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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
КАМПАНИИ
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Както Varna24.bg съобщи, след пет етапа на селекция, бяха избрани петимата финалисти в деветото издание на
"Промяната" – най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг груп в партньорство с
фондация Reach for change. Сред тях е и варненската фондация "Радост за нашите деца", която можем да
подкрепим, като гласуваме за тях в надпреварата!
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.
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, съобщава Нова тв.
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 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. 

Заглавие: Сега е моментът! Гласувайте за фондация "Радост за нашите деца" в "Промяната"!
Дата: 07.10.2022 13:30
Медия: Бургас 24

https://www.burgas24.bg/novini/Bylgaria/Sega-e-momentut-Glasuvaite-za-fondaciya-Radost-za-nashite-deca-v-Promyanata--1419343


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

А кадемия Атлантида

ПРОМЯНАТА е ключът към успешното бъдеще!

Митко Христов е софтуерен инженер, програмист, учител и създател на иновативната школа по състезателна
математика Академия "Атлантида". След 10-годишна кариера като мениджър и IT специалист в корпоративния
сектор, Митко прави обрат и решава да се посвети на образованието. Става учител по математика, защото не
намира вече удовлетворение в корпоративната си кариера и решава да последва една своя детска мечта - да
подготвя ученици за олимпиади по математика.

Проблемът, с който Митко се сблъсква, е, че децата в начална образователна степен често нямат достъп до
вдъхновяваща среда, в която да развият своя математически талант. Той установява, че проблемът със спада на
нивото на нашите ученици е хроничен, което се отразява ясно в ниските резултатите на България при отчитане
нивото на функционална грамотност. Това, според него, води и до все по-осезаемата липса на
висококвалифицирани кадри за IT индустрията и може да създаде проблеми в развитието на бизнеса у нас в
дългосрочен план.

Решението се ражда през 2018 година, когато Митко създава Академия "Атлантида" – школа за деца в начална
степен за развитие на математическия си талант. През 2021 година е създадена и Фондация "Атлантида", чрез
която се разпространява опитът на школата. В последните 3 години учениците от Академията са спечелили над 30
награди от европейски и азиатски състезания по математика.

Мисията на Академия "Атлантида" е да разпространи създадения иновативен обучителен план за преподаване на
математика, който развива личностните качества на децата и поощрява индивидуалните им възможности,
успоредно с математическите им успехи.

Той вече има разработен модел с хибридна класна стая, в която децата могат да се обучават на живо или онлайн,
когато нямат възможност да посетят кръжоците на Академията.

Митко познава силните ни традиции в областта на математиката и конкретно на състезателната математика и
решава, че с актуализирането на методиката и създаването на вдъхновяваща среда за обучение, могат да бъдат
открити нови таланти, които ще донесат бъдещата олимпийска слава на България. Освен това, Академия
"Атлантида" помага и на деца, които изпитват затруднения в основен курс, да заобичат математиката, защото
нейният основател знае, че тя може да бъде забавна – зависи как се преподава.

ПРОМЯНАТА, която иска да постигне:

Голямата цел на Академия "Атлантида" е да разпространи иновативния си подход в обучението на децата като
достигне и развие школата в районите със слабо развита състезателна математика в България.

В обучителния план на Академия "Атлантида" широко е застъпено не само постигането на успехи и печеленето на
медали по математика, но и развитието на емоционалната интелигентност при децата.

Чрез своя проект Митко цели да осигури вдъхновяваща среда за развитие на талантливи деца в областта на
математическите науки, които ще се превърнат в инженерите, програмистите и разработчиците на утрешния ден.

За повече информация: www.atlantida.bg https://www.facebook.com/AcademyAtlantida

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 Академия Атлантида 

Българският филантроп организира и тържествен обяд за приятелите на България

Д-р Милен Врабевски бе сред официалните гости на празничното откриване на втория финансиран от него

Заглавие: Финалистите в ПРОМЯНАТА: Академия Атлантида
Дата: 08.10.2022 07:19
Медия: Vesti.bg

Заглавие: С финансовата помощ на д-р Врабевски откриха нов български културен център в Охрид
Дата: 07.10.2022 23:55
Медия: Фактор

https://www.vesti.bg/bulgaria/finalistite-v-promianata-akademiia-atlantida-6152559
https://faktor.bg/bg/articles/s-finansovata-pomosht-na-d-r-vrabevski-otkriha-nov-balgarski-kulturen-tsentar-v-ohrid


български културен център в Охрид, който носи името на българския цар Борис III.

Основателят и председател на Фондация Българска Памет е основният спомоществовател на българо-
македонските и някои младежки сдружения в западната ни съседка, като клуб "Иван Михайлов", Битоля,
Сдружението за българо-македонско приятелство, Битоля и др.

Сред официалните гости на събитието бяха още Ангел Ангелов, посланик на Република България в Република
Северна Македония, Димитър Иванов, генерален консул на Република България в Битоля, Република Северна
Македония, консул Георги Христов, съветник Илиян Кръстев и представители на пловдивската адвокатска колегия
в лицето на адв. Станислав Станев, адв. Зоя Тошкова и адв.Росица Драгинова.

"Благодарим на д-р Врабевски, че винаги подпомага българската общност и изобщо младите хора в РС Македония.
Благодарение на него сдружение "Цар Борис III" е факт, а ние от наша страна си поставяме за цел да работим
усърдно за сближаването между Р. България и Р. Северна Македония", споделиха от екипа на новооткрития клуб и
допълниха, че заедно с Фондация Българска Памет се работи по идеята за създаване на българско училище в
Македония.

По традиция, след откриването на клуба, д-р Врабевски организира тържествен обяд за за гостите на събитието.
Визитата на българския бизнесмен и филантроп в РС Македония ще продължи и на следващия ден, когато той ще
посети гр. Битоля, за да подпомогне споменатите местни сдружения, както и арт-движението "Мал Битолски
Монмартр", на което наскоро бе спряна държавната субсидия от правителството на Р. Северна Македония. През
лятото децата от този център рисуваха в Пловдив и София, финансирани от д-р Врабевски, а сега предстоят нови
визити в България и Брюксел.

Срещите ще се проведат в опожарения наскоро, а впоследствие възстановен с финансиране на д-р Милен
Врабевски български културен клуб "Иван Михайлов". И в този град ще бъде организиран официален обяд за
приятелите на България и партньори на Фондация Българска Памет.

Подкрепата към българските центрове е част от дългогодишната програма на д-р Врабевски и Фондация
Българска Памет за трансгранично сътрудничество, интеграция и европейска перспектива на нашите
сънародници от Р. Северна Македония.

Фондация "Радост за нашите деца" са едни от финалистите в деветото издание на ПРОМЯНАТА, която е най-
голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп. Днес "Събуди се" запознава в детайли
аудиторията и зрителите на с дейността на първия от един от петте избрани проекта в деветото издание на
ПРОМЯНАТА. Инициативата е съвместен проект на Нова Броудкастинг Груп в партньорство с Reach for Change
България, в който бяха избрани 5 финалиста след 5 етапа на селекция. От тази седмица вече тече онлайн
гласуване, което ще продължи до 24 октомври.

От 2014 година до сега кампанията е помогнала на повече от 200 000 деца и младежи в цялата страна, която
променя животи. Кои са финалистите от Варна? Коя е тяхната фондация и как помагат на децата?

Емил обича да меси и мечтае да стане хлебар. Но му е нужна малко помощ, защото е със специални
образователни потребности.

"Ние сме майки на деца със здравословни проблеми. Самото съществуване на фондацията е да това. От 2004
година предлаганата рехабилитация, грижа и ресурси за такива деца е много малка", споделя Елизабет
Чешмеджиева от фондация "Радост за нашите деца"

"Правим по-добър живота на децата от 18 години. При нас са минали около 2000 семейства с деца, които имат
някакъв проблем, за който фондацията предлага решение. Намерихме ниша, в която те няма какво да правят.
Затова решихме тези млади хора да се научат да бъдат полезни, като им се създадат трудови умения. Трябва да
минат през един процес на обучение, за да не бъдат ползватели на социални помощи", разказва Нарини Банкова,
председател на фондация "Радост за нашите деца".

Така се ражда пекарната, в която специалните деца получават специална грижа и възможност да покажат на
света какво могат.

"Много дълго исках да бъда в ПРОМЯНАТА. Може би това ми е мечта. Във Варна има много организации, които са
финалисти в ПРОМЯНАТА. Това са "Социалната чайна", "Живот със синдром на Даун", "Няма неща с душа"… Това е
един състезателен и конкурентен хъс, затова реализирахме тази си възможност да кандидатстваме в
ПРОМЯНАТА. Горди сме, че сме финалисти", допълва Нарини Банкова.

Заглавие: ПРОМЯНАТА е обучение на деца с различни затруднения в трудови умения
Дата: 08.10.2022 09:20
Медия: Нова телевизия

https://nova.bg/accents/view/2022/10/08/385743/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


"ПРОМЯНАТА е голям стимул и е мястото, където много каузи на родители свързани с техните деца и проблемите
намират голям отзвук в обществото. Чрез ПРОМЯНАТА повече хора разбират и за нашите проблеми", коментира
Елизабет Чешмеджиева.

Всички желаещи могат да гласуват за Емил и пекарната му, за да има той и всички специални деца като него, свое
място под слънцето.

"Гласувайте за нас, защото искаме едни млади хора да получат работа и възнаграждение, добро самочувствие и
собствена среда", призовава аудиторията да дадат гласа си Нерине.

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 тази седмица 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 .
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.

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.

За четвърта поредна година у нас ще се проведе инициативата "Щедрият вторник". Тя възниква през 2012 година в
САЩ като отговор на Черния петък, който стимулира безразборното пазаруване. Идеята е да се създаде ден,
посветен на щедростта и благотворителността.

Към днешна дата Щедрият вторник се отбелязва в 100 страни по света. В България инициативата се организира от
фондация "BCause". Датата за 2022-а е 29 ноември, а всички желаещи да дарят могат да го направят, като изберат
своята кауза в онлайн платформите DMSbg и Platformatabg.

Тази година от фондацията организират и Акселератор за неправителствени организации, които провеждат
краткосрочни дарителски кампании. Кандидатстването за форума е до 23 октомври, а двудневното обучение, в
което ще се включат 10-те селектирани организации ще се проведе на 3 и 4 ноември. В рамките на акселератора
са предвидени още менторска програма, включване на организациите в онлайн платформи за набиране на
средства и фонд за спонсориране на реклами на каузите на неправителствените организации в социалните
мрежи.

Диана Колева

Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Минко Балкански" в Стара Загора ще
бъде домакин на ученически форум "IT за всеки: Момичетата и технологиите". Той ще се състои на 15 октомври,
събота, от 9:30 часа. Това съобщи за БТА Боряна Пейчева, регионален маркетинг мениджър в "eДинамикс", които
са съорганизатори на събитието.

"Ще си говорим за новите технологии и как момичетата са важна част от тях. Участниците ще могат да се запознаят
с жени, които успешно са се реализирали в IT сектора. Те ще споделят повече за работата си и какво е най-
интересното в нея", каза още Пейчева.

Присъстващите ще имат възможността да научат повече за различните професии, свързани с технологиите и как
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да изберат подходящата за себе си. Участие във форума могат да вземат момичета на възраст от 11-14 години,
които се интересуват от компютърни и дигитални науки и технологии.

"Подготвили сме много интерактивни игри, с които на практика учениците да се докоснат до технологиите", посочи
още Пейчева. По време на събитието ще има и специална експо зона, в която ще могат да бъдат изпробвани
различни роботи, графични таблети, интерактивни дъски.

Събитието е част от програмата Meet and Code, с подкрепата на SAP, Techsoup, Фондация Граждански
инициативи, в партньорство с Обществен Дарителски Фонд - Стара Загора.

Участието е безплатно след предварителна регистрация тук .

/АБ/

Здравка Владова-Момчева, живееща във Великобритания, със сборника си разкази "Кръстопътища и острови" и
Донка Димова (Германия), със стихосбирката "На границата. Поезия в пукнатината" победиха в конкурса
"Съвременна българска художествена литература без граници" за 2022 година на Националния дарителски фонд
(НДФ) "13 века България", съобщиха организаторите.

Авторките са отличени в разделите за разкази и поезия. За роман приз не е присъден от журито в състав проф. д.
н. Пламен Антов - Институт за литература – БАН (председател), Милена Димитрова - главен експерт в кабинета на
вицепрезидента, и Явор Койнаков - главен експерт в Държавен културен институт към министъра на външните
работи.

Конкурсът се организира за първи път от Националния дарителски фонд "13 века България" в партньорство с
администрацията на президента на Република България. Целта на състезанието е да подкрепи творчеството на
български език без географски ограничения, да подпомогне отпечатването на отличените от компетентно жури
стихове и белетристика, да популяризира литературните произведения на българската диаспора в България и
сред българите по света, да съдейства за запазването на българската книжовност, традиции, култура и език.

Материалното изражение на наградата представлява отпечатването на отличените творби в България от
Университетското издателство "Св. Климент Охридски", като НДФ "13 века България" финансово обезпечава
материалите и консумативите за всяка една от тях в размер до 3000 лв.

Победителката в раздела "Разкази" на конкурса "Съвременна българска художествена литература без граници"
2022 - Здравка Владова-Момчева, е родена във Велико Търново. От 2000 г. живее във Великобритания и от 15
години преподава български език и литература в Българското училище "Иван Станчов" към Посолството на
страната ни в Лондон. Член е на "Лигата на българските писатели в САЩ и по света", на Борда на директорите на
"Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина". Награждавана е със златен медал от
Агенцията за българите в чужбина за заслуги в областта на запазването и разпространението на българския език
и култура зад граница. Има и две научни разработки в подкрепа на преподавателите в българските училища зад
граница. Ето какво още разказва тя за себе си пред организаторите на конкурса:

"Пиша поезия и проза от 14-годишна възраст, а когато пристигнах на Острова, новата езикова среда ме стимулира
да творя и на английски език. Животът между две реалности – българската и английската – се оказа моето
щастливо предизвикателство, защото преживяното на чужда земя ми даде по-добрата гледна точка към моята
собствена страна. Имах шанса да оценя всичко, което България е формирала в мен като личност и творец, за да
отстоявам себе си и ценностите на своята национална култура, както и да накарам другите да ги уважават.
Постепенно разбрах, че да си българин в глобалната действителност е предимство, поради изключителната
устойчивост, с която ние привнасяме в нея най-доброто от своята идентичност – традициите, светогледа, чувството
за хумор, съхраняването на българското. Така се формира и голямата тема, която преминава като лайтмотив през
моите разкази, повече от 200 на брой – "своите" и "чуждите" в големия свят извън Родината, където тези две
понятия често се смесват в името на човешкото.

Бях поканена да сътруднича като автор в един от вестниците на Острова - "БГ БЕН" и така, в продължение на
много години в моята рубрика "Очи в очи" бяха отпечатани десетки разкази, които написах, вследствие на
натрупания опит и впечатления тук. Междувременно не престанах да пиша и поезия на двата езика – български и
английски, да участвам в международни конкурси, да печеля награди за поезия и проза, да работя с огромно
удовлетворение в българското училище "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон. Часовете с моите
ученици също са вдъхновение за мен. Усещането, че допринасям за запазването на майчиния език зад граница е
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като споделяне със своите на най-голямото ми богатство – българското слово. Заслужава си. Винаги ще си
заслужава! Затова и не преставам да пиша, да издавам книги, да бъда отворена към всичко, което привлича моето
авторско любопитство – този капризен феномен.

От моите творчески постижения през годините искам да спомена двуезичната стихосбирка "Тракийско съкровище",
публикувана в Канада от издателска къща "Палабрас прес", след като пилотното стихотворение "Песента на
Орфей" спечели първо място в конкурса на издателството с участници от 60 страни от четири континента.
Щастлива съм, че сборникът ми с разкази "Ало, България!" беше отпечатан в България, а след това измина дълъг
път до Библиотеката на Конгреса във Вашингтон, където е част от българската колекция на тази институция.
Гордея се и със своя роман "Солджър", епизод от който беше награден с второ място в конкурса "Новият Йовков",
организиран от "Сдружението на жените военнослужещи в България", а впоследствие получи приза "Роман на
годината" 2021, на EUROTV MEDIA за български автори, трайно установени в чужбина.

Важно е да продължавам да творя и отстоявам българското духовно пространство зад граница. За мен получените
награди през годините не са самоцел. В личен план, те ми напомнят, че се справям добре като съвременна
българска авторка в условията на две култури. Затова първото място, присъдено на моя сборник с разкази
"Кръстопътища и острови" в конкурса "Съвременна българска художествена литература без граници", организиран
от Администрацията на Президента и НДФ "13 века България", е голяма чест за мен. Той идва в момент, когато
всички ние – българските автори и читатели у дома и по света имаме нужда да бъдем заедно. Да оповестим, че
България не е само географска територия, но и духовна такава, и че нейните хоризонти се простират далеч отвъд
границите ѝ.

Благодаря с дълбоко уважение на двете български институции извън Родината, които номинираха моите разкази
за този конкурс – Българско училище (БУ) "Иван Станчов" към Посолството на България, Лондон и Асоциацията на
българските училища в чужбина (АБУЧ). Те доказаха точно това – че можем да бъдем заедно, че оценяваме
културния и литературен принос на представители от своята общност, че срещаме оценката и разбирането на
институциите у дома, че продължаваме в обща българска посока.

Гордея се, че новата ми книга ще носи на корицата си логото на НДФ "13 века България" – символ на духовното
единение на страната ни."

