените територии през 1999 г. защитената територия е прекатегоризирана
в "поддържан резерват". През 2007 г. буферната зона става "защитена местност Бургаски солници". От 2008 г.
Атанасовското езеро вече е част от Европейската мрежа Натура 2000.

Проектът: Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания с
кратко заглавие: "Лагуната на живота" се изпълнява в езеро зона Атанасовско езеро.

Неговите цели са:
• да осигури пълно възстановяване на екологичните процеси, поддържащи уникалното биоразнообразие на
Атанасовско езеро
• да създаде самоустойчив финансов механизъм, който да позволи дългосрочно опазване на лагуната Атанасовско
езеро
• да популяризира ползите от "Натура 2000" зона Атанасовско езеро

Проектът е шестгодишен и трябва да приключи до 30 септември 2024 г.

Партньори по проекта са: Българска фондация "Биоразнообразие", Българско дружество за защита на птиците
(БДЗП) / BirdLife България, Черноморски солници АД, "Заедно 2011".

Проектът "Лагуната на живота" е нова възможност да се опази симбиозата човек-природа в Атанасовско езеро.
Проектът е един от най-сложните и комплексни опити за възстановяване на местообитания и управление на
крайбрежна влажна зона в Европа.



По проекта "Лагуната на живота" има разнообразни дейности , повече научаваме от Дияна Костовска,
ръководител на проекта.

"Добивът на сол в Атанасовско езеро се извършва по традиционен начин, който е щадящ за околната среда и
не се отразява негативно на обитателите на резервата. Солта се събира само веднъж годишно, но продължава
между 2 и 6 месеца. Солодобивът е един добър пример как стопанската дейност може да не вреди, а напротив
да подпомага и пази благоприятните условията за съществуването на голямо биоразнообразие в района.
Събирането на солта в Атанасовско езеро се извършва на ръка – с лопати, това е много тежка работа и все по
малко хора стават солничари, това е една от изчезващите професии. Солниците в Черно море са много малко,
единствената действаща у нас солница е тази в Атанасовско езеро. А солниците са част от нашето исторически
наследство." – разказва Диана Костовска, ръководител на проекта "Поддържане на симбиозата човек-езеро в
полза на европейско значими видове и местообитания ("Лагуната на живота".)

В края на лятото БДЗП събира доброволци, които в продължение на седмица живеят на палатки в северния край
на Атанасовско езеро. Те участват в различни природозащитни дейности – създаване и ремонт на острови и
платформи, където живеят и гнездят птици, косене на растителността около водата, почистване на диги, канали и
други терени в и около езерото, доброволците също вземат проби и извършват мониторинг на различни видове и
местообитания.

Силвия Дюлгерова от София и 15 годишната Преслава Молдованска от Варна са дългогодишни доброволки в
лагера, всяка от тях има своите причини да идва. От тях научаваме защо точно на Атанасовско езеро може да се
наблюдават толкова различни видове птици не само по време на тяхната миграция, но и целогодишно:

Александър Петров от София идва като доброволец вече няколко години, тази година на лагера беше довел
двамата си сина – на 8 и на 4 години:

На 1 и 2 октомври в Европа и в Централна Азия се отбелязват дните на птиците. В този период от годината
милиони мигриращи птици напускат Европа и отлитат на юг.

В София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Гоце Делчев Българското дружество за защита на птиците ви
кани да се включите в дните на птиците с различни образователни и занимателни активности.

Проучването "Възстановяването на крайбрежни екосистеми - мисия възможна" е създадено 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 

Произведенията на учители от НХГ "Цанко Лавренов" и други пловдивски художници ще останат в зала
"Проф. Васил Геров" до края на октомври

Изложбата "Сериграфия" на Ателие "Студио S" към Националната художествена гимназия "Цанко Лавренов"-
Пловдив, бе тържествено открита в седалището на Националния дарителски фонд "13 века България" в София.
Фондът и гимназията си партнират повече от 30 години и домакинството в зала "Проф. Васил Геров" е напълно
закономерно.

Край рояла в галерията се събраха част от преподавателите от пловдивската художествена гимназия, чиито творби
са изложени: Антония Фингарова, Ваня Годжелова, Димитър Келбечев, Кети Георгиева, Кристина Кутлова, Михаил
Маламски, Паулина Стоянова, Петър Чучулигов, Пламен Велчев, Полина Тодорова, Светлозар Чавдаров, Христо
Жеков и на трима художници, които са свързани с училището: Йордан Велчев, Цветана Гумеля и Янко Ненов.

Дойдоха и бивши възпитаници на училището, чиито първи учебен ден в Художествената академия съвпадна с
откриването на експозицията.

От Фонда подчертаха, че тъкмо домът на проф. Васил Геров, където талантът и творчеството срещат
дарителството, е най-подходящото място за представянето на изложбата в столицата.

Директорът на гимназията Светлозар Чавдаров допълни, че с интимното си излъчване арт-пространството
подчертава творческите търсения. Той благодари на Националния дарителски фонд "13 века България", че
толкова години си сътрудничи с художествената гимназия в името на бъдещите таланти.

"Сериграфия" произлиза от две старогръцки думи – seri (сито) и graphos (пиша). Отпечатването става със
значителна дебелина на слоя мастила върху основа – текстилни тъкани, синтетични материали, хартия, картон,
пластмаса, стъкло… Реализира се с помощта на мрежа, опъната на ситорамка, върху която е изготвен шаблон на
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образа, който ще се печата.

Графичните произведения са създадени в "Студио S", ателието по сериграфия към НХГ "Цанко Лавренов". Всички
отпечатъци са изработени върху ръчна хартия Fabriano с висококачествени материали Euroinks. Колекцията на
"Студио S" показва богатите технологични възможности на сериграфията и включва произведения на известни
художници, които са реализирани с индивидуални творчески подходи.

Изложбата "Сериграфия" може да бъде разгледана на пл. "Проф. Васил Геров" №1 в столичния квартал "Лозенец".

Само след броени дни, на 8 и 9 октомври, на терена на Национална Спортна Академия (НСА) "Васил Левски" в
София, ще се проведе първият по рода си турнир за Купата на бизнеса! Събитието се организира от фондация
"Димитър Бербатов" и ще изправи корпоративните отбори на най-големите компании в България в съревнование
за купата и ще ги обедини в обща благотворителна кауза. На терена на събитието ще премерят сили общо 12
отбора от света на бизнеса, под съпровода на футболната легенда Димитър Бербатов!

Ексклузивното първо издание на събитието има за цел да ангажира социално отговорните бизнеси в страната и да
ги обедини в своята кауза - Развитието и подкрепата на младите таланти в България!

Отборът на TELUS International Bulgaria се присъединява към надпреварата с 9 представители от различни екипи
на компанията от пловдивския и софийския офис.

Чрез участието си в турнира, компанията се включва сред останалите 11 дарители като 100% от таксата за участие
отива директно като дарение за фондация "Димитър Бербатов" в помощ на млади хора да се образоват, да
развиват своите дарби и заложби в различни сфери, както и да им даде шанс да ги споделят със света.

В момента TELUS International Bulgaria разполага с 3 офиса в България - два в София и един в Пловдив и над 4200
служители. Компанията предлага иновативно клиентско обслужване на повече от 50 езика и е най-големият
работодател в Customer Experience (CX) индустрията в страната. Има над 50 клиента от различни индустрии,
лидери в бързо развиващите се технологии и електронна търговия, финтех, финанси, гейминг и туризъм.

Един от основните фокуси на TELUS International Bulgaria, които отговарят за успеха на компанията, са именно
нейните служители. Грижата за тях и желанието за развитие на техните хобита и таланти са още една движеща
сила зад подкрепата на събитието.

През октомври - Световния месец за борба с рака на гърдата, фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" и
ФАНТАСТИКО отново призовават "Прегледай се. Погрижи се за себе си!". За втора поредна година кампанията
цели да привлече общественото внимание към превенцията на рака на гърдата, след като Световната здравна
организация обяви, че това е най- разпространеното онкологично заболяване сред населението на планетата, а в
България всяка година около 3 500 жени и техните семейства чуват диагнозата рак на гърдата.

Стартът на инициативата беше даден на 01-и октомври в супермаркет ФАНТАСТИКО в столичния квартал "Младост
1". Над 1000 рози и информационни брошури бяха подарени на дамите, посетили супермаркетите на веригата
днес. Съвместната кампания ще продължи през целия месец октомври. Над 1 500 000 послания "Прегледай се.
Погрижи се за себе си!" ще достигнат до българските домове заедно с покупките от ФАНТАСТИКО. Призивът за
грижа към женското здраве е изписан върху торбичките за пазаруване, за да напомня, че прегледът при мамолог
не бива да се пропуска, а ранната диагностика дава шанс за лечение.

"Невероятно е, че за втора поредна година, чрез съвместната ни кампания с Фантастико, "Прегледай се. Погрижи
се за себе си!", имаме възможност да достигнем до широката общественост. Така напомняме на жените и на
мъжете, колко сериозно заболяване е ракът на гърдата (защото мъжете също страдат от тази болест) и колко
важна е профилактиката, свързана с него. За мен е огромно удоволствие, че пазарувайки за семейството си,
хората и през този октомври отнасят със себе си, както покупките си, така и нашето послание в дома си. И нека
знаят, че както могат да разчитат на ФАНТАСТИКО, така могат да разчитат и на фондация "Една от 8". Ние сме до
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жените на България всеки ден", споделя Нана Гладуиш, основател на фондацията.

ФАНТАСТИКО ГРУП ще дари 50 000лв. в подкрепа на дейността на фондацията, като средствата ще бъдат
предназначени за провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата в различни градове на страната,
както и за информационна и практическа подкрепа на жени с тази диагноза. Кампанията "Прегледай се. Погрижи
се за себе си!" се провежда за втора поредна година, като чрез подкрепата на ФАНТАСТИКО от 1.11.2021г. до днес
са проведени 2308 индивидуални информационни консултации на жени с диагноза рак на гърдата. През тази
година екипът на фондацията посети 5 града с програмата "Ела и се прегледай" (Хисаря, Стралджа, Обзор,
Казанлък и Силистра) и осъществи 1 209 прегледа (1208 жени и 1 мъж), като са установени 11 находки за
допълнителна верификация.

"Това, което екипът на фондация "Една от 8" прави е изключително. Те дават надежда на борещите се с рака на
гърдата не само чрез емоционална подкрепа, но и чрез навременна информация. Чрез пътуванията в страната и
провеждането на профилактичните прегледи за здрави жени повишават здравната култура, помагат на много жени
да преодолеят страховете и предразсъдъците си и да започнат редовно да преглеждат гърдите си. Ето защо
подкрепяме каузата на "Една от 8" и се надяваме общият ни призив за грижа и профилактика да бъде чут", заяви
Диана Димова-Йорданова, мениджър "Корпоративни комуникации", ФАНТАСИТКО ГРУП.

Материалът е предоставен от ФАНТАСИТКО ГРУП.

Онлайн гласуването в деветото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг
Груп – ПРОМЯНАТА, осъществявана в партньорство с Reach for Change България, започва днес (4 октомври) и ще
продължи до 24 октомври.
Всеки желаещ може да се запознае с идеите на петимата социални предприемачи и да избере един от тях на
www.nova.bg/promyanata. Тримата финалисти с най-много гласове ще продължат в последния етап на конкурса –
среща с възрастното и детското жури на ПРОМЯНАТА, като ще се борят за голямата награда от 20 000 лв.
В деветото издание на ПРОМЯНАТА финалистите, които ще се състезават за първото място, са:
Митко Христов от Академия "Атлантида" – софтуерен инженер, програмист и създател на иновативната школа по
състезателна математика. Академия "Атлантида" включва в обучителния си план не само постигането на успехи и
печеленето на медали по математика, но и развитието на емоционалната интелигентност при децата. Митко вярва
в големия потенциал на българските деца в областта на състезателната математика и иска да достигне до
районите, където тази дисциплина е все още по-слабо развита.
Божидар Балевски и Емил Бенов от Investclub Kids – преди по-малко от година специалистите с бизнес и
финансов профил решават да създадат онлайн платформа за финансова грамотност за деца от пети до
дванадесети клас. Съдържанието в платформата ще е изцяло анимирано и ще е съобразено с начина, по който
децата и младежите възприемат най-лесно и достъпно нова информация. Целта на Божидар и Емил е всеки
зрелостник, който излиза от средното образование, да може да вземе информирано решение за важните
финансови въпроси, които ще срещне с влизането си в света на "възрастните".
Катерина Костадинова и Марио Митончев от MedicalSpace.org – младежите, посветени на медицината, решават да
създадат платформа за безплатна подготовка по химия и биология за кандидат-студенти. Катерина е практикуващ
парамедик към най-голямата спешна болница в страната и доброволец по време на Ковид пандемията. Марио е
изкушен от науката фармацевт в развитие. Заедно с експертен екип създават мястото, където всеки може да се
подготви безплатно сам за кандидатстване в медицинска специалност в България. Екипът вярва, че
компетентните лекари на утрешния ден не трябва да бъдат ограничавани от финансовите затруднения техните
семейства днес.
Нари Банкова и Елизабет Чешмеджиева от фондация "Радост за нашите деца" – две вдъхновяващи жени-
активистки, които са се посветили да разпространят личната си кауза – обучение на деца с различни затруднения в
трудови умения, за да могат в бъдеще да работят и да получават заплата, вместо да разчитат единствено на
социални помощи. Нари е майка на четири деца, едно от които с диагноза детска церебрална парализа, а
Елизабет – майка на момче със синдром на Аспрегер. Промяната за основателите на фондация "Радост за
нашите деца" е в справедливо и достойно място в обществото за младите хора с дефицити в България.
Андрей Андреев от SportAnalytik България е посветил живота си на спорта, първо като състезател, след това като
мениджър и треньор. През годините осъзнава, че един от най-големите проблеми при децата и младежите е
затлъстяването и ниската двигателна култура. Със SportAnalytik България Андрей иска да помогне на децата да
открият правилния за тях спорт и да ги насърчи да водят здравословен начин на живот. Чрез девет лесни и
забавни физически теста, всяко дете може да открие своя вроден спортен талант и да го развие.
Тримата финалисти, събрали най-много гласове в периода на гласуването, ще продължат в следващия етап на
конкурса – среща с жури. То включва представители на Нова Броудкастинг Груп и Фондация Reach for Change,
както и детско жури. Големият победител в ПРОМЯНАТА 2022 ще бъде избран на 1 ноември и ще получи
безвъзмездно финансиране в размер на 20 000 лв., другите двама финалисти от онлайн гласуването ще получат по
15 000 лв. всеки, а останалите двама – по 5 000 лв.

Заглавие: Започна онлайн гласуването в деветото издание на ПРОМЯНАТА
Дата: 04.10.2022 11:08
Медия: DarikNews.bg

http://dariknews.bg/novini/obshtestvo/zapochna-onlajn-glasuvaneto-v-devetoto-izdanie-na-promianata-2326371


Всичките петима финалисти стават част от Инкубатора на ПРОМЯНАТА за период от шест месеца, в рамките на
които ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до международната мрежа от социални
предприемачи на Reach for Change. Те ще получат и рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в каналите на
Нова Броудкастинг Груп, както и медийна подкрепа.
Финалистите бяха избрани сред общо 85 проекта от цялата страна. Те преминаха пет етапа на селекция и
получиха одобрение от служители на Нова
Броудкастинг Груп и Reach for Change, както и от експерти от социалния и бизнес сектор.
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за
девети път в партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и
младежите в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив
начин идеите си за по-доброто и сигурно бъдеще на българските деца. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА помогна на
над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в
инициативата всяка година. 

Кампания за безплатен скрининг за рак на дебелото черво започна в София. Пилотната програма "Заедно срещу
рака на дебелото черво" ще продължи до декември 2022 г. и е предназначена за хората на възраст от 50 до 74
години.

Инициативата е насочена към всички столичани 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.

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.

Лабораториите, в които можете да се изследвате, вижте тук.

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
късен стадий, когато ракът на дебелото черво вече се е разпространил до по-далечни части на тялото.

"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", инициатор на
кампанията.

Ученици от 5-7 клас могат да кандидатстват за програмата "Разработка на игри" и да се подготвят за професиите
на бъдещето

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ
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инициатива за ученици, ще приема кандидатури на ученици в 5-7 клас за обучението си по разработка
на игри в Панагюрище до 12 октомври. Участието в ИТ програмата е безплатно, а кандидатстването за
нея става през сайта на Училищна Телерик Академия.
В школата по "Разработка на игри", децата ще се запознаят със света на технологиите и ще напишат
първите си редове код.

Обучението ще се провежда в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а
форматът му (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмата в гр.
Панагюрище се реализира в сътрудничество със СУ "Нешо Бончев" и с
подкрепата на Фондация "Лъчезар Цоцорков".
Кандидатстване и приемен тест Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик
Академия и включва попълване на форма за кандидатстване, както и приемен тест до 12 октомври.

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

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.

Училищна Телерик Академия (1-12 клас) на Фондация "Телерик Академия" се организира в партньорство с:
доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България и насърчава контактите между хората
на двете страни. За повече информация: www.us4bg.org.
Подкрепата за Училищна Телерик Академия е осигурена от Фондация "Америка за България". Изявленията и
мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Училищна Телерик Академия и не отразяват непременно
вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.

За контакт, Училищна Телерик Академия
Мадлен Димитрова
ПР и Маркетинг специалист
Е: madlen@telerikacademy.com

#ЩедриятВторник или #GivingTuesday - денят, в който даряваме и празнуваме щедростта.

Запазете си датата 29 ноември!
От 2018 година фондация BCause е официален партньор за България на движението #GivingTuesday. Помагаме
на всички организации с наръчник, в който ще намерят 15 идеи за фондонабиране:
https://givingtuesday.bcause.bg/media/attachments/2022/10/03/gt-for-npo-2022.pdf 

Ученици от 5 до клас могат да кандидатстват за програмата "Разработка на игри" и да се подготвят за професиите
на бъдещето.

Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици, ще приема кандидатури на
ученици в 5-7 клас за обучението си по разработка на игри в Панагюрище до 12 октомври. Участието в ИТ
програмата е безплатно, а кандидатстването за нея става през сайта на Училищна Телерик Академия.

В школата по "Разработка на игри" децата ще се запознаят със света на технологиите и ще напишат първите си

Заглавие: #ЩедриятВторник: 15 идеи за организации
Дата: 04.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: С подкрепата на фондация "Лъчезар Цоцорков" и в Панагюрище се организира безплатното ИТ
обучение за ученици
Дата: 05.10.2022 07:55
Медия: ОщеПан

https://www.ngobg.info/bg/news/127012-%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-15-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
https://oshtepan.com/2022/10/05/%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BB%D1%8A%D1%87%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%86%D0%BE%D1%86%D0%BE/


редове код. Обучението ще се провежда в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на
октомври, а форматът му (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи.
Програмата в гр. Панагюрище се реализира в сътрудничество със СУ "Нешо Бончев" и с подкрепата на Фондация
"Лъчезар Цоцорков".

Кандидатстване и приемен тест

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на
форма за кандидатстване, както и приемен тест до 12 октомври.

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.

Европейският съюз стартира нов вълнуващ изследователски проект, за да даде възможност на крайбрежните
общности да преминат към по-устойчиво и приобщаващо развитие. EmpowerUs (Социално-икономическо
овластяване на крайбрежните общности като потребители на морето за осигуряване на устойчиво крайбрежно
развитие) е проект на стойност 6 милиона евро, който стартира по програмата на ЕС Хоризонт Европа на 1
октомври 2022 г. и ще продължи три години.

Крайбрежните общности са изправени пред много предизвикателства, включително екстремни метеорологични
условия, свързани с изменението на климата, покачване на морското равнище, натиск от туризма, променящ се
риболов и традиционни индустрии и как да се адаптират към устойчивото икономическо развитие. Признавайки, че
тези сложни предизвикателства изискват множество интегрирани решения, EmpowerUs е мултидисциплинарен
проект за сътрудничество, който ще подкрепи крайбрежните общности в прехода им към по-екологична,
икономическа и социална устойчивост.

Работейки с местни, регионални, национални и международни заинтересовани страни, EmpowerUs ще създадат,
пилотират и оценяват персонализирани програми за овластяване, за да подкрепят крайбрежните общности в
тяхната трансформация към по-устойчиво развитие.

Програмите ще включват портфолио от гъвкави, трансдисциплинарни инструменти за подкрепа на социални
иновации, които повишават социално-икономическата устойчивост, благосъстоянието и възможностите за работа
за разнообразен набор от членове на общността, като гарантират, че никой не е изоставен. В допълнение,
практическите насоки за прилагане на природосъобразни решения за справяне с екологичните проблеми ще
позволят на общностите да поемат отговорност за своята устойчивост на климата.

Програмите ще бъдат изпълнени в мрежа от шест пилотни обекта, разположени в България (област Бургас), Кипър
(източен регион Лимасол), Финландия (Оландски острови), Ирландия (западно крайбрежие), Норвегия (север) и
Испания (северозападно Средиземноморие). Инструментите от програмите за овластяване ще бъдат споделяни
безплатно на дигитална платформа, така че всички крайбрежни общности в Европа и извън нея да могат да
адаптират и прилагат научените уроци в собствените си сайтове.

Координаторът на проекта EmpowerUs, д-р Maiken Bjørkan, професор по научни изследвания в Nordland Research
Institute (Норвегия), каза: "Живеейки край морето, бях свидетел от първа ръка на социалните, икономически и
екологични предизвикателства, пред които са изправени крайбрежните общности. За да решим тези проблеми,
трябва да работим заедно. Обединяването на мултидисциплинарния опит на екипа на EmpowerUs заедно с живия
опит и експертизата на членовете на общността ще бъде мощна комбинация. Вълнувам се да стартирам проекта!"

В България партньор е Българска фондация Биоразнообразие и пилотната крайбрежна зона на Атанасовско
езеро и Бургас. Научната институция, с която ще работим в най-тясно сътрудничество е Лудвиг Максимилиан
Университет в Мюнхен.

Заглавие: Бургас и Атанасовско езеро се включват в нов вълнуващ европейски проект EmpowerUs
Дата: 05.10.2022 14:28
Медия: Грамофона

https://www.gramofona.com/priroda/burgas-i-atanasovsko-ezero-se-vklyuchvat-v-nov-valnuvasht-evropeyski-proekt-empowerus


EmpowerUs се ръководи от Nordland Research Institute (NRI), Норвегия и обединява 16 партньорски организации
от България, Кипър, Дания, Финландия, Германия, Ирландия, Испания и Обединеното кралство. Проектът ще
създаде европейско лидерство в социално-икономическото овластяване на ползвателите на морето в
съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие, Зелената сделка на ЕС и Парижкото споразумение.

Встъпителната партньорска среща на EmpowerUs се проведе в Барселона на 4 и 5 октомври и в нея участва
нашият експерт Дияна Костовска от Регионалния офис на БФБ в Бургас. Моля, следвайте @EmpowerUs_EU в
Twitter за всички новини.

Фондация BCause обявява прием на кандидати за стипендиантската програма "Готови за успех" за учебната 2022-
2023 година. Програмата подкрепя отлични ученици и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия
или двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

Приоритет на програмата са студентите, обучаващи се в медицински специалности – медицина, дентална
медицина, рехабилитация и медицински сестри. Бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да
работят паралелно с ученето си и най-дълго време се обучават и специализират с ниско възнаграждение,
отбелязват от Фондацията. Стипендиите за студенти за учебната 2022-2023 година са 2500 лева годишно.

От тази година студентите в медицински специалности могат да кандидатстват за стипендия "Д-р Марио Шкодров",
учредена в негова памет от приятелите му. Една годишна стипендия ще е на стойност 3000 лв. и с нея ще бъдат
награждавани бъдещи лекари с отлични академични резултати – хора, които ще продължат светлия пример на
Марио.

Студентите могат да кандидатстват с един формуляр за повече от един вид стипендия, но ще им бъде присъдена
само една годишна стипендия.

Срокът за подаване на документи е 10 октомври 2022 г. (включително), като важи датата на пощенското клеймо. С
условията за кандидатстване можете да се запознаете тук.

Резултати от класирането на кандидатите очаквайте не по-късно от 31 октомври 2022 г. обявени на интернет
страницата на Фондацията и във Фейсбук.

Броят на отпусканите стипендии се определя от набраните по програмата дарения.

Повече информация можете да намерите на страницата на програмата.

"Готови за успех" е програма на фондация BCause, стартирала в партньорство с Фондация "Сирак" през 2006
година. Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. Минималният
необходим успех е над 5.00 за студенти.

/КРОСС/ 10 пейки с интересни и тревожни факти за река Дунав бяха дарени от Kaufland България на Община Русе.
Инициативата е част от мащабната кампания на групата Schwarz, посветена на проблема със замърсяването с
пластмаса на реката "Заедно за по-чисти реки". С редица доброволчески акции тя се проведе паралелно в 10
европейски държави, в които групата присъства.

"Признателен съм за дарението, защото с него повдигате темата за опазването на един от символите на града ни -
Дунава. Избрахме да поставим пейките точно тук, на любимия на много русенци кей, защото по този начин
посланието за по-чисти реки ще достигне до повече хора", каза зам.-кметът Енчо Енчев на официалното
представяне на дарението днес.