/ТС/

Всички училища, в които има записани ученици от Украйна през новата учебна година, могат да поръчат безплатно
специален буквар за деца с различен майчин език от българския. Букварът "Четем с Ася и Явор" е създаден от
логопеди и езикови експерти, и е полезно допълнително учебно помагало, което помага на децата с различен
майчин език да усвоят по-бързо четенето на български език. Това съобщиха от фондацията "Заедно в час".
Заявки за безплатно копие от буквара се приемат от учители, училища, родители и учебни центрове, и други в сайта
prepodavame.bg.
Според данни на правителствения портал ukraine.gov.bg в България са пристигнали над 39 000 деца от Украйна от
пролетта на 2022 г. Мнозинството от тях, които влизат в българската образователна система през новата учебна
година, имат нужда от допълнителни часове и подкрепа за усвояване на български език. 
Бежанската криза от последните месеци провокира пускането на втори тираж от изданието. Той включва 5000
ученически буквара и помагалото "Моите букви", както и допълнителни учителски книги. Комплектът учебни
материали "Четем с Ася и Явор" е резултат от съвместния проект "Разбираш ли езика на училището" на
сдружението "EducArt", фондацията "Заедно в час" и на фондацията "Тръст за социална алтернатива", който се
реализира още от 2019 г. 
През 2021 г. първият тираж на "Четем с Ася и Явор" беше изчерпан за по-малко от месец още на предварителни
заявки. Букварът достигна до над 5000 ученици в училища в цялата страна и извън рамките на България. В
обратната връзка за изданията над 95 процента от учителите, които използват буквара, виждат напредък в
уменията на децата за четене на български.
По данни в българските медии всяка година близо 20 процента от учениците, които започват училище в България,
говорят различен майчин език от българския (основно ромски и турски, но и други езици). Според учителите те
имат нужда от допълнителна езикова подкрепа, за да се справят успешно по всички учебни предмети. 
"Обучението по български език на деца с различен майчин език се различава от стандартното обучение по
български език. След началото на военния конфликт в Украйна учителите в страната разпознават още по-силна
нужда от материали, свързани с допълнителната езикова подкрепа за децата от Украйна, които продължават
обучението си в България. Получихме много запитвания за буквара от различни краищата на страната и сме
благодарни, че с помощта на верни съмишленици и дарители успяхме да организираме печата на нов тираж,
който ще подкрепи работата и на учителите, и на учениците", казва Петко Иванов от екипа на "Заедно в час" и на
сайта prepodavame.bg, който разпространява изданието.
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Какво представлява букварът?
Комплектът от учебни материали включва три книги: буквар за ученика, буквар с насоки за работа за
учителя/родителя и помагало за изработка на тактилни букви "Моите букви".
Ученическият буквар "Четем с Ася и Явор" съдържа разделението на буквите в шест групи, които позволяват по-
лесното им разбиране и запомняне от деца с различен майчин език. Изучаването на буквите е подкрепено с
историята на двама герои, което ангажира вниманието на учениците. 
Букварът с насоки за възрастния съдържа страниците от буквара за ученика и допълнителни указания за
учителя/родителя - какви са целите на всяка задача и упражнение, как да се организира и т.н. Това го прави лесен
за използване от всеки учител, родител, логопед.
Помагалото "Моите букви" е допълнително приложение към ученическия буквар, което помага на учениците да
научат буквите от азбуката, като използва техники от Монтесори и Валдорф педагогиката, и по този начин помага
на децата да ги запомнят по-лесно и трайно. 
Всяка поръчка на буквара "Четем с Ася и Явор" осигурява на учителите още дигитална версия на изданието в pdf и
допълнителни полезни материали, създадени по проекта "Разбираш ли езика на училището". Те включват:
видеокурс за работа с деца с различен майчин език от българския (билингви); специализирани инструменти за
диагностика; наръчник за интегрирана езикова подкрепа за ученици от първи до 12-и клас за подкрепа по всички
учебни предмети; помагалото "Математика с граматика за първи и втори клас" и други. 

Здравка Владова-Момчева, живееща във Великобритания, със сборника си разкази "Кръстопътища и острови" и
Донка Димова (Германия), със стихосбирката "На границата. Поезия в пукнатината" победиха в конкурса
"Съвременна българска художествена литература без граници" за 2022 година на Националния дарителски фонд
(НДФ) "13 века България", съобщиха организаторите.
Авторките са отличени в разделите за разкази и поезия. За роман приз не е присъден от журито в състав проф. д.
н. Пламен Антов - Институт за литература – БАН (председател), Милена Димитрова - главен експерт в кабинета на
вицепрезидента, и Явор Койнаков - главен експерт в Държавен културен институт към министъра на външните
работи.
Конкурсът се организира за първи път от Националния дарителски фонд "13 века България" в партньорство с
администрацията на президента на Република България. Целта на състезанието е да подкрепи творчеството на
български език без географски ограничения, да подпомогне отпечатването на отличените от компетентно жури
стихове и белетристика, да популяризира литературните произведения на българската диаспора в България и
сред българите по света, да съдейства за запазването на българската книжовност, традиции, култура и език.
Материалното изражение на наградата представлява отпечатването на отличените творби в България от
Университетското издателство "Св. Климент Охридски", като НДФ "13 века България" финансово обезпечава
материалите и консумативите за всяка една от тях в размер до 3000 лв.
Победителката в раздела "Разкази" на конкурса "Съвременна българска художествена литература без граници"
2022 - Здравка Владова-Момчева, е родена във Велико Търново. От 2000 г. живее във Великобритания и от 15
години преподава български език и литература в Българското училище "Иван Станчов" към Посолството на
страната ни в Лондон. Член е на "Лигата на българските писатели в САЩ и по света", на Борда на директорите на
"Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина". Награждавана е със златен медал от
Агенцията за българите в чужбина за заслуги в областта на запазването и разпространението на българския език
и култура зад граница. Има и две научни разработки в подкрепа на преподавателите в българските училища зад
граница. Ето какво още разказва тя за себе си пред организаторите на конкурса:
"Пиша поезия и проза от 14-годишна възраст, а когато пристигнах на Острова, новата езикова среда ме стимулира
да творя и на английски език. Животът между две реалности – българската и английската – се оказа моето
щастливо предизвикателство, защото преживяното на чужда земя ми даде по-добрата гледна точка към моята
собствена страна. Имах шанса да оценя всичко, което България е формирала в мен като личност и творец, за да
отстоявам себе си и ценностите на своята национална култура, както и да накарам другите да ги уважават.
Постепенно разбрах, че да си българин в глобалната действителност е предимство, поради изключителната
устойчивост, с която ние привнасяме в нея най-доброто от своята идентичност – традициите, светогледа, чувството
за хумор, съхраняването на българското. Така се формира и голямата тема, която преминава като лайтмотив през
моите разкази, повече от 200 на брой – "своите" и "чуждите" в големия свят извън Родината, където тези две
понятия често се смесват в името на човешкото.
Бях поканена да сътруднича като автор в един от вестниците на Острова - "БГ БЕН" и така, в продължение на
много години в моята рубрика "Очи в очи" бяха отпечатани десетки разкази, които написах, вследствие на
натрупания опит и впечатления тук. Междувременно не престанах да пиша и поезия на двата езика – български и
английски, да участвам в международни конкурси, да печеля награди за поезия и проза, да работя с огромно
удовлетворение в българското училище "Иван Станчов" към Посолството на България в Лондон. Часовете с моите
ученици също са вдъхновение за мен. Усещането, че допринасям за запазването на майчиния език зад граница е
като споделяне със своите на най-голямото ми богатство – българското слово. Заслужава си. Винаги ще си
заслужава! Затова и не преставам да пиша, да издавам книги, да бъда отворена към всичко, което привлича моето
авторско любопитство – този капризен феномен. 

Заглавие: Преподавателка печели приза за разказ в конкурса на НДФ "13 века България" за съвременна
българска художествена литература без граници
Дата: 10.10.2022 15:48
Медия: Утро Русе
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От моите творчески постижения през годините искам да спомена двуезичната стихосбирка "Тракийско съкровище",
публикувана в Канада от издателска къща "Палабрас прес", след като пилотното стихотворение "Песента на
Орфей" спечели първо място в конкурса на издателството с участници от 60 страни от четири континента.
Щастлива съм, че сборникът ми с разкази "Ало, България!" беше отпечатан в България, а след това измина дълъг
път до Библиотеката на Конгреса във Вашингтон, където е част от българската колекция на тази институция.
Гордея се и със своя роман "Солджър", епизод от който беше награден с второ място в конкурса "Новият Йовков",
организиран от "Сдружението на жените военнослужещи в България", а впоследствие получи приза "Роман на
годината" 2021, на EUROTV MEDIA за български автори, трайно установени в чужбина. 
Важно е да продължавам да творя и отстоявам българското духовно пространство зад граница. За мен получените
награди през годините не са самоцел. В личен план, те ми напомнят, че се справям добре като съвременна
българска авторка в условията на две култури. Затова първото място, присъдено на моя сборник с разкази
"Кръстопътища и острови" в конкурса "Съвременна българска художествена литература без граници", организиран
от Администрацията на Президента и НДФ "13 века България", е голяма чест за мен. Той идва в момент, когато
всички ние – българските автори и читатели у дома и по света имаме нужда да бъдем заедно. Да оповестим, че
България не е само географска територия, но и духовна такава, и че нейните хоризонти се простират далеч отвъд
границите ѝ. 
Благодаря с дълбоко уважение на двете български институции извън Родината, които номинираха моите разкази
за този конкурс – Българско училище (БУ) "Иван Станчов" към Посолството на България, Лондон и Асоциацията на
българските училища в чужбина (АБУЧ). Те доказаха точно това – че можем да бъдем заедно, че оценяваме
културния и литературен принос на представители от своята общност, че срещаме оценката и разбирането на
институциите у дома, че продължаваме в обща българска посока. 
Гордея се, че новата ми книга ще носи на корицата си логото на НДФ "13 века България" – символ на духовното
единение на страната ни." 

Възрастни хора в 26 населени места от 5 тютюнопроизводителни региона ще бъдат прегледани през октомври по
програмата за социална отговорност "Забавно лято, грижовна есен" на фондация BCause в сътрудничество с
Българска болнична асоциация (ББА) и финансовата подкрепа на Филип Морис България. ББА се включва за
втора поредна година в проекта, като местата, които ще бъдат посетени, са с две повече, информират от
Асоциацията.

Екипи от лекари специалисти по кардиология, гастроентерология, ортопедия, урология, неврология,
офталмология, ендокринология и съдова хирургия ще провеждат прегледи по места според заявените нужди.
Прегледите се осъществяват от медицински специалисти от болниците МБАЛ "Хигия", Пазарджик, МБАЛ "Света
София", София и УМБАЛ "Медика", Русе – които са членове на ББА.

Екипите ще посетят Сатовча, Вълкосел, Кочан, Слащен, Хаджидимово, Абланица, Крумовград, Странджево,
Бенковски, Чакаларово, Чорбаджийско, Стамболово, Силен, Шишманово, Караманци, Искра, Цар Самуил, Нова
Черна, Дулово, Окорш, Правда, Черник, Браничево, Ясенково, Никола Козлево, Кубрат.

"Проектът "Забавно лято, грижовна есен" е пример как поставянето на пациента в центъра на системата носи
реална добавена стойност за хората, и то на най-нуждаещите се. Болници от ББА се включват за втора поредна
година в инициативата, която осигурява улеснен достъп на пациентите до качествена медицинска помощ. В
същото време прегледите на възрастни хора в отдалечени населени места дават възможност да се работи на
терен за повишаване на здравната култура на населението", коментира адв. Свилена Димитрова, председател на
Българска болнична асоциация.

През миналата година медицинските екипи, работили по проекта "Забавно лято, грижовна есен" са прегледали
общо 1418 души. Прегледаните хора до 65 г. са 704, а над 65 г. – 714. Оценката на резултатите от програмата
показаха, че над 55% от тях не са посещавали лекар специалист от една година. Установените случаи на
заболявания по информация на пациентите и потвърдени с прегледите е 727 или 51%. В същото време
установените случаи на заболявания, неглижирани или нелекувани системно от пациентите, са 112 – близо 8%.
Установени са 93 случая на заболявания, неизвестни до момента на пациентите. Предписаните мерки за
превенция са близо 800, а предписаните мерки за лечение са над 240.

"Забавно лято, грижовна есен" се осъществява в тютюнопроизводителните региони от 2015 г. насам - Благоевград,
Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен, от Фондация BCause с финансовата подкрепа на Филип Морис България
като част от инициативите на компанията за корпоративна социална отговорност и глобалната й стратегия за
устойчиво развитие. Освен здравни грижи програмата обхваща още и областите образование и предприемачество.

От старта на програмата "Забавно лято, грижовна есен" през 2015 г. тя се осъществява в 26 малки населени места
в 11 общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Над 3 250 деца между 7 и 14 г. и 117 учители се включиха в
Академиите. Проведени са повече от 7 800 медицински прегледа на възрастни хора, а над 300 екипа млади
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предприемачи получиха обучение и подкрепа за своите бизнес идеи. Досега в програмата са инвестирани общо
около 1,3 милиона лева.

"Забавно лято, грижовна есен" е носител на редица престижни награди за цялостна корпоративна социална
отговорност и устойчиво развитие, както и за принос в сферите на образованието, медицинската грижа и
насърчаване на предприемачеството в България.

Не пропускайте международната конференция, посветена на социалното предприемачество и споделен
опит на успешни международни и национални практики за инвестиране в социален ефект

Н а 12 октомври 2022 ще се проведе конференция "Инвестиции за социален ефект" - международно събитие
посветено на инвестициите в социалното предприемачество в България. Гостите ще могат да се включат на живо в
хотел Hyatt Regency, София на площад Васил Левски и онлайн.

Конференцията ще събере на едно място социални предприемачи, инвеститори, представители на публични и
частни институции, за да споделят опита си в сферата на социалното предприемачество и как се правят устойчиви
инвестиции с голям социален ефект в дългосрочен план.

Пригответе се за половин ден, изпълнен с вдъхновяващи дискусии и практични работилници, които отговорят на
тези въпроси, както и с възможности за създаване на нови контакти и партньорства.

Част от участниците и лекторите в събитието са Надя Клисурска-Жекова - заместник-министър на Труда и
социалната политика, Цветан Спасов - Ръководител на Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките
ресурси", Министерство на труда и социалната политика, Николай Ценков - управител "Общински гаранционен
фонд на Столична Община", Камен Славов - фонд мениджър на "Фонд на Фондовете", Давиде Либралесо -
устойчиво финансиране "Микрофинанца", Светлан Станоев - съосновател, The Business Institute, Иван Димов -
финансист и основател на фондация "Сингъл Степ", Христо Бояджиев - социален предприемач и основател на
сдружение "Тук-Там" и "Академия за Родители", Красимира Хаджииванова - съосновател на дигиталната
родителска платформа "Майко Мила!".

Събитието е безплатно, но със задължителна предварителна регистрация. Начало 14:00. За повече информация
и регистрация: https://bit.ly/3E5J7hX

Конференцията се организира от Forbes България и Reach for Change България и се реализира в рамките на
проекта "Долината на растежа" - мултисекторнa инициатива, който цели да стимулира развитието на финансов
пазар, насочен към социалните предприятия в България. Конференцията "Инвестиции за социален растеж" е част
от проекта "Преодоляване на Долината на смъртта - създаване на нов финансов инструмент за социални
предприемачи в ранен етап на развитие в България" се финансира от Програмата на Европейския съюз за
заетост и социални иновации "EaSI".

Долина на растеж 

Вчера ученици от 3 училища в Карлово, Сопот и Кърнаре получиха учебници, тетрадки, химикалки и други учебни
материали. Подкрепата е осигурена от кампания ПОМАГАМЕ, обединила няколко граждански организации около
мисията да подкрепят засегнатите от наводненията в региона на Карлово хора. Това са Фондация "Работилница за
граждански инициативи" /ФРГИ/, Фондация Bcause, Български дарителски форум /БДФ/ и Национална асоциация
на доброволците в Република България /НАРБ/.

Илияна Николова /ФРГИ/, Теодора Бакърджиева /БДФ/ и Ясен /НАРБ/, част от хората, които стоят зад кампанията,
се срещнаха лично с директорите на трите учебни заведения. На срещата бяха връчени необходимите материали,
като директорите предварително бяха уточнили нуждите на децата. По-долу в прикачен файл публикуваме списък
с точните материали, които са осигурени за децата. В момента се работи по идентифициране на нуждите на
техните семейства и каква допълнителна подкрепа може да им бъде предоставена.

От началото на дарителската кампания до сега са набрани над 156 000 лева от индивидуални дарители и големи
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компании. Bosch Bulgaria също подпомогна кампанията - Bosch Engineering Center Sofia дари 30 000 лв., а
Bosch.IO - 20 000 лв.

Кампанията все още е отворена за дарения. Средствата се набират по няколко начина. Всеки българин може да
дари 1 лев в подкрепа на пострадалите от потопа, като изпрати SMS с текст DMS POMAGAME на кратък номер 17
777

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

Припомняме, че в началото на месец септември силен порой разруши домовете на стотици хора в Карловско.
Водата отнесе жилищата на стотици български семейства, които в момента се опитват да възстановят щетите -
наводнени къщи, дворове, загубен поминък, посеви, обзавеждане и т.н.

Прикачени файлове Предоставени учебни материали 

"Аурубис България" е направил дарение от 52 950 лева на МБАЛ – Пирдоп. С тези средства са закупени и
монтирани 36 климатици за стационарните отделения на болницата. С това дарение е осигурена топлината на
пациентите през тази зима.

По този повод Съветът на директорите на МБАЛ – Пирдоп е изпратил благодарствено писмо до ръководството на
"Аурубис България", което публикуваме:

Източник: rnews.bg

Остават две седмици за онлайн гласуването в ПРОМЯНАТА - най-голямата социално отговорна инициатива на
Нова Броудкастинг Груп в партньорство с Reach for Change България. Днес репортерът Ева Костова в "Здравей,
България" запознава аудиторията с един от петимата финалисти, който ще се опита да подобри живота на децата
в България. Създадена е една програма, чрез която физически тестове и специален алгоритъм изчисляват най-
подходящия спорт за всяко едно дете.

Андрей Андреев е бивш състезател и треньор по тенис. Близо 10 години работи и се обучава във Виена и Лозана
към Международния Олимпийски комитет. Още толкова прекарва и в Азия, а когато се прибира в България става
директор на Националния тенис център. В началото на тази година се захваща с нещо непознато досега.

"SportAnalytic България е програма, която открива подходящия спорт за всяко едно детенце и неговия природен
талант. Тестваме децата с девет лесни и забавни теста, след което данните от тях (времена, метри, секунди…) се
вкарват в компютъра. Алгоритъмът на софтуера, според резултатите на дечицата, определя кой е най-подходящия
спорт за тях", дава повече информация Андреев за програмата, която е международна и е създадена преди
повече от 10 години във Факултета по Физическо възпитание на Карловия Университет в Прага. Днес програмата
се използва в 21 страни, а децата, които са преминали през нея, са над 600 000, на възраст от 5 до 13 години. За
да им препоръча спорт, специално създаденият софтуер, първо изчислява кой е техния природен талант –
скорост, гъвкавост, сила или издръжливост.

"Два пъти в месеца правим събития в София и ще обхванем цяла България. Всеки би могъл да доведе детето си.
Тестовете са например за сила – хвърляне на баскетболна топка. За гъвкавост се правят упражнения като
навеждане напред, имаме тест за координация и една колективна игра, като по резултатите от нея отчитаме
колективните спортове. В момента работим върху база данни за България на треньори и клубове, на които се
доверяваме, за да може след това да препоръчаме треньор и клуб на всяко едно дете", допълва треньорът и
спортист.

Да се посещават часовете по физическо възпитание в училище е задължително според Андрей, но е крайно
недостатъчно. Доказателство са все по-високите нива на затлъстяване сред българските деца, както и
недостатъчната двигателна култура.

Заглавие: "Аурубис България" дари 36 климатици на МБАЛ-Пирдоп
Дата: 12.10.2022 10:36
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

Заглавие: ПРОМЯНАТА насърчава децата да спортуват и водят здравословен начин на живот
Дата: 12.10.2022 10:39
Медия: Нова телевизия

https://srednogorie.eu/%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%81-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-36-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BD/
https://nova.bg/accents/view/2022/10/12/386203/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82/


"Програмата SportAnalytic е нужно да я има в България, за да може все повече деца да почнат да спортуват спорт,
който е подходящ за тях. Спестява огромно време на родителите, финанси и най-важното мотивира самите дечица
да започнат да спортуват."

Онлайн гласуването в деветото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг
Груп – ПРОМЯНАТА, осъществявана в партньорство с Reach for Change България, ще продължи до 24 октомври.

Всеки желаещ може да се запознае с идеите на петимата социални предприемачи и да избере един от тях на .
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.

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.

Фондация "Обществен борд на TELUS International в България" кани фондации, сдружения, читалища и други
юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти, в подкрепа
на местните общности.

Фондацията финансира проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда. Тази година
Общественият борд разпределя общо 170 000 лв. на одобрените проекти. Максималната сума на подкрепа за
един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 23:59 часа на 30
октомври (неделя) 2022 г. През април се проведе онлайн срещата на фондацията и журито гласува за
социалнозначими проекти в подкрепа на местните общности.

То избра 6 от тях за финансиране на обща стойност 82 280 лева. В настоящата отворена покана за кандидатстване
ще бъдат финансирани проекти на обща стойност 87 720 лв. От юни тази година, съставът на членовете на
Обществения борд, които класират проекти за финансиране от фондацията, е с обновен състав поради изтичане
мандатът на някои от тях. Председател на журито е Иванка Шалапатова, изпълнителен директор на фондация "За
нашите деца". Тя е първата българка, изпълнителен директор на британската организация "Европейски детски
тръст" през 2000 г.

Участва в управлението на три мрежи – в SEECRAN – Югоизточна Европа, в глобалната IFCO – специализирана в
приемната грижа и NGO Group for CRC, която обединява организации от цял свят, работещи по прилагането на
Конвенцията на ООН за правата на детето. Новите членове включват: Теодора Бакърджиева е изпълнителен
директор на Български дарителски форум от март тази година, Хенриета Илиева е сертифициран обучител и
консултант от Референтен център за психосоциална подкрепа – Копенхаген Дания и член на Европейската мрежа
за социална и психологическа подкрепа при бедствия, Григор Иванов е професионален баскетболист в инвалидна
количка от 2019 г. в отбора на БКХУ "София-Балкан". Това е първият баскетболен клуб за хора в инвалидни
колички в България, основан през 2007 г., шампион на Купата на България.

Сред новите членове на журито са представители на TELUS International Bulgaria – Десислава Данова - мениджър
"Стратегически инициативи в областта на човешките ресурси и развитие на таланти", Петър Димов – директор
"Обучения и развитие" и Йорданка Георгиева - директор "Доставки и Вътрешен контрол". В журито влизат също
Кристина Иванова, Регионален вицепрезидент "Операции" за Европа и директор за България в TELUS
International, Ния Тошкова, докторант в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания и работи в
Националния природонаучен музей при БАН, Веселин Димитров, редакционен директор на Forbes България,
Елица Баракова, е изпълнителен директор на Фондация Бикоуз. От своето създаване през 2015 г. до момента
фондацията на TELUS International Bulgaria е финансирала 145 проекта, на обща стойност над 1 млн. лева.

Заглавие: Фондацията на TELUS International Bulgaria ще финансира социалнозначими проекти
Дата: 12.10.2022 11:32
Медия: Publics

Заглавие:  "Дай шанс на Балканката" зариби р. Искър с над 3 000 балкански пъстърви
Дата: 12.10.2022 12:42
Медия: Агенция Стандарт

https://www.publics.bg/bg/news/32564/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_TELUS_International_Bulgaria_%D1%89%D0%B5_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8.html
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/day-shans-na-balkankata-zaribi-r-iskr-s-nad-3-000-balkanski-pstrvi-506215.html


По време на акцията бяха почистени бреговете на реката около Самоков и селата Злокучене и
Драгушиново

На 8 октомври се проведе деветото издание на "Дай шанс на балканката". Инициативата се организира от Lidl в
партньорство със сдружение "Балканка" и в нея взеха участие служители на компанията и техните семейства,
членове от сдружението, както и местни доброволци. Участниците заедно почистиха бреговете на р. Искър около
Самоков и селата Злокучене и Драгушиново и пуснаха над 3 000 малки балкански пъстърви във водите ѝ. По време
на акцията беше събран и близо 1 тон отпадък от коритото на реката.

Балканската пъстърва е един от най-бързо изчезващите видове в българските планински реки. Тя е и
единствената риба, която достига до високите части по течението на реките, което я прави изключително важна за
поддържането на екосистемата. Затова и основната цел, която Lidl си поставя с тази своя дългогодишна
инициатива, е да увеличава популацията на балканската пъстърва в българските реки, да почиства
местообитанията им и по този начин да допринася за опазването на биоразнообразието.

"Балканката е изключително важен биологичен вид, който има жизненоважно значение за реките, които често
биват сравнявани с кръвоносната система на нашата планета. За съжаление, в наши дни нейните крехки
местообитания биват подложени на голям брой негативни въздействия в следствие на климатичните промени,
замърсяването и прекомерния нерегламентиран улов. Това я превръща в един от най-застрашените видове у нас.
Ето защо акциите, които организираме регулярно заедно с Lidl, дават шанс на символа на нашата планината да
оцелее" , споделя Иван Пандъков, председател на сдружение "Балканка".

"Удовлетворението е голямо, когато лично се погрижиш реката да е чиста, преди да пуснеш новия живот в нея.
Затова като служител на Lidl се радвам, че всяка година можем да участваме в тази инициатива и не само да
почистваме природата, но и да даваме шанс на един ценен вид да продължи да живее", споделят служители на
Lidl, взели участие в инициативата.

За 9 години в рамките на "Дай шанс на Балканката" Lidl е зарибил над 30 български реки с близо 393 000
балканските пъстърви. Едновременно с това компанията е почистила и около 35 км крайречни територии.
Веригата подпомага и други проекти и обществено значими каузи, насочени към опазването на околната среда и
биоразнообразието. През септември тази година служители на Lidl почистиха брега на река Дунав като част от
международната инициатива на Групата Schwarz. Ежегодно компанията подпомага чрез финансиране граждански
проекти в областта на околната среда в рамките на най-голямата си социално отговорна инициатива "Ти и Lidl за
по-добър живот".

Фондация "Обществен борд на TELUS International в България" кани фондации, сдружения, читалища и други
юридически лица с нестопанска цел да кандидатстват за финансиране на социалнозначими проекти в подкрепа
на местните общности. Фондацията финансира проекти в областите здравеопазване, образование и околна среда,
съобщават от там.

Тази година Общественият борд разпределя общо 170 000 лв. за одобрените проекти. Максималната сума на
подкрепа за един проект е 15 000 лв. Крайният срок за кандидатстване в рамките на настоящата покана е 23:59
часа на 30 октомври.

През април се проведе онлайн срещата на фондацията и журито гласува за социалнозначими проекти в подкрепа
на местните общности. То избра 6 от тях за финансиране на обща стойност 82 280 лева. В настоящата отворена
покана за кандидатстване ще бъдат финансирани проекти на обща стойност 87 720 лв.

/ВЙ/

Информационна кампания за борба с рак на гърдата и рак на яйчниците стартира през октомври 2022 г.

Безспорно грижата за външния вид и шопингът са в ДНК-то на всяка жена, колкото и заета да е тя, затова чрез

Заглавие: Фондация се готви да финансира социално значими проекти с близо 88 000 лева
Дата: 12.10.2022 12:54
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Започва кампания за превенция на рака на гърдата и на яйчниците
Дата: 13.10.2022 15:38
Медия: Zdrave.net

https://www.bta.bg/bg/news/economy/342796-fondatsiya-se-gotvi-da-finansira-sotsialno-znachimi-proekti-s-blizo-88-000-leva
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%B9%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5/n23763


кампанията по интерактивен начин организаторите питат дамите: "Обичаш ли себе си?". Целта е да провокират и
насочат тяхното внимание по въздействащ начин към важността на редовните прегледи при общопрактикуващ
лекар, гинеколог и мамолог. Профилактиката е единственият и най-сигурен начин за ранна диагностика, когато
лечението може да бъде максимално ефективно, отбелязват организаторите на кампанията.

"Щастлива съм, че и през този октомври "Една от 8" ще реализира такава провокативна кампания и че Магазини
Mania са наш дългогодишен партньор. Безкрайно им благодарим, че прегърнаха идеята. До края на октомври в
над 400 пробни на магазини Mania в 20 града в цялата страна, дамите ще се изправят пред интересно
предизвикателство. Оглеждайки се в огледалото, докато избират своя тоалет, те ще виждат стикер с QR код. При
сканирането му ще научат колко често и на какви прегледи трябва да ходят, за да са сигурни, че полагат
необходимите грижи за себе си. Зад кампанията застават Националното сдружение на общопрактикуващите
лекари и дизайнерът Вяра Ценева, която подготви уникално бижу, което ще се продава с благотворителна цел",
каза Гергана Богданова, управител на Фондация "Една от 8".

Председателят на УС на НСОПЛБ доц. Любомир Киров призова дамите всяка година да посещават личния си
лекар за профилактичен преглед. Той допълни: "Ползвайте възможностите, които системата осигурява за ехо- и
мамографии. Правете и редовно самопрофилактика. Когато това се превърне в рутинна практика, шансовете да се
предотвратят по-сериозни усложнения своевременно се увеличават".

Челистина Маринова, представител на магазини "Mania" – една от водещите франчайз вериги за дрехи втора
употреба и нови outlet дрехи и обувки в България, на свой ред заяви: "За поредна година компанията е прегърнала
каузата на фондацията "Една от 8". Благодарни сме, че отново разгръщаме кампанията заедно, тъй като ние
припознаваме тяхната мисия. В рамките на месеца в пробните на нашите магазини клиентите ни ще намерят
материал с полезна информация за важността на профилактичните прегледи. Разгръщаме кампанията и на
нашия сайт. Сигурни сме, че заедно ще провокираме дамите да обърнат внимание на тяхното собствено здраве".

Дизайнерът Вяра Ценева ще се включи активно в кампанията, като изработи тематично бижу, което се продава с
благотворителна цел и 50% от направените продажби до края на октомври ще дари на фондация "Една от 8".

Дамите могат да получат и допълнителна информация за профилактиката, симптоматиката и лечението на рака
на гърдата и рака на яйчниците под формата на видеа с водещи специалисти. Те са достъпни в YouTube канала на
"Една от 8" и интернет портала www.azcare.bg.

Гражданско сдружение "Алтернатива 55" търси нови възможности за подкрепа на децата с ментални увреждания.
През второто полугодие на 2022г. се реализират два проекта, финансирани Фондацияп "B–Cause"– и по
дарителската програма на Контур-Глобал ТЕЦ-3.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) "Алтернатива 55" има дългогодишен опит в подкрепа
на деца с увреждания. Повече 15 години работи с деца с генерализирани разстройства в развитието, предимно
аутисти. Тази група деца имат редица дефицити, свързани със затруднен говор, затруднени движения, трудно
общуване, трудно самообслужване и др. Някои от децата, поради нарушена обща или фина моторика, се
предвижват трудно самостоятелно, или са ограничени и затруднени движенията и съгласуването им за отделни
части на тялото. Нарушената моторика силно затруднява самостоятелно обслужване на детето, общуването с други
хора, развитието и включване в обществото. Това налага от ранна възраст да се прилагат подходящи методи за
преодоляване изоставането във физическото и психическото развитие на детето, един от най успешните от които е
занимание с подходящ спорт.

Проект 1: Развиване на двигателните и социални умения на деца с увреждания чрез спорт. Работи се с 10 деца
с генерализирани разстройства в развитието, предимно с аутизъм, на възраст от 4 до 10 години, посещаващи
ЦСРИ "Алтернатива"-Стара Загора.

Цел и задачи на проекта: Да се подпомогнат деца с увреждания да преодолеят недостатъци в движенията си,
които им пречат да се самообслужват, да посещават обществени места, да общуват, да постигнат по-високо ниво
на самостоятелност, чрез включване в Програма по ерготерапия, провеждана в специално оборудвана зала на
Център " Алтернатива". Дейностите се провеждат от подготвен ерготерапевт, като се работи по отделна програма
за всяко дете, отчитаща вида и степента на увреждането му. Ерготерапия означава провеждане на група спортни
дейности, чрез които се компенсират трайно увредени функции, като с всяко дете се работи индивидуално, след
оценка какви точно са уврежданията. Много е важно да се подчертае, че всички дейности, свързани със спорт,
имат и друго изключително благотворно влияние: децата се научават да спазват правила, да си взаимодействат
при груповите игри, да общуват и др.

Заглавие: Нови възможности за подкрепа на децата с ментални увреждания предлага "Алтернатива55"
Дата: 13.10.2022 13:03
Медия: Долап БГ
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Проект 2: Сензорно-интегративната терапия на деца с ГРР, посещаващи Център "Алтернатива"

Сензорно-интегративната терапия подпомага децата с увреждания да се концентрират чрез съответна дейност в
специализирана среда – зала с различни по характер и предназначение уреди. Тя допринася за развитие на
моторните и говорните умения, за подобряване на психическото и физическото състояние и по този начин
съдейства за социализация и интегриране на детето.

Целта на проекта е да разработи програма и подготви екип, за да се обогати дейността на ЦСРИ "Алтернатива" с
нова програма за сензорно интегративна терапия. Бе проведено двудневно обучение с целия екип на Центъра от
Любомира Манолова, специалист с голям практически опит от Център "С-ИВВЕНА" Пловдив . Специалистите от
Центъра получиха Методика и сертифициращ документ с кредит точки за упражняване на дейност като
специалисти по сензорно интеграгивна терапия.

До края на годината ще се проведат още 2 практически обучения по приложение на различни подходи в
сензорната интеграция, в съответствие с представената Методика.

Инж. Анастасия Василева

Да подкрепиш фондация "Искам бебе", е все едно да участваш в сбъдването на мечта, казва Саня Рачич, една от
създателите на сдружение Българско крафт общество.

Автор Илияна Ангелова

Занаятчии от цялата страна подкрепиха каузата на фондация "Искам бебе" да осъществят мечтата на всяка жена
да стане майка. Това се случи на Първата крафт конференция, която се проведе в хотел SPS в Пловдив.

"Избрахме да поставим началото на една традиция точно с подкрепата си за фондация "Искам бебе". Това са едни
невероятно отдадени дами, които от 2007 г. помагат на семейства в България, които се борят за мечтата си да
имат бебе. Тяхната благородна кауза е помогнала на много семейства да усетят щастието да бъдат родители, а
голяма част от членовете на нашето сдружение са майки, жени в майчинство или които чакат бебе"" казва за
дамите от фондацията организаторката на събитието и една от създателите на Българското крафт общество Саня
Рачич.

Част от конференцията бяха семинари по счетоводство, ценообразуване и фотография, чиято цел беше да
помогнат на участниците да предлагат по най-успешен начин изделията си.

Във фоайето пред залата на импровизиран базар творците изложиха своите произведения. След семинарите се
проведоха пет работилници, в които всеки автор сподели "тайни" за начина и материалите, които използва в
работата си. Направиха се демонстрации за работа с керамични смеси, на място се изработваха картички с
рисунки и апликации за различни поводи. На щандовете се предлагаха албуми, цветя, рамки, коледни играчки,
кутии за подаръци.

"Така всеки от нас вижда какво е направил другият, по какъв начин, с какви материали, научаваме различни
техники и се обогатяваме. Да гледаш клипчета в интернет как се изработва нещо, е едно, да го пипнеш и авторът
да ти разкаже как е направено, е съвсем различно", казва Саня. Това е била и причината за основаването на
сдружението "Българско крафт общество".

"Идеята е тази конференция да постави началото на традиция и всяка година да се подкрепят различни
благотворителни каузи. Началото ни е много силно. Не очаквах, че като за първи път ще се съберат 170 души. Да
подкрепиш фондация "Искам бебе", е невероятно - все едно да участваш в сбъдването на мечта. Казват, че човек е
голям, колкото са големи мечтите му, а нашата мечта да помогнем е безкрайна", казва Саня.

"Изключително съм благодарна на организаторите и момичетата, които се включиха и станаха съпричастни към
нашата кауза. Показаха уникално красиви неща, организацията беше перфектна", каза развълнувана г-жа Емилия
Христозова, пловдивски координатор на фондация "Искам бебе".