"Важно е да повдигаме въпроси, които са обществено значими за хората. Само по този начин можем да достигнем
до промяна в начина на мислене и живот", сподели ръководителят "Продажби" за Северна България на най-
голямата търговска верига у нас Георги Янев. Той допълни, че направеното дарение е продължение на

Заглавие: Стипендиантската програма "Готови за успех" подпомага студенти – бъдещи медици
Дата: 05.10.2022 14:59
Медия: Zdrave.net

Заглавие: 10 пейки с важни факти за Дунава дари Kaufland на русенци
Дата: 05.10.2022 16:31
Медия: Агенция "КРОСС"

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85--%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%E2%80%93-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8/n23663
https://www.cross.bg/fakti-dynav-peiiki-1703502.html


инициативата на компанията за почистване на брега на реката. Акцията, в която се включиха служители на
веригата и техните семейства, се състоя в началото на септември край брега на Дунав в близост до град Мартен и в
изпълнение на стратегията за пластмасата Reset Plastic на компанията.

Дарените пейки са разположени на крайбрежната алея на кея в Русе, между понтони 10 и 11. От тях може да
научите, че през Дунав в морето годишно попадат 1000 т пластмасови отпадъци. Реката е една от най-
застрашените от замърсяване реки в света, тя е дом на 65 вида риби, над 320 вида птици в долното си течение и
още много други любопитни, но и тревожни факти.

"Пространство за всички" се фокусира върху специфични групи: млади родители и учители, младежи,
приобщени чрез дейностите на малки читалища и неформални групи, младежки работници

С работилници за млади родители и младежки дискусионен форум Сдружение "ИМКА" започва дейностите по
проект "Пространство за всички". Той е насочен към младежи на възраст от 15 до 29 години от Габрово и региона.
Неговата цел е да привлече различни групи млади хора, да насърчи тяхната инициативност за участие в живота на
общността, да ги приобщи към ценностите на Европейския съюз и Европейските младежки цели.

"Пространство за всички" се фокусира върху специфични групи: млади родители и учители, младежи, приобщени
чрез дейностите на малки читалища и неформални групи, младежки работници. В рамките на проекта ще се
организират дискусии, творчески и обучителни дейности, младежки събития, работилници за млади родители.
Чрез тях екипът на "ИМКА" се стреми да достигне директно до най-малко 200 младежи от Габрово, а индиректно
до повече от 2 000 млади хора и други групи. Участниците във всички събития ще бъдат обучавани как да
организират и активно да се включват в различни инициативи, проекти и начинания на местната общност.

През месеците октомври и ноември 2022 г. са предвидени три поредни работилници за млади родители.
Организаторите им ще развият специфични умения за позитивно родителство. Първата работилница ще отвори
врати на 8 октомври 2022 г., от 11.00 до 12.30 часа в споделеното пространство в сградата на "ИМКА". Темата на
обучителния модул е "Как да развиваме емоционалната и социална интелигентност на децата". Събитието се
организира с участието на Ана Оклева и доброволци от екипа на Народно читалище "Трептящо сърце 2011".
Отворено е за всеки, който желае да сподели мнение, да отправи въпроси, да се информира за идеи и подходи
как да насърчи развитието на основни емоционални и социални компетенции на своето дете. Участието е
безплатно.

В рамките на проекта ще се проведе младежки дискусионен форум. Той ще се състои на 13 октомври 2022 г. от
16.00 до 18.00 часа в сградата на "ИМКА". Участниците ще дискутират върху приоритетите на Европейската година
на младежта. На форума ще се обменят идеи между младежи, младежки работници и млади учители. Ще се
проведе обучение как се осъществяват партньорски инициативи, младежки и европейски проекти.

Започна кампанията за привличане на младежи, които да се включат като участници или доброволци –
инидивидуално или като екип, в дейностите на проекта. Те ще могат да реализират своя идея за младежка
инициатива. По този повод Антоанета Янкабакова - изпълнителен директор на Сдружение "ИМКА" споделя:
"Проектът ще помогне на младежите да развият и/или да надградят специфични личностни умения като ефективно
общуване, изразяване на мнение по различни въпроси, които ги касаят и такива, свързани с европейските
ценности и приоритети. Той ще осигури пространство за ефективно взаимодействие с другите, менторска подкрепа
и ще насърчи младежката инициативност. Вярваме, че "Пространство за всички" ще помогне за по-добро
разбиране на смисъла от принадлеждност към младежки организации и групи, ще насърчи участието в младежки
и европейски проекти."

Проектът "Пространство за всички" е продължение на дългогодишните усилия на екипа на сдружението да
подкрепя и работи с млади хора, да насърчава тяхното личностно и социално развитие. Чрез него ще се повиши
капацитета на младежки лидери и формации, ще се подобри включването на ново поколение от активни млади
хора в живота на общността. Той ще осигури приобщаваща и насърчаваща среда, интерактивни форми за обмяна
на мнения, обучение и развитие. Ще предостави менторска подкрепа като средство за активизиране и постигане
на позитивна промяна у младите хора. Ще насърчава творчески и иновативни подходи, чрез които те да се
включват в събития от местно значение.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма Младежки дейности на Община Габрово за 2022 г.

Заглавие: "Пространство за всички" среща младежи и млади родители
Дата: 05.10.2022 17:34
Медия: Дарик

Заглавие: "Учебна компания" 2022-2023 стартира в три направления: STEAM, Зелено предприемачество и
Високотехнологични решения за градове и общности
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През новата учебна година, програма "Учебна компамния" 2022-2023 ще предизвика ученици от цялата страна да
развият предприемачески умения и да предложат решения в три основни направления: STEAM, Зелено
предприемачество и Високотехнологични решения за градове и общности. Програмата "Учебна компания" е най-
старата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт, призната от Европейската комисия за "Най-добра практика
в обучението по предприемачество", която миналата година привлече над 300,000 участника от цяла Европа.
Програмата всяка година набира популярност и се актуализира спрямо новите тенденции в бизнеса, пазара на
труда и обществото. 
Формата за регистрации на учебните компании за 2022-2023 г. вече е отворена и очакваме кандидатури до 17
октомври от училища от всички краища на страната. 
В рамките на четири месеца участниците ще сформират екип и ще развият своята бизнес идея по избрано от тях
направление. Едно от най-големите преимущества на програмата е, че младежите могат да се консултират с техен
преподавател и участници в учебни компании от предишни години. 
В процеса на развитие на идеите им ключова роля имат и ментори-доброволци от различни компании и стартъпи.
Менторската програма на JA Bulgaria стартира през 2010 г. и цели да привлече повече практици в класните стаи,
за да направи образователния процес по-ефективен и интересен. Това става чрез споделяне на опит от света на
бизнеса и превръщане на теоретичните знания в практика. Менторите, които се включват в тази програма, трябва
да са отворени за промени, да се забавляват докато работят с млади хора, да имат желанието и възможността да
споделят своя личен и професионален опит с младежи на възраст 14-18 години. Добре дошли са хора с опит от
сферата на технологиите, науката, стартиране и управление на бизнес, маркетинг, финансово управление и други. 
Поканата за бизнес доброволци – ментор е отворена до 20 октовмри. 
Формуляр за регистрация
Още този месец предстоят няколко важни събития по програма "Учебна компания". Иновационните лагери за
генериране на идея ще предизвикат новите учебни компании да помислят по темата "Високотехнологични
решения за устойчиви градове и общности". Планираните дати и градове за тях са: 
7-8 октовмри, Варна
14-15 октомври, София 
С изискванията към участниците, начина на провеждане на лагерите и програмата по дни можете да се
запознаете на следния линк. 
Програма "Учебна компания" се реализира като резултат на много вяра във възможностите на младежите на
България! Тук обръщаме специално внимание на партньорите на програмата през тази учебна година – Vivacom,
Kaufland и CITI, които застанаха зад идеята за подкрепа на новите млади предприемачи на JA Bulgaria!
Припознавайки мисията на организацията ни като значима, те застават зад гърба на десетки страхотни младежи,
които през следващите месеци ще ни вдъхновяват с устойчивите си и иновативни решения за по-доброто бъдеще
на страната и света ни. Програма Учебна компания работи за това да създава мислещи и способни бъдещи
предприемачи и професионалисти в цял свят от повече от 100 години. "Да си предприемач означава да можеш да
изграждаш активна позиция, да поемаш отговорност, а пред теб да се отваря пространство за развитие, да се
насърчава креативността ти. Вярвам в силата на тези, които мислят в същата посока." – сподели Милена Стойчева,
изпълнителен директор на JA Bulgaria. 
Вижте и кои са финалистите на Учебна компания от последните три години, които представяха страната ни на
европейската сцена. 
SolarStickers – national Champions 2022, reached TOP 5 in European Finals at #Gen_E-2022
KafEco – when the heating is Eco – National Champions 2021
Kaliopa – national Champions 2020 and European Public Award 2020 – simply Kalimazing! 
За допълителна информация и връзка с нас:
Александра Цанкова: alexandra.tsankova@jabulgaria.org
мобилен: 089535 2743 

"Всеки желаещ може да подкрепи своя фаворит в ПРОМЯНАТА до 24 октомври"

"Радост за нашите деца"

ПРОМЯНАТА е във възможността за достоен труд на младите хора с дефицити!

Фондация "Радост за нашите деца" се е посветила на развитието на трудови умения на деца и младежи с
нетипично развитие и различен тип физически и интелектуални затруднения. Движеща сила в организацията са
Нари Банкова - председател на фондацията, майка на четири деца, едно от които с диагноза детска церебрална
парализа (ДЦП) и Елизабет Чешмеджиева – координатор и майка на момче със синдрома на Аспергер.

Дата: 05.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Финалистите в ПРОМЯНАТА: "Радост за нашите деца"
Дата: 06.10.2022 07:16
Медия: Vesti.bg
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Двете жени са посветили живота си на каузата деца с различни затруднения да бъдат обучени на трудова дейност,
която отговаря на техните възможности. По този начин те могат да достигнат частична или пълна независимост от
социалните помощи в зряла възраст.

Един от многото проблеми, с които майките на деца в неравностойно положение като Нари и Елизабет се
сблъскват, е социалната изолация в почти всички аспекти на живота на хората с различни затруднения. От
фондацията са установили, че социалният модел в България няма работещо практическо решение в национален
мащаб, което да развитие индивидуалните умения на децата, така че да не остават напълно зависими от
социалната помощ след навършване на пълнолетие. Липсват и общоприложими практики за работещи
алтернативи за полагане на платен труд за младежите с различен тип затруднения.

Решението, което двете майки откриват, e разработване на програма за трудова реализация на младежи с
дефицити, с фокус върху индивидуалните умения на всяко едно дете/младеж по отделно.

Те създават социално предприятие - пекарна в град Варна, в която деца и младежи плавно развиват трудови
умения в конкретна трудова дейност в защитена среда. Там младите хора придобиват знания и опит, за които
могат да получат съответно възнаграждение за положения труд. Подходът и моделът на обучение на Фондация
"Радост за нашите деца" е съобразен с индивидуалните възможности на всеки младеж, така че той/тя да бъдат
полезни на себе си и на обществото.

Досегашният опит на фондацията показва, че младежите заети с трудова дейност в тяхното социално предприятие
усвояват успешно нови умения и създават собствена продукция от печива, с подкрепата на специалисти и
доброволци. Младежите бележат значим напредък и в социалната си интеграция като следствие от работата си в
общност.

Мисията на фондацията е да компенсира липсата на опит, време и ресурс на браншовите училища и
работодателите, като обучават младежите с нетипично развитие. Крайната им цел е да се запълни празнината,
която съществува между обществото и хората с увреждания, като бъдат приети с техните умения и способности в
света на трудещите се.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат:

Промяната за Нари и Елизабет е в справедливо и достойно място в обществото за младите хора с дефицити в
България. Те вярват, че вместо да се създават хора, зависими от социални помощи, може и трябва да се
подкрепят младежите в неравностойно положение, като бъдат обучени да работят и да получават заплащане за
труда си.

Тяхната дългосрочна мечта е развиването на модела на фондация "Радост за нашите деца" да послужи за
законодателни промени в политиките за социално включване и развитието на солидарна икономика.

За повече информация: www.fondaciaradost.org https://www.facebook.com/radost.varna/

Всеки желаещ може да се запознае с идеите на петимата социални предприемачи и да гласува за един от
финалистите до 23:59 часа на 24 октомври, като даде своя глас на www.nova.bg/promyanata.

ПРОМЯНАТА Радост за нашите деца 

/КРОСС/ Над 20 тона са пластмасовите отпадъци, които екологичната инициатива "Книги за смет" със
съдействието на Kaufland България, събра през 2022 година. С тях общото количество събрани и последващо
рециклирани пластмасови битови отпадъци за всичките 10 години, откакто тя се реализира, надвишават 100 тона.
Kaufland България партнира на кампанията от 2019 г., като спомага за увеличение на локациите в цялата страна.
През последната година броят на градовете за пръв път достига 15. Сто хиляди са общо книгите, които са
разменени за пластмасови отпадъци през последните 10 години в рамките на инициативата.

Близо 3 т пластмаса бяха събрани в последния ден от инициативата в София през септември на паркинга на
хипермаркет Kaufland в Младост (ул. "Филип Аврамов" № 3) и паркинга на Централните хали. Краят на кампанията
беше отбелязан и с празничен фестивал - "Зеленият площад". В него участие взеха повече от 1200 души, които
освен да разменят пластмасовите си отпадъци за книги, се включиха в множество работилници, игри, арт
инсталации и музикална програма. Музикалната програма беше осигурена, благодарение на "зелените" посланици
на "Книги за смет" Свилен от "Остава" и Дара Екимова. Фестивалът беше част от есенното издание на
националната кампания, която през тази година се проведе в рекордните 15 града в цялата страна.

През 2022 г. кампанията отбеляза 10-годишнината си с националното турне, което се състоя на два етапа и
включи 15 града. Вторият етап се проведе през есента и включи Пловдив, Бургас, Ямбол и София. По събираемост

Заглавие: 3 тона пластмаса събраха Kaufland и "Книги за смет" в София
Дата: 06.10.2022 16:11
Медия: Агенция "КРОСС"
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на отпадъци, на първо място се нареждат софиянци. След тях са Бургас и Пловдив (2200 кг). Един от новите
участници в кампанията - Ямбол, събра цели 480 кг в първото си провеждане. Това прави кампанията
изключително успешна, като в комбинация със събраните през пролетното й издание 12 тона, всички събрани
пластмасови отпадъци през 2022 г. надхвърлят 20 тона. Те са събрани и последващо третирани от "ЕКОПАК
България", които са партньори на инициативата от самото й създаване.

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

Avon България дари на Фондация "Една от 8" 50 000 лв. за продължаване на партньорската програма "Бъди до
мен" през 2023 година. Дарението ще подкрепи жени с рак на гърдата у нас, осигурявайки групи за взаимопомощ,
индивидуални информационни, практически и психологически консултации, грим-ателие и информационни
брошури. Превенцията и ранната диагностика също са фокус на дарението, като ще бъдат осигурени 685
безплатни профилактични прегледи на млечна жлеза.

Сумата на дарението е набрана в периода 01.11.2021-31.08.2022 от продажбите на благотворителни продукти от
серията срещу рака на гърдата, както и от преки дарения на стойност 1, 2, 5 и 10 лв., които всеки Представител
може да направи през сайта. В тази сума влизат също продажбите на благотворителна играчка в супермаркети
Фантастико по-рано тази година, с което Фондът срещу рака на гърдата на Avon беше подкрепен с 4 327,92 лв.

"Истински щастлива съм, че за по-малко от година успяхме да съберем сумата от 50 000 лв. Това дарение е
възможно благодарение на безрезервната подкрепа на Представителите и служителите на Avon, както и на
съпричастните сърца на хората в България, които застават зад каузата, поръчвайки благотворителен продукт. Вече
7 години с "Една от 8" помагаме ежегодно на хиляди жени с диагноза рак на гърдата да продължат да се чувстват
пълноценни личности, въпреки предизвикателствата по време и след лечението. Наред с това не пренебрегваме
превенцията и финансираме провеждането на безплатни профилактични прегледи на млечна жлеза в по-малките
градове на страната, където често няма специалисти и апаратура. Изключително важно е ракът на гърдата да се
хване навреме, защото това дава добри шансове за пълно излекуване. Всеки спасен живот осмисля работата ни и
ни мотивира да продължим напред." коментира Търговският директор на Avon България, Венета Димитрова. "Най-
сериозното предизвикателство пред жените с диагнозата e да повярват, че тя не предполага задължително край
на живота им. Помагаме им да се научат как да подчинят болестта на ежедневието си и да продължат напред.
Друго предизвикателство е ограничаването на социалните им контакти по време на лечение, но затова го има
Клубът на "Една от 8", където дамите са част от общност на сестри по съдба и могат свободно да споделят и
съпреживяват. Предизвикателство са и промените във външния вид заради различните терапии, които
преминават. Често жените се страхуват, че партньорите им вече няма да ги харесват, заради липсата на коса,
мигли, вежди, заради премахнатите гърди. Целият комплекс от промени в ежедневието, в личния живот, в
работния им план са предизвикателства, които трябва да се преодоляват едновременно. При всяка жена на
преден план излиза една от тези тревоги и неудобства и затова се стараем да ги подкрепяме с индивидуален
подход, емпатия и практически съвети за справяне в различни ситуации. Благодарение на "Бъди до мен", розовият
кемпер на "Една от 8" пътува в цялата страна за провеждане на безплатни профилактични прегледи за рак на
гърдата. Интересът е изключително голям, а освен преглед, дамите получават и насоки колко често и каква
профилактика трябва да правят, и как сами ежемесечно да проверяват гърдите си." разказва Нана Гладуиш,
председател на "Една от 8".

Дарението се осъществява в навечерието на Национален Розов ден, който Avon България организира за пета
поредна година на 08.10. Тази година компанията предизвиква: "Сложи розово червило в подкрепа на битката с
рака на гърдата. Отдели време и прегледай гърдите си." Avon провокира жените да се замислят как винаги
намират време за червило, а често пренебрегват нещо толкова важно като само прегледа на гърдите. Целта е да
се повиши осведомеността за ролята на само прегледа като незаменима първа стъпка в грижата за гърдите и той
да стане част от тяхната рутина и практика за цял живот.

Тематично през месец октомври розовите нюанси на червило Ultra Matte ще подкрепят каузата, като 20% от
тяхната печалба ще бъде дарена.

Ще се спази традицията обществени сгради да бъдат осветени в розово точно в 08:01 вечерта на 08.10. По този
начин компанията цели да хвърли повече светлина върху необходимостта всяка жена да се преглежда редовно и
да не стои на тъмно за рисковете и симптомите на заболяването. В инициативата ще се включат Гранд хотел
София, България Мол, Скай Сити Мол, Хотел Хилтън, община Шумен, Паметник "Създатели на Българската
държава", Шумен, община Търговище, община Смолян, Гранд хотел Велинград, фонтанът пред община Пловдив,

Заглавие: Avon България дари 50 000 лв. за борба с рака на гърдата
Дата: 06.10.2022 19:39
Медия: Смолян днес

https://www.smolyandnes.com/avon-balgariya-dari-50-000-lv-za-borba-s-raka-na-gardata


община Ботевград и др. 

Стартираме ново обучение по предприемачество по проект "Start2UP - подкрепа за стартиране и развитие на
собствен бизнес", финансиран по програма на Фондация "Тръст за социална алтернатива" на 10 октомври 2022 в
Аксаково! 
Обучението е безплатно!
Групата ще бъде от 10 души, като на най-успешните трима участници се предлага личен ментор, а на останалите -
консултации по различни теми, свързани с тяхната бизнес идея/бизнес.
Лектори са експерти и представители на бизнеса, които ще Ви подпомогнат да развиете Вашата бизнес идея. 
Заявки за включване в обучението се приемат до 09 октомври 2022 г. на https://forms.gle/NWm2PGUa4Y9zSiNb6 
За повече информация, можете да се свържете с нас: тел. 0882 809 178, 052/ 802 163

Подкрепата за Финансираната страна (Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна) е
осигурена от фондация "Тръст за социална алтернатива". Изявленията и мненията, изразени тук,
принадлежат единствено на РАПИВ и не отразяват непременно вижданията на фондация "Тръст за
социална алтернатива" или нейните партньори".

"Всеки желаещ може да подкрепи своя фаворит в ПРОМЯНАТА до 24 октомври"

Д игитална платформа MedicalSpace.org

ПРОМЯНАТА е в справедливия достъп до качествено медицинско образование!

MedicalSpace.org e онлайн платформа, която предоставя безплатни кандидатстудентски курсове по биология и
химия, проектирани конкретно за кандидатстване на медицинска специалност в България. Инициатор на проекта
е Катерина Костадинова – практикуващ парамедик към най-голямата спешна болница в страната и доброволец по
време на COVID пандемията.

Проблемът, който Катерина е установила, е затрудненият достъп до медицинско образование. Конспектите за
кандидатстудентските изпити по биология и химия надхвърлят знанията, които учениците получават по природни
науки в училище. Кандидатстването в медицинска специалност в България изисква продължителна подготовка,
свързана с посещаването на частни уроци или курсове. Разходите за частни уроци много често надвишават
финансовите възможности на семействата на младежите, които мечтаят да станат лекари един ден.

Катерина и нейни съмишленици в проекта MedicalSpace.org провежда предварително проучване, в което участват
547 кандидат-студенти и студенти. Резултатите показват, че над 90% от младежите посещават частни уроци или
курсове, като при повече от половината участници този процес продължава около две години. Всички анкетирани
посочват, че частната кандидатстудентска подготовка представлява сериозно финансово натоварване за тях и
техните семейства.

Решението, което екипът на MedicalSpace.org предлага, е създаване на кандидатстудентски курсове по биология и
химия, които са достъпни онлайн и са безплатни. Към тях е интегриран и модул за ефективно учене. Курсовете
съдържат учебни видеа, план-конспекти, мисловни карти, решения на задачи и материали за самоизпитване.
Платформата дава възможност за платени онлайн консултации по трудните въпроси от конспекта. Учебното
съдържание е съставено от студенти, преминали успешно през кандидатстудентската кампания и посветили се на
каузата за достъпно образование.

Работата на младите автори се проверява от редактори – специалисти в областта на медицината, биологията и
химията. Така се гарантира фактологичната точност на учебните материали, създават се условия за студентска
заетост и различни поколения медици. Учени формират общност с осъзната и споделена отговорност към
качеството на медицинското образование в страната.

Споделяйки идеята си за иновативния образователен проект, Катерина формира успешен екип от ентусиазирани
млади специалисти, готови да се посветят на каузата за общодостъпно и качествено обучение за кандидатстване в
медицинските специалности в България. Част от екипа на MedicalSpace.org са Мартин Кръстев – главен отговорник
по административните въпроси, София Аспарухова – бъдещ дентален лекар и настоящ координатор социални

Заглавие: Ново обучение по предприемачество по проект "Start2UP - подкрепа за стартиране и развитие на
собствен бизнес" стартира в Аксаково
Дата: 06.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Финалистите в ПРОМЯНАТА: Дигитална платформа MedicalSpace.org
Дата: 07.10.2022 07:19
Медия: Vesti.bg

https://www.ngobg.info/bg/news/127031-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-start2up-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%B7%D0%B0.html
https://www.vesti.bg/bulgaria/finalistite-v-promianata-digitalna-platforma-medicalspace.org-6152558


медии, Марио Митончев – изкушен от науката фармацевт в развитие.

Мисията на младите и ентусиазирани специалисти на MedicalSpace.org е да осигури справедлив достъп до
качествено медицинско образование от поколение за поколение. Инициативата е особено полезна за децата,
които не разполагат с финансов ресурс за частна подготовка. Улеснени са и учениците от по-малки градове,
където кандидатстудентски курсове или уроци изобщо не се предлагат или посещаването им е свързано със
сериозни разходи за транспорт. За младежите, които се подготвят частно, платформата MedicalSpace.org е още
една възможност за преговор и ценен източник на качествени учебни материали.

ПРОМЯНАТА, искат да постигнат:

Високата цел, към която екипът на MedicalSpace.org се стреми, е повишаване качеството на образование по
биология и химия – фундамент на медицинските науки и гарант за критично мислещи поколения. Така
мотивираните и борбени млади хора имат реален шанс да постигнат мечтите си, разчитайки преди всичко на
собствените си усилия и независимо от финансовата ситуация, в която са поставени.

Усилията, вложени в реализирането на платформата MedicalSpace.org целят създаване на вдъхновяваща и
подкрепяща среда за едно ново поколение компетентни, активни, социално ангажирани медици, в чиито ръце и
умове ще е грижата за нашето здраве и за здравето на нашите деца.

За повече информация: https://www.medicalspace.org/, https://www.facebook.com/medicalspacebg

Instagram – @medicalspace.bulgaria

Всеки желаещ може да се запознае с идеите на петимата социални предприемачи и да гласува за един от
финалистите до 23:59 часа на 24 октомври, като даде своя глас на www.nova.bg/promyanata.

ПРОМЯНАТА MedicalSpace.org 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

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

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 комуникационни технологии и им предоставя нови
възможности за развитие.

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 се
присъединят на официалната церемония по награждаването за цяла Европа, която ще бъде проведена в Гърция.