До момента над 3000 бебета са се родили благодарение на усилията на фондацията и хората, които помагат и са
съпричастни към каузата й да сбъдва мечти.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Заглавие: Талантливи майки подкрепиха фондация "Искам бебе"
Дата: 14.10.2022 11:03
Медия: Vratsa GUIDE

https://novini.vratsa.eu/bg/talantlivi-mayki-podkrepiha-fondatsiya-iskam-bebe/


С впечатляваща програма за деца и младежи ще започне първият ден на Софийския фестивал на науката,
организиран от Фондация "Красива наука", съобщават от екипа на фондацията. БТА съобщи, че дванадесетото му
издание ще се проведе на 8 и 9 октомври в София Тех Парк. На 8 октомври, събота, от 10:00 до 11:00 ч. в зала
"Космос" ученици от 6 и 7 клас от частното софийско училище ЧСУ Izzi Science for Kids ще покажат на сцена
експериментите, които най-много са ги впечатлили в часовете по наука. Шоуто, което са подготвили - "От деца за
деца", е за малчугани над 7 г. Входът е с безплатни пропуски. Часовете по наука са важна част от обучението в ЧСУ
Izzi Science for Kids. Заедно с учителите Никола Каравасилев и Нели Иванова възпитаниците на ЧСУ ще
демонстрират колко забавна може да бъде науката и как от интересните експерименти всеки може да научи
повече за Вселената около нас. По същото време - 8 октомври, събота, от 10:00 до 11:00 ч. в зала 42 за родителите
е подготвена образователна лекция за новите технологии, които са най-популярни сред децата. Технологиите на
практика са навсякъде, в домовете и в ежедневието, под различни форми. Според национално проучване,
направено от списание "Common Sense Media" през 2019 г., 53% от децата имат смартфон, преди да навършат 11
години. Ето защо е важно родителите да се интересуват как децата им използват технологиите и да се стремят
потенциалните ефекти от това да бъдат положителни. Кои са най-важните технологични умения днес? По какъв
начин можем да помогнем на децата ни да ги усвоят още от ранна възраст? Кои са най-успешните методи за
обучение на деца на възраст от 6 до 15 години в сферата на технологиите и защо са успешни? Отговор на тези и
още много други въпроси ще дадат Поли Янкова, основател на MindHub академии по програмиране за деца, гл. ас.
д-р Тодор Балабанов от Института по информационни и комуникационни технологии към БАН и ас. д-р Галя
Петрова, преподавател в Медицински университет - София и в НПМГ "Акад. Любомир Чакалов". Отново от 10:00 до
11:00 ч. в зала "ДНК" ще се проведе работилница "От нищо нещо", за деца над 12 г. (входът пак е с безплатни
пропуски). Демонстрациите ще се фокусират върху ъпсайклинг (upcycling) - процес с огромен творчески заряд,
който превръща ненужни стари вещи в уникални предмети на изкуството и дизайна. Това помага за намаляване на
консумацията на нови суровини, което от своя страна води до намаляване на потреблението на енергия, на
замърсяването на въздуха, водите и дори до ограничаване на емисиите на парникови газове. Събитието е в
партньорство с Гьоте-институт София. Уастниците ще могат да се докоснат до ъпсайклинга от първа ръка - ще
изработят свещници от стъклен буркан и пластмасови сламки, забранени за употреба в страните от Европейския
съюз от юли 2021 г. Работилницата ще се осъществи под ръководството на Боряна Зафирова, художник, еко-
активист и учител Пак по същото време, от 10 до 11 часа, в Зала "Атом" е организиран уъркшоп за деца над 12 г. и
младежи, посветен на творчеството върху стъкло. В Световната година на стъклото участниците в тази
работилница ще рисуват върху стъкло. "Магьосниците" от студио "Тонедико" Неда Чехларова, докторант в
Лесотехнически университет, и Койя Чехларова, художник-приложник и актриса, ще припомнят елементи от
невероятния свят на Хари Потър по случай 25 г. от издаването на първата книга. Освен знания за работата с този
любим художествен материал, някой от присъстващите ще спечели и награда за най-добра творба, разказват
организаторите на фестивала. Научната работилница "Светлините на звездния град" ще покаже на
любознателните млади хора (от 12:00 до 13:00 ч. в зала "Котангенс", вход с безплатни пропуски) къде се раждат
звездите, какви са различните видове звезди, както и какви различните типове галактики са наблюдавани досега.
Водещ на работилницата е Мирна Матов от екипа на "Музейко", физик и докторант във Физическия факултет на
Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 13:00 до 14:00 ч. в зала "Космос" децата над 7 г. ще могат да се
срещнат със световно известните британски комуникатори на науката от Science Made Simple - една от най-
успешните и международно признати британски компании за представяне на наука пред детска и младежка
аудитория, които се завръщат с популярното си научно шоу за деца и семейна публика. Дейвид Прайс, старши
комуникатор в компанията, ще демонстрира различни необикновени начини за произвеждане на звуци и музика,
включително и с "handsfree" инструмент, ще покаже и как да се свири с горелка. Така ще разкрие мистерията на
звуците, как ги чуваме и как да ги превърнем в музика. Срещата е на английски език с превод на български. От
13:00 до 14:00 ч. в зала "Атом" ще се състои STEAM работилница, която ще демонстрира как с 3D писалка може да
се изработи монограм. Ще бъде показано как с елементи от математиката, технологиите и изкуството може да се
създаде творческо произведение. Всичко това под вещото ръководство на проф. Тони Чехларова от Института по
математика и информатика на Българска академия на науките. 

И тази година "Каритас Русе" предостави дарение от 40 кашона с дрехи за възрастни хора и социално слаби
семейства към Съюза на инвалидите и Съюза на пенсионерите в Община Иваново.

Традиционно русенската организация подкрепя работата на местните две структури и достига до стотици
възрастни и болни хора, както и деца и семейства в неравностойно положение.

Заглавие: 3D писалка, интересни експерименти и любопитни факти за звездите ви очакват на специалната
програма на Софийския фестивал на науката
Дата: 07.10.2022 14:01
Медия: Аз-детето

Заглавие: "Каритас" дарява дрехи на нуждаещи се в 13-те населени сета в община Иваново
Дата: 07.10.2022 14:02
Медия: Бряг News
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Дарението ще бъде разпределено в 13-те населени места в Община Иваново.

Компанията "Електрохолд" е съдействала за оборудването на кабинет по електротехника в Професионалната
гимназия "Академик С. П. Корольов" в Дупница, съобщиха от компанията. Кабинетът е бил открит официално
открит от Карел Крал, главен изпълнителен директор на "Електрохолд" България и началника на Регионалното
управление по образованието – Кюстендил Мая Стойчева-Николова. По случай 95 години от създаване на
гимназията, Карел Крал е връчил плакет на директора на Професионалната гимназия Елена Костадинова.

"Гимназията е наш дългогодишен партньор в стратегията ни да подкрепяме професионалното образование по
електротехника. В момента енергетиката се развива изключително динамично и се дигитализира. Тя се нуждае от
специалисти с различна професионална ориентация – не само електротехници и електроинженери, а и IT
експерти, специалисти по маркетинг и финанси. Всички те са добре дошли при нас, за да изграждаме заедно
енергетиката на бъдещето", е казал Карел Крал.

Директорът на гимназията Елена Костадинова е благодарила за дългогодишното партньорство на "Електрохолд" и
за подкрепата на компанията, чрез която е създаден модерен кабинет, който да улеснява учебния процес.
"Надявам се така да мотивираме младите хора да изберат професията електротехник. Това е професия с големи
перспективи, защото нищо не работи без ток", е посочила Костадинова.

От компанията посочиха, че инициативата по оборудване на учебни кабинети по електротехника е започнала през
миналата година. Първият кабинет е бил открит през 2021 г. в ПГТС "Арх. Й. Милано"" в Перник.

"Електрохолд" развива дългосрочна стратегия за подкрепа и популяризиране на професионалното образование и
изграждането на квалифицирани кадри за българската електроенергетика. Вече десет години компанията
предоставя стипендии в конкурса "Енергия за бъдещето". Компанията е една от първите, които се включиха в
дуалното обучение по електротехника в България. Гимназията в Дупница също има паралелка за дуално обучение,
в която от тази година партньор е "Електрохолд". Ученици от ПГ "Акад. С. П. Корольов" редовно провеждат учебно-
производствената си практика в компаниите от групата", посочват още от "Електрохолд".

/ВД/

Преди няколко години трябваше да помагам при разпит на дете, жертва на насилие" – така започва
историята, която никога няма да забрави Ивайло Ябълкаров от Фондация "Мисия криле", които управляват
Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора. Това е мястото, което се превръща в убежище
и закрила за около 170 души средно на месец. За да могат след това те да започнат по-добър живот

Историята на Ивайло Ябълкаров с детенцето жертва на насилие, има продължение – след разпита, проведен в
синя стая, то е настанено на сигурно място. И вече осем-девет години има възможност да разбере какво е детство
и е далече от насилника си.

Истории като тази, които се "забиват в сърцето", има всеки един от работещите в Комплекса за 17-те години от
неговото съществуване. А за рождения ден на убежището, в което сигурност и закрила от началото на
съществуването му до сега са намерили близо 12 000 души, екипът е получил поздравления на шест езика.

Що се отнася до това кой е най-редкият език, с който екипът на Комплекса досега се е сблъсквал - преди няколко
месеца там са пристигнали две жени от Еритрея – държава в Източна Африка, разказва Ивайло Ябълкаров .

"Беше нужно доста време, за да намерим преводач", споделя той

Едно от ключовите звена на Комплекса е "Майка и бебе", което приютява най-беззащитните и уязвимите.

Често както българи, така и хора с различен цвят на кожата, говорещи на различни езици и с различни религии,

Заглавие: "Електрохолд" са съдействали за оборудване на учебен кабинет по електротехника в гимназията
"Акад. С.П. Корольов" в Дупница
Дата: 07.10.2022 14:58
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: 17 години Комплес за социални услуги - Стара Загора
Дата: 07.10.2022 13:16
Медия: Радио Стара загора
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намират подслон и сигурност.

"Нашето желание за рождения ден на Комплекса за социални услуги е все по-малко хора да имат нужда от нас.
Това не означава че Комплексът ще спре да работи, просто ще се насочи към превенция. Така че да –
пожелаваме си по-малко ползватели и по-малко пожари за гасене", каза Ивайло Ябълкаров.

Ще бъдат връчени и по две награди в двете групи, този път съставени от по-млади по възраст участници –
от 7 до до десетгодишни, и от 11 до 14 годишни

Фондация "Братя Мормареви" раздава поредните си награди в конкурса "Бодлите на таралежите" за ученическо
литературно творчество – вече за 16-ти път.

Финалистите от двете възрастови категории ще се съберат от 11.00 часа във ВИВАКОМ АРТ ХОЛ (ул. "Оборище" 5),
София, на 8 октомври, събота, и ще чуят творбите си в изпълнение на актьора Антоан Петров. Тогава ще бъдат
връчени и по две награди в двете групи, този път съставени от по-млади по възраст участници – от 7 до до
десетгодишни, и от 11 до 14 годишни. Те се борят за Наградата на журито от известни български писатели и
журналисти, и за Наградата на номинираните, определена с гласуване от самите участници.

Ще бъде представена и новоизлязлата Антология с произведения на досегашните лауреати, дело на издателство
"Сиела".

Конкурсът е съвместно организиран от Фондацията и издателство Сиела с подкрепата на Министерството на
образованието.

За първа година казанлъшката фондация "Васил Самарски" ще присъди парична стипендия в размер на две
хиляди лева на студент от специалността "Актьорско майсторство", обучаващ се в българско висше училище,
съобщават от организацията.

Стипендията ще бъде дадена след провеждане на конкурс. Предвижда се тя да е ежегодна и да подкрепя
студенти с високи постижения. Целта е да се подпомогне финансово развитието на творческия потенциал на
студенти от специалността "Актьорско майсторство", като по този начин фондацията ще допринесе за развитието
на новото поколение в театралното изкуство.

Конкурсът ще бъде онлайн и ще бъде журиран от изтъкнати професионалисти. Крайният срок за участие е 25
октомври. Връчването на стипендията е насрочено за четвърти ноември, когато е и рожденият ден на патрона на
фондацията.

Васил Самарски е създател и пръв директор на театър "Любомир Кабакчиев" в Казанлък, дългогодишен
председател на читалище "Искра – 1860", общински съветник, политик и общественик. "Фондацията на негово име
беше учредена с идеята създаденото от него в сферата на културата и изкуството да продължи да се развива и
светлата му памет да бъде съхранена от поколенията", коментират от организацията. Тя е регистрирана на трети
ноември м.г. няколко месеца след кончината на Самарски.

Фондацията се фокусира върху подкрепата на таланти в областта на сценичните изкуства, както и осъществяване
на културни проекти. Сред нейните дейности са организация на активности, свързани с театралното изкуство,
подпомагане и насърчаване на дарителството и дарителските традиции, както и подпомагането на личностната
реализация на млади хора с интереси в областта на театъра. Организацията цели да даде възможности на млади
творци чрез учредяване на премии и различни грантове за развитие.

Фондация "Васил Самарски" осъществява своите дейности чрез сътрудничество със сходни организации,
фондации, институти, държавни и общински администрации и експерти в страната и чужбина. Една от основните й
цели е подпомагането на различни проекти в областта на образованието и изкуството и стимулиране на обмена
на знания и идеи в национален и международен план.

Заглавие: Фондация "Братя Мормареви" раздава награди за 16-а година: Таралежите бодат от все по-рано!
Дата: 07.10.2022 15:01
Медия: Епицентър

Заглавие: Фондация "Васил Самарски" в Казанлък ще присъжда парична стипендия за бъдещи актьори
Дата: 07.10.2022 15:20
Медия: Българска телеграфна агенция
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Мотото на Фондацията е "Паля светлината за теб" и е вдъхновено от последния пост на Васил Самарски в
социалните мрежи.

/ХТ/

BILLA подкрепи дейността на Съюза на слепите в България с корпоративно дарение на стойност 9 200 лв. Сумата
обезпечава закупуването на четири помощни технически апарата – два лаптопа и две устройства за превръщане
на текста в звук, които ще бъдат предоставени на младежи с нарушено зрение. От началото на съвместното
партньорство през 2015 г., заедно с неправителствената организация, BILLA реализира редица успешни
инициативи в подкрепа на 2 524 незрящи хора.

"За нас е изключително важно да приобщим хората със зрителни увреждания към останалата част от обществото.
Задачата, която си поставяме, е да съдействаме в посока изграждане на позитивна нагласа и създаване на
повече възможности пред тях, като потребители. Съюзът на слепите в България е наш доверен партньор – до
момента, общата стойност на предоставените помощни технически средства на хора с увредено зрение, които
организацията подкрепя, е 54 551 лв. Вярваме, че с всяка следваща стъпка, утвърждаваме добрия пример и
правим начина на живот на повече незрящи хора по-пълноценен", сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен
директор на BILLA България.

Преносимите четящи устройства PEARL дават моментален достъп на хора с увредено зрение до печатни текстове.
Иновативното технологично решение позволява чрез сканиране да бъдат разчетени текстове от книги, вестници,
списания, сметки и финансови документи. С тяхна помощ дори произведения на изкуството могат да "оживеят" под
формата на аудио. След като бъдат разпознати от системата, картините биват описани с човешки глас

"BILLA България е компания, която се ангажира пряко с наболелите обществени проблеми и търси съдействие за
намирането на работещи решения. Този стремеж намира отражение в цялостната подкрепа към ценностите на
Съюза на слепите у нас. Ето защо, от името на ръководството и всички членове на организацията, бих искал да
благодаря за позитивната промяна, която позволява на повече хора със зрителни увреждания да се чувстват
приобщени и да се радват на повече възможности", сподели Васил Долапчиев, председател на Съюза на слепите
в България.

BILLA е първата търговска верига у нас, която въвежда корпоративна политика за асистирано пазаруване за хора с
увредено зрение. Служителите във всички търговски обекти преминават през специално обучение за запознаване
с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти. В допълнение, през 2017 г.
компанията имплементира в корпоративния си уебсайт иновативна технология, предоставена от организацията,
която позволява съдържанието на всички седмични и месечни брошури, поместени на www.billa.bg, да се
възпроизвеждат и като звук.

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

Заглавие: BILLA дарява иновативни четящи устройства на Съюза на слепите в България
Дата: 07.10.2022 16:34
Медия: My PR

Заглавие: Две български организации с нестопанска цел получиха грантове Global Community Impact от The
Starbucks Foundation
Дата: 07.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.mypr.bg/news/others/BILLA-daryava-inovativni-chetyashti-ustroystva-na-Sayuza-na-slepite-v-Balgariya-35044/
https://www.ngobg.info/bg/news/127042-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-global-community-impact-%D0%BE%D1%82-the-starbucks-foundation.html


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.
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. 

Насилието над деца е навсякъде - във всяка държава, общество и социална група. На всеки 5 минути, някъде в
света умира дете в следствие на упражнено над него насилие.
Данните от национално представително проучване, проведено по поръчка на УНИЦЕФ, показват, че 47 процента
от децата в България или всяко второ дете е преживяло някаква форма на насилие до 18-годишна възраст.
Затова детският център за застъпничество и подкрепа Зона заКрила, управляван от фондация "Асоциация
Анимус", предоставя безплатни и незабавни услуги на деца, преживели насилие и техните родители, като им
осигурява сигурност.

Зона ЗаКрила работи с всички форми на насилие, като обхваща както минали, така и текущи случаи на
преживяно насилие.
Намира се на следния адрес: гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" №85
Tелефони: 02/9835305; 02/9835403; 02/9835205
Спешен денонощен телефон за връзка: 0876692280

Зона заКрила се управлява от Фондация "Асоциация Анимус" с подкрепата на УНИЦЕФ. 

Заглавие: Детският център Зона заКрила предоставя безплатни и незабавни услуги на деца, преживели
насилие и техните родители
Дата: 07.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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И тази година Каритас Русе предостави дарение от 40 кашона с дрехи за възрастни хора и социално слаби
семейства към Съюза на инвалидите и Съюза на пенсионерите в Община Иваново. 
Традиционно русенската организация подкрепя работата на местните две структури и достига до стотици
възрастни и болни хора, както и деца и семейства в неравностойно положение. Дарението ще бъде разпределено
в 13-те населени места в Община Иваново. АРЕНА 

И тази година български студенти ще може да се включат в глобалната програма за обмен Seeds For the
Future

Тери Ли е генерален мениджър на Huawei Technologies България. Той има 15 години опит в
телекомуникационната индустрия. Присъединява се към Huawei през 2011 г. и последователно заема позициите
маркетинг директор, директор Продажби и генерален мениджър Продажби за Балканския регион. От 2011 г.
насам е работил в различни страни в Африка, Централна и Южна Европа, сред които са Нигерия, Унгария,
Словения, Хърватия и България.

Наскоро Тери Ли пое поста генерален мениджър на Huawei България, която е на нашия пазар от 18 години. Той
има амбиции активно да развие месния екип и да допринесе за разрастване на ИКТ пазара. Но кой е двигателят
на този бум на технологиите и комуникациите, на който вече сме свидетели?

Динамиката на развитие на технологиите и комуникациите я предопределят хората, потребителите. Те задават
темпото, защото те използват технологиите и търсят най-доброто. Индустрията се сблъска с много
предизвикателства през последните десетилетия на високоскоростно развитие. Но нашите продукти и решения
успяха да се справят с тях и дори да изпреварят конкуренцията в някои направления. Това се дължи на
инженерните и технологичните иновации, които направихме в отговор на нуждите на клиентите и на нашата
споделена визия за бъдещето. Ще продължим да инвестираме повече в изследвания на основни технологии и
теории. Ключова причина за нашия успех е фактът, че сме инвестирали над 100 млрд. долара в
научноизследователска и развойна дейност през последните 30 години. Каква обаче е българската технологична
реалност?

България е сред страните в Европа с най-добре подготвени ИТ специалисти и най-много професионалисти. Това е
ресурс, който би могъл да подкрепи цифровия преход на страната по възможно най-добрия начин. ИТ секторът в
България заема първо място с дял от 22% от общия брой обяви за работа през 2021 г. България има голям
потенциал за дигитализация и инвестиции в ИКТ сектора. Но какви са амбициите на Huawei и на нейния
генерален мениджър за България?

Huawei е световен лидер в сферата на информационните и комуникационите технологии с офиси на няколко
континента. Така виждаме и използваме най-добрите световни практики и технологични тенденции. Клиентите ни
обаче не се интересуват само от технологичните решения, но и от експертните мнения на местния екип. Затова
нашите служители непрекъснато подобряват уменията си и да надграждат знанията си чрез обучения,
предоставяни от колегите ни по целия свят, което повишава професионалната им експертиза. Ние предоставяме
висококачествени технологии с решения от край до край. Именно чрез успеха на клиентите ни се измерва и
нашият успех и това ни мотивира да продължаваме да сме лидер в иновациите и технологичните тенденции. През
последните години усетихме нуждата от интелигентни технологии във всеки един аспект на нашето ежедневие. В
образованието например трябваше значително да се увеличи скоростта на дигиталната трансформация.
Убедихме се, че интерактивният модел на преподаване насърчава истинския диалог между учители и ученици, и
така интерактивната класна стая стана необходимост. Какво технологично решение предлага Huawei?

В основата на решението на Huawei за "умна" класна стая стои дъската IdeaHub. Това е интелигентна дъска, която
предлага различни функции и свързване между много екрани и устройства. Широк набор от интерактивни функции
са достъпни на интелигентната дъска - от анотации и екранни снимки до запис на екрана, което позволява да се
правят по-ефективни презентации в реално време. Автоматично или ръчно може да се създават групи между
ученици и учители. Учениците синхронизират своите екрани с централния хъб, а учителите могат директно да се
свържат с крайните устройства на всеки ученик. На какъв местен екип разчита компанията за осъществяване на
амбициозните си планове?

Huawei вече има екип от 120 служители в България, 80% от които са местни хора. Индиректно Huawei осигурява
повече от 1000 работни места в страната и допринася за бизнеса и социалната екосистема. Имаме широк кръг от
дългогодишни партньори, както и клиенти, които са с нас почти от началото. Ние сме глобална компания със
силни местни офиси, чрез които доставяме най-добрите решения за нашите клиенти и партньори и това ни помага
бързо да растем. Младите са най-силно отворени към новите технологии, но как те влизат във фокуса на Huawei
Technologies България?

Всяка година Huawei събира талантливи студенти от водещи университети в цял свят за забележителна и
променяща живота глобална програма за обмен в Китай Seeds For the Future. Тя е насочена към студенти от

Заглавие: Хората търсят интелигентни технологии и Huawei им ги осигурява
Дата: 08.10.2022 14:57
Медия: Economic
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бакалавърска или магистърска степен със силен интерес в сферата на ИКТ технологиите и готови да задълбочат
знанията си. Тази година ще може повече студенти в България да се присъединят към програмата, която дава
възможност да се запознаят отблизо с информационните и комуникационните технологии на Huawei, да усетят
традиционната и модерната китайска култура, да усъвършенстват професионалното си развитие, да придобият
лидерски умения. Този уникален проект предвижда едноседмично обучение, водено от наши експерти. В края на
проекта се провежда награждаваща церемония за отличните студенти, където те ще имат възможност да обменят
опит и с експерти на Huawei от цял свят. Планираме да проведем и стипендиантската програма ICT Talents training
SFTF, чрез която стотици студенти преминават онлайн обучение, подготвено от нашите специалисти, после полагат
изпит. През 2021 г. документи за участие в програмата са подали над 250 студенти от цялата страна. Тя беше
насочена към четири ИКТ области, включително AI, Big Data, Cloud. В края 50 студенти спечелиха стипендия, а 10-
те най-добри получиха възможност да преминат стаж или да се присъединят към Huawei след дипломирането си.
Имаме и две ICT академии, в които се провеждат специализирани обучения. И все пак кое е това, което превръща
компанията в технологичен лидер?

Същността на културата на Huawei може да бъде описана с една дума: почтеност. Тя е ключът към индивидуален и
корпоративен растеж. Ориентираността към клиентите е нашата друга основна стойност и я постигаме чрез
вдъхновяваща отдаденост. Духът на една компания се отразява в нейната култура, ценности, мисия и визия. Тези
нематериални активи формират гръбнака на всички дейности, които водят до разработване и внедряване на нови
продукти.

Младата добричка поп изпълнителка Димитрина Германова от Студио за вокално обучение "ЗОНЕЛИ" (ZONELI
Vocal Training Studio) се завърна от София след участие в церемонията по връчване на ХIV-те Годишни "Награди за
успелите деца на България" на Фондация "Димитър Бербатов".
Събитието, в което биват отличени надарените деца в областта на Изкуството, Науката и Спорта, се състоя на 8
октомври - събота.
Димитрина Германова е един от тримата финалисти във възрастовата категория 8 - 12 клас на сфера "Изкуство".
Тя стана подгласничка на носителката на голямата награда Елизабет Захариева от Плевен, която видяхме в
тазгодишния сезон на "Гласът на България".
Младата добричлийка Диди Германова получи своя приз лично от Димитър Бербатов.
Водещ на събитието бе певецът и телевизионен водещ Деян Славчев, по-известен като Део.
Интересното е, че церемонията по награждаването на надарените деца на България даде старт на Първия
благотворителен турнир по минифутбол "AllStars за Купата на бизнеса", организиран от Фондация "Бербатов".
Проведена бе и томбола, в която хората с печеливши билети получиха тениски и топки с подписи на известни
футболисти и биографичната книга на Бербатов.
Напомняме, че Димитрина Германова от много години е неизменна част от Клуб "Успелите деца на България" на
Фондация "Димитър Бербатов". 

снимка: ПР

Сумата ще бъде вложена в кампания за профилактични прегледи за рак на гърда в големите градове на
страната

Българското издание на Race for the Cure – най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на
женското здраве е Европа, събра 20 000 лв. от регистрации за участие. Събитието се проведе за четвърта поредна
година на 25 септември в столичния Южен парк и събра стотици привърженици на розовата кауза в 5 км бягане и
2 км ходене. Събраните средства ще бъдат вложени в кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на
гърда в периода май-юни 2023 г. Със средствата от предишните две издания на Race for the Cure бяха прегледани
над 2000 жени в 17 града в България.

В навечерието на октомври, Световният месец за борба с рак на гърда, близо 500 души застанаха на стартовата
линия в Южен парк, за да подкрепят индивидуално или отборно каузата. Общо над 900 участника се регистрираха
през сайта за регистрации raceforthecure.eu. Събитието бе съпроводено с концерт, в който се включиха редица
популярни артисти, посланици на Race for the Cure, като Нели Рангелова, групите Jeremy? и P.I.F., фолклорният
дует Ива и Велислава Костадинови, Йоана Драгнева и Дения Пенчева.

Заглавие: Димитрина Германова получи наградата си от Фондация "Димитър Бербатов"
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Реклама

Всяка година в Европа 500 000 жени са диагностицирани, а други 130 000 умират в следствие на това заболяване,
ето защо осигуряването на средства за профилактика е от голямо значение. В България ежегодно над 4000 жени,
които са нечии майки, сестри, дъщери започват най-тежката борба – да запазят живота си. В тази битка са
включени и техните семейства, които по всевъзможни начини ги подкрепят в процеса на лечение и прогонват
страха от връщане на рака.

Race for the Cure 2022 се превърна в истински празник на живота благодарение на MSD България, Фондация
Америка за България, Пиер Фабр, Авен, Novartis, Roche, Bosh, KelvinHealth, Noviteroditeli.bg, Dir.bg,
Licatanagrada.bg, БГ Радио, Радио 1, Радио Energy, Радио City, Nova News.

Харесайте страницата на CancerCare.bg във Facebook, за да разберете за бъдещи инициативи.
https://www.facebook.com/cancercare.bg
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Младата добричка поп изпълнителка Димитрина Германова от Студио за вокално обучение "ЗОНЕЛИ" (ZONELI
Vocal Training Studio) се завърна от София след участие в церемонията по връчване на ХIV-те Годишни "Награди за
успелите деца на България" на Фондация "Димитър Бербатов".

Събитието, в което биват отличени надарените деца в областта на Изкуството, Науката и Спорта, се състоя на 8
октомври - събота.

Димитрина Германова е един от тримата финалисти във възрастовата категория 8 - 12 клас на сфера "Изкуство".
Тя стана подгласничка на носителката на голямата награда Елизабет Захариева от Плевен, която видяхме в
тазгодишния сезон на "Гласът на България".

Младата добричлийка Диди Германова получи своя приз лично от Димитър Бербатов.

Водещ на събитието бе певецът и телевизионен водещ Деян Славчев, по-известен като Део.

Интересното е, че церемонията по награждаването на надарените деца на България даде старт на Първия
благотворителен турнир по минифутбол "AllStars за Купата на бизнеса", организиран от Фондация "Бербатов".

Проведена бе и томбола, в която хората с печеливши билети получиха тениски и топки с подписи на известни
футболисти и биографичната книга на Бербатов.

Напомняме, че Димитрина Германова от много години е неизменна част от Клуб "Успелите деца на България" на
Фондация "Димитър Бербатов". През 2023-та тя ще бъде абитуриентка и ще има право само още веднъж да
кандидатства за място в клуба с постиженията си през 2022 година!

Всички училища, в които през новата учебна година има записани ученици от Украйна, могат да поръчат безплатно
специален буквар за деца с майчин език, различен от българския, съобщават от фондация "Заедно в час".
Букварът "Четем с Ася и Явор" е създаден от логопеди и езикови експерти и е полезно допълнително учебно
помагало, което помага на децата с различен майчин език да усвоят по-бързо четенето на български език.

Според данни на правителствения информационен портал, от пролетта на 2022 г. в България са пристигнали над
39 000 деца от Украйна. Мнозинството от тях, които влизат в българската образователна система през новата
учебна година, имат нужда от допълнителни часове и подкрепа за усвояване на български език. 

Заглавие: Добричлийката Димитрина Германова от "Зонели" с награда от Фондация "Димитър Бербатов"
Дата: 10.10.2022 12:32
Медия: Дарик

Заглавие: Буквар за деца от Украйна
Дата: 10.10.2022 14:33
Медия: Радио Шумен

Заглавие: Race for the Cure 2022 България събра над 20 000 лв. за женско здраве
Дата: 10.10.2022 15:32
Медия: Епицентър
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Сумата ще бъде вложена в кампания за профилактични прегледи за рак на гърда в големите градове на
страната

Българското издание на Race for the Cure - най-голямото благотворително спортно събитие в подкрепа на
женското здраве е Европа, събра 20 000 лв. от регистрации за участие.

Събитието се проведе за четвърта поредна година на 25 септември в столичния Южен парк и събра стотици
привърженици на розовата кауза в 5 км бягане и 2 км ходене.

Събраните средства ще бъдат вложени в кампания за безплатни профилактични прегледи за рак на гърда в
периода май-юни 2023 г. Със средствата от предишните две издания на Race for the Cure бяха прегледани над
2000 жени в 17 града в България.

В навечерието на октомври, Световният месец за борба с рак на гърда, близо 500души застанаха на стартовата
линия в Южен парк, за да подкрепят индивидуално или отборно каузата. Общо над 900 участника се регистрираха
през сайта за регистрации raceforthecure.eu.

Събитието бе съпроводено с концерт, в който се включиха редица популярни артисти, посланици на Race for the
Cure, като Нели Рангелова, групите Jeremy? и P.I.F., фолклорният дует Ива и Велислава Костадинови, Йоана
Драгнева и Дения Пенчева.

Всяка година в Европа 500 000 жени са диагностицирани, а други 130 000 умират в следствие на това заболяване,
ето защо осигуряването на средства за профилактика е от голямо значение.

В България ежегодно над 4000 жени, които са нечии майки, сестри, дъщери започват най-тежката борба – да
запазят живота си. В тази битка са включени и техните семейства, които по всевъзможни начини ги подкрепят в
процеса на лечение и прогонват страха от връщане на рака.

Race for the Cure 2022се превърна в истински празник на живота благодарение на MSD България, Фондация
Америка за България, Пиер Фабр, Авен, Novartis, Roche, Bosh, KelvinHealth, Noviteroditeli.bg, Dir.bg,
Licatanagrada.bg, БГ Радио, Радио 1, Радио Energy, Радио City, Nova News.

Харесайте страницата на CancerCare.bg във Facebook, за да разберете за бъдещи инициативи.
https://www.facebook.com/cancercare.bg

Психолозите на Българския червен кръст (БЧК) в цялата страна са оказали психосоциална подкрепа на повече от
50 000 души, пострадали при наводнения и кризи, съобщиха от пресцентъра на организацията.

В община Карлово, където в началото на септември пороен дъжд предизвика наводнение в няколко карловски
села, 234 души са получили психосоциална подкрепа от психолозите на БЧК. Преживяното в подобни ситуации
често води до т.нар. травматичен стрес, отбелязват от организацията. Екипите на БЧК продължават да работят на
място с посещения по домовете най-вече на възрастни, самотни и трудно подвижни хора.

В края на август обилни валежи причиниха наводнения в няколко села в Карловско. Да помогнат за справянето с
щетите на терен се включиха стотици служители на държавни институции, включително пожарната, армията,
пътната агенция, горските стопанства, както и доброволци.

Освен бедствията, извънредните ситуации и кризите също оказват огромно влияние върху психическото здраве на
хората. Именно в тази посока е насочена и работата на психолозите на БЧК, посочват от организацията по повод
10 октомври – Световен ден на психичното здраве.

Психолозите на БЧК са оказали психосоциална подкрепа и на хиляди украински граждани, потърсили закрила у
нас от началото на конфликта в Украйна до момента. От тях 8334 са деца до 16 г., някои от които с аутизъм и
специални потребности.

Всички нуждаещи се от психологическа подкрепа могат да се обърнат към безплатния телефон на Контактния
център на БЧК 080011466. От началото на годината обажданията, получени на телефонната линия са 2367.

/ЛРМ/

Заглавие: Психолози на БЧК са оказали подкрепа на над 50 000 души, пострадали при наводнения и кризи
Дата: 10.10.2022 15:57
Медия: Българска телеграфна агенция
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Първият детски образователно-творчески спортен лагер "Move Now" в гр. Момчилград приключи успешно. В
рамките на мероприятието 10 деца в риск от социално уязвими групи имаха специално организирана програма,
която насочи вниманието им към тяхното образование и професионално ориентиране.

Инициативата "Заедно за по-добро бъдеще" се организира благодарение на Български Младежки Червен Кръст
Кърджали и Алианц България. В нея взеха участие ултрамаратонецът Краси Георгиев и лекоатлетката Никол
Андонова, които предадоха на участниците своя спортен дух и мотивация за здравословен начин на живот.

По време на едноседмичния лагер представители на Алианц България вдъхновяваха децата с лекции, игри и
личен пример. По увлекателен и забавен начин те представиха на младежите света на финансите и
застраховането, дадоха им възможност да се включат в ролеви игри за професионално ориентиране, както и да
разберат малко повече за различните професии и възможности за здравословен начин на живот. Вниманието на
децата бе насочено към образованието, усилията, всеотдайността и търпението, които помагат да си успешен,
независимо от пътя, по който поемаш. Професионалистите от Алианц споделиха личния си опит, помагайки на
децата да усъвършенстват своите комуникационни умения и да надградят своята финансова грамотност. Децата се
запознаха и със света на геологията, като се докоснаха до парче от скала на 144 милиона години.

Идеята на благотворителната инициатива "Заедно за по-добро бъдеще" е да се постигне устойчивост и развитие
чрез организиране на редица образователно-творчески детски лагери през следващите три години, като за този
период през програмата ще преминат повече от 80 деца и младежи.