Изискванията към желаещите да се включат в стипендиантската програма са следните: да бъдат студенти на
възраст до 30 години, да проявяват силен интерес към информационните и комуникационни технологии, и да са
готови да придобият нови знания и умения. За да се включат в програмата, кандидатите е необходимо да изпратят
CV и мотивационно писмо на hrbulgaria@huawei.com, след което ще получат повече информация и подробни
инструкции по имейл. Тази година ще е необходимо студентите да заснемат видео с продължителност до 3 минути,
в което да представят разсъжденията си по зададена тема, свързана с новите ИКТ технологии.

Срокът за кандидатстване и изпращане на всички необходими материали е до 11.11.2022.

* съдържание на Huawei

Заглавие: Huawei стартира стипендиантската програма ICT Talents Training Seeds for the Future
Дата: 30.09.2022 14:57
Медия: Бизнес Дир.бг

Заглавие: Пандемията и настоящите кризи са увеличили жестокостта на посегателствата над жените
Дата: 30.09.2022 13:26
Медия: Бургас 24

https://business.dir.bg/pr-zone/huawei-startira-stipendiantskata-programa-ict-talents-training-seeds-for-the-future
https://www.burgas24.bg/novini/Bylgaria/Pandemiyata-i-nastoyashtite-krizi-sa-uvelichili-zhestokostta-na-posegatelstvatanad-zhenite-1411116


Пандемията, изолацията и настоящите кризи са увеличили насилието над жените и жестокостта на
посегателствата. Това каза Надежда Стойчева, основател на Фондация "Асоциация Анимус", в интервю за "Добър
ден, България" на Радио "Фокус" във връзка с отбелязването на 25-годишнина от откриването на горещата линия,
която ще се отбележи на 1 октомври с мероприятие.
Мерките трябва да са сериозни, подчерта Надежда Стойчева. "Във всяка община трябва да има кризисно звено, а
в 13 от областите към момента няма никакви услуги, свързани с помощ за пострадали от насилие жени. Това е
един от основните проблеми – неумението да се идентифицира навреме жертвата и нейния риск. Услугите трябва
да бъдат развити в държавата" убедена е тя. 
Важно е навременно да се спира насилието, отбеляза тя. "Има Закон за защита от домашното насилие, който
всъщност е граждански закон. Той работи донякъде, но от три години не се приема от Народното събрание,
непрекъснато се внасят поправки. Това не е в полза на жертвите на домашно насилие", посочи директорът на
Фондация "Анимус". 
На 1 октомври Горещата телефонна линия за хора, пострадали от насилие, отбелязва 25 години от създаването
си. Тя е създадена от Фондация "Анимус" в далечната 1997 г., когато малко се говореше за насилие върху жени и
за домашно насилие. Националната линия съществува и работи благодарение на работата на около 25 добре
тренирани консултанти доброволци. 

Студентските години са едни от най-веселите и оставят незабравими спомени у всеки човек, но всичко това рязко
приключва, когато се озовеш на прага на живота, с диплома в ръка. Може да си бил отличник на випуска, да си
посещавал всички лекции и да си гордостта на преподавателите си, но сблъсъкът с реалните изисквания на
работодателите първоначално е малко смущаващ.

Истината е, че практическият опит е едно от най-важните условия за успешен старт в професията, а парадоксът е,
че докато си студент, няма много места, където да го натрупаш. Хем работодателите искат млади хора, хем искат и
да са опитни – това е сложна комбинация от условия, на която малцина отговарят.

Какво може да направи един студент, който точно е прекрачил прага от университета в живота и не се чувства
уверен в качествата си на лидер, нито с технологичната си подготовка?

Като начало, без стрес! Никой не се е родил научен и дори и Наполеон някога е бил просто един млад човек без
никакви лидерски умения и не си е представял, че светът ще го помни два века след рождението му. Така че – горе
главата и смело напред (но без прекалено самонадеяни действия).

След това - прицелете се в област, която ви привлича, и се ориентирайте към някой работодател. Повечето от тях
организират специални workshop-и, в които учат присъстващите на специфични умения, дават препоръки и идеи
за по-добро представяне. Дори нищо да не произлезе от кандидатстването, може поне да се възползвате от тази
безплатна експертиза.

Работете, дори да е без пари или за малко пари. Стажовете са едно от най-добрите неща, които може да
направите за себе си. Ще се сблъскате с реални казуси, в реална обстановка, ще се учите, ще виждате грешките си,
както и тези на другите около вас (да, и другите правят грешки) и неусетно ще натрупате опит, за който само сте си
мечтали. Стажовете са страхотна възможност, която не трябва да пропускате.

Снимка: Huawei

Стипендиантските програми са следващото, към което трябва да се стремите, защото обикновено те въвеждат
избраните кандидати в среда, в която иначе трудно биха попаднали, и то със заслужена позиция. Ако не сте
запознати с възможностите за стипендиантски програми, ето една великолепна такава – програмата на на Huawei
ICT Talents Training Seeds for the Future. В нея ви чака огромният шанс за силен старт в кариерата, запознанства с
лидери и експерти, от които да попивате знания и умения.

Стипендиантската програма на Huawei започва на 1 октомври тази година и е отворена за подаване на документи
до 11 ноември. Целта на ICT Talents Training Seeds for the Future е да подготви студентите за реалния бизнес свят,
с всичките му особености и предизвикателства, както и да подобри познанията им от технологична гледна точка.
Създаването и култивирането на лидерски умения също е едно от уменията, които програмата ще се опита да
развие у откроилите се най-добри и мотивирани студенти в областта на информационните и комуникационни
технологии.

Миналата година имаше огромен успех - 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 увеличи
бройката на кандидатите на 80 кандидати, 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.
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Най-изявените студенти дори ще имат възможност се присъединят на официалната церемония по
награждаването за цяла Европа, която ще бъде проведена в Гърция.

Ако всичко това ви звучи примамливо (каквото е), захващайте се да четете изискванията. Кандидатите трябва да са
студенти на възраст до 30 години, да проявяват силен интерес към информационните и комуникационни
технологии и да са готови да придобият нови знания и умения.

За да се включите в програмата, трябва да изпратите CV и мотивационно писмо на hrbulgaria@huawei.com и да
изчакате да получите повече информация и подробни инструкции по имейл.

Сред изискванията тази година ще е и заснемане на видео с продължителност до 3 минути, в което да
представите разсъжденията си по зададена тема, свързана с новите ИКТ технологии.

Срокът за кандидатстване и изпращане на всички необходими материали е до 11.11.2022, а след това ще бъдат
селектирани 80 студенти, които ще се включат в кампанията. Стискаме ви палци и не изпускайте тази чудесна
възможност, защото подобни шансове не се дават често – бъдете предприемчиви и умни. Успех!

Специално 

На 01 октомври 2022 г. се навършват 25 години от създаването на Националната гореща телефонна линия за
пострадали от насилие на фондация "Асоциация Анимус" - 080018676 / 029817686. Тя осигурява помощ и
подкрепа за пострадали от домашно, сексуално насилие и трафик на хора.

"Този четвърт век ние го празнуваме, защото нашите консултанти, доброволци на горещата линия са една от най-
важните и хубави части на нашия екип. Над 2000 жени се обаждат на линията, в 1/5 от случаите се обаждат мъже.
За цялото време имаме над 45 000 обаждания", обясни в предаването "Ритъмът на столицата" Надежда
Стойчева - директор на фондацията.

По повод годишнината "Асоциация Анимус" организира пресконференция и среща с доброволци и екипа на
фондацията, на 1 октомври, от 11.00 часа, на ул. "Георги Раковски" №127.

Подробности можете да чуете в звуковия файл.

Тенко Николов, главният изпълнителен директор на най-голямата българска хостинг компания SiteGround, и
основателят на компанията Иво Ценов поставиха официалното начало на фондация "За пример", която ще
фокусира усилията си върху подобряването на средата в България в три основни направления – образование,
здравеопазване и спорт. Това обяви Николов по време на своето участие на Forbes Innovation Forum & Awards.

"Основахме наша собствена фондация, тъй като сме водени от вътрешното си чувство, че в България има много
неща, които не са като хората и искаме да даваме пример как те биха могли да се случват," каза Николов.

За Николов и Ценов това далеч няма да са първи стъпки в тази насока. От години те подпомагат различни
дарителски кампании, а по време на пандемията съсредоточават своите усилия в сферата на здравеопазването и
образованието. Николов е част и от борда на "Заедно в час".

Мотивите зад фокуса върху сферата на образованието в стратегията на новата фондация се коренят в добре
познатите ѝ дефицити. "Нашето образование не ни дава нито предприемачески умения, нито ни кара да сме по-
иновативни, нито ни кара да създаваме нови неща," каза Николов.

Задачата е грандиозна в своя мащаб и изисква целенасочени усилия години наред. Фондацията възнамерява да
инвестира своите усилия във всички етапи на образованието, започвайки още от началното. Така Николов и Ценов
вярват, че могат да окажат осезаемо влияние на средата, така че след 10-15 години България да разполага с
предприемчиви и иновативно мислещи млади хора, които да положат основите на нови компании от ранга на
SiteGround.

Защото именно иновациите са това, което позволява на SiteGround да се превърне в глобалния играч, който
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всички познаваме днес. "Нямаме дори един момент откакто основахме фирмата, в който да нямаме поне едно
иновативно нещо, което никой наш конкурент никога не е правил," каза Николов.

Тази пътеводна светлина за компанията обаче е обусловена и от един друг фактор – Николов и Ценов винаги се
ръководят от своята представа за това кое е правилно за клиентите и цялата заобикаляща среда, вместо от
краткосрочните финансови облаги.

SiteGround се опитва да създава и креативна среда, където служителите да са мотивирани да иновират и да дадат
най-доброто от себе си, без страх дали ще сгрешат неволно. А грешки се случват.

Един от тези моменти, за които Николов съжалява и до днес, е зачеркването на цял един проект поради
появилите се неразбирателства в екипа, отговарящ за него. "Ние бяхме тези, които първи направиха прототип на
drag-and-drop site builder, нещо като текущите Shopify, Wix, Weebly, които са мултимилиардни компании," каза
Николов.

Но именно тези грешки дават на SiteGround и неговият екип ценните уроци, необходими да изведат компанията до
днешните висини. А сега основателите на компанията отместват погледа си и към по-широката общественост,
където ще трябва да бъдат по-иновативни от всякога, за да постигнат амбициозните си цели.

0

На 1-ви октомври 2022 г. Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие, управлявана от
фондация "Асоциация Анимус", навършва 25 години от своето откриване. Линията – 080018676/ 029817686 –
осигурява помощ и подкрепа за пострадали от домашно насилие, сексуално насилие и трафик на хора.

На нея се свързват както самите пострадали, така и техните близки, когато търсят начин да се справят с тежката
ситуация, в която се намират, имат нужда от информация за конкретни стъпки, които да предприемат, за да
предотвратят по-нататъшно насилие, или желаят да бъдат изслушани и разбрани, когато няма кой друг да го стори.

От откриването си насам на линията са проведени 45 398 разговора.

В момента се провежда четиридесетата поред кампания за набиране и обучаване на доброволни консултанти на
Горещата линия. Над 510 души са преминали досегашните обучения, като голяма част от тях, след натрупване на
ценен опит в консултативната дейност, са продължили борбата с насилието и своето развитие в сферата както у
нас, така и по света.

Дейността на Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие се извършва чрез съдействието
на Министерство на правосъдието. Основен наш партньор от 25 г. насам е Столична община, благодарение на
която номерът на линията се разпространява в градския транспорт. Основен партньор е и VIVACOM, благодарение
на които услугата е денонощна и безплатна на територията на България.

На 5-ти декември 2013 г., Международния ден на доброволците, екипът на Националната гореща телефонна
линия за пострадали от насилие 080018676/029817686 е награден в категорията "Национални инициативи" на
публична церемония "Доброволческа инициатива 2013", организирана от Фондация "Лале" и Национален алианс
за работа с доброволци. През 2018 г. платформата за доброволчество TImeHeroes награждава консултантите на
линията с "Приз за сила на духа". През 2021 г., в резултат на усилената дейност по време на глобалната пандемия,
екипът е отличен с "Приз за неустрашимост".

Фондация "Асоциация Анимус"

На 01 октомври 2022 г. се навършват 25 години от създаването на Националната гореща телефонна линия за
пострадали от насилие 080018676 / 029817686.

Линията осигурява помощ и подкрепа за пострадали от домашно, сексуално насилие и трафик на хора. Тя е
първата и понякога единствената възможност на хората, пострадали от насилие, да потърсят начин да се справят
с тежката ситуация, в която се намират, да бъдат изслушани и разбрани, когато няма кой друг да чуе тяхната
история, да получат информация за конкретни стъпки, които да предприемат, за да предотвратят по-нататъшно
насилие.

Източник: news.bg
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Ръководство, служители и работници на "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД се включиха в дарителска кампания за
подпомагане на пострадалите от наводненията в община Карлово. Само за няколко дни те събраха над 7000 лв.
Това съобщават от въглищната централа.

От своя страна Съветът на директорите на централата взе решение сумата да бъде удвоена, като средствата са
преведени по специално разкрита за целта банкова сметка. Работещите в държавната топлоелектрическа
централа искрено се надяват на скорошно възстановяване на домовете и инфраструктурата, засегнати от водната
стихия.

Това е втори акт на съпричастност от "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД към хората от наводнените населени места в
община Карлово. В началото на месец септември дружеството предостави 22 680 литра бутилирана вода за
обезпечаване на най-спешната потребност на пострадалите след настъпилото безводие в региона.

През октомври - Световния месец за борба с рака на гърдата, фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" и
ФАНТАСТИКО отново призовават "Прегледай се. Погрижи се за себе си!". За втора поредна година кампанията
цели да привлече общественото внимание към превенцията на рака на гърдата, след като Световната здравна
организация обяви, че това е най- разпространеното онкологично заболяване сред населението на планетата, а в
България всяка година около 3 500 жени и техните семейства чуват диагнозата рак на гърдата.

Стартът на инициативата беше даден днес в супермаркет ФАНТАСТИКО в столичния квартал "Младост 1". Над 1000
рози и информационни брошури бяха подарени на дамите, посетили супермаркетите на веригата днес.
Съвместната кампания ще продължи през целия месец октомври. Над 1 500 000 послания "Прегледай се.
Погрижи се за себе си!" ще достигнат до българските домове заедно с покупките от ФАНТАСТИКО. Призивът за
грижа към женското здраве е изписан върху торбичките за пазаруване, за да напомня, че прегледът при мамолог
не бива да се пропуска, а ранната диагностика дава шанс за лечение.

"Невероятно е, че за втора поредна година, чрез съвместната ни кампания с Фантастико, "Прегледай се. Погрижи
се за себе си!", имаме възможност да достигнем до широката общественост. Така напомняме на жените и на
мъжете, колко сериозно заболяване е ракът на гърдата (защото мъжете също страдат от тази болест) и колко
важна е профилактиката, свързана с него. За мен е огромно удоволствие, че пазарувайки за семейството си,
хората и през този октомври отнасят със себе си, както покупките си, така и нашето послание в дома си. И нека
знаят, че както могат да разчитат на ФАНТАСТИКО, така могат да разчитат и на фондация "Една от 8". Ние сме до
жените на България всеки ден", споделя Нана Гладуиш, основател на фондацията.

ФАНТАСТИКО ГРУП ще дари 50 000лв. в подкрепа на дейността на фондацията, като средствата ще бъдат
предназначени за провеждането на профилактични прегледи за рак на гърдата в различни градове на страната,
както и за информационна и практическа подкрепа на жени с тази диагноза. Кампанията "Прегледай се. Погрижи
се за себе си!" се провежда за втора поредна година, като чрез подкрепата на ФАНТАСТИКО от 1.11.2021г. до днес
са проведени 2308 индивидуални информационни консултации на жени с диагноза рак на гърдата. През тази
година екипът на фондацията посети 5 града с програмата "Ела и се прегледай" (Хисаря, Стралджа, Обзор,
Казанлък и Силистра) и осъществи 1 209 прегледа (1208 жени и 1 мъж), като са установени 11 находки за
допълнителна верификация.

"Това, което екипът на фондация "Една от 8" прави е изключително. Те дават надежда на борещите се с рака на
гърдата не само чрез емоционална подкрепа, но и чрез навременна информация. Чрез пътуванията в страната и
провеждането на профилактичните прегледи за здрави жени повишават здравната култура, помагат на много жени
да преодолеят страховете и предразсъдъците си и да започнат редовно да преглеждат гърдите си. Ето защо
подкрепяме каузата на "Една от 8" и се надяваме общият ни призив за грижа и профилактика да бъде чут", заяви
Диана Димова-Йорданова, мениджър "Корпоративни комуникации", ФАНТАСИТКО ГРУП.
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Вече и Враца може да се похвали с наистина градско събитие. Пилотното издание на фестивала Open Vratsa
уверено се настанява в културния календар на града на 29ти и 30ти октомври. Новите и свежи явления в
съвременното изкуство ще се вплетат в традиционните щрихи на улица "Търговска" и Етнографски комплекс
"Софроний Врачански", за да вдъхнат непознат завладяващ импулс на града. Древно и модерно в приятен микс,
насочен към младите публики и гости на града, ще провокира, вдъхновява и зарежда с креативност. Фестивалът
ще ни припомни, че младостта е не някаква си възраст, а състоянието на духа да виждаме живота (а и града си) по
нов, по-цветен и изпълващ с надежда начин.

Организаторите на Open Vratsa не са никак случайни. Техен именно е проектът Vola open air – емблематичният
музикален фестивал, който приобщи Враца към фестивалните събития в страната, привличайки едни от най-
интригуващите български и чуждестранни артисти. Този път те ще раздвижат културния живот
на града от самия му център с много цветове, звук, движение и стил. Името на фестивала ни издава и другите
свежи лица, замесени в проекта, а именно хората зад платформата Open Vratsa. Сигурни сме в качеството на
програмата и отброяваме дните до началото на самото събитие. Артисти, музиканти, занаятчии и творци от
различни сфери ще сътворят необходимото.

На 29ти и 30ти октомври Open Vratsa ще бъде среща между новите и свежи идеи за развитието на региона по
креативен съвременен начин. На фестивала ще се използва безкешово плащане, което ще допринесе за добрия
поток на случващото се.

Събитието се осъществява с подкрепата на Национален фонд "Култура" и Обществен дарителски фонд за Враца.

Сподели в:

"Развивай страстта си към ученето. Направиш ли го, никога няма да спреш да растеш"

Антъни. Дж. Д.

Страстта към научаването на нови знания и практикуването на нови умения – това трябва да ни задвижва и
подтиква, за да работим по-усърдно и резултатно в името на значимите каузи. Винаги сме вярвали в това. И
продължаваме да го практикуваме. Защото някой беше казал, че ден, в който не си научил нищо ново, е изгубен
ден. Ден, в който си подминал шанса да надградиш, подобриш или доразвиеш познанието си в даден сфера, е
пропилян ден.

Е, щастливи сме, че нашата работа непрестанно ни среща с такива персонажи – двигатели на промяна,
инициатори на действие – жадни за още и още, и още нови подобрения - всеки в своята сфера. Вярваме, че и ти се
един от тези хора. Винаги готов да научиш, упражниш и приложиш. Ето така се постига положителна промяна.

Ако успя да се припознаеш дотук и все още четеш тези редове, значи е време за предложение:

ВКЛЮЧИ СЕ в новото издание на

ЕСЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2022!

Регистрирай се тук!

Отново е време да бъдем заедно в една безкрайно мотивираща среда, в която всеки може да си вземе по нещо
ново, нещо ценно и нещо полезно. Създадохме обучитлената програма на Къщата на гражданските организации с
идеята да стимулираме гражданското общество да търси нови начини, чрез които да е в час с динамично
променящата се среда и винаги да мисли няколко хода напред.

Планираните сесии в това издание предлагат всичко - от визуална комуникация, storytelling, през работа с
институции, писане на становища, работа със софтуер за управление на проекти и, разбира се, горещите
финансови въпроси, свързани с развиването на стопанска дейност в НПО. И много други полезни теми!

Въпросите са много - отговорите ще предоставяме от 13 октомври до 10 ноември под ръководството на звезден

Заглавие: Open Vratsa – новият градски фестивал на Северозапада
Дата: 03.10.2022 11:04
Медия: kafene.bg

Заглавие: Време е за ЕСЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2022
Дата: 03.10.2022 16:01
Медия: Български център за нестопанско право

https://kafene.bg/open-vratsa-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7/
http://bcnl.org/news/vreme-e-za-esenna-obuchitelna-programa-2022.html


обучителен екип от доказани професионалисти и гурута всеки в своята сфера. Напомняме, че Есенната обучителна
програма е изключително полезна и подходяща за хора от граждански организации, читалища, социални
предприятия и за всеки НПО човек, който вярва, че развитието е въпрос на непрестанно учене.

Цената за участие в 1 сесия е 25 лв. с ДДС., като при записани 3 сесии, общата цена ще бъде 70 лв., при 6
записани сесии - 140 лв., а при записани 9 сесии - 200 лв. Изисква се предварително заплащане по банков път до
3 дни след регистрация за избраните обучения.

Стига толкова напрежение, ето ги и темите, които ще разгледаме тази есен:

Сесия 1: Работа с институции – кои са ни "важни" и как работим с тях? 13 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Захари Янков, правен консултант - БЦНП

През годините се отвориха много врати за гражданските организации да влияят на и да участват в процеса на
вземане на решения чрез обществени или консултативни съвет. Често обаче тези съвети съществуват проформа,
не се знае за тях и тяхната работа не се изпълва със съдържание. Затова в тази сесия ще ви разкажем за
различните съвети, в които НПО може да вземе участие на общинско, парламентарно и централно ниво. Ще ви
дадем и насоки как да следите и участвате в заседания на парламентарни комисии и как да изисквате
информация от институциите (достъп до обществена информация). Ще отделим и време на темата за електронния
подпис и как той би могъл да ви улесни в работата ви с институциите.

Сесия 2: Писане на становища в подкрепа на каузи и промяна на закони – 25 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектори: Айлин Юмерова, програмен директор и Радина Банова-Стоева, правен консултант - БЦНП

Социологически проучвания сочат, че най-големите очаквания на хората от гражданските организации са да ги
представляваме в процесите на вземане на решения – когато се поставят и се търсят решения на проблеми, които
държавата не успява или не може да реши. Становищата са ключов механизъм за влизане в дебата, а понякога и
единствен. В тази сесия Айлин Юмерова и Радина Банова от БЦНП ще ни представят каква е структурата на едно
застъпническо становище, какво задължително трябва да съдържа и как то да влезе в дневния ред на вземащите
решния.

Сесия 3: Управление на човешките ресурси в НПО - как да задържаме и мотивираме хората от екипа? – 3
НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектори: Надя Шабани, директор и Айлин Юмерова, програмен директор – БЦНП

На нас, гражданските организации, винаги ни е било трудно да задържаме хората в екипите си. Дали причините за
напускане са само финансови? Освен увеличението на заплатата, има ли друго, което може да стимулира
служителите, за да останат в организацията? В тази сесия Надя Шабани и Айлин Юмерова от БЦНП ще споделят
опит и съвети от практиката как да мотивираме персонала си, за да го задържим, как да анализираме резултатите
от работата и натовареността на екипа, както и какви подходи може да предприемем за финансово стимулиране и
емоционално зарежане на служителите.

Сесия 1: Как да работим със софтуера за управление на проекти – Sales Force? – 18 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Петко Иванов, ръководител технологии, маркетинг и операции - "Заедно в час"

Често работата с данни може да ни се струва страшна, сложна и неясна. Но истината, е че има доказани методи,
чрез които да внесем ясота в нашата дейност по темата. По време на тази сесия ще научим основни принципи за
работа с данни и оптимизация на процеси по тяхното събиране, обработка и анализ. Ще получим практичен
алгоритъм как да оценим, къде нашата организация има нужда от оптимизация и си заслужава да инвестираме
ресурс в подобрения. Подготвили сме демонстрация на Salesforce for Non-profits и ще видим как софтуерът може
да ни спести стотици часове, да ни помогне да управляваме по-добре процесите и данните в организацията си, да
увеличи нашите приходи, да управляваме по-добре проектите си и да увеличи нашето въздействие. Допълнително
ще бъдат представени и други безплатни и платени инструменти за работа с данни и оптимизация на процеси.

Сесия 2: Как да развиваме стопанска дейнсто в нашата организация? – 1 НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектори: Елена Калинова, финансов директор и Александра Мирчева, Координатор "Предприемачество за НПО" –
БЦНП

Развиването на стопанската дейност е важен и многопластов аспект от работата на гражданските организации. От
социална гледна точка, чрез развитието на социалното предприемачество се осигурява работа, доходи и
приобщаване на хора с различни нужди. От финансова гледна точка евентуалната печалба е източник на свободен
финансов ресурс за организацията. Стопанската дейност, обаче, е подчинена на стриктни счетоводни и данъчни
правила, които засягат дори и работата на организации с благотворителна цел. Какви са те ще научим именно в
рамките на тази сесия.