Успехът на софтуерния бранш рефлектира върху този на цялата икономика

Във време, когато дигитализацията прониква все по-дълбоко в икономиката, образованието по технологии, точни
и инженерни науки придобива още по-голямо значение от когато и да било. В България обаче този клон от
просветната система, а и тя като цяло, имат нужда от сериозно заздравяване, за да могат в някакъв момент да
разцъфнат и дадат плода, от който бизнесът има нужда. Докато държавата тепърва опитва да съживи сектора, при
това тромаво и плахо, не е изненада, че се появяват все повече частни инициативи, допълващи или дори
изземащи функциите ѝ да образова.

Паралелно с разрастването на IT бранша, особено силно през последните 10-15 години, ярко пролича липсата на
кадри, които да попълнят редиците на появяващите се български и чуждестранни фирми. Така бизнесът започна
сам да създава академии и да си обучава необходимите му специалисти.

Индустрията обаче се развива бурно и ако към 2020 г. заетите наброяват 40 800, то до 2025 г. прогнозата е да
бъдат разкрити още над 32 000 работни места. Именно липсата на хора може да спъне подема на сектора, чиито
просперитет или съответно застой рефлектират върху цялата икономика, все по-зависима софтуера и иновациите.

В този контекст БАСКОМ поиска от държавата нови 10 технологични училища в страната. От браншовата
асоциацията настояват, че образованието и подготовката на таланти за индустрията остават ексклузивен
приоритет. А председателят на УС на асоциацията Доброслав Димитров очерта основните предизвикателства
пред индустрията на национално ниво така:

Отговорът на IT компаниите

Че заради лошото образование бизнесът е принуден сам да обучава кадрите си, когато постъпят на работа, е
добре известно отдавна. Пейзажът донякъде се промени с появата преди години на частни академии, които
започнаха да предлагат практическо обучение на желаещите да се развиват в IT сферата. Така към днешна дата
част от заетите в сектора всъщност нямат тапия от МОН за завършено образователно ниво. Но пък имат по-
важното – знания и умения, предоставяни им от практици.

Академията на Телерик бързо се превърна в една от най-известните, а един от основателите ѝ – Светлин Наков –
впоследствие се отцепи и основа СофтУни. Председателят на БАСКОМ Доброслав Димитров също има своя

Заглавие: Алианц България и Български младежки червен кръст подкрепиха уязвими деца и младежи в
кариерното им развитие
Дата: 10.10.2022 16:08
Медия: Алианц България

Заглавие: 10 нови IT училища? Бизнесът е все по-ангажиран с образованието
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принос – академията "ИТ таланти" към основаната от него Imperia Online. Тези няколко примера не изчерпват
списъка, като той дори расте.

Коментирайки острия недостиг на кадри, регионалният директор "Продажби" на Acronis Иван Дудин каза в
интервю пред Economic.bg преди месец, че компанията за киберсигурност също се насочва към образованието и
се заема с обучението на експерти. За целта в България представителство вече има техният швейцарски институт –
Шафхаузенски технологичен институт.

За по-малко от година връзката…

… бизнес-образование-наука-държава…

… намери нови и доста по-смели проявления. От пролетта насам погледите са вперени в амбициозния проект на
Мартин Вечев – Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (Institute for Computer Science,
Artificial Intelligence and Technology – INSAIT). Още през април стана ясно, че българската държава ще инвестира в
него 170 млн. лв. през идните десет години, а заедно с публичното финансиране е осигурено и частно такова.

Тогава вниманието привлякоха имената на гигантите Google, Amazon Web Services и DeepMind, чиято подкрепа за
INSAIT е повече от добър знак. Миналия месец стана ясно, че това ще направи и американската компания VMware.
Най-голямата софтуерна фирма в страната ни по приходи обяви дарение в размер на 1.5 млн. долара, с което
затвърди ангажимента си да помага за развитието на талантите в региона.

Сред българските IT играчи с фокус към образованието изпъква името на хостинг компанията SiteGround, която е
един от най-големите инвеститори в сектора. На INSAIT фирмата ще дари 12 млн. лв. през следващите пет години,
а на развиващата се в средното образование Фондация "Заедно в час" – 300 хил. лв. за периода 2022-2024 г.

Примерите са илюстрация за онзи добре работещ и устойчив модел на партньорство, който може да изведе
българското образование на адекватно и дори световно ниво. Междувременно като сигнална лампа трябва да се
има предвид, че:

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.

Ако отговаряте на изискванията, можете да кандидатствате до 7 ноември 2022 г. чрез уебсайта на програмата (на
английски): ТУК

Още новини от деня – четете тук

Заглавие: "Америка за България" дава възможност на млади български професионалисти да развият своите
лидерски умения в САЩ
Дата: 11.10.2022 09:16
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Инициативата "Заедно за по-добро бъдеще" се организира благодарение на Български Младежки Червен Кръст
Кърджали и Алианц България. В нея взеха участие ултрамаратонецът Краси Георгиев и лекоатлетката Никол
Андонова, които предадоха на участниците своя спортен дух и мотивация за здравословен начин на живот.

По време на едноседмичния лагер представители на Алианц България вдъхновяваха децата с лекции, игри и
личен пример. По увлекателен и забавен начин те представиха на младежите света на финансите и
застраховането, дадоха им възможност да се включат в ролеви игри за професионално ориентиране, както и да
разберат малко повече за различните професии и възможности за здравословен начин на живот. Вниманието на
децата бе насочено към образованието, усилията, всеотдайността и търпението, които помагат да си успешен,
независимо от пътя, по който поемаш. Професионалистите от Алианц споделиха личния си опит, помагайки на
децата да усъвършенстват своите комуникационни умения и да надградят своята финансова грамотност. Децата се
запознаха и със света на геологията, като се докоснаха до парче от скала на 144 милиона години.

Идеята на благотворителната инициатива ,,Заедно за по-добро бъдеще" е да се постигне устойчивост и развитие
чрез организиране на редица образователно-творчески детски лагери през следващите три години, като за този
период през програмата ще преминат повече от 80 деца и младежи.

Над 30 доброволци и организации, които първи подадоха ръка на бягащите от войната в Украйна, са номинирани
за награда за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ. Тя ще бъде връчена на 14
октомври от 11:20 ч. на церемония в Аулата на Нов Български университет (НБУ), съобщиха от екипа на
организаторите.

Призът беше учреден през лятото на 2022 г. под егидата на президента Петър Стоянов (1997-2002 г.). Иницииран
е от Граждански форум с участието на общественици и културни дейци като писателите Захари Карабашлиев,
Георги Господинов, Теодора Димова, Здравка Евтимова и Алек Попов, режисьорите Явор Гърдев, Костадин Бонев,
Иглика Трифонова, както и университетски преподаватели, журналисти, свещеници и др. Към организационния
комитет за наградата се включват и Нов български университет, Софийският университет и българският ПЕН клуб.

Номинациите са направени на база подкрепата на доброволците и организациите по време на военните действия
в Украйна. Част от хората използваха личен транспорт, за да извозват жени и деца от конфликтните зони до
различни точки в България, организираха дрехи и храна и подпомагаха процеса на придобиване на статут на
временна закрила. И в момента те продължават да помагат на бежанците за записване на деца им в детска
градина или училище, намиране на постоянна работа и др., разказват организаторите на инициативата.

Носителите на първата по рода си награда за човешка доброта ще бъдат излъчени от специално жури, в което
влизат университетски преподаватели, журналисти и литературни критици. Церемонията ще бъде открита от
председателя на настоятелството на НБУ Веселин Методиев, а участие ще вземе и президента Петър Стоянов
(1997 - 2002). По време на събитието ще бъде излъчен документален филм на журналистката Искра Ангелова "За
доброто" - с различни житейски истории на украински граждани, които са намерили втори дом в нашата страна. Ще
бъде представен клип за Наградата, с участието на актрисата Койна Русева. Автори на сценария и режисурата са
писателят Георги Господинов и режисьорът Костадин Бонев, членове на Гражданския форум.

Наградата ще бъде присъдена в четири категории - за предприемач или и/или частна фирма, за неправителствена
организация, за неформална група от съмишленици/социална мрежа, както и за отделни граждани, които със
собствен труд и средства оказват максимална логистична и човешка подкрепа на украинските бежанци.
Изискването е тези дейности да не са част от рутинните задължения на номинираните, от обичайния им бизнес
или проектна дейност.

Голямата награда - пластика и грамота, ще връчи Петър Стоянов. Втора, трета и четвърта награди - пластика и
грамота, в категориите "Бизнес организация", "Личност" и "Неформално сдружение" - ще бъдат връчени от Евгения
Сергеева, Олга Кусева и Таня Ташева.

Всички номинирани ще получат дипломи, а приветствие към тях ще направи председателят на Настоятелството на

Заглавие: Алианц България и Български младежки червен кръст подкрепиха уязвими деца и младежи в
кариерното им развитие
Дата: 11.10.2022 10:03
Медия: My PR

Заглавие: Тридесет организации и доброволци се състезават за наградата за човешка доброта
Дата: 11.10.2022 11:28
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.mypr.bg/news/health/Aliants-Balgariya-i-Balgarski-mladezhki-cherven-krast-podkrepiha-uyazvimi-detsa-i-mladezhi-v-kariernoto-im-razvitie-35061/
https://www.bta.bg/bg/news/lik/342073-trideset-organizatsii-i-dobrovoltsi-se-sastezavat-za-nagradata-za-choveshka-dobr


НБУ проф. Веселин Методиев.

Модератор на събитието ще бъде журналистът и общественик Владимир Йончев, който е и председател на журито
с членове литературния критик Митко Новков, журналиста Юлиана Методиева и проф. Димитър Вацов от Нов
български университет.

/ТС/

Любими сантиментални вещи на редица български звезди, сред които Графа, Поли Генова, Ненчо Балабанов и
Михаела Филева, ще бъдат включени в благотворителен търг в подкрепа на кампанията "За Една от 8 всеки ден"

В месеца, посветен на борбата с рака на гърдата – октомври, кампанията "За Една от 8 всеки ден" насочва
вниманието на широката общественост към нуждите на пациентите с рак на гърдата в България.

Любими български певци, актьори, спортисти и телевизионни лица се присъединяват към каузата на Фондация
"Нана Гладуиш – Една от 8", като в жест на подкрепа даряват свой личен предмет, носещ сантимент и частица от
собствената им история. От златен медал на златното момиче Стефани Кирякова до специална плоча от
лимитирана колекция на Виктория Георгиева, всеки предмет ще бъде включен в благотворителен търг. Търговете
ще се провеждат на специално създадена за инициативата страница – , а средствата от продажбите ще се
използват изцяло за подпомагане дейностите на Фондацията. Подкрепата на любимите звезди е повече от
безценна – те ще станат посланици на каузата и в личните си социални канали, за да достигне призивът "За Една
от 8 всеки ден" и до още по-широка аудитория.

С кампанията "За Една от 8 всеки ден" Фондацията иска да вдъхнови хората да се почувстват част от общност,
загрижена за пациентите с рак на гърдата, готова да помага всеки ден. Статистиките сочат, че всяка година средно
3800 жени чуват думите "Имате рак на гърдата." Фондацията осигурява напълно безплатно помощта, от която
диагностицираните и техните близки имат нужда, докато преминават през лечението и след него, а именно –
емоционална, психологическа, информационна, практическа и юридическа подкрепа. Тази дейност се финансира
изцяло с дарителски средства от индивидуални и корпоративни дарители.

Благотворителните онлайн търгове стартираха на 10-и октомври точно в 20:00 на платформата . Търговете ще се
отключват постепенно, като всеки от тях ще се състои в рамките на 48 часа и ще включва по две от вещите,
предоставени от известните личности.

"За Една от 8 всеки ден" дава възможност на феновете да се сдобият с лични и обичани предмети от Орлин
Павлов, Божана Кацарова, Ивайло Захариев, Ромина Андонова, Графа, Михаела Филева, Йоана Темелкова, Ивет
Горанова, Диана Любенова, Дария Симеонова, Фики, Виктория Георгиева, Яна Титова, Гергана Турийска, Прея,
Стефани Кирякова и още много други емблематични български звезди.

До момента, благодарение на постоянните си усилия, Фондация "Една от 8" е предоставила над 10 600
практически и информационни консултации, 4455 психологически консултации. Раздала е над 6000
специализирани сутиени, тюрбани, перуки и аксесоари. Всичко това е възможно благодарение на корпоративните
дарения на партньорите на Фондацията и даренията на хиляди частни лица, припознали каузата.

Не пропускайте възможността да подадете ръка! Включете се активно в кампанията, като участвате в търговете на
или споделите за инициативата със своите приятели и познати. Можете да подкрепите Една от 8 и с директно
дарение. Как да го направите, ще откриете на официалния сайт на фондацията – .

Кметът на София Йорданка Фандъкова посети Центъра за ранно детско развитие в район "Възраждане" заедно с
председателя на Столичния общински съвет Георги Георгиев, съобщиха от Столична община. 
"Столична община първа извърши реформа в социалната сфера, като закри домовете от стар тип. Поставихме
грижата за всяко дете в основата на работата ни и създадохме центрове от семеен тип. Комплексът, развит
съвместно с Фондация за "За нашите деца" в София, е пример за успешен модел за управление и предоставяне на

Заглавие: Стартира благотворителната инициатива "За Една от 8 всеки ден", която набира средства в подкрепа
на каузата на фондация "Една от 8" и на жените с рак на гърдата
Дата: 11.10.2022 11:12
Медия: Edna.bg

Заглавие: Кметът Фандъкова посети Комплекса за ранно детско развитие на Фондация "За нашите деца"
Дата: 11.10.2022 12:13
Медия: Фокус

https://www.edna.bg/svobodno-vreme/startira-blagotvoritelnata-iniciativa-za-edna-ot-8-vseki-den-koiato-nabira-sredstva-v-podkrepa-na-kauzata-na-fondaciia-edna-ot-8-i-na-zhenite-s-rak-na-gyrdata-4669299
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Kmetut-Fandukova-poseti-Kompleksa-za-ranno-detsko-razvitie-na-Fondaciya-Za-nashite-deca-1422985


социални услуги между общината и неправителствения сектор. Поздравявам ви за разгръщането на комплексния
подход в подкрепа на децата и семействата", заяви тя.
Изпълнителният директор на "За нашите деца" Иванка Шалапатова запозна кмета Фандъкова и Георги Георгиев с
работата на Центъра, в който освен български деца се оказва подкрепа и на деца от Украйна. Обновено е
дворното пространство и е създадена в партньорство със Столична община, Urban creatures и BoZko нова фасада
на сградата. През 2021 г. специалистите от Центъра в София са работили общо с 491 потребители.
Комплексът за ранно детско развитие е в сграда, предоставена за безвъзмездно ползване на фондацията от
Столична община за срок от 10 години. Той обединява ведно Дневен център за деца с увреждания, Център за
обществена подкрепа "Света София", Център за обществена подкрепа "Щастливо детство", Център за настаняване
от семеен тип "Детска къща" за деца от 3 до 7 г., Център по приемна грижа и пространства за пряка социална,
рехабилитационна и консултативна работа за децата в най-ранна детска възраст.
Активната работа с деца с увреждания, превенция на изоставянето на деца от биологичните им семейства,
подкрепата на за семейства на деца с увреждания, както и специализирана грижа за ранното детско развитие са
от основно значение за отглеждането на децата и тяхното развитие.
Столична община е делегирала на Фондация "За нашите деца" управлението на 4 социални услуги – държавно
делегирани дейности. Предвид голямото търсене за подкрепата, която оказват на деца и семейства, през
миналия месец по предложение на Столична община е увеличен капацитетът на Центъра за настаняване от
семеен тип и Центърът за обществена подкрепа. Във връзка с разширяване на дейността ще се предоставят
средства за допълнително оборудване, което е необходимо за грижата за децата.
Столичната община е разкрила общо 105 социални услуги, от които 69 са услуги за деца като дневни центрове,
центрове за настаняване от семеен тип, центрове за обществена подкрепа, центрове за рехабилитация и
интеграция, центрове за работа с деца на улицата и кризисни центрове. 

Фондацията на Димитър Бербатов награди изявените български деца през годината в областите Наука, Изкуства и
Спорт. Церемонията бе предшествана от турнир по футбол на млаки вратички.

Купища голове и много приятни емоции съпътстваха надпреварата ALL STARS "Купата на бизнеса". В
надпреварата взеха участие 12 отбора, сред които някои от най-големите компании в България.

"Успелите деца на България организира първия по рода си благотворителен турнир по минифутбол между
компании "All Stars за "КУПАТА НА БИЗНЕСА"! Благодарим на всички отбори, които взеха участие в турнира!
Неговата кауза - изявените български деца, имаха свое място в нашето събитие. Връчихме ежегодните награди на
фондацията на най-добрите през годината в областите Наука, Изкуства и Спорт", заяви Димитър Бербатов.

/БД/

Исторически музей – Димитровград спечели проект "Обновяване аудиовизуалната среда на постоянната
експозиция в Дом-музей "Пеньо Пенев", финансиран от Министерството на културата по програма за финансиране
на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и визуалните изкуства.

Общата стойност на проекта е 12 294 лв, информират от местната администрация.

Партньори по проекта са Община Димитровград и Фондация "Литературен вестник". Основната цел е да се повиши
интересът към експозицията в Дом – музей "Пеньо Пенев" и нейната достъпност чрез съвременни аудиовизуални
решения. Пеньо Пенев е поет – емблема за Димитровград, символ на неговото съзидателно начало. Домът е
"лицето на града" и притегателно място за литературния му живот. В рамките на проекта ще бъдат обновени:
анотациите и текстовете в дома, възстановена аудио – визуалната техника в експозицията, изработен аудиогид на
български и на английски език и на направата на 5 минутен видеофилм за поета. В цялостната идея за
обновление е заложена колаборация между паметта на литературния музей, работата на художник – дизайнера,
говорейки на "езика на съвременния музей", адресиран към най-широка публика. Дейностите по проекта ще бъдат
реализирани до 31.03.2023г.