Сесия 3: Наемане на хора в НПО – договори, осигуровки и данъци – 8 НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom



Лектор: Елена Калинова, финансов директор – БЦНП

Най-ценните "зъбати колелца" във всяка гражданска организаци са ... хората. Няма две мнения. Без неуморния
ентусиазъм на посветените на каузата човеци, нашите мисии нямаше да постигат успехи. Именно поради тази
причина е важно да знаем как да подбираме и привличаме точните парченца от пъзела. Как да наемаме хора в
нашата организация, как и какви договори да подготвяме, както и актуални въпроси около изчисляването на
осигурновки и данъци, ще научим в рамките на сесията, водена от Елена Калинова - финансов директор в
Български център за нестопанско право.

Сесия 1: Сторителинг за пред медии – 19 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Нина Александрова, журналист

Колко пъти ви се е случвало да разполагате с невероятна история, която да искате да споделите с широката
общественост, но да не намирате походящите думи за това? Нещо вдъхновяващо, окуражаващо, нещо, което
придава смисъл на работата ви и разказва на света защо правите това, на което сте се посветили? Е, в тази сесия,
водена от журналиста Нина Александрова ще научим как да разказваме тези истории по един звладяващ и
наистина запомнящ се начин – като за пред медии.

Сесия 2: Визуален сторителинг – 27 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации – БЦНП

Да умееш да разказваш истории чрез снимки или видео е новата комуникационна необходимост. Добре заточен и
ловък инструмент в инвентара на всяка организация, която цели да докосва сърца и да променя нагласи чрез
своят комуникация. В тази сесия ще обърнем внимание на няколко прости правила за това как да разказвме
добри, завладяващи и ясни визуални истории, с които да подсилим посланията на нашата организация. Ще
разгледаме примери, които ще ни докажат, че доброто вузиално съдържание не винаги е въпрос на голям ресурс.

Сесия 3: Как да планираме и провеждаме ефективни дигитални кампании – 10 НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации – БЦНП

Някой беше казал, че ако "нещото" няма дигитална следа, значи не се е случило. Е, ние не мислим толкова крайно,
но със сигурност, знаем, че всяка кауза заслужава добре обмислена и ясно структураирана стратегия за достигане
на повече съмишленици онлайн. В тази сесия ще обърнем внимание на това как да структурирме нашите
дигитална кампании, как да сегментираме целевите си аудитории, как да подготвяме съдржанито и да
провеждаме едни успешни и ориентирани към реални резултати кампании. Сесията е подходяща за НПО хора,
които няма голям опит (или никакъв) в провеждането на дигитални кампании.

*БОНУС СЕСИЯ: Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 1 НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom. Тази сесия е
безплатна и в нея може да се включи всеки желаещ, който се е записал за поне 1 сесия от трите модула на
Есенната обучителна програма. Не пропускайте да отбележите в регистрационната форма, че имате интерес да
участвате в бонус сесията!

Отново, темите са много, все така актуални и всеки човек, ангажиран с дейността на една гражданска организация
ПОНЕ ВЕДНЪЖ си е задал въпрос, чийто отговор ще открие тук - в ЕСЕННАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА. Хайде,
регистрирай се днес и не се колебай да споделиш за Порграмата с колеги от твоя екип!

РЕГИСТРИРАЙ ТУК!

А междувременно, докато чакаш да дойде датата на избраното от теб обучение, можеш да закупиш някои от
следните записи от предходни издания на Програмата:

Административни задължения за управление на НПО – (1 сесия) - 25лв.

Пакет Общо счетоводство на НПО ( 4 сесии: Управление на ЧР, Бюджетиране, Стопанска дейност за НПО,
Ценообразуване) – 200 лв.

Свържи се с нас, ако имаш интерес или някакви въпроси: alexander@bcnl.org, 0889 752 091, Александър Киров.

На 31 октомври 2022 г. Фондация "За нашите деца" организира за 13-та поредна година "Вечер на
добродетелите". Събитието е под мотото "Пазители на детството". Подробности за инициативата пред Радио
София разказа Диляна Манева.

Заглавие: "Вечер на добродетелите" се провежда за 13-та поредна година
Дата: 03.10.2022 17:43
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101715020/vecher-na-dobrodetelite-se-provejda-za-13-ta-poredna-godina


"Вечер на добродетелите" е нашето най-голямо благотворително събитие. Правим го от 2009 г. насам, като това
е един повод да срещнем на едно място всички наши съмишленици, дарители и партньори, благодарение на
които всяка година успяваме да подкрепим над 2 хил. деца и семейства в София и Пловдив. Събитието ни тази
година отново е посветено на каузата в подкрепа на ранното детско развитие и благодарение на всички гости,
които ще се насладят на събитието на 31 октомври се надяваме да можем догодина отново да помогнем на
децата и семействата, с които работим", сподели Манева.

По думите й, обществото осъзнава, че е важно да бъдем обединени от подобни каузи, а всяка година подобни
инициативи се радват на голям интерес от страна на българските граждани. На тазгодишното издание гостите ще
бъдат 300 и всеки, който има интерес да се наслади на програмата може да се присъедини, като подробна
информация има на сайта на фондацията.

"Ние имаме два комплекса за ранно детско развитие в София и Пловдив, където на едно място всяко едно дете и
неговото семейство, които имат нужда от специализирана подкрепа могат да я получат и могат да имат достъп до
социални работници, психолози, рехабилитатори и логопеди. Нашата цел е вместо децата и семействата да
обикалят различни специалисти на различни места те да я получават на едно място по най-добрия начин, който
може да съществува", поясни Манева.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Най-голямата платформа за доброволчество в България TimeHeroes празнува 10 години от създаването си със
серия от събития. Едно от тях е интерактивната фотографска изложба "Ще участвам!: 10 години TimeHeroes през
обектива на Денислав Стойчев".

Фотоизложба показва 27 акции за 10-годишнината на "Time Heroes"

"Видях доброволците като взрив от светлина". Това сподели в интервю за предаването "Преди всички" на програма
"Хоризонт" фотографът и журналист Денислав Стойчев:

В изложбата има 325 портрети на доброволци. Това са портрети на активни и светли хора, отдадени на каузите. В
началото на снимане на всяка една кампания отивам обикновено без някакви специални очаквания, защото от
опит знам, че когато имаш очаквания, има голям риск да си разочарован. Винаги тези равни очаквания се
преизпълняваха в пъти, защото доброволецът е един човек, който освен, че върши добро и в екипна работа
допринася за изпълнението на смислени каузи, със своето присъствие и отдаденост по време на дадената акция
вдъхновява другите, вдъхновява и мен като фотограф, документалист на тези теми. Няма как, дори без да съм
провокиран, да не препоръчам на всички слушатели, на хората, които се чудят или не познават идеята на
доброволчеството, просто да се включат, да натиснат бутона "Ще участвам" в сайта на TimeHeroes".

Доброволчество, добротворчество и надежда

Доброволството означава да бъдеш човек

Цялото интервю с Денислав Стойчев можете да чуете от звуковия файл.

Ученици от 5-11 клас могат да кандидатстват за една от две школи и да се подготвят за професиите на бъдещето

Стара Загора, 4 октомври 2022 г. – Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за
ученици, ще приема кандидатури на ученици в 5-7 и 8-11 клас за обученията си по уеб програмиране в Стара
Загора до 12 октомври. Участията в ИТ програмите е безплатно, а кандидатстването за тях става през сайта на
Училищна Телерик Академия.
В школите по "Уеб програмиране" за 5-7 и 8-11 клас, учениците усвояват основите на програмирането и се

Заглавие: Денислав Стойчев представя интерактивната фотографска изложба "Ще участвам!: 10 години
TimeHeroes"
Дата: 04.10.2022 11:36
Медия: Novini.site

Заглавие: Приемът за безплатните ИТ обучения за ученици в Стара Загора се удължава до 12 октомври
Дата: 04.10.2022 13:31
Медия: Стара загора днес

https://novini.site/denislav-stojchev-predstavya-interaktivnata-fotografska-izlozhba-shte-uchastvam-10-godini-timeheroes/
https://stzagora.net/2022/10/04/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8A%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-2/


научават да създават собствени сайтове.

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. Програмите в гр.
Стара Загора се реализират в сътрудничество с ППМГ "Гео Милев", ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" и с
подкрепата на Oбщина Стара Загора, BICA Services, SiteGround и Боряна Пейчева.

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на
форма за кандидатстване, както и приемен тест до 12 октомври.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия –
https://www.telerikacademy.com/school?utm_medium=pr&utm_source=pr&utm_campaign=school-all

# # #

За допълнителна информация: telerikacademy.com/school или във Facebook.
Училищна Телерик Академия е най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас в
България. Нейната мисия е да подготвя следващите поколения за професиите на дигиталното бъдеще с
интерактивни програми, достъпни за всички ученици.
От създаването ѝ през 2010 г. до днес, тя е обучила над 17 000 деца и младежи на възраст между 7 и 18 г. на
програмиране и дигитални технологии. Като въоръжава учениците с ключовите дигитални умения и развива
тяхното логическо и креативно мислене, Училищна Телерик Академия им помага да се трансформират от
консуматори на технологиите в техни създатели, търсени професионалисти и дигитални лидери.
Програмите се организират от Фондация "Телерик Академия" и се провеждат с подкрепата на Фондация "Америка
за България", индивидуални и корпоративни дарители и в партньорство с общини, училища, местни организации,
бизнеси и институции, осигуряващи зали за обученията. Научете повече на telerikacademy.com/school.

#

Депресия, тревожност, несигурност, страх, самота. Освен физическите неразположения и борбата за здравето и
живота си или точно заради тях, диагнозата рак на гърдата води до редица състояния, които имат косвен или дори
пряк ефект върху емоционалното състояние на пациентите. В кампанията "За една от осем всеки ден" помощ ще
оказват жени, минали през рака на гърдата. Днес те работят във Фондацията "Една от 8".

"Ние имаме нуждата да бъдем до тях, защото сме ходили в тези обувки, защото разпознаваме тяхната нужда да
бъдат подкрепени. Важно е жените да получават такава помощ не само през октомври, когато е световният месец
за борбата с рак на гърдата, но и ежедневно, за да продължат да живеят с диагнозата, а не в диагнозата", разказа
Жечка Илиева, която е детски психолог във Фондация "Една от 8".

Най-важното е първо жената да получи подкрепа и разбиране, след което да търси информирания избор. "Всяка
жена, която чува тази диагноза, не е подготвена, нито има изградени механизми, с които да се справи ", допълва
Илиева.

"Най-много им липсват думите, че винаги има решение и начин да се справят", сподели психологът Антонина
Топалова.

Психолозите дават факти и доказателства на жените, че независимо от стадия на заболяването им, винаги има
шанс да живеят.

Повече гледайте във видеото.

"Развивай страстта си към ученето. Направиш ли го, никога няма да спреш да растеш"

Заглавие: "За една от 8 всеки ден"- кампания оказва психологическа подкрепа на жени с рак на гърдата
Дата: 04.10.2022 23:32
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Време е за ЕСЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2022
Дата: 04.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://nova.bg/news/view/2022/10/04/385324/%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-8-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0/
https://www.ngobg.info/bg/news/127007-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-2022.html


Антъни. Дж. Д.

Страстта към научаването на нови знания и практикуването на нови умения – това трябва да ни задвижва и
подтиква, за да работим по-усърдно и резултатно в името на значимите каузи. Винаги сме вярвали в това. И
продължаваме да го практикуваме. Защото някой беше казал, че ден, в който не си научил нищо ново, е изгубен
ден. Ден, в който си подминал шанса да надградиш, подобриш или доразвиеш познанието си в даден сфера, е
пропилян ден.

Е, щастливи сме, че нашата работа непрестанно ни среща с такива персонажи – двигатели на промяна,
инициатори на действие – жадни за още и още, и още нови подобрения - всеки в своята сфера. Вярваме, че и ти се
един от тези хора. Винаги готов да научиш, упражниш и приложиш. Ето така се постига положителна промяна.

Ако успя да се припознаеш дотук и все още четеш тези редове, значи е време за предложение:

ВКЛЮЧИ СЕ в новото издание на

ЕСЕННА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2022!

Регистрирай се тук!

Отново е време да бъдем заедно в една безкрайно мотивираща среда, в която всеки може да си вземе по нещо
ново, нещо ценно и нещо полезно. Създадохме обучитлената програма на Къщата на гражданските организации с
идеята да стимулираме гражданското общество да търси нови начини, чрез които да е в час с динамично
променящата се среда и винаги да мисли няколко хода напред.

Планираните сесии в това издание предлагат всичко - от визуална комуникация, storytelling, през работа с
институции, писане на становища, работа със софтуер за управление на проекти и, разбира се, горещите
финансови въпроси, свързани с развиването на стопанска дейност в НПО. И много други полезни теми!

Въпросите са много - отговорите ще предоставяме от 13 октомври до 10 ноември под ръководството на звезден
обучителен екип от доказани професионалисти и гурута всеки в своята сфера. Напомняме, че Есенната обучителна
програма е изключително полезна и подходяща за хора от граждански организации, читалища, социални
предприятия и за всеки НПО човек, който вярва, че развитието е въпрос на непрестанно учене.

Цената за участие в 1 сесия е 25 лв. с ДДС., като при записани 3 сесии, общата цена ще бъде 70 лв., при 6
записани сесии - 140 лв., а при записани 9 сесии - 200 лв. Изисква се предварително заплащане по банков път до
3 дни след регистрация за избраните обучения.

Стига толкова напрежение, ето ги и темите, които ще разгледаме тази есен:

Сесия 1: Работа с институции – кои са ни "важни" и как работим с тях? 13 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Захари Янков, правен консултант - БЦНП

През годините се отвориха много врати за гражданските организации да влияят на и да участват в процеса на
вземане на решения чрез обществени или консултативни съвет. Често обаче тези съвети съществуват проформа,
не се знае за тях и тяхната работа не се изпълва със съдържание. Затова в тази сесия ще ви разкажем за
различните съвети, в които НПО може да вземе участие на общинско, парламентарно и централно ниво. Ще ви
дадем и насоки как да следите и участвате в заседания на парламентарни комисии и как да изисквате
информация от институциите (достъп до обществена информация). Ще отделим и време на темата за електронния
подпис и как той би могъл да ви улесни в работата ви с институциите.

Сесия 2: Писане на становища в подкрепа на каузи и промяна на закони – 25 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектори: Айлин Юмерова, програмен директор и Радина Банова-Стоева, правен консултант - БЦНП

Социологически проучвания сочат, че най-големите очаквания на хората от гражданските организации са да ги
представляваме в процесите на вземане на решения – когато се поставят и се търсят решения на проблеми, които
държавата не успява или не може да реши. Становищата са ключов механизъм за влизане в дебата, а понякога и
единствен. В тази сесия Айлин Юмерова и Радина Банова от БЦНП ще ни представят каква е структурата на едно
застъпническо становище, какво задължително трябва да съдържа и как то да влезе в дневния ред на вземащите
решния.

Сесия 3: Управление на човешките ресурси в НПО - как да задържаме и мотивираме хората от екипа? – 3
НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектори: Надя Шабани, директор и Айлин Юмерова, програмен директор – БЦНП

На нас, гражданските организации, винаги ни е било трудно да задържаме хората в екипите си. Дали причините за
напускане са само финансови? Освен увеличението на заплатата, има ли друго, което може да стимулира
служителите, за да останат в организацията? В тази сесия Надя Шабани и Айлин Юмерова от БЦНП ще споделят
опит и съвети от практиката как да мотивираме персонала си, за да го задържим, как да анализираме резултатите



от работата и натовареността на екипа, както и какви подходи може да предприемем за финансово стимулиране и
емоционално зарежане на служителите.

Сесия 1: Как да работим със софтуера за управление на проекти – Sales Force? – 18 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Петко Иванов, ръководител технологии, маркетинг и операции - "Заедно в час"

Често работата с данни може да ни се струва страшна, сложна и неясна. Но истината, е че има доказани методи,
чрез които да внесем ясота в нашата дейност по темата. По време на тази сесия ще научим основни принципи за
работа с данни и оптимизация на процеси по тяхното събиране, обработка и анализ. Ще получим практичен
алгоритъм как да оценим, къде нашата организация има нужда от оптимизация и си заслужава да инвестираме
ресурс в подобрения. Подготвили сме демонстрация на Salesforce for Non-profits и ще видим как софтуерът може
да ни спести стотици часове, да ни помогне да управляваме по-добре процесите и данните в организацията си, да
увеличи нашите приходи, да управляваме по-добре проектите си и да увеличи нашето въздействие. Допълнително
ще бъдат представени и други безплатни и платени инструменти за работа с данни и оптимизация на процеси.

Сесия 2: Как да развиваме стопанска дейнсто в нашата организация? – 1 НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектори: Елена Калинова, финансов директор и Александра Мирчева, Координатор "Предприемачество за НПО" –
БЦНП

Развиването на стопанската дейност е важен и многопластов аспект от работата на гражданските организации. От
социална гледна точка, чрез развитието на социалното предприемачество се осигурява работа, доходи и
приобщаване на хора с различни нужди. От финансова гледна точка евентуалната печалба е източник на свободен
финансов ресурс за организацията. Стопанската дейност, обаче, е подчинена на стриктни счетоводни и данъчни
правила, които засягат дори и работата на организации с благотворителна цел. Какви са те ще научим именно в
рамките на тази сесия.

Сесия 3: Наемане на хора в НПО – договори, осигуровки и данъци – 8 НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Елена Калинова, финансов директор – БЦНП

Човешкият капитал е от ключово значение за развитието на всяка организация. Намирането и задържането на
най-добрите членове на вашият екип е трудна и отговорна задача. Освен нея обаче всеки работодател трябва да
познава и множеството законови изисквания, свързани с наемането на персонал и външни експерти, сключването
на трудови и граждански договори, дължимите осигуровки и обезщетения. С най-важните от тях ще ви запознае
Елена Калинова, финансов директор в БЦНП.

Сесия 1: Сторителинг за пред медии – 19 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Нина Александрова, журналист

Колко пъти ви се е случвало да разполагате с невероятна история, която да искате да споделите с широката
общественост, но да не намирате походящите думи за това? Нещо вдъхновяващо, окуражаващо, нещо, което
придава смисъл на работата ви и разказва на света защо правите това, на което сте се посветили? Е, в тази сесия,
водена от журналиста Нина Александрова ще научим как да разказваме тези истории по един звладяващ и
наистина запомнящ се начин – като за пред медии.

Сесия 2: Визуален сторителинг – 27 ОКТОМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации – БЦНП

Да умееш да разказваш истории чрез снимки или видео е новата комуникационна необходимост. Добре заточен и
ловък инструмент в инвентара на всяка организация, която цели да докосва сърца и да променя нагласи чрез
своят комуникация. В тази сесия ще обърнем внимание на няколко прости правила за това как да разказвме
добри, завладяващи и ясни визуални истории, с които да подсилим посланията на нашата организация. Ще
разгледаме примери, които ще ни докажат, че доброто вузиално съдържание не винаги е въпрос на голям ресурс.

Сесия 3: Как да планираме и провеждаме ефективни дигитални кампании – 10 НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации – БЦНП

Някой беше казал, че ако "нещото" няма дигитална следа, значи не се е случило. Е, ние не мислим толкова крайно,
но със сигурност, знаем, че всяка кауза заслужава добре обмислена и ясно структураирана стратегия за достигане
на повече съмишленици онлайн. В тази сесия ще обърнем внимание на това как да структурирме нашите
дигитална кампании, как да сегментираме целевите си аудитории, как да подготвяме съдржанито и да
провеждаме едни успешни и ориентирани към реални резултати кампании. Сесията е подходяща за НПО хора,
които няма голям опит (или никакъв) в провеждането на дигитални кампании.

*БОНУС СЕСИЯ: Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – 1 НОЕМВРИ, 16:30 ч., Zoom. Тази сесия е
безплатна и в нея може да се включи всеки желаещ, който се е записал за поне 1 сесия от трите модула на
Есенната обучителна програма. Не пропускайте да отбележите в регистрационната форма, че имате интерес да



участвате в бонус сесията!

Отново, темите са много, все така актуални и всеки човек, ангажиран с дейността на една гражданска организация
ПОНЕ ВЕДНЪЖ си е задал въпрос, чийто отговор ще открие тук - в ЕСЕННАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА. Хайде,
регистрирай се днес и не се колебай да споделиш за Порграмата с колеги от твоя екип!

РЕГИСТРИРАЙ ТУК!

А междувременно, докато чакаш да дойде датата на избраното от теб обучение, можеш да закупиш някои от
следните записи от предходни издания на Програмата:

Административни задължения за управление на НПО – (1 сесия) - 25лв.

Стопанска дейност за НПО Vol.2 (1 сесия) 25 лв.

Свържи се с нас, ако имаш интерес или някакви въпроси: alexander@bcnl.org, 0889 752 091, Александър Киров.

Утре - 5-и октомври, е последният ден, в който успешни ученици и студенти, лишени от родителски грижи могат да
кандидатстват в стипендиантската програма на фондация Благотворител "Постигам по-висок успех". 
Тази програма не просто помага, с нея вече близо 18 години променяме съдби. От две учебни години програма
"Постигам по-висок успех" получи щедри дарения от "Евроинс Иншурънс Груп" АД. По начина, по който проявяват
своята подкрепа, ние от фондацията сме убедени, че водещ мотив за оказаната помощ са споделените ценности
на служителите на компаниите в холдинга. Освен финансова подкрепа, дарителите приеха в редиците на
служителите си и две от момичетата от програмата с платен стаж, така Елена и Теди, получиха индивидуално
отношение и възможност за развитие. В интервю на Вили от детско радио "Усмивка" Гергана Димова - Директор
отдел "Човешки ресурси" споделя защо са избрали да окажат подкрепа в тази кауза. 
"Всяка една от компаниите, част от "Евроинс Иншурънс Груп" АД, се грижи и подкрепя своите служители.
Споделените ценности на нашите служители са да помагаме и даваме шанс на деца в неравностойно
положение, лишени от родителски грижи, да имат един добър старт в живата и да се реализират като
пълноценни граждани на България. Помагайки на тези деца ние бихме искали да им покажем, че те не са сами,
могат да бъдат успешни и да сбъдват мечтите си, независимо от трудностите с които се сблъскват в
живота си.." /из интервюто/ 

Най-голямото благотворително събитие на фондация "За Нашите Деца" - Вечер на добродетелите, тази година ще
се състои на 31 октомври от 19:30 часа в Sofia Event Center. За 13-и път събитието ще събере на едно място на
пръв поглед различни хора, обединени около обща кауза – подкрепа на ранното детско развитие. 
Тези хора фондацията нарича Пазителите на детството – съвременните супергерои, които пряко – в качеството си
на социални работници, психолози, рехабилитатори, логопеди и др., или непряко – като дарители и доброволци,
помагат децата на България да живеят в сигурна семейна среда. Всеки може да стане един от Пазителите на
детството като подкрепи каузата чрез закупуване на благотворителен билет и присъствие на събитието,
дарение под друга форма или популяризиране на каузата. 
От създаването си през 1992 г. досега фондация "За Нашите Деца" има една основна мисия – да създава
условия за развитие и щастливо детство. За последните 30 години, благодарение на подкрепата на стотици
добродеятели, екипът е докоснал света на над 20 000 деца и техните семейства. Както при всички издания на
"Вечер на добродетелите", 100% от набраните преди и по време на вечерта средства ще бъдат инвестирани в
каузата на фондацията. 
Програмата на събитието ще даде възможност на гостите да се докоснат по един неповторим начин до реалните
съдби на деца и семейства, променени с подкрепата на фондацията. По традиция, тя включва арт програма, в
която ще вземат участие популярни български артисти, които застават за каузата на фондацията. Водещи на
събитието ще са актрисата Весела Бабинова и актьорът Владимир Зомбори, а на сцената ще се качат Михаела
Филева, Хасан и Ибрахим Игнатови, Валерия Стоянова и още. Кулминацията на вечерта ще е традиционното
благотворително наддаване, по време на което гостите ще имат възможност да дарят за каузата, наддавайки за
ценни предмети и преживявания, предоставени от поддръжници на фондацията. 

Вижте повече за събитието тук.

Заглавие: "Евроинс Иншурънс Груп" АД в подкрепа на стипендиантска програма "Постигам по-висок успех"
Дата: 04.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: За 13-и пореден път Вечер на добродетелите на Фондация "За Нашите Деца" набира средства за
каузата щастливо детство
Дата: 04.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/127009-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81-%D0%B8%D0%BD%D1%88%D1%83%D1%80%D1%8A%D0%BD%D1%81-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF-%D0%B0%D0%B4-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.html
https://www.ngobg.info/bg/news/127010-%D0%B7%D0%B0-13-%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0.html


ПЕЩЕРА. Седем ученици от ПГХВТ "Атанас Ченгелев" в родопския град посетиха за първи път своите работни
места в "Биовет" АД. Те се запозваха с наставниците си и до края на учебната година два пъти седмично ще
провеждат практическото си обучение в предприятието. Момчетата и момичетата ще придобият опит в
микролабораториите и други производствени звена", каза Георги Щерев, от "Биовет" АД, който координира
връзката между училищата и предприятието. "От завършилите през миналата учебна година трима ученици вече
са назначени на работа във фирмата. Старт на дуалната форма на обучение бе даден през 2019 г. Тринадесет са
учениците от Професионалната гимназия по химия и химични технологии в Пазарджик, които вече втора година
идват на практика при нас, те са по три пъти в седмицата тук, тъй като са вече абитуриенти."