Заглавие: Фондацията на Димитър Бербатов награди успелите български деца
Дата: 11.10.2022 17:58
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Обновяват аудиовизуалната среда на постоянната експозиция в Дом-музей "Пеньо Пенев"
Дата: 11.10.2022 17:46
Медия: Всичко за Първомай

https://www.bta.bg/bg/news/sport/342495-fondatsiyata-na-dimitar-berbatov-nagradi-uspelite-balgarski-detsa-v-tri-oblasti
https://www.parvomai.net/news/551364/obnovyavat-audiovizualnata-sreda-na-postoyannata-ekspozitsiya-v-dom-muzey-penyo-penev


Ректорът на УНСС се срещна с представители на технологичния гигант Huawei.

По време на срещата Тери Ли, генерален мениджър на Huawei Technologies Bulgaria, запозна присъстващите с
дейността и основните социално-отговорни инициативи на компанията. Той представи успешните проекти на
Huawei в областта на средното и висшето образование, както и използването на новите технологии и изкуствения
интелект в ежедневния образователен процес.

Акцент по време на срещата беше стажантската програма на компанията ICT Talents Training - Huawei SFTF
Scholarship Program.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров благодари на представителите на Huawei и изтъкна, че такива програми са
много полезни за студентите, защото им предоставят възможност да натрупат ценен опит в сферата на световния
бизнес в областта на науката, технологиите и икономиката. "УНСС е отворено към такива инициативи, които
добавят стойност в обучението на студентите. Това определено е стимул за младите хора", подчерта ректорът.

Стипендиантската програма ICT Talents Training - Huawei SFTF Scholarship Program предлага на младите ИТ
таланти в България възможността да станат част от семейството на технологичния гигант. Целта, 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.

За 2022 година ще бъдат избрани 80 студента, които ще спечелят стипендия от 2 000 евро, както и възможността
да се сертифицират в няколко области след обучение, ръководено от експерти от Huawei. За да достигнат до
финалния кръг, те ще трябва да преминат онлайн обучение и да положат успешно изпит. На финалния етап жури
от експерти в областта на образованието и ИКТ ще отличи 10 изявени победители, които ще получат и
възможности за стаж. Най-изявените ще имат възможност се присъединят на официалната церемония по
награждаването на глобалната програма Seeds for the Future за цяла Европа, която ще бъде проведена в Гърция.

Кандидатстването за програмата е изцяло онлайн. Основните изисквания към кандидатите са да са студенти на
възраст до 30 години, с повишен интерес към ИКТ индустрията, както и проактивни и готови за придобиване на
нови знания. За да се присъединят към програмата, те трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо
на hrbulgaria@huawei.com, след това по имейл ще получат повече информация и подробни инструкции. Крайният
срок за кандидатстване е 11 ноември 2022 г.

Тази година е необходимо кандидатите да заснемат видео с продължителност до 3 минути, в което да представят
разсъжденията си по зададена тема, свързана с новите ИКТ технологии.

В срещата участва и председателят на Студентския съвет при УНСС Ангел Стойков, който пое ангажимент да
информира студентите за възможностите, които предлага стипендиантската програма на Huawei.

Елена Стоева е биолог и природозащитник. От 1998 г. е активен доброволец към сдружение "Зелени Балкани", а
от 2004 г. вече е служител в организацията. С дългогодишен опит като полеви експерт, работи по различни проекти
за проучване и опазване на биоразнообразието и местообитанията в България, както и за мобилизиране на
доброволческата дейност. Участва в изготвянето на редица предложения за защитени територии, планове за
управление. Подобно на голяма част от активните в опазването на природата хора, от дете знае, че ще стане
биолог.

Става бакалавър в природните науки през 2002 г., а магистърска степен "Биоразнообразие, екология и
консервация" защитава през 2004 г. Дипломната ѝ работа е посветена на рибарници Николаево - тяхното
значение и възможностите им за включване в екологичната мрежа Натура 2000. От 2018г. досега Елена е и
ръководител на проекта "Натура 2000 - нови хоризонти", част от чийто екип е Икономедиа и който е ръководен от
"Зелени Балкани" и финансиран от Европейската комисия чрез програмата ЛАЙФ.

Миналата седмица от "Зелени Балкани" бяхте съорганизатор на международно събитие за климатичните промени
в Румъния. Защо организация, работеща за опазване на дивата природа, се включва в каузата за климатичните

Заглавие: Huawei Technologies Bulgaria представи стипендианската си програма на среща в университета
Дата: 11.10.2022 18:06
Медия: Университет за национално и световно стопанство

Заглавие: Елена Стоева, Зелени Балкани: Трябва да знаем кои видове са уязвими от климатичните промени, за
да ги защитим
Дата: 12.10.2022 08:05
Медия: Дневник
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промени?

- Темата за промените в климата е много трудна за комуникиране. Много хора не вярват че това се случва,
объркани са дали има глобално затопляне или захлаждане, дали изобщо има нещо различно. Погълнати от
злободневните си проблеми, хората трудно могат да мислят в толкова дългосрочен план, мисленето на повечето
хора е ориентирано буквално ден за ден, поради голямата динамика на ежедневието ни.

Но всъщност няма злободневен проблем, който да изисква повече нашето внимание от този. Защото ако не
предприемем драстични промени сега, всичките ни усилия да подсигурим ежедневието си - на нас и нашите деца
се явяват безсмислени. Темата за климата не е нещо отделно от нашите ежедневни грижи, тъй като всичко - от
цената на горивата и стоките, до наводненията и природните бедствия е свързано с нея.

Темата е тясно свързана и с биоразнообразието, за което ние работим. Околната среда се променя и това води
до изчезването на много видове. Трябва да бъдат възприети нови практики за опазване на биоразнообразието.
Факторите за промяна на климата и местообитанията трябва да бъдат проучвани, трябва да има ново планиране
на всички природозащитни мерки.

От друга страна, ако успеем да убедим хората, че ние сме наистина планетарен фактор, който моделира околната
среда, и то за съжаление в негативна посока, то всеки човек, който сме успели да повлияем, е една спечелена
кауза за нас и е в полза на нашата цел - да осигурим съхранена околна среда, нужна за високото качество на
живот на следващите поколения.

Вие лично участвахте във форума. Кои теми Ви впечатлиха най-много? 
- Нашето участие беше като наблюдатели и партньори за популяризиране на събитието. Впечатли ме участието на
представители на НАТО например, които обясниха предизвикателствата, свързани с международната сигурност,
тъй като влошаването на условията за живот в много страни са в основата и на техния икономически колапс, както
и на военни конфликти, които от своя страна предизвикват сериозни бежански вълни, които са сериозно
предизвикателства.

Също - участието на представители от световните финансови институции, които обясниха какви сериозни средства
ще бъдат инвестирани за да бъдат подсигурени огромните адаптивни промени, които се изискват от всяка една
ангажирана страна.

И не на последно място - впечатлих се от това колко много хора са мобилизирани в намиране на решение на тези
проблеми, търсейки иновативни и модерни методи да променим цялото си общество, за да отговорим на
предизвикателствата, които ни очакват.

Как отнасяте климатичните политики към работата на "Зелени Балкани" 
- Цялата природозащита, трябва да е ориентирана към този проблем, като се организират специални проучвания
за това как видове и местообитания реагират на промените в климата, как консервационните дейности трябва да
отразяват тези проблеми и да помогнат за преодоляването им. 
Какво трябва да направи природозащитата в България, за да свърже борбата си за биоразнообразието с
адаптацията и смекчаването на последиците от промените в климата? 
- Като начало трябва да бъде събрана важна научна информация - как промените в климата влияят на горите ни,
дали наводненията са свързани с влошаващото се състояние на горите, с какви видове да се планират нови
залесявания, какви мерки да включим в новите платове за управление на защитени територии...

Всички природозащитни мерки, трябва да бъдат не самоцелни, а добре планирани, като съобразяват промените в
околната среда и нуждата от адаптиране на видове и местообитания, за да настъпи колапса им, тъй като
влиянието на човека и в момента не позволява тяхното нормално адаптиране към промените

Форумът в Румъния беше със силно бизнес участие, иницииран от банка. Доколко мотивиран е бизнесът за нови
практики и процеси? - Смятам, че бизнесът има реална мотивация за намаляване на емисиите и участие в новите
политики за климата. Промените в климата изискват генерални промени като например развиването на съвсем
нови технологии, нови машини за производство, нова организация на труда и транспорта. Инвестициите ще бъдат в
иновации и ще има сериозни промени, от които бизнеса е пряко заинтересован. 
От намаляване ползването на изкопаеми, през умните системи и енергийна ефективност, до кръгова икономика -
темите и възможностите за нови практики за бизнеса са много, но България като че ли изостава от партньорите си
в ЕС? 
- Да, в значителна степен. Тук все още е тема на дебат темата дали страната трябва или не да се адаптира и да
премине от въглищна индустрия, към възобновяеми източници на енергия.

Мерките срещу промените в климата са често непопулярни и са обект на политически популизъм или се използват
за политически удари, срещу партиите, които се опитват да ги предприемат.

Нужна е сериозна обществена подкрепа, за да излезе всеки един от нас и цялото ни общество от зоната си на
комфорт, но това е обезателно необходимо, за бъдещето на децата ни.

В последната година България имаше напредък - дори имахме заявка за категорична ориентация на политиките
към европейските с новата позиция в правителството - вицепремиер по климатични политики. За съжаление,



екипът и правомощията на Борислав Сандов бяха по-скоро символни, отколкото с реални функции да
координират адаптацията на секторните политики, които си останаха под шапките на ресорните министерство -
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на земеделието, храните и горите,
Министерството на енергетиката.

Но дори и символната заявка бе стъпка напред, както и кандидатурата ни за следваща световната среща на върха
за климата, подготвена от екипа на Сандов (виж тук).

Смятате ли политиките на ЕС за климатичните промени са адекватни, какво показаха дебатите в Букурещ? - Да,
остава да бъдат приложени адекватно на национално и регионално ниво. Важна е таксономията за "зелени
инвестиции". Знаете, че в момента има страни в Европейския съюз, които подготвят съдебен иск срещу решението
на ЕС да включи газа и атомната енергия в списъка на устойчивите инвестиции, които са "благоприятни" за
околната среда. Целта на таксономията е да бъде ръководство за инвеститорите и те да бъдат насочени към
развитието на т.нар. зелени проекти, които ще помогнат на Евросъюза да постигане климатичните цели за
намаляване на нетните емисии на парникови газове, които са вредни за околната среда.

А целите са амбициозни и е важно Европейският съюз да продължи да бъде категоричен, ако искаме да бъдат
постигнати. Важен е пакетът "Готови за 55", за да има реална промяна в секторните политики - как строим, колко
гори засаждаме и колко горим, колко енергия разходват производствата. Това е единственият начин да постигнем
европейските цели в областта на климата - намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до
2030 г. поставя Европа на отговорен път да стане климатично неутрална до 2050 г.

В рамките на Европейския зелен пакт имаме цел да постигнем климатична неутралност на ЕС до 2050 г. Тази цел
предполага настоящите равнища на емисиите на парникови газове да спаднат значително през следващите
десетилетия. Като междинна стъпка към климатичната неутралност ЕС повиши амбициите си в областта на
климата за 2030 г., като пое ангажимент за намаляване на емисиите с най-малко 55% до 2030 г. "Готови за 55" e
всъщност следващата стъпка - секторно законодателство. В този пакет ЕС работи по преразглеждането на своето
законодателство в областта на климата, енергетиката и транспорта.

Каква е ролята на такива големи международни събития за прилагането на нови практики във всекидневието?

- Такива международни форуми осигуряват именно комуникиране на тази тема на национално и регионално ниво.
Те свързват хора от различни сектори и те могат да намерят своите допирни точки, как и защо искат да работят
заедно за преодоляване на дадени проблеми.

Те също така мотивират хората, като представят важни данни, защо този проблем е от първостепенен приоритет
за обществото и защо са нужни спешни и адекватни мерки за преодоляването им.

Как бихте искала да се случват климатичните политики? 
- Бих искала да се случат с широка обществена подкрепа - всъщност - това е единственият начин те да бъдат
успешни. Предизвикателството е голямо, но ако хората могат да прозрат какво би значило за идните поколения да
им завещаем една опустошена околна среда, лишена от ресурси - убедена съм, всеки би направил нужното, за да
го предотврати 

Кампанията ще се проведе на 22-ри октомври в заседателната зала на Община Дупница от 10:00 до 15:00 часа

Ротаракт клуб – Дупница, стартира кръводарителска кампания "В кръвта ти е да спасяваш животи". Кампанията ще
се проведе на 22-ри октомври в заседателната зала на Община Дупница от 10:00 до 15:00 часа.

"Приканваме всички желаещи да се включат в кампанията и да извършим този най-чист хуманен акт заедно",
призоваха от Ротаракт клуб.

Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да бъде кръводарител, като цялата процедура трае до 20
минути.

Ако по време на кръводаряването, кръводарителят се почувства зле, процесът се преустановява.

В този случай дарената кръв не се изхвърля, а се използва за производство на кръвни продукти.

АВТОР: INFOMREJA.BG 
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ПАНАГЮРИЩЕ. Много емоционални и съкровени истории споделиха пациентки от "Уни Хоспитал" с екипа на
фондация Нана Гладуиш - Една от 8, гостували по покана на д-р Росица Кръстева, началник на Онкологичния
център. Д-р Кръстева приветства гостите и подчерта, че партньорството с фондацията е изключително полезно и
пациентките с онкологични заболявания могат да разчитат винаги на подкрепа и разбиране.

В срещата участваха жени, които в момента преминават лечение, такива, които са в ремисия, както и с жени, при
които болестта е прогресирала. Екипът на Една от 8 представи всички аспекти на живота с рак на гърдата, както и
видеа с отговори от водещи с

пециалисти в областта на онкологията, гинекологията и кинезитерапията. Дамите получиха практически съвети,
безплатни информационни брошури, тюрбани, разбраха подробности относно специализираните сутиени за след
мастектомия и кака да заявят потребност от първична протеза.

"Много е важно да чуеш думите: "До теб сме!", "Продължавам напред!", "Нямам право да се предавам!". Това бяха
част от посланията отправени от пациентките помежду им.

"Сърдечни приятелки" е национална мобилна програма за подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата,
подпомогнала стотици пациентки в цялата страна.

(Зн)

"Карин дом" във Варна и Централна минерална баня "Банкя" получиха големите награди в четвъртото издание на
конкурса "Български архитектурни награди" 2022, организиран от Камарата на архитектите в България (КАБ), научи
Moreto.net.
Церемонията се проведе на 11 октомври в София под патронажа на министъра на регионалното развитие и
благоустройството арх. Иван Шишков. 
Събитието бе кулминацията на честванията по повод 85-годишнината от създаването на КАБ. Наградените в
конкурса проекти по традиция се номинират за престижните европейски награди за съвременна архитектура "Мис
ван дер Рое".
Министър Шишков връчва голямата награда на Unas studio за Карин дом
Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков обяви носителя на голямата награда
в категорията за ново строителство. 
Това е сградата на "Карин дом" във Варна, изградена по проект на Unas Studio след спечелен международен
конкурс. Целта е да се създаде център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди и
техните семейства. Карин дом е пространство с изцяло достъпна среда в синхрон с детските възприятия, където
децата се чувстват като у дома.
"От самото начало тази сграда е проектирана и създадена с идеята, че ще подкрепя деца със специални
нужди и техните семейства. Пространството е направено така, че да бъде близо до възприятията на
децата, до нуждата на семействата да споделят, да получават обратна връзка от хората, които ги
подкрепят, посочи при откриването на сградата на 19 септември изпълнителният директор на Карин дом
Борислава Черкезова.
Зданието е изградено върху парцел, дарен от Община Варна. Построяването и оборудването ѝ струват около 4
млн. лева. Проектът е реализиран със съдействието на фондации "Велукс",припомня Moreto.net.
В рамките на конкурса бяха връчени 8 специални отличия. Четири от тях са в категорията за ново строителство. 
Четири са специалните награди в категорията за опазване на културното наследство. Сред наградените в тази
категория е Дворецът на културата и спорта във Варна. 
Той е в списъка на обектите с предстоящ статут на недвижима културна ценност. Основната му зала "Конгресна" е
реконструирана в синхрон със съвременните изисквания на международните спортни федерации. Приложени са
актуални архитектурни, строителни, технически и инсталационни стандарти, които подобряват ползването,
безопасността и достъпа на посетители с увреждания. Проектът е на "Ателие Серафимов Архитекти".
От името на КАБ бяха връчени две награди за цялостно творчество на акад. арх. Георги Стоилов и проф. арх. Тодор
Кръстев. 
Близо 40 проекта участваха в четвъртото издание на конкурса "Български архитектурни награди". Те бяха
разделени в две категории – 22 проекти за ново строителство и 17 за опазване на културно-историческо
наследство. 

Заглавие: "Карин дом" във Варна получи голямата награда от конкурса "Български архитектурни награди"
(снимки)
Дата: 12.10.2022 11:28
Медия: Moreto.net
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Американската търговска камара в България отличи своите най-активни членове, допринасящи за успеха на
организацията на впечатляваща гала-вечеря миналата седмица.

Церемонията на Наградите AmChampion бяха част от четиридневната програма на Годишната конференция на
Американските търговски камари, на които България бе домакин.

Гр. София, 11.10.2022 г. – Докладът "Здравеопазването като инвестиция" на Американската търговска камара в
България е Проект на годината за организацията. Това бе анонсирано на стилно събитие, провело се на
06.10.2022 г., като част от четиридневната програма на Годишната конференция на Американските търговски
камари, на които България бе домакин между 5 – 8.10.2022 г. По една статуетка с логото на камарата получиха
представилите на компаниите, които инициираха и осъществиха доклада Лука Чичов, генерален мениджър на
IQVIA Bulgaria и съпредседател на Здравен комитет на камарата, Милена Костова-Органджиева, генерален
мениджър, Мерк, Шарп и Дом България и Сава Тодоров, връзка с институциите на същата компания и д-р Боряна
Алексиева, Връзка с институциите, Джонсън и Джонсън България.