Дуалното обучение в професионалната гимназия обхваща двугодишен период от време, като учениците от 11 кл.
имат два дни практически занятия в "Биовет" АД, а зрелостниците прекарват три дни от седмицата си в реална
работна среда.

"Всеки от възпитаниците на училищата получава реално заплащане на своя труд по време на практиката си в
предприятието като е важно да отбележим, че всеки от учениците получава безплатен транспорт ако не е родом
от Пещера, а също така и работно облекло. Фирмата се е погрижила и за безплатен обяд на обучаемите. Най-
усърдните от тях ще намерят своето работно място незабавно след приключването на ПГХВТ "Атанас Ченгелев"
или Професионалната гимназия по химия и химични технологии в Пазарджик." – поясни Георги Щерев.

След завършване на средното им образование учениците, които имат желание да продължат във висше учебно
заведение по специалности свързани с химическата индустрия, могат да разчитат на стипендия от "Биовет" АД за
целия срок на обучението.

"В лицето на ръководството на "Биовет" ние открихме коректен и солиден партньор, който е силно заинтересован.
Защото дуалната система на обучение предполага и изисква изключително голям ангажимент от страна на
партньорите. И така учениците излизат със знания, умения и компетентности." – казва Славия Златанова,
директор на ПГХВТ "Атанас Ченгелев".

Най-голямото преимущество на дуалното обучение е това, че учениците се обучават в реална среда, а след
завършването си веднага могат да започнат работа в производството или да продължат образованието си във
ВУЗ. На територията на нашата област дуално обучение се осъществява в Пазарджик, Панагюрище, Велинград и
Пещера. ПГХВТ "Атанас Ченгелев" предлага възможността бъдещите средношколци да се обучават в две професии
"Биотехнолог" и "Лаборант". Училището има договор с "Биовет" АД, където учениците практикуват придобитите
умения при специално обучени наставници.

(Зн)

ПЕЩЕРА. Седем ученици от ПГХВТ "Атанас Ченгелев" в родопския град посетиха за първи път своите работни
места в "Биовет" АД. Те се запозваха с наставниците си и до края на учебната година два пъти седмично ще
провеждат практическото си обучение в предприятието. Момчетата и момичетата ще придобият опит в
микролабораториите и други производствени звена", каза Георги Щерев, от "Биовет" АД, който координира
връзката между училищата и предприятието. "От завършилите през миналата учебна година трима ученици вече
са назначени на работа във фирмата. Старт на дуалната форма на обучение бе даден през 2019 г. Тринадесет са
учениците от Професионалната гимназия по химия и химични технологии в Пазарджик, които вече втора година
идват на практика при нас, те са по три пъти в седмицата тук, тъй като са вече абитуриенти."

Дуалното обучение в професионалната гимназия обхваща двугодишен период от време, като учениците от 11 клас
имат два дни практически занятия в "Биовет" АД, а зрелостниците прекарват три дни от седмицата си в реална
работна среда.

"Всеки от възпитаниците на училищата получава реално заплащане на своя труд по време на практиката си в

Заглавие: 20 ученици от ПГХВТ-Пещера са на практическо обучение в "Биовет" АД
Дата: 05.10.2022 10:09
Медия: Знаме Пазаджик

Заглавие: 33 ученици от Пещера и Пазарджик са на практическо обучение в "Биовет" АД
Дата: 05.10.2022 10:09
Медия: Знаме Пазаджик

https://zname.info/news/16649537511151/20-uchenitsi-ot-pghvt-peshtera-sa-na-praktichesko-obuchenie-v-biovet-ad
https://zname.info/news/16649537511151/33-uchenitsi-ot-peshtera-i-pazardzhik-sa-na-praktichesko-obuchenie-v-biovet-ad


предприятието като е важно да отбележим, че всеки от учениците получава безплатен транспорт, ако не е родом
от Пещера, а също така и работно облекло. Фирмата се е погрижила и за безплатен обяд на обучаемите. Най-
усърдните от тях ще намерят своето работно място незабавно след приключването на ПГХВТ "Атанас Ченгелев"
или Професионалната гимназия по химия и химични технологии в Пазарджик." – поясни Георги Щерев.

След завършване на средното им образование учениците, които имат желание да продължат във висше учебно
заведение по специалности свързани с химическата индустрия, могат да разчитат на стипендия от "Биовет" АД за
целия срок на обучението.

"В лицето на ръководството на "Биовет" ние открихме коректен и солиден партньор, който е силно заинтересован.
Защото дуалната система на обучение предполага и изисква изключително голям ангажимент от страна на
партньорите. И така учениците излизат със знания, умения и компетентности." – казва Славия Златанова,
директор на ПГХВТ "Атанас Ченгелев".

Най-голямото преимущество на дуалното обучение е това, че учениците се обучават в реална среда, а след
завършването си веднага могат да започнат работа в производството или да продължат образованието си във
ВУЗ. На територията на нашата област дуално обучение се осъществява в Пазарджик, Панагюрище, Велинград и
Пещера. ПГХВТ "Атанас Ченгелев" предлага възможността бъдещите средношколци да се обучават в две професии
"Биотехнолог" и "Лаборант". Училището има договор с "Биовет" АД, където учениците практикуват придобитите
умения при специално обучени наставници.

(Зн)

На 30 септември на двете работни площадки на Елаците-Мед – Рудодобивен и Обогатителен комплекс, се
състояха събития, с които компанията официално закри своята 11-та лятна Стажантска програма. През юли,
август и септември 46 студенти от 10 университета в България взеха участие в нея и черпиха зная и опит под
ръководството на едни от най-добрите специалисти в минната индустрия.

На двете събития младежите бяха посрещнати от представители на дирекция "Човешки ресурси", които
поздравиха студентите за успешното им представяне по време на стажа.

Милена Христова, директор "Човешки ресурси", благодари на стажантите за избора им да станат част от голямото
семейство на Елаците-Мед и Група ГЕОТЕХМИН, дори и само за 3 месеца. "Надявам се, че всички вие сте
извлекли за себе си добри ползи от стажа при нас и натрупаният практически опит ще е много ценен за бъдещата
ви реализация", каза Милена Христова.

От страна на ръководството на Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, инж. Васил Шишков, зам.-директор
"Производство", също приветства стажантите и им благодари за енергията, която са дали за изпълнение на
задачите, поставени им от наставниците по време на стажа. "Сигурен съм, че при нас получавате най-добрата
възможност да развиете своя потенциал и професионалните си умения и сте натрупали необходимия опит за
успешна кариерна реализация. Нашите колеги, вашите наставници са положили много усилия, за да ви подкрепят
в усвояването на практиката и вярвам, че изпитвате огромно уважение към тях заради опита, който са ви предали",
каза инж. Шишков и допълни: "Надявам се да бъдете все така мотивирани и целеустремени и занапред и ще съм
радостен, ако на по-късен етап някои от вас станат и наши колеги".

На официалното закриване на лятната Стажантска програма в Обогатителен комплекс, с. Мирково взе участие
инж. Красимир Динеков, зам.-директор, "Ремонт и поддръжка" на комплекса, който поздрави участниците с
приключването на тяхната практика в реална работа среда. Той отправи специални благодарности за положените
усилия и постигнатите резултати от стажантите и ги насърчи през следващата година отново да вземат участие в
лятната Стажантска програма. Напомни също и за възможността, студенти от Минно-геоложкия университет "Св.
Иван Рилски", Техническия университет, гр. София и Университета за архитектура строителство и геодезия, гр.
София, да кандидатстват за стипендиантската програма на дружеството.

Г-жа Даниела Горанова, ръководител на лятната Стажантка програма, обобщи резултатите от проведената за
поредна година стажантска програма и отправи специални благодарности към своите колеги от дирекция
"Човешки ресурси" за усилията и безупречната организация на програма. Тя се обърна и към наставниците, някои
от които за втора година успяват да завладеят интереса и вниманието на всички студенти в работния процес. На
стажантите сподели: "От анкетите, които проведохме, а и от споделените мнения в разговори с вас, 2022 г. се
оказа една ползотворна година до момента". И допълни: "Виждаме и във вас стремеж да давате всичко от себе си
за доброто ви представяне, което със сигурност е оценено от вашите наставници и от ръководството на Елаците-
Мед, и се надявам някои от вас да се присъединят към екипа на компанията".

Заглавие: "Елаците-Мед" тържествено закриха лятната си стажантска програма
Дата: 05.10.2022 11:37
Медия: Средногорски Багри

https://www.srednogorskibagri.com/%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD/


В края на последния работен ден от стажа в Елаците-Мед студентите се снимаха за спомен и споделиха, че високо
оценяват възможността да трупат практически опит в предприятие с дългогодишна история, добра организация на
труда и заплащане, съвременна техника и под ръководството на висококвалифицирани кадри. Стажантите
оценяват високо и възможностите за учене през целия живот с цел надграждане на уменията, които предлага
компанията.

В лятната Стажантска програма на Елаците-Мед до момента са преминали повече от 320 студенти, бакалаври и
магистри от различни университети в страната и чужбина, от които над 60 вече свързаха професионалния си път с
компания.

Иво Ценов и Тенко Николов – меценатите от SiteGround. Визионерите, които виждат бъдещето в ясни очертания и
не се плашат от пътя, който трябва да изминат, за да постигнат целта си, нито пък от усилията, които ще
инвестират.

Те не се пестят. Раздават на първо място себе си, което е безценно, защото наистина малцина са онези хора с
опит и познания, които са готови да протегнат ръка, но те го правят. По този начин са изградили своя бизнес, който
е изключително успешен. По този начин искат да изградят и устойчив механизъм за подкрепа на българското
общество под формата на Фондация за подкрепа на проекти в сферата на образованието, здравето, спорта и
културата.

Фондът им за дарения е за над 100 млн. лева и имат проект за изграждане на комплекс с училище, детска градина
и спортен център.

Гласувайте за Иво Ценов и Тенко Николов тук: https://bit.ly/3LXZXBv

#будител2022

Над 45 500 души от цялата страна са потърсили помощ на Националната гореща телефонна линия за пострадали
от насилие за изминалите 25 години от създаването й, съобщи за Радио Варна Атанас Киров от Фондация
"Анимус". Най-много обаждания има след нашумял случай в публичното пространство, в резултат на който хората
си дават сметка за това, което те самите преживяват, допълни той.

Телефонната линия е безплатна и денонощна и осигурява помощ и подкрепа за пострадали от домашно,
сексуално насилие и трафик на хора. Тя е първата и понякога единствената възможност на хората, пострадали от
насилие, да потърсят начин да се справят с тежката ситуация, в която се намират, да бъдат изслушани и разбрани,
когато няма кой друг да чуе тяхната история, да получат информация за конкретни стъпки, които да предприемат,
за да предотвратят по-нататъшно насилие.

Услугата могат да ползват жени, мъже, деца и техните близки, които са станали жертва на насилие и
експлоатация. Консултантите на Националната гореща телефонна линия могат също да предоставят информация,
свързанa с превенция на трафика на хора, процедури за достъп до услуги и др.

Националната гореща телефонна линия за пострадали от насилие предоставя и юридическа консултация – всяка
сряда от 17:00ч. до 21:00ч.

Номерата са 0 800 18 676; 02/9 817 686.

Заглавие: Будител на годината – Иво Ценов и Тенко Николов
Дата: 05.10.2022 12:36
Медия: Novini.site

Заглавие: Над 45 000 души са потърсили помощ на телефонната линия за пострадали от насилие
Дата: 05.10.2022 13:15
Медия: Радио Варна

Заглавие: Фондация "Четири лапи" ще ползва безплатно ветеринарна клиника в Банкя
Дата: 05.10.2022 14:57
Медия: DarikNews.bg

https://novini.site/buditel-na-godinata-ivo-tsenov-i-tenko-nikolov/
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Столичният общински съвет ще разгледа предложение за безвъзмездно ползване от Фондация "Четири лапи" на
ветеринарномедицинската клиника в район "Банкя" за още 10 години.
През 2012-а, след решение на градския парламент, Столичната община и фондацията сключват договор, който
задължава нестопанската организация да съдейства за овладяване на популацията на безстопанствените
животни (кучета и котки) и да оборудва, обзаведе и регистрира ветеринарна лечебница.
Фондацията се е задължила да осигури персонал и заплати и да регистрира ветеринарните лекари, работещи в
обекта, както и да заплаща за своя сметка телефон, интернет, застраховка на сградата и имуществото в нея и
алармена инсталация.
От "Четири лапи" са поели отговорността да извършват залавяне, обработване, престой и връщане по места на
най-малко 1200 безстопанствени животни (кучета и котки) на година.
Разноските за тези дейности, както и организирането на съвместни проекти с частни клиники в гр. София и
провежда на обучение и стаж на ветеринарни лекари и студенти, са изцяло за сметка на Фондацията.
Съгласно предоставения от Фондацията отчет, за периода на действие на договора за последните десет години,
във ветеринарната клиника са извършени кастрации на 20 346 животни, от които 15 034 котки и 5 312 кучета. На 3
081 животни са извършени само ваксинация и обезпаразитяване. 1 135 животни са получили друг тип лечение, а
467 животни са намерили нов дом.
Чрез проекта за безплатна кастрация на домашни котки в частни клиники в София, за периода са кастрирани
общо 11 823 котки.
През 2017-2018 г. Фондацията е извършила преброяване на безстопанствените кучета на територията на
Столична община, като официалните данни показват намаляване на популацията с 67,7% спрямо данните от
първото преброяване през 2007 г., когато броят на животните е бил 11 124. По време на последното преброяване
е установено увеличаване на популацията на безстопанствените котки във всички райони на Столична община,
особено в централните части.
През април беше публикувано обявление до всички заинтересовани организации, че могат да кандидатстват за
учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху ветеринарна клиника "Банкя", с цел
изпълнение на хуманни мерки за овладяване на популациите на безстопанствените животни (кучета и котки) на
територията на общината.
В срок до 30.06.2022 г. желаещите кандидати трябваше да представят в общинската администрация писмена
презентация на дейността си, както и писмено разработена концепция за стопанисване и управление на обекта.
За срока на обявлението беше получено само едно заявление - от Фондация "Четири лапи", която има намерение
да продължи своята дейност във ветеринарна клиника "Банкя" за още 10 години.
Общинските съветници подкрепиха намерението им в комисии, предстои то да бъде гласувано на заседанието на
общинския съвет утре – 06.10.2022 г, се казва още в прессъобщението. 

Сдружение "Заедно правим добрини" официално дари операционна маса на Многопрофилната болница за
активно лечение в Добрич.
Дарението е "черешката на тортата" в новоизградената и оборудвана с апаратура от последно поколение зала за
лапароскопска хирургия, която се използва и от хирургичното отделение, каза директорът на болницата д-р Георги
Желязков.
Той сподели, че много се гордее с успеха на Димитрина Младенова, Йоанна Койчева и Милена Савова от
сдружението, благодарение на които в лечебното заведение и цялата област "ще има една от най-добре
изградените операционни зали".
"Операционната маса е съществена част от всяка операционна зала. Тя улеснява нашата ежедневна работа –
категорично подобрява комфорта на оператора и скъсява оперативното време", каза завеждащият АГ
отделението, д-р Ивайло Петев.
Добрите условия на труд позволяват на лекарите да работят по-бързо, повече и с много по-малка травма за
пациента, допълни той.
"В съвременната медицина не можеш без техника. Откакто имаме нова ендоскопска апаратура, над 80 процента
от гинекологичните ни операции са ендоскопски, спрямо 10-15 процента преди това. От началото на годината с
Отделението по хирургия имаме извършени над 200 ендоскопски операции, което за болница от нашия ранг е
много добро постижение", каза още д-р Петев.
Пазарната стойност на дарението е 45 хил. лева, заяви Димитрина Младенова от "Заедно правим добрини", но
фирмата, от която е закупена масата, я е предоставила на сдружението срещу 35 хил.лева.
"Направиха ни много голяма отстъпка, за което сме много благодарни", каза тя.
Младенова припомни, че скоро се навършват пет години от началото на инициативата в Добрич.
"Изумена съм как толкова много хора повярваха в нас. Много се вълнувам, защото това беше една наша мечта за
града ни. Сбъдната мечта е и че успяхме да обединим толкова много хора. Надяваме се да постигнем дори по-
големи успехи", каза още тя. 

Заглавие: Сдружение "Заедно правим добрини" дари операционна маса на болница в Добрич
Дата: 05.10.2022 16:31
Медия: DarikNews.bg

Заглавие: Фондация "Америка за България" обявява нова лидерска програма – LEAP
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С тази програма, в партньорство с колежа "Бабсън", Фондацията предоставя възможност на млади български
професионалисти от бизнеса, неправителствения и публичния сектор да прекарат три седмици в САЩ, за да
развият своите лидерски умения 
Фондация "Америка за България" от години подкрепя младите хора да усъвършенстват своите лидерски и
предприемачески умения както в България, така и в САЩ. Завършилите тези програми допринасят за развитието и
подобряването на средата и общностите, в които живеят и работят. "Нарекли сме програмата LEAP (Leadership
Education in America Program), което на български означава скок – вярваме, че тази програма ще е скок в знанията
и уменията на участниците", поясни Десислава Тальокова, изпълнителният директор на Фондация "Америка за
България". 
Могат да кандидатстват хора до 40-годишна възраст с поне пет години трудов стаж в бизнеса, неправителствения
или публичния сектор. Ключови изисквания към кандидатите са успешно професионално развитие в съответната
сфера на работа, предприемачески дух, ангажираност към обществени и/или социални каузи, както и свободно
владеене на английски език. 
Фондация "Америка за България" ще покрие всички разходи на до 15 участници. Обучението ще се проведе в
Бостън и Ню Йорк в рамките на три седмици в периода април – май 2023 г. 
Колежът "Бабсън" е една от водещите академични институции в САЩ с над стогодишна история в образованието в
областта на предприемачеството и лидерските умения. По време на обучението си участниците ще чуят
увлекателни лекции, ще получат индивидуална обратна връзка и практически задачи за развитие и представяне на
проекти по различни, важни за България теми, и ще се включат във вълнуваща културна програма в Бостън и Ню
Йорк. 

Крайният срок за кандидатстване е 7 ноември 2022 г. чрез уебстраницата на програмата:
https://us4bg.org/leadership-education-in-america-program/ .
Програмата се провежда на английски език. 

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите":
Изкуството се изправя срещу стереотипите. Отношението на обществото към различните хора, по
Дарик радио, с водещ Мария Черешева. Гости са Ана Алексиева от Студио за креативна глобална
промяна "Fine Acts", Слава Дойчева, режисьор, актриса, сценарист и един от организаторите на Прайд
Филм Фест, и Михаил Мишев от Фондация за общностно развитие и сътрудничество (ФОРС), студент и
ромски активист.

ЧУЙТЕ РАЗГОВОРА

Някои теми са трудни за разговор и тогава думите не свързват, а разделят. В обществото ни разговори за съдбата
на т. нар. "невидими" хора, изолирани в свои общности, са обичайно избягвани. Предпочитаме да не говорим за
ромите, за хората с различна сексуална ориентация, за бежанците. Едно от малкото пространства, в които те
стават видими, е това на изкуството. 
Ана Алексиева разказва за WESEUM, музей за емпатия и споделен опит. Експонатите в музея са лични предмети
на 45 души, които са свързани с чувството за щастие или тъга на притежателите си. Всеки предмет е обгърнат от
лична история. Щастливият предмет на Михаил Мишев е гривна с ромско знаме, която не сваля и свързва с
устойчивостта на своята общност, запазила се хилядолетия по света. Тъга му носи униформата от гимназията –
заради негативната енергия, дискриминацията, заплахите за живота му, с които се е сблъсквал в този период. 
Заедно с WESEUM петима млади режисьори създават пет късометражни филма "По-силни от думите". Всеки от
тях е без думи и носи послание за надежда. Според Ана наистина е необичайно да се противопоставиш на езика
на омразата и стереотипите без думи, защото те намират силен израз тъкмо в речта. Изкуството обаче може да
предизвика емоции и действия, по-силни от омразата и отхвърлянето. Слава Дойчева е един от групата режисьори
и споделя, че се е включила в инициативата на "Fine Acts", защото смята, че е рядка и важна платформа за трудни
разговори със средствата на изкуството.
Ана допълва, че форматът на WESEUM позволява на маргинализираните общности да контролират наратива за
себе си в обществото, как са представяни и как изглеждат. Изложените предмети и безмълвните филми
предизвикват общочовешки емоции, които позволяват да възникне естествена връзка с отхвърлените и омразни
членове на обществото. Екипът на "Fine Acts" възприема с благодарност работата си с тези три общности и
доверието, с което са приети, както и сътрудничеството с организации като "Каритас", "Билитис" и "Deystvie". 
Михаил споделя, че участието му в WESEUM му е показало колко е трудно да говориш като представител на една
общност, защото тя е многолика, но също и защото дискриминацията и игнорирането са толкова повсеместни и
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дълбоки, че е трудно да осъзнаеш какво точно те прави тъжен.
Михаил въвежда и още една тема – социалната мимикрия, която позволява на членове на отхвърлени общности
да избягват да се припознават като такива, за да запазят социален статус или привилегии. Той смята, че изкуството
би могло да промени нагласите на такива хора. 
За Слава да правиш социално изкуство е естествено. В изкуството си тя говори за собствената си истина и с личния
си опит като член на маргинализирана общност. 
Ана допълва, че хората на изкуството са принципно по-смели и по-активни в изразяването на позиция. Част от
тези, които избягват трудните теми, не се чувстват компетентни и имат нужда от контекст и данни. За Ана изкуството
може да промени стереотипното мислене, като повлияе на гледната точка или на нагласата на един човек или
като даде му още една гледна точка. Тя добавя, че всички техни проекти задължително носят надежда, защото тя
е, която прави промени. 
WESEUM и петте филма без думи могат да бъдат видени в You Tube канала на "Fine Acts". 
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.. 

Втори дневен център за деца на бежанци от Украйна отвори врати в Пловдив. В него се отглеждат 25 деца от 3 до
6 годишна възраст. Той се намира на бул. "Източен" в подблоково пространство, което по-рано беше предоставено
от Общинския съвет по предложение на кмета Здравко Димитров, каза зам.-кметът Стефан Стоянов. 
За обучението им до момента се грижат две украински възпитателки, обясни Наталия Елис от фондацията за
подкрепа на украинците в Пловдив. Предстои да се наеме и учител по български език. Засега издръжката, както и
заплащането на персонала, се осъществява чрез доброволни дарения и средства. Всички родители на децата от
центъра вече работят. 
Първият такъв център, ситуиран в бивша детска блокова градина към ДГ "Кремена" в район "Тракия", бе открит в
края на месец май и той функционира на същия принцип. До момента в детските градини в града има записани
110 деца, а в училищата 262.
Още от началото на кризата в Украйна Община Пловдив се зае с първостепенната задача да осигури помещения
за временно настаняване на бежанците, коментира Стоянов. Едно от решенията е за отпускането на
помещенията на неизползваните детски градини. Стоянов съобщи, че община Пловдив има намерение да
подпомогне изграждането и на трети център за деца, тъй като общността се увеличава.
По данни на сектор "Миграция" на областната дирекция на МВР в Пловдив на територията на областта са
регистрирани 3 163 украински граждани. В Пловдив Фондация "Юкрейн съпорт енд реновейшън", която се
ръководи от Наталия Елис, координира настаняването на украински бежанци в центъра "Втори дом" в бившата
Белодробна болница. 
#України 

Столичният общински съвет ще разгледа предложение за безвъзмездно ползване от Фондация "Четири лапи" на
ветеринарномедицинската клиника в район "Банкя" за още 10 години, съобщиха от СОС. През 2012-а, след
решение на градския парламент, Столичната община и фондацията сключват договор, който задължава
нестопанската организация да съдейства за овладяване на популацията на безстопанствените животни (кучета и
котки) и да оборудва, обзаведе и регистрира ветеринарна лечебница, да осигури персонал и заплати и да
регистрира ветеринарните лекари, работещи в обекта: да заплаща за своя сметка телефон, интернет, застраховка
на сградата и имуществото в нея и алармена инсталация; да извършва залавяне, обработване (кастрация,
ваксинация против бяс. вътрешно и външно обезпаразитяване, видима маркировка) престой и връщане по места
на най-малко 1200 безстопанствени животни (кучета и котки) на година, като поема изцяло разноските за тези
дейности; да кастрира бездомни котки по съвместен проект е частни клиники в гр. София и да провежда обучение
и стаж на ветеринарни лекари и студенти. 
Съгласно предоставения от Фондацията отчет, за периода на действие на договора за последните десет години,
във ветеринарната клиника са извършени кастрации на 20 346 животни, от които 15 034 котки и 5 312 кучета. На 3
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081 животни са извършени само ваксинация и обезпаразитяване. 
1 135 животни са получили друг тип лечение, а 467 животни са намерили нов дом. Чрез проекта за безплатна
кастрация на домашни котки в частни клиники в София, за периода са кастрирани общо 11 823 котки.
През 2017-2018 г. Фондацията е извършила преброяване на безстопанствените кучета на територията на
Столична община, като официалните данни показват намаляване на популацията с 67,7% спрямо данните от
първото преброяване през 2007 г., когато броят на животните е бил 11 124. По време на последното преброяване
е установено увеличаване на популацията на безстопанствените котки във всички райони на Столична община,
особено в централните части.
През април беше публикувано обявление до всички заинтересовани организации, че могат да кандидатстват за
учредяване на безвъзмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху ветеринарна клиника "Банкя", с цел -
изпълнение на хуманни мерки за овладяване на популациите на безстопанствените животни (кучета и котки) на
територията на общината. 
В срок до 30.06.2022 г. желаещите кандидати трябваше да представят в общинската администрация писмена
презентация на дейността си, както и писмено разработена концепция за стопанисване и управление на обекта.
За срока на обявлението беше получено само едно заявление - от Фондация "Четири лапи", която има намерение
да продължи своята дейност във ветеринарна клиника "Банкя" за още 10 години.
Общинските съветници подкрепиха намерението им в комисии, предстои то да бъде гласувано на заседанието на
общинския съвет днес. 

Над 90 ученици от различни средни училища и гимназии в Бургас кандидатстваха в кампанията "Шанс за таланта
на Бургас" на Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, гр. Бургас.

Организаторите иниициират за втора поредна година кампанията поради високата успеваемост при обучението
на миналогодишните финалисти по програмата.

46 от тях получиха възможността да се обучават безплатно в единствения европейски сертифициран център за
работа с талантливи деца – Център за млади таланти, гр. Бургас. Възпитаници на АЕГ "Гео Милев", ППМГ "Акад. Н.
Обрешков", ГРЕ "Г.С. Раковски", НЕГ "Гьоте", СУ "Св. Св. Кирил и Методий", СУ "Епископ Константин Преславски",
ПГЧЕ "Васил Левски", Търговска гимназия, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и
СУ "Иван Вазов" са сред талантите, които ще започнат да надграждат своите знания и умения в сферата на
творческото писане, български език и литература, изобразително и приложно изкуство, моден дизайн, театрално
изкуство и лидерство и управление на проекти още от тази събота. Ръководители на проектите са изявени бургаски
преподаватели, топ мениджъри и известни бургаски личности, чиято основна задача ще бъде не само да надгради
знанията на младежите в съответната сфера, а и да им покаже практическата част на изучаваното по време на
заниманията.

По покана на Фондацията инициативата за втора поредна година подкрепи и Община Бургас, която ще финансира
обучението на две от талантливите деца, а Дарик Радио ще бъде медиен партньор през цялото време на
безплтното обучение на децата, отразявайки всичко постигнато от тях.

Обучението на всички останали 44 младежа се поема безвъзмездно от Фондация "Шанс за децата и природата на
България"

"Радостни сме, че като единствен европейски сертифициран център за работа с талантливи деца имаме
възможността да приветстваме толкова даровити младежи от Бургас. Вярваме, че при нас те ще надградят не
само знания, но и ще получат вдъхновение и амбиция за покоряване на нови върхове. С кампанията "Шанс за
таланта на Бургас" целим не само да открием, да финансираме обучението и да помогнем за усъвършенстването
на талантливи млади хора, но и се стремим към успешно партньорство и сътрудничество с всички училища в града
и региона в името на една обща цел – бъдещето на нашите деца. Изключително благодарни сме на Община
Бургас, че за пореден път ни подкрепя в тази мисия и отпусна средства за целогодишното обучение на двама от
финалистите" – сподели Лилиана Славова, председател на Фондация "Шанс за децата и природата на България",
създател на Център за млади таланти, гр. Бургас.

Отличени са социално отговорни инициативи на ЗК "Лев Инс" АД, Дженерали България и Алианц България
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Победителите в осмото издание на конкурса "Застрахователи за обществото 2022" получиха своите отличия на
тържествена церемония на 5 октомври 2022 г. Така, с поглед към нуждите на обществото, застрахователната
гилдия отбеляза професионалния си празник "Деня на застрахователя".

Конкурсът "Застрахователи за обществото" се организира от Асоциацията на българските застрахователи,
Българска Асоциация на Застрахователните Брокери, Асоциацията на застрахователните брокери в България и
Обединени Застрахователни Брокери. Победителите се излъчват чрез гласуване от застрахователните дружества и
застрахователните брокери - членове на сдруженията.

На първо място застрахователната общност постави социалната кампания на ЗК "Лев Инс" АД - "Пази детето в
интернет".

Кампанията ес фокус онлайн тормозът и посегателство над деца, като акцентира върху превенцията чрез
обучение и формиране на поведенческа култура в онлайн среда. Тя има национално покритие и е насочена към
родители, учители и ученици. За целите на кампанията е създадена онлайн платформа с достъпни безплатни
информационно- образователни видео съдържание за деца и родители, организират се сесии на живо и онлайн.
Приоритет за кампанията са посещенията и образователните лекции за ученици по места в цялата страна. Само
за периода от март до юни 2022 г. са обучени близо 100 000 ученици, родители, педагогически персонал, както и
държавни и общински служители.

Второто място в конкурса е за инициативата на Дженерали Застраховане АД - The Human Safety Net "Да дадем път
на услугите за ранно детско развитие в България".

Инициативата е създадена от Група Generali, като част от стратегията й за устойчиво развитие. В България
стартира през 2020 г., като цели да подкрепя хора в неравностойно положение. Тя е основана на идеята за
"верижна помощ", при която онези, които са подкрепени, могат един ден да помогнат на други хора, създавайки
верига от положителни промени.

На трето място е класиран проектът на Алианц България "Заслушай се" в подкрепа на глухите хора.

Проектът е реализиран съвместно с фондация "Заслушай се" и е един от най-големите социални проекти в
подкрепа на глухите хора. В България живеят около 100 000 глухи хора и за Алианц България е важно да да бъде
осигурен достъп до финнасовите услуги и продукти на компанията. Информационните материали на компанията
се преведени на жестов език, а всеки клиент със слухови затруднения може да получи консултация за
предлаганите от Алианц финансови услуги чрез жестов превод в реално време. През сайта на Алианц България се
достъпва дигитална платформа, чрез която с натискане на един бутон клиентът се свързва с жестов преводач.

Организаторите инициират за втора поредна година кампанията поради високата успеваемост при
обучението на миналогодишните финалисти по програмата

Над 90 ученици от различни средни училища и гимназии в Бургас кандидатстваха в кампанията "Шанс за таланта
на Бургас" на Фондация "Шанс за децата и природата на България" и Център за млади таланти, гр. Бургас.
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46 от тях получиха възможността да се обучават безплатно в единствения европейски сертифициран център за
работа с талантливи деца – Център за млади таланти, гр. Бургас. Възпитаници на АЕГ "Гео Милев", ППМГ "Акад. Н.
Обрешков", ГРЕ "Г.С. Раковски", НЕГ "Гьоте", СУ "Св. Св. Кирил и Методий", СУ "Епископ Константин Преславски",
ПГЧЕ "Васил Левски", Търговска гимназия, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации и
СУ "Иван Вазов" са сред талантите, които ще започнат да надграждат своите знания и умения в сферата на
творческото писане, български език и литература, изобразително и приложно изкуство, моден дизайн, театрално
изкуство и лидерство и управление на проекти още от тази събота. Ръководители на проектите са изявени бургаски
преподаватели, топ мениджъри и известни бургаски личности, чиято основна задача ще бъде не само да надгради
знанията на младежите в съответната сфера, а и да им покаже практическата част на изучаваното по време на
заниманията.

По покана на Фондацията инициативата за втора поредна година подкрепи и Община Бургас, която ще финансира
обучението на две от талантливите деца, а Дарик Радио ще бъде медиен партньор през цялото време на
безплтното обучение на децата, отразявайки всичко постигнато от тях.

Обучението на всички останали 44 младежа се поема безвъзмездно от Фондация "Шанс за децата и природата на
България"

Заглавие: 46 младежи може да учат безплатно с кампанията "Шанс за таланта на Бургас"
Дата: 06.10.2022 13:02
Медия: Дарик
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"Радостни сме, че като единствен европейски сертифициран център за работа с талантливи деца имаме
възможността да приветстваме толкова даровити младежи от Бургас. Вярваме, че при нас те ще надградят не
само знания, но и ще получат вдъхновение и амбиция за покоряване на нови върхове. С кампанията "Шанс за
таланта на Бургас" целим не само да открием, да финансираме обучението и да помогнем за усъвършенстването
на талантливи млади хора, но и се стремим към успешно партньорство и сътрудничество с всички училища в града
и региона в името на една обща цел – бъдещето на нашите деца. Изключително благодарни сме на Община
Бургас, че за пореден път ни подкрепя в тази мисия и отпусна средства за целогодишното обучение на двама от
финалистите" – сподели Лилиана Славова, председател на Фондация "Шанс за децата и природата на България",
създател на Център за млади таланти, гр. Бургас.

"За пример" е името на фондацията, която ще основат създателят на SiteGround Иво Ценов и изпълнителният
директор Тенко Николов, съобщават от на IT компанията.

"SiteGround от години подкрепя различни образователни и социални инициативи, затова естествено дойде
решението да основем своя фондация, която ще се казва "За пример" и ще работи в областта на здравеопазване,
образование и спорт", коментират Тенко Николов и Иво Ценов.

Двамата са сред десетте българи, определени за "Будители на 2022" - обществената кампания на БНР, която
излъчва десет личности, създали промяна и творили добро през годината.

До момента SiteGround е сред най-големите инвеститори в българското образование.

През 2021 г. компанията подкрепя фондация "Заедно в час" с 20 000 лева, а от 2022 г. ангажиментът е на стойност
100 000 лв. за период от три години или общо 300 000 лв.

Компанията ще дари в рамките на пет години 12 милиона лева на първия български Институт за компютърни
науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT). Сумата ще покрие разходите за възнаграждение на учените от
световен ранг, които институтът ще привлече да преподават в страната ни, за период от пет години.

SiteGround е сред най-големите инвеститори, наред с българското правителство и технологичните гиганти като
Google и Amazon. Компанията е предоставила дарения и на различни неправителствени организации, които
подкрепят кариерно ориентиране за млади хора, както и предприемачески проекти и менторство.

SiteGround е международен лидер в IT хостинг технологиите и услуги за уеб страници. Създадена преди повече от
18 години, днес е най-голямата независима компания в своята сфера на дейност, със сървърни центрове в
Европа, Азия и Америка и над 2.8 милиона домейна на клиенти в световен мащаб.

SiteGround е една от трите компании, които световната платформа за изработка на сайтове WordPress
препоръчва. Лидерският екип на SiteGround управлява над 500 души в офисите си в София, Пловдив и Стара
Загора.

Столичният общински съвет (СОС) одобри днес предложение за безвъзмездно ползване от Фондация "Четири
лапи" на ветеринарномедицинската клиника в район "Банкя" за още 10 години.

През 2012 г., след решение на СОС, Столичната община и фондацията сключват договор, който задължава
нестопанската организация да съдейства за овладяване на популацията на безстопанствените животни (кучета и
котки) и да оборудва, обзаведе и регистрира ветеринарна лечебница, да осигури персонал и заплати и да
регистрира ветеринарните лекари, работещи в обекта; да заплаща за своя сметка телефон, интернет, застраховка
на сградата и имуществото в нея и алармена инсталация; да извършва залавяне, обработване (кастрация,
ваксинация против бяс; вътрешно и външно обезпаразитяване, видима маркировка) престой и връщане по места
на най-малко 1200 безстопанствени животни (кучета и котки) на година, като поема изцяло разноските за тези

Заглавие: Фондацията на предприемачите от SiteGround ще се казва "За пример"
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дейности; да кастрира бездомни котки по съвместен проект с частни клиники в София и да провежда обучение и
стаж на ветеринарни лекари и студенти. Това е записано в доклада, публикуван на сайта на СОС.

Съгласно предоставения от фондацията отчет, за периода на действие на договора за последните десет години,
във ветеринарната клиника са извършени кастрации на 20 346 животни, от които 15 034 котки и 5312 кучета. На
3081 животни са извършени само ваксинация и обезпаразитяване. 1135 животни са получили друг тип лечение, а
467 животни са намерили нов дом. Чрез проекта за безплатна кастрация на домашни котки в частни клиники в
София за периода са кастрирани общо 11 823 котки. През 2017-2018 г. фондацията е извършила преброяване на
безстопанствените кучета на територията на Столичната община, като официалните данни показват намаляване
на популацията с 67,7% спрямо данните от първото преброяване през 2007 г., когато броят на животните е бил 11
124.

По време на последното преброяване е установено увеличаване на популацията на безстопанствените котки във
всички райони на Столичната община, особено в централните части. През април беше публикувано обявление до
всички заинтересовани организации, че могат да кандидатстват за учредяване на безвъзмездно право на
ползване, за срок от 10 години, върху ветеринарна клиника "Банкя", с цел изпълнение на хуманни мерки за
овладяване на популациите на безстопанствените животни на територията на общината.

В срок до 30 юни т.г. желаещите кандидати трябваше да представят в общинската администрация писмена
презентация на дейността си, както и писмено разработена концепция за стопанисване и управление на обекта.
За срока на обявлението беше получено само едно заявление - от Фондация "Четири лапи", която има намерение
да продължи своята дейност във ветеринарна клиника "Банкя" за още 10 години.

/АБ/

Съдържание от The Starbucks Foundation

Като част от програмата Global Community Impact Grants на The Starbucks Foundation, две български детски
организации с нестопанска цел Чудната градина на фондация "Свети Николай Чудотворец" (Добрич) и Сдружение
"Конна Терапия", (Кокаляне, София), бяха избрани да получат безвъзмездни средства за подпомагане на
обществено значими дейности.

Организациите бяха номинирани от български партньори (служители) на Starbucks и всяка ще получи
финансиране от близо $12 000 USD за период от шест месеца за програми, които ще подкрепят техните общности.

В програмата "Чудната градина" работят 22-ма души с различни увреждания. На обща площ от 18 дка в градска
среда са разположени пет оранжерии с общо 880 кв. м закрита площ. Чрез уроци, беседи и работилници на
открито най-малко 500 деца на възраст от 4 до 13 години ще получат знания за отглеждане на зеленчуци, плодове,
подправки и цветя в пространство, подходящо за обучение в естествена среда.

"Беше забележително това, което се случи, защото не го очаквахме! Даваме всичко от себе си и всеки, който дойде,
видя усилията ни в действие. В началото на годината получих изненадващ имейл от служител на Starbucks, че
нашият проект е номиниран за грант като един от двата в България. Проектът на нашата фондация - "Чудната
градина", по който работят млади хора с увреждания, спечели сърцата на хората в компанията. Искаме да
покажем как една малка мечта се превръща в проект, проект на всички - приятели и съмишленици от близо и
далеч. Защото дори само един променен живот преобръща цялата вселена", каза Мария Методиева - председател
на фондация "Свети Николай Чудотворец".

"Сдружение конна терапия" помага на деца с аутизъм, синдром на Даун, детска церебрална парализа, говорни,
поведенчески, социални, емоционални и други затруднения да живеят по-щастливо и пълноценно. Центърът е
изграден в планината над село Кокаляне и дава на децата спокойствие, контакт с животните и природата, което е
неизменна част от оздравителния им процес. Общуването с конете и ездата вдъхват увереност и вяра на тези
деца, че могат - основно чувство, което е изключително важно за тях и за постигане на още по-добри резултати.
Децата ходят и говорят, благодарение на техните конни терапевти.

"Едва ли някой в днешно време се съмнява в силата на щедростта, нещото, което ще те издърпа от дъното, когато
си закъсал, което ще ти даде глътка въздух, когато си задъхан, ще ти върне надеждата, когато си отчаян... Добрите
хора се чудят не дали да помогнат, а как и на кого.... в свят, пълен с протегнати ръце, дай своята, където сърцето ти
каже. Ние от Центъра за конна терапия за деца със специални нужди благодарим на Starbucks и The Starbucks
Foundation за протегнатата ръка, изпълнена с доверие и вяра в децата и нашите чудеса!" сподели Веселина
Фелдман, председател на сдружение Център за конна терапия за деца със специални нужди.

Заглавие: Две български организации с нестопанска цел получиха грантове Global Community Impact от The
Starbucks Foundation
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Мария Феер, бранд мениджър за Starbucks Румъния и България, коментира: "Ние сме много горди да подкрепяме
хората зад "Чудната градина" и Сдружение конна терапия, за да им помогнем да продължат своята страхотна
работа в нашите общности. Техните проекти изискват много смелост и усилия и нашите партньори (служители)
вярват, че децата, които подкрепят, трябва да продължат да растат и да процъфтяват с новите преживявания,
които предлага всеки проект. Очакваме с нетърпение бъдещото въздействие, което можем да осигурим на местно
ниво с повече грантове за глобално въздействие на общността, в партньорство с Фондация Starbucks."

Инициативата Global Community Impact Grants на фондация Starbucks е инвестиция от 30 милиона долара до 2030
г., която цели да окуражи младите хора да са активни участници в области като приобщаване и разнообразие,
социални услуги, облекчаване на глада, икономически възможности и общности, отглеждащи кафе, чай и какао. С
повече от 50 гранта, разпределени между 30 пазара в първия кръг, програмата реализира положителната
амбиция на хората от компанията за подобряване на благосъстоянието на всички, свързани със Starbucks.

За да осъществи и разшири инициативата, фондация The Starbucks Foundation прикани франчайзьорите на
Starbucks, които управляват заведенията на компанията в трите ѝ международни региона - Азия и Тихия океан,
Европа, Близкия изток и Африка и Латинска Америка и Карибския басейн - да номинират местни организации с
нестопанска цел за получаване на безвъзмездни средства. Тези грантове се отпускат за подкрепа на програми и
проекти със значимо регионално въздействие. В рамките на инициативата франчайзьорите на Starbucks се
присъединяват към The Starbucks Foundation, като инвестират в местни организации с нестопанска цел,
предоставят нефинансови дарения и ангажират доброволци, за да постигнат по-голямо въздействие в допълнение
към безвъзмездните средства.

Научете повече за програмата Global Community Impact Grants в Starbucks Stories.

За Starbucks®
Американската кафе верига Starbucks® стартира през 1971 г. в Сиатъл, продавайки кафе, чай и подправки. Днес
компанията има повече от 33 000 локации в повече от 80 държави. В България се представлява от AmRest, най-
голямата независима ресторантьорска компания в Централна и Източна Европа.
Целта на Starbucks® е да предлага кафе с най-високи стандарти за качество, с етично закупуване и отговорни
практики за отглеждане. Експертите на компанията пътуват до ферми в Латинска Америка, Африка и Азия, за да
изберат най-добрите кафеени зърна арабика и да подчертаят богатите им вкусове и аромати чрез специално
изпичане - Starbucks® roast.
В България първият Starbucks® отваря врати през 2008 г. на ул. "Гурко" 62. Днес има четиринадесет магазина -
осем в София, два в Бургас, два в Пловдив и два във Варна.

The Starbucks Foundation
Фондацията Starbucks подкрепя хората по целия свят, като се фокусира върху осигуряването на устойчивост и
просперитет на общността и повдигане на общностите, засегнати от бедствия. Създадена през 1997 г., The
Starbucks Foundation е благотворителна организация по раздел 501(c)(3) съгласно законодателството на САЩ.
Научете повече в Starbucks Stories.

За AmRest
AmRest Group е водещ европейски оператор на мултибранд ресторанти с портфолио от първокласни марки в 25
страни. AmRest управлява над 2400 ресторанта под франчайзинг марки като KFC, Starbucks, Pizza Hut и Burger
King, както и собствени марки като La Tagliatella, Sushi Shop, Blue Frog и Bacoa. Освен това компанията има в
портфолиото си и няколко виртуални марки. Повече информация можете да намерите на уеб страницата:
www.amrest.eu/en.

Подкрепи.бг обединява 1000 доброволци от различни професионални сфери

От началото на месец август стартира нова българска дарителска платформа, подкрепяща нуждаещите се и
организациите, които им помагат. Тя се нарича Подкрепи.бг и вече обединява близо 1000 доброволци от различни
професионални сфери (юристи, счетоводители, маркетолози, IT, медици, НПО представители и др). Идеята за
платформата възниква преди повече от година, когато след скандала с "ХелпКарма", IT специалисти се
обединяват и решават да създадат нова напълно прозрачна система за дарения. В началото на 2021 регистрират
Сдружение с нестопанска цел "Подкрепи БГ", със седалище в гр. София.

"Искахме да създадем дарителска платформа с отворен код, в която чрез прозрачност се премахват
възможностите за злоупотреби с дарените средства както от организаторите на кампании, така и от вътрешния
екип. Днес тя вече е факт и се издържа от членски внос и дарения към нея, а не от комисиона от кампаниите,
които обслужва. Разходите за нас са минимални, заради изцяло доброволческия ни екип" - споделя Георги
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Иванов - член на сдружението. В рамките на инициативата вече са стартирали три кампании - в помощ на
незрящите деца от първото по рода си училище в гр. Варна, на Кризисния център за пострадали от насилие към
фондация "Пулс" в гр. Перник, а отскоро и за наводнените карловски села - с. Богдан, с. Каравелово и с. Слатина.

"Два са основните принципа, по които избрахме настоящите кампании и набираме следващите такива. Първият е
техните организатори да са доказали се през годините и в момента да са активно работещи. Вторият е дейността
им да е свързана с важни за обществото ни теми. Защото нашето желание е не само да предоставим платформа,
на която хората в нужда да качват кампаниите си, а и да привлечем вниманието на обществото към тези теми." -
обясни Марияна Каролева, друг от доброволците в сдружението.

За кампанията на наводнените карловски села екипа на Подкрепи.бг се спира именно на Гората.бг и нейния
основател - Никола Рахнев, като доверен организатор и основен гарант, че средствата ще бъдат използвани по
най-добрия възможен начин. Защото Гората.бг е доказана организация, както с основната си дейност - вече са
засадили над 2 милиона дръвчета, така и с участието си в над 250 различни доброволчески събития.

Доброволците на Гората.бг (до момента близо 1000) са в пострадалите села от самото начало на бедствието и
помагат в разчистването и нормализирането на живота там.

"Никола Рахнев участва активно в организацията, работи наравно с другите, постоянно осигурява най-
необходимото за доброволците и жителите, познава болката и реалните нужди на пострадалите. И най-важното -
има добре обмислен план как да използва средства по най-ефективен начин, като координира целия процес с
Общината и другите дарителски организации, за да намали риска от дублиране на материалните дарения. Освен
това е твърдо решен да продължи докато не се възстанови животът на хората, независимо колко ще е дълго или
трудно!" - споделя Георги Иванов.

Той самият посещава селата и остава впечатлен от работата на доброволците, организацията на Никола и
радушния им прием от местните, които са им безкрайно благодарни за помощта.

Друга от кампаниите на платформата е в помощ на обучаващите се в Специалното училище за ученици с нарушено
зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна. Със средствата ще се изгради стая за ерготерапия, която ще
помогне на незрящите деца, голяма част от които имат и множество увреждания, да контролират собствените си
дейности и поведение, като намалят затрудненията си в координацията, фокусирането и организацията. По нея
вече са събрани повече от половината средства.

Третата кампания е в помощ на Кризисния център за пострадали от насилие към Фондация Пулс в гр. Перник.
Всяка година институцията предоставя подслон на над 50 пострадали от насилие, които спешно се нуждаят от
закрила и възможност за възстановяване, а всеки месец над 100 души получават безплатни консултации от
психолог, адвокат, социален работник или друг специалист. В момента центърът и хората потърсили закрила в
него имат спешна нужда от финансиране, заради недостатъчното държавно такова.

Платформата е получила полезна информация от други подобни проекти с опит. Интересът към нея и дейността ѝ
е голям, отзивите за бета версията са повече от положителни. За да продължи да развива функционалностите ѝ,
екипът на Подкрепи.бг търси още специалисти – от IT сферата, маркетолози и хора за обработка на кампаниите,
които да се включат с труда и уменията си.

От Подкрепи.бг твърдо вярват в една от основните добродетели на българина - съпричастността и призовават
обществото да подкрепи кампаниите. Също така, който иска, може да дари в полза и на самото сдружение
Подкрепи БГ.

Повече информация е достъпна на: https://podkrepi.bg А тук можете да прочетете повече за екипа на Подкрепи.бг -
https://podkrepi.bg/about

Благодарим ви за подкрепата!

Децата със Синдрома на Даун могат да се развиват, да бъдат щастливи… Силвена Христова и Красимир
Ламбов

Двамата са основатели на Фондация "Живот със Синдром на Даун". Въпреки че бременността на Силвена
преминала изключително леко и прегледите показвали, че няма поводи за притеснение, Микаела се ражда със
Синдром на Даун.

Година и половина след появата на "слънчевото дете", както наричат децата с това състояние, Красимир предлага

Заглавие: Синдромът на Даун не е присъда! Силвена и Красимир – номинирани за Будител на 2022-ра
Дата: 07.10.2022 09:00
Медия: Българско национално радио
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на Силвена да запишат видео, с което да покажат как живее семейството им.

Клипчето с главни действащи лица Кристиян (брат на Микаела) и Микаела за нула време е гледано над 100 000
пъти (днес вече е гледано над 630 000).

Фондация "Живот със Синдром на Даун" има за цел да повиши информираността в обществото за тази най-често
срещаната генетична аномалия чрез образователни видеоклипове на разбираем език и да покажат, че това
състояние не е присъда, а предизвикателство.

Към днешна дата за YouTube канала на фондацията са се абонирали 136 000 души и него са качени над 140
видеа, които са гледани над 40 милиона пъти.

А ето и историята им!

Ако това видео е докоснало сърцата Ви, гласувайте за Силвена Христова и Красимир Ламбов ТУК, защото всеки,
който с дума или жест те е накарал да се вгледаш в себе си, да преосмислиш стореното, да победиш един свой
страх, да прекрачиш вчерашните си граници, да видиш, че си голям и силен, да повярваш, че заслужаваш всичко
красиво, е… будител!

7 доброволци от 12 "б" клас, участници в Международната награда на Херцога от Единбург се включиха в първия
доброволчески консервационен лагер организиран от ДПП "Персина".

Участниците в Наградата полагат целенасочени усилия за всяко от направленията, което помага за личностното
израстване, отговорност и дисциплина, но и насърчава да бъдем добрият пример в обществото.

В последните дни на месец септември се проведе първият по рода си доброволчески консервационен лагер на
територията на Природен парк "Персина". Тренингът бе част от поредица консервационни лагери, които Дирекция
на Природен парк "Персина" предстои да организира през следващите години с насоченост опазване на
местообитанието на къдроглавия пеликан на територията на парка. Участниците в неговото първо издание имаха
възможност да се запознаят отблизо с работата на експертите от дирекцията на парка за подобряване на водния
режим и поддържане на влажната зона на остров Персин, което е от основно значение за опазване на колонията
къдроглави пеликани на острова. Местообитанието на къдроглавия пеликан беше представено като едно от
обновените гнездовища на вида в България. Доброволците имаха възможност от първа ръка да научат как е
преминал процесът по възстановяване и какви са заплахите за пеликаните на остров Персин.

Консервационният лагер включваше тридневни образователни модули и двудневна теренна работа, насочена към
отстраняване на стари съоръжения за мониторинг на територията на парка. Поддържането на местообитанията
на водоплаващите се извърши извън гнездовия сезон, с цел да се намали безпокойството върху видовете. Работа
на терен беше извършена, както на остров "Персин" в Поддържан резерват "Персински блата", така и в ЗМ
"Кайкуша", където задачата на доброволците бе да съдействат, да се изнесе изгорялата дървесина от
миналогодишния пожар във влажната зона. Това беше още една важна акция, тъй като останалите метални
елементи и дървени руини биха допринесли за допълнително загниване и замърсяване на водните площи.

Тазгодишният консервационният лагер е пример за едно изключително добро и ползотворно сътрудничество
между ДПП "Персина" и образователни институции на различни нива и е пример за полезна доброволческа акция,
подпомагаща опазването на застрашени видове и техните местообитания. Първият доброволчески
консервационнен лагер в ПП "Персина" е посветен на 20-тата годишнина от обявяването на Рамсарско място
"Комплекс Беленски Острови". Комплексът е обявен на 24.09.2002 година, като за момента е най-голямата по
площ влажна зона в България с международно значение. Работата на доброволците в лагера бе насочена към
подобряване на състоянието на екосистемата в Рамсарското място на територията на ПП
"Персина".Доброволческите консервационни лагери организирани от Дирекция на ПП "Персина" са част от
дейностите по международния проект "Животът на пеликана" LIFE18/NAT/NL/000716, финансиран по програма
LIFE на ЕС.

Заглавие: Доброволци от Наградата на Херцога от Единбург участваха първия консервационен лагер
организиран от ДПП "Персина"
Дата: 07.10.2022 10:39
Медия: Novinata.bg

Заглавие: Наталия Иванова: TimeHeroes има над 2500 каузи за периода, в който платформата съществува
Дата: 07.10.2022 10:16
Медия: Българско национално радио
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Доброволческата платформа TimeHeroes става на 10 години.

"Имаме над 2500 каузи за периода, в който платформата съществува, а в момента активните каузи са около 100".
Това каза в интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт" Наталия Иванова от TimeHeroes:

"TimeHeroes е запълнила една ниша. Основателите на платформата всъщност са стъпили върху едно проучване,
което е било осъществено през 2011 година, според което едва 3% от българското население изобщо участва в
доброволчески каузи. Замисляйки се за причината за това, те са си дали сметка, че може би проблемът е, че
самите организации, които имат нужда от доброволци не комуникират добре нуждата си от доброволци. Така
TimeHeroes възникна в тази ниша, в това пространство. Платформата помага на хората, които искат да
доброволстват, на доброволчеството".

Цялото интервю с Наталия Иванова можете да чуете от звуковия файл. 

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Специализирана геодезическа апаратура, учебници и помагала дари на катедра "Артилерия и геодезия" във
факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на Националния военен университет "Васил Левски" полк. доц. д-р Иво Радулов.

"Техниката и литературата бяха на баща ми, който беше полковник в бившата XIV катедра "Геодезия и
картография". Работи във военния университет до 1993 г. после се уволни и започна частен бизнес. За съжаление,
почина няколко години след това и цялата тази апаратура остана и стои неизползвана, защото аз съм различна
специалност. Затова реших да я даря на колегите в катедра "Артилерия и геодезия" и се надявам да бъде в помощ
на курсантите", коментира полк. Радулов, който е началник на научна секция "Стратегически изследвания на
сигурността и отбраната" в Институт за перспективни изследвания на отбраната във Военна академия "Г. С.
Раковски".

"Апаратурата е от 90-те години на миналия век, техника, която се използваше при земеразделянето в България.
Всъщност това са класически геодезически инструменти, които обучаемите изучават. Въпреки че техниката се
развива, всеки геодезист трябва да познава тази класическа апаратура и е изключителна възможност младите ни
колеги да могат да пипнат и да поработят с нея", коментира, след като прие дарението, проф. доктор на науките
инж. Андрей Андреев, преподавател в катедра "Артилерия и геодезия" във факултет "Артилерия, ПВО и КИС". След
това проф. Андреев допълни, че учебно-материалната база на катедрата вече е оборудвана със съвременни
инструменти – перманентни глобални навигационни спътникови системи, дронове, лодка с GPS. Факултетът
разполага и със станция, с която обучаемите могат да правят заснимане и връзки на цялата територия на
България, дори в Гърция и в Румъния.

Сн. НВУ

Със сумата ще бъдат закупени инфузионни помпи или т. нар. перфузори, които ще бъдат използвани за
интензивно венозно лечение при малки деца

Младоженци дариха средствата, събрани вместо сватбени букети, на Първо детско отделение в УМБАЛ Бургас. Те
се казват Нели и Яни и от 20 август са семейство Андрееви. Той е родом от Бургас, тя от Айтос и след 8 години
живот в София единодушно взимат решението да се върнат за постоянно в Бургас, където да създадат дом и
семейство, предаде БНР.

Младата двойка решава вместо цветя да подарят щастие, а събраните пари да отидат за здравето на децата. С
дарената сума ще бъде закупена за нуждите на отделението апаратура - инфузионни помпи или т. нар. перфузори,
които ще бъдат използвани за интензивно венозно лечение при малки деца.

Днес те предадоха кутията със събраните средства на завеждащия Първо детско отделение в УМБАЛ Бургас - д-р
Борис Ангелов, който им благодари за жеста.

Заглавие: Специализирана геодезическа апаратура дариха на НВУ "Васил Левски"
Дата: 06.10.2022 10:03
Медия: Вестник Борба

Заглавие: Младоженци дариха парите от букетите на сватбата си на детското отделение в УМБАЛ Бургас
Дата: 06.10.2022 14:44
Медия: Бургас Дир.бг
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Това е поредна благородна инициатива на младоженци, които даряват средствата от букети за закупуване на нова
апаратура за нуждите на отделението и грижата за най-малките в последните няколко години.

Предприемачът и филантроп правеше дарения десетилетия наред – винаги за благото на България

С право наричат Игнат Канев възрожденецът на 21 век. Предприемач, за когото натрупаното богатство не би
имало смисъл, ако не е споделено в името на просветата и културата, на слабите и страдащите. Именно на най-
състоятелния българин в Канада дължим "Канев център" към Русенския университет, както и дарения, правени
десетилетия наред. Споменът за добрината му и вярата в българското остават вече повече от две години, след
като той си отиде.

Без пари за образование

Роден е на 6 октомври 1926 г. в с. Горно Абланово, Русенска област, и е четвъртото от 7-те деца (Къньо, Ламби,
Куна, Игнат, Мария, Симеон и Петър) на Христо и Мита Къневи. Семейството няма финансова възможност да изучи
любознателния Игнат, затова той още на 14-годишна възраст напуска България и се установява в Австрия в
търсене на препитание. През март 1941 г. заедно с още няколко момчета отиват при Никола Парушчолаков,
градинар от Горна Оряховица, който има зеленчукови градини в Австрия и търгува със земеделски стоки. След пет
години чиракуване Игнат вече върти търговия с произведеното в малкото му стопанство за плодове и зеленчуци.

До последно той работи от 7 часа сутринта до обяд – всеки ден, без неделя, когато ходи на църква.

Заминава за чужбина без средства

През 1951 г. предприема нова авантюра – зарязва бизнеса в Австрия и почти без средства, без да знае английски
и без да има някакви връзки и приятели, заминава за Канада. Установява се в Торонто, където навлиза в
строителния бизнес. Първоначално строи малки къщи за новопристигащи имигранти. През 1956 г. основава и
първата си строителна фирма. Година по-късно строи първата си по-висока страда – на три етажа с девет
апартамента, а след десет лета вдига и сграда с 262 жилища. В един момент годишният оборот на компанията му
надхвърля 250 млн. долара. Като строителен предприемач е изградил хиляди къщи, много обществени сгради и
голф съоръжения от световна класа.

Успехът

Игнат Канев се занимава и с търговия на автомобили. Става представител на General Motors, продава хиляди коли
и камиони. Собственик е на шест голф игрища и голяма строителна фирма. Управител е на благотворителна
фондация, носеща неговото име. Той е и почетен консул на България в Канада. Дарението си за "Канев център" на
стойност 2 млн. лв. превежда през 2012 г. и го обяснява така:

Дарения

Това не е единственото дарение на Канев. Благотворителната му дейност продължава с десетилетия. "Аз съм се
трудил винаги за българщината, за това българският народ да бъде напред, да бъде показан пред хората...
Българите са трудолюбиви, ние сме най-най-добрите", казва благодетелят, който дарява средства не само за
учебни и здравни цели, а за построяването на църквата "Свети Димитър" в Торонто.

Тежки години в чужбина

Игнат Канев разказва, че през първите тежки години в чужбина няма нищо друго освен мечти и надежди. Напуска
България, за да търси възможности в други краища на света. С възрастта и разстоянието връзката с България
става по-силна. Живеейки извън родината, Игнат се чувства като дърво без корен, като човек, разделен от своя
дом и народ. Носталгията така и не го напуска.

Млада жена и работа

Мултимилионерът винаги е споделял каквото му е на сърце. Той работи до последно и не крие, че го държи "млада
жена и много работа" – неговата формула за успех през последните години.

Преди време милиардерът разкри разковничето на забогатяването си:

Той разказва как като бил малък и живял в родното си село Горно Абланово, Русенско, с тримата си братя делили
само един чифт обувки. По-късно пожънал успехи в бизнеса си отвъд Океана благодарение на благотворителна
акция. Дарил 2000 долара на болница. От фондацията, събираща средствата, били толкова доволни, че му
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обещали да му пращат хора, които да си купят къщи от него. Намерили му 27 клиенти, което дало силен заряд на
бизнеса му.

През август тази година българското генерално консулство в Торонто поиска парк в град Мисисага да бъде кръстен
Kaneff Park, на името на българския предприемач и филантроп. Игнат Канев притежава десетки признания в
Канада и България – удостоен е със званието "Член на ордена на Канада", орден "Стара планина – първа степен",
почетен гражданин е на Русе и горд носител на доктор хонорис кауза на Русенския университет.

КАМПАНИИ

От смолянското село Момчиловци обявиха кампания за събиране на дарения за лечението на млад мъж. Андрей
Андреев от Момчиловци и е на 31 г. Той страда от множествена склероза. "Заболяването прогресира с всеки
изминал ден и лечението му е повече от спешно. Във всички търговски обекти в Момчиловци са поставени
дарителски кутии, тъй като сумата е непосилна за семейството му. Имаме кратко време да помогнем на Андрей.

Дарения за лечението му могат да се превеждат и в определената за това банкова сметка. Нека дадем шанс на
Андрей!", каза кметът на Момчиловци Сийка Суркова.

Банкова сметка за дарения:

ОББ

BG82UBBS80021042100240

Елка Иванова Андреева

Източник: Марица

С кулинарен благотворителен базар в гоцеделчевското 3-о ОУ "Братя Миладинови" събраха средства в подкрепа
на пострадалите от наводнението села в Карловско /на снимките/. Учениците и техните родители се включиха в
благородната кауза със закупени или приготвени кулинарни изделия, а от училището съобщиха, че събраната сума,
която ще бъде предадена на пострадалите, възлиза на 2114 лв.

В началото на септември педагогическите специалисти и ръководството на училището направиха отделно
дарение, като с постъпилите средства бяха закупени възглавници и калъфки за засегнатите от бедствието хора.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Враца да стане четвъртият град в България, в който да има център за работа с деца аутисти. Това е целта на
кампанията на сдружение "Аутизъм днес", която набира средства за изграждането на подобна институция.
Центърът ще предоставя висококвалифицирана терапевтична грижа за специалните деца и младежи. За
амбициозният проект разказва председателят на сдружението Владислава Цолова. Тя е майка на младеж с
аутистично разстройство и създаването на терапевтични центрове в страната е нейна мисия в живота.
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Владислава Цолова – председател на Сдружение "Аутизъм днес"

Борбата е много дълга и много трудна. Всъщност обаче най-важното в тази борба са освен любовта на близките и
на родителите, терапията. Така че преквалифицирах себе си – аз съм финансист, юрист, имах кариера в банковата
сфера. И последните 7 години се занимавам само със създаване на центрове за високопрофесионална
квалифицирана терапевтична грижа за деца с аутизъм.

Дейността на сдружението е да създава високопрофесионални терапевти, които да работят с деца-аутисти чрез
индивидуални програми, по вече наложени световни практики и стандарти.

Владислава Цолова – председател на Сдружение "Аутизъм днес"

Първият ни център в София през 2015-та година го открихме, в сграда, предоставена от Столична община, в
ужасно състояние, даже беше по-лошо от тази, която е във Враца. Само с дарения направихме така че от 2015,
вече 7 години, функционира първия център. Започнаха там да идват родители от цяла България. През 2018-та
открихме център в Плевен. Краят на 2021-ва втория в София и преди по-малко от месец, на 31 август, вратите си
отвори четвъртият ни Център по поведенческа терапия в Бургас. Там имахме 65 чакащи деца. Вече са близо 100.

Близо 40 специалисти работят във вече откритите специализирани места в страната. Владислава се надява от
следващата година такъв социален център да бъде създаден и във Враца. Вече има предоставени помещения,
които трябва да се ремонтират. За целта са нужни около 80 хиляди лева.

Владислава Цолова – председател на Сдружение "Аутизъм днес"

Общините ни предоставят сгради в много лошо състояние и само с дарения ги ремонтираме. И най-ценното вътре
са терапевтите. Намираме се в момента пред сградата, която ни е предоставена от Община Враца. Тя е част от
комплекс, в другата част е друг комплекс социални услуги и детска градина. По средата, една част от сградата,
етаж, е предоставена за Сдружение "Аутизъм днес", за изграждане на Център за терапия на деца с аутизъм.

Към благородната мисия на сдружението й се присъединява и Зорница Панайотова, която е застрахователен
брокер във Враца. Част от приходите на дружеството в което тя работи, ще отидат за подкрепа на каузата.

Зорница Панайотова – застрахователен брокер

Бих искала да отправя призив към повече фирми в града и България, да подкрепят тяхната кауза. Вярваме, че с
общи усилия съвсем скоро децата на Враца ще могат да използват услугите и да имат по-пълноценен живот.
Защото те го заслужават, защото хора като нея, кауза като нейната, заслужават наистина подкрепа.

Повече информация за кампанията и дейността на "Аутизъм днес" е предоставена в сайта на сдружението и
фейсбук страницата им.

Учениците от ОУ "Васил Левски" в Разград започнаха новата година с един от най-важните житейски уроци – този
по човечност. Момичетата и момчетата от трети до шести клас показаха, че "Доброто винаги е красиво!". И вместо
букет на любимата класна за първия училищен звънец, дариха надежда и средства за благотворителна кауза.

Със събраните финанси ще бъдат подпомогнати пострадалите деца и възрастни в Карловско, чиито домове бяха
порутени след водното бедствие в началото на септември. Малчуганите от 4 "г" клас събраха 380 лева, като
дарителската акция бе по идея на семействата на учащите.

Учителите също подкрепиха благородното дело на възпитаниците на Севдалина Маринова и Катерина Генова. По-
малките им съученици от 3 "б" допринесоха за каузата с още 300 лева. Те получиха подкрепа и насърчение от
своите учителки Кремена Данаилова и Диана Тодорова.

Общо събраната сума за бедстващите в Карловско е 1280 лева. Средствата вече са преведени по дарителската
сметка. По-големите ученици от четирите паралелки на шести клас също се включиха ударно. 6 "а" събраха 85
лева, "б" – 240, "в" – 165 и "г" – 110 лева.

Третокласниците от "а" паралелка изпратиха позитивни послания и сумата от 378 лева към 17-годишния Мартин,
който продължава да се бори с рядка форма на тумор.

Десислава СТЕФАНОВА
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В понеделник се проведе поредното издание на куиз турнира в Разград. Този път обаче освен главната цел –
забавление между редовете от нови знания, отборите се бориха за най-важното – здравето. С участието си в 21-ия
куиз събраха 1040 лева за лечението на Марти.

Благотворителната образователна викторина събра в ресторант "Лес" както редовно мерещи силите си на терена
на общата култура, така и представители на образователни институции. 70 участници сформираха 10 отбора.
Първенци с най-много събрани точки от различните кръгове станаха обичайните претенденти за титлата от "Бели
лом – Дряновец". След тях, само с точка разлика, застанаха от НПТГ "Шандор Петьофи". На почетното трето място
се класираха 4 отбора с равен резултат, сред които СУ "Хр. Ботев" и ППМГ "Акад. Н. Обрешков". Към най-много
правилни отговора се стремиха още представителите на другото училище в надпреварата – "Васил Левски".

По установена традиция, настроение по време на играта създадоха музикални изпълнения. Този път микрофона
взеха Жанет Мари и Текин Зекериев от Центъра за работа с деца.

За отборите имаше предвиден награден фонд и благодарствена грамота за благородното им дело.

Човеколюбивата кауза в подкрепа на Мартин не е първото благотворително издание на турнира, организиран от
куиз мастър Атанас Мичев. Нито първото в подкрепа на 17-годишното момче – куиз отборът участва със същата
благородна мисия в тазгодишния Великденски крос. По-рано през юни участниците инвестираха и в полза на
училищната лятна академия "1, 2, 3, СТАРТ!".

Събраните средства в помощ на лечението на Марти бяха преведени по дарителската сметка още на следващия
ден след вечерното състезание. Преди две седмици момчето е преминало петия курс химиотерапия, с чиито
неприятни последици сега смелият борец трябва да се справи. "Резултатите от изследванията са много
обнадеждаващи. Лекуващият лекар проф. Фунда ни съобщи, че лечението засега е успешно, образуванията са се
повлияли от терапията и ни вдъхна кураж, че всичко върви в правилната посока", сподели майка му Десислава
Михнева на фейсбук страницата на каузата "Заедно за МАРТИ".

Десислава СТЕФАНОВА

В България продължава да няма достатъчно детски неонатални линейки. Ентусиастите от "Капачки за Бъдеще"
обаче са се заели да поправят това.

След като дариха първата неонатална линейка в Пловдив, днес те обявиха, че на 30.10 ще бъде дарена втората
неонатална линейка в Плевен и започват да събират за трета.

"За съжаление, българското държавно здравеопазване разполага само с две специализирани неонатални
линейки в момента" - споделят от кампанията - "и двете в София, и двете дарени от други благотворителни каузи
преди няколко години"

Във Варна кампанията ще се проведе на паркинга на LIDL до Окръжна болница (ул. Битоля 1) на 1 октомври от
10:00 до 14:00 ч. Там можете да занесете събраното от вас количество капачки и кенчета (вж.снимки от
началото на кампанията днес). 

Всеки един от нас може да помогне средствата за ТРЕТАТА линейка да се съберат по-бързо като разкажете на
всички свои близки, приятели, познати, колеги и съседи и/или като просто споделите тази новина на стената във
Facebook , LinkedIn и т.н.

Отделно ентусиасти от "Капачки за Бъдеще" са се заели да оборудват цялата страна с Автоматични Външния
Дефибрилатори, в случай че на някого му спре сърцето на улицата и обявиха, че съвсем скоро ще дарят един
или повече на град Варна.

"Линейката, която дарихме в Пловдив, обслужва цяла централна южна България и по-специално областите
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Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали.

Втората неонатална линейка от Плевен ще обслужва цяла централна северна и северозападна България. Т.е. 1/3
от територията на страната. Целта ни е да дарим линейки и на други големи градове, където има университетски
болници като Варна, Стара Загора, така че да покрием цяла България!", добавиха от там.

Припомняме, че преди да се заемат с линейките, доброволците от "Капачки за Бъдеще" промениха най-старите
кувьозите в болниците в цяла България, след което помогнаха и с още десетки медицински апарати за детски,
родилни и неонатални отделения на 36 болници в 36 града общо. И всичко това, благодарение на капачките, които
цяла България събира.

Може да подкрепите каузата за детска линейка, като занесете своите пластмасови капачки и алуминиеви кенчета
на най-близката до вас кампания, която се провежда в над 30 градове в цяла България.

Млада жена има нужда от нашата помощ. Цвети, която е само на 30 години и майка на петмесечни еднояйчни
близнаци на име Емилия и Изабела, трябва да се бори за живота си, тъй като е диагностицирана с много
агресивен рак на гърдата.

Два месеца след раждането на близначките, когато жената е очаквала да прекара най-доброто време в живота си,
гледайки бебетата си, тя е съкрушена, когато научава новината, че странната бучка, която лекарите по време на
бременността ѝ я уверяват, че ще се махне с кърменето, оказа се агресивен тумор.

Поради агресивността на заболяването, през последните шест месеца туморът е нараснал близо 4 пъти от
първоначалния преглед през януари 2022 г. Окончателната диагноза е поставена през юли и Цвети е изпратена
по спешност за лечение в клиника в Турция - болница Anadolu ~ В принадлежност към медицината на Джонс
Хопкинс. Лечението обаче е твърде скъпо и не е по-силите на семейството й.

Все пак лекарите в Турция са ангажирани и положителни, че при подходящото лечение Цвети ще се възстанови
напълно.

Моля тези от Вас, които могат да помогнат с дарение да го направят, а който няма възможност поне да сподели
информация за кампанията. В момента борбата е надпревара и с времето, за това Ви моля за помощ!, апелира
неин колега от университата.
Може да подкрепите кампанията през следния линк: https://www.facebook.com/donate/661958081745593/
Или да дарите директно:
BG19UNCR70001523018941 Tsveta Dimitrova Serafimova - това сметка в BGN в УниКредит
PayPal: @cvetiserafimova [email protected]

ОУ "Бачо Киро" във В. Търново преведе 5883,66 лв. по сметката на Община Карлово, като дарение за
пострадалите от наводненията в началото на месец септември села в Карловско. Средствата бяха събрани след
апел от страна на училището и благотворителна акция в самото начало на учебната година.
"Съпричастността и отзивчивостта са качества, които ние – семейството на ОУ "Бачо Киро", сме доказали през
годините, че притежаваме", обърнаха се към своите ученици и техните родители от ръководството преди първия
учебен ден. В централното фоайе на училищната сграда беше поставена кутия за събиране на средства за
пострадалите вместо за букети, а желаещите да дарят можеха да го направят и чрез съобщение на номер 17 777 с
текст DMS KARLOVO.
Николай ВЕНКОВ

Заглавие: Млада майка на близначета има нужда от помощ
Дата: 02.10.2022 16:30
Медия: Конкурент

Заглавие: Близо 6000 лв. събра ОУ "Бачо Киро" за пострадалите в Карлово
Дата: 03.10.2022 11:41
Медия: Янтра днес

Заглавие: 60 000 лв. нужни за протеза на Гери
Дата: 04.10.2022 11:02

https://www.konkurent.bg/news/16647174008304/mlada-mayka-na-bliznacheta-ima-nuzhda-ot-pomosht
https://www.dnesbg.com/obshtestvo/blizo-6000-lv-sabra-ou-vbatcho-kirov-za-postradalite-v-karlovo.html
https://www.bgdnes.bg/Article/12701737


18-годишното момиче се бори с рак, ампутират крака й след усложнения

60 000 лв са нужни за протеза на Гери!

Това е офертата, която 18-годишното момиче от Враца получи от най-добрите специалисти у нас по протезиране.

Съдбата на Гери, за която "България Днес" разказа през юни т.г., е изключително тежка.

От рак на гърдата си отива майка й Десислава през 2010 г. Тогава момичето е едва на 6 години и още не е
тръгнало на училище. От рак на стомаха си отива и вуйчо й Мирослав. Коварната болест сполетява и нея през 2017-
а.

След серия от химиотерапии и операция за цялостна смяна на тазобедрена става с последваща нова
химиотерапия ракът отново се връща в началото на декември 2018 г. с образувание в белия дроб и ставата.

Следват две поредни животоспасяващи операции. Лекарска комисия взима тежкото решение за ампутиране на
крака с цел усложненията да не се разнесат по цялото тяло. Гери продължава с нов курс химиотерапия и
скъпоструващо изследване в Австрия, което не се поема от здравната каса.

В най-трудните мигове за момичето неотлъчно се грижи всеотдайният му баща Емилиян. Налага му се да взима
постоянно болнични, за да пътува с дъщеря си до многопрофилната болница "Св. Георги" в Пловдив, където
протича химиотерапията всеки понеделник.

"Борим се заедно и вярваме, че ще успеем. Тичане по болници - това ни е животът. Гери мечтае само да
оздравее", споделя нейният баща Емилиян.

Сега Емо е личен асистент на Гери, след като тя навършва пълнолетие в края на миналата година. Доходите
стигат само за горивото до Пловдив и обратно, както и най-необходимите неща за нормален живот.

Освен от 60 000 лв. за изработка на протезата, която ще позволи по-свободно придвижване, Гери се нуждае от
средства за лечение и занапред.

"Който желае и има възможност, нека ми помогне да имам нормален живот и да съберем средства за протеза",
споделя пред "България Днес" момичето.

Повече от година и половина изминава от лекарската интервенция за ампутиране на крака. Раната вече е
достатъчно зараснала и заздравяла, за да може Гери да пристъпи към протезиране.

Тъй като тя ще бъде цялостна, цената й е по-висока. Стойност, която момичето и нейният баща далеч няма да
могат да си позволят. Затова е изключително важно набирането на средства да се активизира възможно най-
скоро, за да може скоро борбената Гери да захвърли патериците и да почувства отново живота си пълноценен.

Дарителска сметка на Гергана Емилиянова Петрова:

Уникредит Булбанк

BG28 UNCR 7000 1523 5223 94 EUR

BG71 UNCR 7000 1523 5323 96 BGN

Втори дневен център за деца на бежанци от Украйна отвори врати днес в Пловдив. В него се отглеждат 25 деца от
3 до 6 годишна възраст. Той се намира на бул. "Източен" 15 в подблоково пространство, което беше предоставено
от Общинския съвет.

Наталия Елис от фондацията за подкрепа на украинците в Пловдив обясни по време на откриването, че всички
родители на децата от центъра вече работят, а за обучението на малчуганите до момента се грижат две украински
възпитателки. Предстои да се наеме и учител по български език. Засега издръжката, както и заплащането на
персонала, се осъществява чрез доброволни дарения и средства.

Медия: България днес

Заглавие: Втори център за деца на украински бежанци отвори врати в Пловдив
Дата: 04.10.2022 12:08
Медия: Уча в Пловдив

http://u4avplovdiv.com/%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B0


Първият такъв център, ситуиран в бивша детска блокова градина към ДГ "Кремена" в район "Тракия", бе открит в
края на месец май и той функционира на същия принцип. До момента в детските градини в града има записани
110 деца, а в училищата 262.

"Още от началото на кризата в Украйна Община Пловдив се зае с първостепенната задача да осигури помещения
за временно настаняване на бежанците. Едно от решенията беше за отпускането на помещенията на
неизползваните детски градини. Чрез ролята им на дневен център децата се адаптират, докато родителите им
започнат работа или се подготвят за образователната система", каза заместник-кметът Стефан Стоянов и
допълни, че общината има намерение да подпомогне изграждането и на трети център.

Сдружение "Заедно правим добрини" закупи операционна маса за Отделението по акушерство и гинекология на
Многопрофилната болница за активно лечение в Добрич, се съобщава в официалната Фейсбук страница на
инициативата "Капачки за благотворителност – МБАЛ Добрич". Масата ще бъде дарена на лечебното заведение
утре, 5 октомври, от 14:30 часа.

В края на май Димитрина Младенова, Милена Савова и Йоанна Койчева от сдружението организираха
благотворителна акция за събиране на пластмасови капачки и бутилки, метални и алуминиеви кенчета и жълти
стотинки. Срещу сумата от 10 лева на място се продаваха и торбички за многократна употреба с логото на
кампанията. С общите усилия на общини, училища, детски градини, фирми и жители от областта бяха събрани 6,2
тона капачки, 480 кг пластмасови бутилки, 140 кг алуминиеви и 20 кг метални кенчета, 2300 лева от стотинки и 700
лева от продажбата на торбички.

Миналогодишната кампания на "Заедно правим добрини" за осигуряване на трансдюсер за ехограф за детското
отделение на МБАЛ – Добрич събра 4,5 тона пластмасови капачки. Отделно, с дарения от граждани,
организацията е закупила два монитора за пациенти, родилно легло и видеоларингоскоп за нуждите на лечебното
заведение.

Благотворителната кампания "Капачки за Бъдеще" организира нова своя акция тази събота. В Бургас тя ще се
проведе на паркинга пред магазин "БИЛЛА", която е до кръстовището "Трапезица", тази събота, в часовете между
9:00 – 12:00.

Освен пластмасови капачки, инициативата вече е и за алуминиеви кенчета. Така едновременно намалява
боклукът в обществената ни среда и се осигуряват средства за благотворителни каузи. И сега тя е за закупуване на
нова детска линейка.

Припомняме, че преди да се заемат с линейките, доброволците от "Капачки за Бъдеще" промениха най-старите
кувьози в болници в цяла България, след което помогнаха и с още медицински апарати за детски, родилни и
неонатални отделения в страната.

"Операция: Плюшено Мече" вече 15 години ръководи най-мащабната кампания за събиране на коледни
подаръци и раздаването им на деца и младежи, лишени от родителска грижа, на деца в риск, с увреждания или от
социално слаби семейства, както и на възрастни с умствени увреждания. Благодарение на невероятните
доброволци, които помагат, екипът всяка година успява да посети около 9000 души в цялата страна и да им

Заглавие: Сдружение "Заедно правим добрини" закупи операционна маса за АГ отделението на болницата в
Добрич
Дата: 04.10.2022 13:45
Медия: Нова Добруджанска Трибуна

Заглавие: "Капачки за бъдеще" идват в Бургас, акцията ще е тази събота
Дата: 04.10.2022 14:50
Медия: БургасИнфо

Заглавие: "Операция: Плюшено мече" набира координатори за коледната си кампания
Дата: 05.10.2022 11:36
Медия: Novini.site

https://ndt1.eu/%D1%81%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B7/
https://www.burgasinfo.com/news/view/5/120600
https://novini.site/operatsiya-plyusheno-meche-nabira-koordinatori-za-kolednata-si-kampaniya/


раздаде мечтаните от тях подаръци.

"Тази година навършваме 15 години. Това е много вълнуващо за нас и търсим доброволци, които да поемат част
от дейността и да заместят други наши доброволци, които тази година няма да могат да се включат". Това каза в
интервю за предаването "Преди всички" по програма "Хоризонт' Михаела Стойкова, основател и изпълнителен
директор на неправителствената организация "Операция: Плюшено мече":

"За тези 15 години научихме, че всеки има нужда да прави добро и че всеки може да го прави. Понякога просто
да дариш време и усилия в конкретна насока е достатъчно. Не всеки има възможността да помогне материално,
но всеки може да сподели своите умения, опит и време, като помогне за реализирането на дадена кауза".

"Търсим предимно виртуални доброволци, тоест те могат да са позиционирани на всяко едно място", уточни
Михаела Стойкова.

Всеки, който желае да стане доброволец към "Операция: Плюшено мече" , може да се свърже с организаторите
на кампанията чрез страницата им във Фейсбук или да изпрати имейл на адрес info@plushenomeche.org. Другият
начин за записване е чрез платформата TimeHeroes.

Цялото интервю с Михаела Стойкова можете да чуете от звуковия файл.

Нова операционна маса дариха официално днес на болницата в Добрич организаторите на кампанията "Капачки
за благотворителност – МБАЛ Добрич". Това е шестото поред дарение, като то е най-голямото правено досега.
Организатори на кампанията "Капачки за благотворителност – МБАЛ Добрич" са три млади дами от Добрич -
Димитрина Младенова, Йоанна Койчева и Милена Савова.
Само за 6 месеца, благодарение на добрата инициатива на тези дами и на всички дарители, мечтата стана
реалност, отбеляза директорът на болницата д-р Георги Желязков. Той съобщи, че масата е инсталирана в новата
зала за лапароскопска хирургия (т. нар. безкръвна хирургия) и ще се ползва от отделенията "Хирургия" и
"Акушерство и гинекология". С това дарение в нашата болница и в нашата област ще имаме една от най-добре
изградените операционни зали, заяви д-р Георги Желязков.
Получихме нещо, което ще използваме ежедневно, подчерта д-р Ивайло Петев – началник на отделението по
акушерство и гинекология в МБАЛ – Добрич.
"Операционната маса е съществена част от всяка една операционна зала. Тя улеснява нашата ежедневна работа,
подобрява комфорта, скъсява оперативното време. В съвременната медицина няма как да се случват нещата без
техника. Откакто имаме нова ендоскопска техника, над 80% от операциите на нашето отделение са ендоскопски.
Заедно с тези на отделението по хирургия ендоскопските операции от началото на тази година са над 200. За
болница от нашия ранг това е много добро постижение", заяви д-р Ивайло Петев.
Продажната цена на операционната маса е 45 000 лв., като получихме много голяма отстъпка и я закупихме за 35
000, обясни каква е стойността на дарението Димитрина Младенова. Да обединим толкова много хора, които ни
повярваха и подкрепят кампанията, е наша сбъдната мечта и се надяваме да постигнем още по-големи цели,
добави тя.
С д-р Желязков и с д-р Петев заедно ще вземем решение какво да бъде следващото дарение, сподели Милена
Савова. Тя припомни, че кампанията вече от 5 години се провежда постоянно, без спирания между отделните
дарения и призова всеки, който се включи, да носи само сортирани капачки и кенчета, защото всичко друго,
поставено в торбите или тубите, само затруднява обработването и забавя процеса.
Събрани капачки и кенчета ще могат да бъдат предадени директно в нашия склад тази събота, като на нашата
фейсбук страница ще обявим часовете, съобщи Йоанна Койчева. Тя благодари на всички доброволци, които
помагат с труд, транспорт и дарения.
Репортаж на Димитър Узунов и Петър Петров 

Операционна маса на стойност 35 000 лева получи добричката болница като дарение от Кампанията "Капачки за
благотворителност – МБАЛ Добрич" и Сдружение "Заедно правим добрини". Масата е инсталирана в новата
операционна зала за лапароскопска хирургия, заедно с апаратурата последно поколение, която болницата закупи
през 2021 година. А сегашното дарение е "черешката на тортата" и ще улесни работата на лекарите от отделенията
по акушерство и гинекология и хирургия, каза директорът на болничното заведение д-р Георги Желязков.

Заглавие: Операционна маса е най-голямото дарение за болницата на кампанията са събиране на капачки
(ВИДЕО)
Дата: 05.10.2022 16:13
Медия: Добруджа

Заглавие: Операционна маса получи МБАЛ Добрич от кампанията "Капачки за благотворителност"
Дата: 05.10.2022 16:35
Медия: ПроНюз Добрич

https://dobrudjabg.com/novina/operacionna-masa-e-nai-golqmoto-darenie-za-bolnicata-na-kampaniqta-sa-sybirane-na-kapachki-video-/82041
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"Така област Добрич ще има една от най-добре изградените операционни зали. Това е доказателство, че
инициативата "Заедно правим добрини" е изключително успешна. Поредната кампанията за събиране на
пластмасови капачки, кенчета, стотинки или по-големи суми започна през декември 2021 г. с добрата воля на
всички дарители и мечтата стана реалност. Горди сме, че организаторките на инициативата осъществиха това
начинание", заяви д-р Желязков, като благодари на трите дами – двигатели на кампаниите, Димитрина
Младенова, Йоана Койчева и Милена Савова.

"Операционната маса е съществена част от всяка операционна зала. Тя улеснява нашата ежедневна работа,
категорично подобрява комфорта на оператора, скъсява оперативното време, защото когато имаме добри
условия, работим значително по-бързо, повече и с по-малка травма за пациента. Съвременната медицина не
може без техника. Откакто имаме нова ендоскопска техника в отделението по акушерство и гинекология,
гинекологичните ни операции са над 80% ендоскопски, а преди бяха 10-15%. От началото на година заедно с
хирургическото отделение имаме над 200 ендоскопски операции, което за болница от нашия ранг е много добро
постижение", заяви д-р Ивайло Петев, началник на АГ отделението.

Димитрина Младенова посочи, че дарението е с продажна стойност 45 хиляди лева, но фирмата доставчик е
направила голяма отстъпка. "Скоро стават 5 години, откакто създадохме инициативата, и много хора повярваха в
нас – събраха капачки, стотинки, кенчета. Радваме се, че реализирахме мечтата си и обединихме хората,
надяваме се да постигнем и по-големи цели", каза тя.

На страницата си във фейсбук "Капачки за благотворителност – МБАЛ" трите дами ще обявят кога ще могат да
приемат дарения в склада си. Когато стане ясно какви дарения ще има до края на годината, с ръководството на
болницата ще се реши каква ще е следващата покупка за здравното заведение.

Припомняме, че през юни 2021 година МБАЛ Добрич получи компонент за ехограф от Кампанията "Капачки за
благотворителност".

Дарителската кампания на община Карлово за пострадалите от наводнението до момента е събрала 1 млн. и 490
хил. лева. Това съобщи пред журналисти в Каравелово кметът на общината Емил Кабаиванов. По думите му всички
те ще бъде разпределени с решение на Общинския съвет.

Гласуваните от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии близо 10 млн. лева са за възстановяване на
публична инфраструктура - улици, мостове и водопроводи, припомни той.

Утре се очаква да бъде представен докладът на тримата инженер-конструктури, които са огледали около 150 къщи
в селата Богдан, Слатина и Каравелово. Тогава ще стане ясно кои сгради са за събаряне и кои подлежат на
ремонт, коментира Кабаиванов. Той допълни, че Междуведомствената комисия допълнително ще отпусне
средства на собствениците на имотите, които ще бъдат съборени. Има изисквания жилището да е единствено, ако
са повече, нещата се променят, каза кметът. Кабаиванов съобщи, че търговска верига подготвя за дарение 200
комплекта готварска печка, пералня и комбиниран хладилник с фризер. Те ще бъдат готови през ноември, тъй
като в момента се изработват, каза още той.

Продължава разполагането на фургони за хората, изгубили домовете си в наводнението. Осем са поставени вече в
Каравелово. В Богдан има заявени 17 фургона, а в Слатина - осем. Те имат стандартно оборудване, каза
областният управител на Пловдив Ангел Стоев. Ако ползвателите им преценят, че имат нужда от допълнително
оборудване и мебели, ще го получат от държавата и общината. Става въпрос обаче за временни жилища за месец,
два или шест, през които се строят къщите или се ремонтират, допълни Стоев.

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 включиха в разчистването на селата.
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Сумата от 8 533 лева събраха благотворително възпитаници на димитровградското основно училище "Алеко
Константинов". Средствата са в помощ на болно дете, чието семейство изнемогва финансово, разказват от
педагогическия екип на учебното заведение.
Още с първия учебен ден решението е вместо за букети, средствата да бъдат предоставени за благородното
начинание. Към призива се присъединяват учители, служители, родители и ученици.
До момента в помощ на Мартин Томов са събрани 8 533 лева. 225 лева от тях са предоставени от класа на Светла
Минчева от димитровградското СУ "Любен Каравелов", уточняват организаторите на инициативата с надежда за
скорошна щастлива развръзка.
Междувременно бутилирана вода за пиене, почистващи препарати, еднократни съдове за хранене, тоалетна
хартия и течен сапун дариха алековци. Пратката на стойност 600 лева възпитаниците на класния ръководител на 2
"Д" Боряна Петрова изпратиха за бедстващите с карловското село Каравелово. На свой ред родителите на децата
от 3 "Б" с класен ръководител Мариана Стоянова се включиха със 765 лева в инициативата на местното народно
читалище "Христо Ботев" за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

Снимка - ОУ "Алеко Константинов"

Ротари клуб "Русе" постави началото на нов проект - "Жълти стотинки за малки добринки". В две русенски
книжарници - "АБВ" и "Сиела", са поставени урни, в които... 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

БСП, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" участваха в предизборна дискусия за
образованието, организирана от осем граждански организации 
Ако се зачетете във водещите заглавия на българските медии, ще останете с впечатлението, че геополитическата
ситуация и икономическата нестабилност са основните, ако не единствените, теми на предизборната кампания за
предстоящия парламентарен вот. На заден план остават проблеми в други сектори, които изискват по-
дългосрочни решения, но са ключови за преминаването на страната през сегашните и през бъдещи турбуленции.
Образованието е водещо в тази категория, като се вземе предвид ролята му в стабилизирането и развитието на
трудовия пазар и в борбата срещу пропагандата, например. 
На 21-ви септември осем водещи граждански организации от сферата на образованието организираха дебата
"Образование – Диалог за бъдещето". Целта на събитието беше да постави образованието на фокус в диалога
между граждани и политически формации. На поканата за дискусията откликнаха БСП, "Демократична България"
и "Продължаваме промяната", а ГЕРБ и ДПС не изпратиха свои представители. Участниците заявиха позициите си
по ключови за образованието теми като качеството на образователния процес, образователните неравенства и
подготовката на мотивирани училищни директори.
Към по-добро качество 
На матурата по български език и литература тази година в близо ⅓ от училищата средният успех беше под
"Среден, 3". Тестът PISA пък показва, че близо 50% от българските ученици не успяват да правят взаимовръзки, да
мислят логически, да разбират смисъла на това, което четат. Според Веска Ненчева, която е кандидат-депутат от
БСП и дългогодишен учител, това се дължи на факта, че "учебните програми не са съобразени с възрастовите
възможности на учениците". Елисавета Белобрадова от "Демократична България" отдаде проблема с
функционалната грамотност не на програмите, а на липсата на комуникация между участниците в системата и
произтичащата от това застоялост. Доскорошният образователен министър Николай Денков, кандидат за депутат
от "Продължаваме промяната", обедини двете тези на опонентите си, като постави акцент върху нуждата от
създаване на учебни материали, които "развиват умения за критично мислене", както и от по-динамични форми на
обучение чрез въвеждането на извънкласни дейности. 
Според Велизара Георгиева от "Образование България 2030" ключов за проблема с качеството е и фактът, че
националното външно оценяване (НВО) и матурите, спрямо които обучението до голяма степен е ориентирано,
"не измерват компетентности и в този смисъл оценките от тях не ни казват нищо за това какви умения са развили
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децата, отвъд тези, изискващи се за успешно преминаване на изпита". С други думи форматът на самите изпити и
влиянието им върху обучението са бариера учениците да развият ключовите компетентности, които са им
необходими за успешна реализация. 
Що се отнася до учебните програми, изпълнителният директор на Telerik Academy Петър Шарков отбелязва, че
"ограничението на това какъв материал в кой клас се преподава не позволява на преподавателите да покриват и
допълнителни теми, ако на децата им е интересно и се справят по-бързо с материята, която изучават". 
Освен че не получават необходимите знания и умения, голяма част от българските ученици не се чувстват добре в
училище. Това допълнително намалява мотивацията им за учене и съответно води до по-ниски резултати.
Представителите на трите политически сили бяха в консенсус, че лидерските екипи в училищата са ключови за
създаване на благоприятна среда, в която учениците да се чувстват комфортно. В допълнение акад. Денков посочи
нуждата от облагородяване на материалната среда, както и от по-широко взаимодействие между учениците и
училищните психолози. 
Пламена Николова от "Национална мрежа за децата"подчертава, че благоприятната среда зависи и от
психическото състояние на учителите, които "лесно стигат до професионално прегаряне". Според нея
преодоляването на този проблем изисква разработването на подкрепящи училището услуги, които предлагат
психологическа подкрепа, разрешаване на конфликти и справяне със стреса. 
Ключът към равен достъп 
В България качеството на образованието, което едно дете получава, зависи от мястото, където живее, социалното
положение на семейството и образованието на родителите. За това свидетелства и фактът, че между 55-60 хил.
ученици се обучават в сегрегирани училища. Според Веска Ненчева първата стъпка за разрешаване на тази криза
е осигуряването на равен достъп до предучилищно образование, което от своя страна било една от причините
правителството на Кирил Петков да направи детските градини и яслите безплатни. Елисавета Белобрадова
допълни, че образователното равенство изисква и покриване на базовите нужди, които децата от неравностойно
положение имат. Става въпрос за достъпа до "топла храна, топла сграда и оказване на емоционална грижа". Акад.
Денков подчерта, че основен маркер на сегрегираното образование са ниската посещаемост и ранното отпадане.
Според него те се дължат на ниската мотивация на родителите и децата в сегрегираните общности за участие в
образователната система. Достъпът до интригуващи извънкласни дейности е особено важен за мотивиране на
учениците, допълни той. 
Според Огнян Исаев от "Тръст за социална алтернатива" за осигуряването на достъп до образование де факто
носят отговорност редица институции, но неясните законови дефиниции позволяват на повечето от тях да се
измъкнат от тази отговорност. Той дава пример и с редица фактори, които са ключови за образователния успех на
едно дете, но често са извън фокуса на държавните и общински политики - като неподходящите условия за живот
(течаща вода, отопление, сигурно жилище и др.), недостъпната инфраструктура в дадения квартал (изградени
улици, тротоари, осветление и др.), неудобният и платен транспорт до училище (понякога ходене няколко
километра до автобусна спирка), неналичието на учебници и учебни тетрадки, неосигуреното пълноценно хранене,
недостатъчното владеене на български език, живеенето в малко населено място и много други. 
Безплатните детски градини и ясли са предпоставка, но не и достатъчно условие за осигуряване на базов достъп
до образование. За подсигуряване на по-качествено образование пък се изисква не само десегрегация, която е
дългосрочен процес, изискващ сериозна политическа воля, но и съпътстващи дейности, съобразени с
образователните нужди на децата от малцинствените групи, допълва експертът. 
"Училищата, които се намират в обособени ромски квартали, трябва да използват и ресурсите на общността. Това
може да се случи като се ангажират повече учители от самата общност, които освен връзка с общността, ще бъдат
и ролеви модели на самите деца", казва Исаев. 
Директорите задават тона 
Директорът е ключова фигура за това накъде ще се развие едно училище, както един мениджър е ключов за
развитието на фирмата, която управлява. Участниците в дебата бяха в консенсус, че подборът на правилен
кандидат за директорския пост е първата стъпка в осигуряването на добро лидерство във всяко училище. Според
Елисавета Белобрадова изборът за директор трябва да е съобразен с професионална оценка за работата на
кандидатите, предоставена от техните колеги в съответния учителски състав. Акад. Денков добави, че наредбата за
подбор на директори трябва да включва и задължителна преценка за мениджърските им умения. "Директорите
трябва да са задължени да предоставят както публични стратегии за развитие на училището, което управляват,
така и ежегодни доклади за постигнатото в посока изпълнение на стратегията си", каза още той. 
"Може да се отиде още една крачка напред и да се помисли за създаване на независим и професионален орган
за организиране и провеждане на подбора на директори", коментира Люба Йорданова от фондация "Заедно в
час". Според нея това ще ограничи възможните политически и други зависимости в процеса и ще гарантира
обективност при избора на училищни ръководители. 
Представителите на политическите формации единодушно се обявиха "За" мандатността на директорите.
"Настоящата липса на мандатност прави директорските постове особено привлекателни, което ги прави и
потенциална "награда" за извършването на политически услуги", каза Веска Ненчева.
Възможна алтернатива на мандатността е въвеждането на механизъм, "чрез който директорът, неспособен да
постигне да очакваните резултати бива отзован", коментира Велизара Георгиева от "Образование България 2030".
Тя отбеляза още, че атестацията и оценката от Националния инспекторат по образование са съществуващи
механизми за оценка на директорската работа, на базата на които може да се изгради и система за отзоваване на
слабите кадри. 
И дигиталната грамотност е сегрегирана 
По време на дебата акад. Денков отбеляза, че България се класира на последните места по дигитална грамотност
на учениците, най-вече поради липсата на такава в сегрегираните училища. Той и останалите участници в дебата
наблегнаха на развитие на материалната среда за преодоляване на това предизвикателство. 



"Дигитализацията би могла допълнително да задълбочи социалните неравенства, ако не се осигурят достатъчно
качествени образователни ресурси на всеки, безплатно, и ако не се работи за еднакво добри дигитални умения на
всички ученици", коментира председателят на сдружение "Образование без раници" Иван Господинов. 
Дебатът "Образование - Диалог за бъдещето" беше организиран от Асоциация Родители, Национална мрежа за
децата, Сдружение "Образование без раници", Сдружение "Образование България 2030", Фондация Телерик
Академия, Тръст за социална алтернатива, Фондация "Заедно в час" и ЦМЕДТ "Амалипе". 

Линк към запис на дебата "Образование - диалог за бъдещето" 
Автор: Веселин Нанов, сътрудник "Стратегически партньорства" във фондация "Заедно в час" 
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