Събитието бе уважено от Сюзън Дангър, председател на Американските камари в Европа и главен изпълнителен
директор на Американската търговска камара към Европейския съюз, Айша Водник, заместник-председател на
АТК в Европа и гл. изпълнителен директор, АТК Словения и Оливие Маркет, президент на АТК България, както и от
37 представлите на 26 камари от Европа и Евразия.

Водещи на церемонията бяха Тони МакМъри, член на Борда на АТК и ковчежник, генерален мениджър на Инграм
Майкро България и Анджела Родел, изпълнителен директор на Фондация "Фулбрайт" за България.

"Наградите AmChampion отличават тези членове, които са били най-активни през предходната година. Те са и
ясен сигнал към всички членове за това, че само работейки заедно със стабилен фокус върху нашите приоритети,
ние можем да подобрим инвестиционния климат в България.

Ние сме изключително щастливи, че имаме голям брой активни и подкрепящи ни членове. Нещо повече, за нас е
чест да ги представим пред колегите от Американските камари в Европа, дошли у нас на Годишната ни среща." –
коментира Оливие Маркет, президент на АТК България.

Победителите по категории са:

В Категория "Малки и средни предприятия" е HR Consulting Partners. Тяхното предимство е, че са фокусирани
върху нуждите на клиентите си, като предоставят почти пълния спектър на ЧР-услуги. HRCP е сред най-отдадените
членове на камарата в разработване на подобрения в политики, благодарение на работата на Златина Кушкиева,
управляващ партньор в компанията и дългогодишен съпредседател на Комитет "Човешки капитал и образование",
която прие наградата.

В Категория "Корпоративни членове" победител е "Пенков, Марков и партньори". Още с основаването ис през 1990
г., адвокатската кантора е сред водещите у нас, като предоставя качествени правни услуги и представителство. От
1996 г. тя е единственият член за България на LEX MUNDI – водещата световна асоциация на независимите
адвокатски кантори. "Пенков, Марков и партньори" имат огромен принос за подобренията на политики у нас,
участват в събития и срещи на комитети. Наградата бе получена от Николай Цветанов, изпълнителен директор и
член на Комитет "Върховенство на закона и законодателните реформи".

В Категория "Големи корпорации" победителя е "КонтурГлобал Марица Изток 3". Компанията оперира ТЕЦ
"КонтурГлобал Марица Изток 3", 908 МВт, и предоставя 10% от годишното енергийно потребление на България.
Програмата им "Отвъд енергията" за социални инвестици е създадена, за да подобрява начина на живот сред
местната общност. ContourGlobal е международна компания, която притежава и оперира големи енергийни
бизнеси с инсталирана мощност от около 4,8 ГВт в 18 държави на 3 континента. Наградата бе връчена на
Красимир Ненов, изпълнителен директор на компнията и съпредседател на Комитет "Енергетика и минерални
ресурси".

Компанията с най-голям принос е "Дънди Прешъс Металс България". Dundee Precious Metals Inc. е международна
минна компания за добив на злато, която е ангажирана с придобиването, проучването, развиитието, добива и
обработката на ценни метали. В България тя работи чрез дружествата си "Дънди Прешъс Металс Челопеч" и
"Дънди Прешъс Металс Крумовград", Отдадени на безопасния и отговорен добив, проектите на ДПМ са основани
на най-добрата налична техники и при строго спазване на изискванията. Задвижвана от иновациите и открита за
диалог, компанията е лидер в устойчивия добив. Наградата бе връчена на проф. д-р инж. Илия Гърков, старши
вицепрезидент "Оперативни дейности Европа" и съпредседател на Комитет "Енергетика и минерални ресурси" на
камарата.

За гала-вечерята:

България
Дата: 12.10.2022 12:33
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Благодарение на подкрепата на спонсорите и закупилите корпоративни маси и куверти, гала-вечерята се
превърна в запомнящо се събитие:

Златен спонсор – Главболгарстрой
Сребърни спонсори – Асарел-Медет, Кока-Кола България и Дънди Прешъс Металс България
Бронзови спонсори – Инграм Майкро България, МакДоналд'с България

Благодарни сме на членовете, които закупиха корпоративни маси: Американски колеж в София, АРС България,
Инграм Майкро България, Мерк, Шарп и Дом България и Менпауър България.

За доклада "Здравеопазването като инвестиция"

Анализът "Здравеопазването като инвестиция" показва, че през последните 20 години България отбелязва
напредък в сферата. Това пряко се отразява в увеличената средна продължителност на живота, в намаляване на
детската смъртност и др. Но страната ни значително изостава по редица ключови показатели спрямо
средноевропейските, като предотвратима смъртност, достъп до здравни услуги и медикаменти, намаляващ брой
общопрактикуващи специалисти, неефективност на доболничната помощ и др.

Българската здравна система е един от ключовите фактори за стабилна икономика, устойчив пазар на труда при
застаряващо население, благоприятен бизнес климат в страната и привлекателността на България като
инвестиционна дестинация. Задълбоченият анализ от доклада показва още необходимостта от реформи за
оптимизация и ефективно ползване на налични ресурси, както и нуждата от инвестиции в здраве с гаранция за
дългосрочна възвращаемост.

В допълнение доклада предлага устойчиви решения базирани на анализа на наличните данни у нас, както и
показва работещи примери от икономически развити европейски здравни системи, които биха могли да се
адаптират и приложат у нас.

5 идеи за подобрение на здравеопазването у нас

Докладът посочва поне 5 идеи, чиято реализация би донесла подобрения на здравната система. Те биха се
отразили благоприятно на здравния статус на населението, достъпа до здравни услуги и повишаване на
благосъстоянието:

Превенция, скрининг и иновативна медицина;
Инициативи за дигитализация
Промяна от ИТ-здравеопазване към истинско Дигитално здравеопазване;
Нужда от реална реформа на модела на финансиране на системата;
Ефективно използване на европейските фондове.

Всяка една от идеите могат да допринесат както за ефективно разходване на средства за здраве, така и да
допринесат за подобрение на здравето на всеки един български гражданин.

Прочетете повече: Пълен доклад (на български език) и Резюме (брошура).

Номинации

Категория "Малки и средни предприятия"

В тази категория има 137 компании. Номинираните са "Джингов, Гугински, Кючуков и Величков", Джобтайгър и Ейч
Ар Кансълтинг Партнърс.

Категория "Корпоративни членове"

В тази категория има 68 компании. Номинираните са Адвокатско дружество "Пенков, Марков и партньори",
Менпауър България и Фондация "Америка за България".

Категория "Големи корпорации"

В тази категория членуват общо 117 компании. Номинираните по азбучен ред са AES България, КонтурГлобал
Марица Изток 3, Джонсън и Джонсън България.

За Наградите AmChampion

Идеята за наградите датира назад до 2019 г. Целите на наградите включват публично признание на най-активните
и ангажираните от членовете за предходна година. Също така, бидейки награда на общността – инициативата
фокусира вниманието върху онези членове, които са били най-активни в дейностите на Камарата. Наградите,
базирани на стабилни критерии и проверени данни, изразяват благодарност към всички членове.

Нещо повече, наградите подчертават множеството възможности, които нашата бизнес-платформа предоставя за
дейности към общността ни и към българската икономика. Разбира се, подобен проект увеличава
разпознаваемостта на Американската търговска камара в България и удовлетвореността на членовете.



За Американска търговска камара в България

Американската търговска камара в България (AmCham Bulgaria) е гласът на Трансатлантическата икономика в
България вече над 28 години. Тя обединява над 300 американски, мултинационални и български компании с
доказана репутация.

Камарата членува в обединението на Американските търговски камари в Европа (ACE, AmChams in Europe),
партньор е на Търговската камара на САЩ (U.S. Chamber of Commerce) във Вашингтон. Подкрепя Инициативата
"Три морета" от 2019 г. Камарата има офиси в София, България и Вашингтон, САЩ.

Доклади

Доклад "Здравеопазването като инвестиция" - юни, 2021 г.

Доклад "Декарбонизация на българската електроенергетика" - 01.2022 г.

Обновен доклад "Декарбонизация на българската електроенергетика" – 08.2022

Американските инвестиции в България (1990 – 2016)

Според проучване на УНИЦЕФ, 47% от децата в България или всяко второ дете, е преживяло някакъв вид
насилие до 18-годишна възраст. Специално развит детски център, помага на деца, които са преживели или са в
риск от насилие, както и техните семейства.

"Зона заКрила" е проект на Фондация "Асоциация Анимус" и място, на което децата и техните семейства могат да
потърсят подкрепа и съдействие, каза в предаването "Радиокафе" ръководителят на центъра Ани Торозова.

"В нашето общество битува схващането, че децата, които са жертва на насилие са от семейства, които имат
различен статус. Насилието няма социален статус, няма етнос", добави Торозова.

В "Зона заКрила" са въведени специализиран подход и услуги, които обединяват юридически, медицински,
психологически и социални практики и са приятелски насочени към детето, чрез определени процедури и
подходяща среда.

"Центърът предлага комплексна грижа, по отношение на децата, които са жертва на насилие и техните семейства.
На практика, всички специалисти се обединяват, за да работят под един покрив, по отношение благосъстоянието
на детето и излизане от ситуация на насилие, което е ценно и иновативно", добави Ани Торозова.

Децата и семействата, жертва на насилие, могат да потърсят безплатна помощ на ул. "Екзарх Йосиф" №85, в
София или да се обадят на телефоните за връзка с центъра - 02/9835305; 02/9835403. "Зона заКрила" разполага и
с със спешен денонощен телефон за връзка – 0876692280.

Подробности можете да чуете в звуковия файл.

На 12 октомври се отбелязва Денят на българската община и местното самоуправление. По този повод община
Златица предприе инициатива за облагородяване на пространства около участък от ул. "Кашана", който се
ремонтира със средства на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и
Геотрейдинг АД по Благотворителна програма "Българските добродетели".

За цялостния завършек и реновирането на улицата кметът Стоян Генов и служители от общината, съвместно с
представителите на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН засадиха нови 60 фиданки клен "Негундо". Това е ценен
дървесен вид, който често се използва като парково дърво и има изключителна декоративна стойност заради
необичайната окраска на зеленината. Инициативата по озеленяването е част от цялостната рехабилитация на ул.
"Кашана" по Благотворителна програма "Българските добродетели" на Група ГЕОТЕХМИН и програмата "Нашето

Заглавие: 47% от децата в България са преживели някакъв вид насилие
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зелено утре", които се реализират в партньорство с община Златица.

В засаждането участваха представители на компаниите дарители – Доминик Хамерс, изпълнителен директор на
Геотехмин ООД, инж. Славей Иванов, зам.-генерален директор "Производство", инж. Иван Кунчев, директор на
Обогатителния комплекс на Елаците-Мед, зам.-кметът на Златица Илия Македонски, кметският наместник на с.
Карлиево Ненко Миндилов, както и мениджъри и служители от фирмите и общината. Специален гост на
инициативата бе Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в
Република България, която бе на официално посещение в Средногорието по случай празника.

"Тук сме за да отбележим празника по един нетрадиционен начин. За нас, като община, той не е нетрадиционен,
защото в продължение на трета година отбелязваме 12 октомври чрез засаждане на дръвчета по реновираните
улици на община Златица. Специално избрахме ул. "Кашана", защото тя е емблематична, знакова в проекта за
седем улици, по който ние работим – подменяме водопровод, асфалтова настилка, тротоари и улично осветление.
Финансовата подкрепа, която ни оказват Група ГЕОТЕХМИН и дружествата – Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД,
Геострой АД и Геотрейдинг АД ни дава възможност да реализираме този проект", каза кметът на Златица Стоян
Генов. Той благодари лично на проф. Вутов и на ръководителите и на екипите на фирмите за осигурените средства
и подчерта, че те винаги са помагали на общината. Кметът напомни, че от началото на мандата до сега в Златица
са засадени повече от 400 дървета с труда на общинските служители и на фирмите дарители.

Силвия Георгиева благодари за поканата, като каза, че това е празник не само на самите общини и хората, които
работят в тях, но и на всички граждани. "Предимство за мен и моите колеги е, че можем да пътуваме навсякъде и
можем да сравняваме и оценяваме труда, който полагат кметовете и общинските администрации, за да се
развиват населените места и сме още по-щастливи, че тук можем да видим изключително добрата съвместна
работа между общината и големия бизнес", каза Георгиева и благодари от името на сдружението на проф. Вутов и
Доминик Хамерс за интелигентния и устойчив начин, по който помагат на населените места, в които оперира
Групата.

Доминик Хамерс благодари на Силвия Георгиева за хубавите думи. "Група ГЕОТЕХМИН е дългосрочен партньор
на общините от Средногорието. Важно за нас е не само да развиваме своя бизнес, а и да сме част от устойчивото
и успешно развитие на региона. Затова подкрепяме чрез нашата програма "Българските добродетели" проекти,
които са значими за общините. Ремонтираме улици, болници, училища, правим ново енергийно ефективно
осветление. Целта е да повишаваме качеството на живота на местното население, защото тук, също така, живеят и
нашите служители", каза изпълнителният директор на Геотехмин ООД. Хамерс припомни, че Благотворителната
програма "Българските добродетели" е създадена през 2018 г. по инициатива на управителя на Геотехмин ООД,
проф. Цоло Вутов. Средствата по нея се осигуряват от 4 дружества от Групата – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой
и Геотрейдинг. "Дърветата, които ще засадим днес, са дарени в рамките на инициативата "Нашето зелено утре" –
част от програмата "Българските добродетели". През 2020 и 2021 г. в Златица по "Нашето зелено утре" сме
засадили над 400 дървета и храсти. Убеден съм, че днешното облагородяване ще направи ул. "Кашана" по-красива
и ще бъде чудесен завършек на проекта", допълни Хамерс.

"Нашето зелено утре" е дългосрочен проект на Група ГЕОТЕХМИН от 2011 г. за подобряване на
биоразнообразието и околната среда в общините, в които Групата развива дейност. От 2020 г. той се осъществява
с дарения на четири дружества – Геотехмин, Елаците-Мед, Геострой и Геотрейдинг. Представители на общините
определят площите и подходящите видове за озеленяване, съобразно климатичните особености, местните
почвени характеристики и т.н.

След началото на пандемията фирмите от Група ГЕОТЕХМИН подписаха споразумения с пет общини – Златица,
Пирдоп, Мирково, Етрополе и Чавдар и подкрепят важни за местните хора проекти. За 4 години са реализирани 80
проекта в над 10 общини. Най-голяма част от тях са в областите околна и градска среда и подобряване качеството
на живот в населените места. Групата непрекъснато надгражда проектите за корпоративна социална отговорност
и през миналата година включи деца и ученици. През 2022 г. направи и конкурс, в който участват ученици от 13
училища партньори, в това число от СУ "Паисий Хилендарски" и Професионална гимназия "Златица".

Цялостната рехабилитация на една от важните артерии на града е от особена важност за общината и местната
общност. Проектът включва подмяна на водопровода, нови тротоари, цялостно асфалтиране, както и подмяна на
уличното осветление. Ремонтът скоро ще приключи.

Изследователски екип на катедра "Медии и обществени комуникации" представи резултати от свое изследване в
рамките на експертната среща на тема "Добрите практики в развиване на медийната грамотност в България и в
Германия".

Заглавие: Екип на катедра "Медии и обществени комуникации" представи свое изследване на експертна среща
по медийна грамотност
Дата: 13.10.2022 20:06
Медия: Университет за национално и световно стопанство
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Преподаватели от катедрата са във финалната фаза на тригодишен проект по НИД на УНСС на тема "Обучителни
практики по медийна грамотност в България", а на форума гл. ас. д-р Иван Вълчанов представи резултатите от
анкетно проучване сред 534 български учители. Според резултатите българските педагози имат готовност да
интегрират теми, свързани с медийната грамотност, в своите учебни предмети. Основните ключове това да се
случи са ясна държавна политика и наличие на обучения за учители, както и учебни ресурси.

В събитието, организирано от "Коалиция за медийна грамотност" и фондация за свободата "Фридрих Науман",
участваха още Пролет Велкова от СЕМ, германските експерти по медийна грамотност Изабела Шмит и Янис Хан,
изследващи именно интегрирането ? във формалното образование, както и Иглика Иванова от Експертния съвет
по медийна грамотност към Министерство на културата. Панелистите и гостите се обединиха около идеята, че
ключът към бързото повишаване на медийната грамотност, е общи усилия на всички заинтересовани страни,
работещи по темата.

Проектът на членовете на катедрата по медии и комуникации в УНСС включва още интервюта с експерти,
задълбочен литературен преглед на дефиниции и концепции за медийна грамотност, анализ на стратегически
документи, чуждестранни практики и ресурси за обучение. Резултатите от отделните изследвания ще бъдат
публикувани в научни статии в престижни научни списания в областта на комуникациите и педагогиката, а целият
проект ще бъде представен в монография, която ще излезе от печат до края на 2022 г.

Цялото събитие можете да проследите във видеото.

Информационна кампания за борба с рак на гърдата и рак на яйчниците стартира през октомври 2022 г.

Безспорно грижата за външния вид и шопингът са в ДНК-то на всяка жена, колкото и заета да е тя, затова чрез
кампанията по интерактивен начин организаторите питат дамите: "Обичаш ли себе си?". Целта е да провокират и
насочат тяхното внимание по въздействащ начин към важността на редовните прегледи при общопрактикуващ
лекар, гинеколог и мамолог. Профилактиката е единственият и най-сигурен начин за ранна диагностика, когато
лечението може да бъде максимално ефективно, отбелязват организаторите на кампанията.

"Щастлива съм, че и през този октомври "Една от 8" ще реализира такава провокативна кампания и че Магазини
Mania са наш дългогодишен партньор. Безкрайно им благодарим, че прегърнаха идеята. До края на октомври в
над 400 пробни на магазини Mania в 20 града в цялата страна, дамите ще се изправят пред интересно
предизвикателство. Оглеждайки се в огледалото, докато избират своя тоалет, те ще виждат стикер с QR код. При
сканирането му ще научат колко често и на какви прегледи трябва да ходят, за да са сигурни, че полагат
необходимите грижи за себе си. Зад кампанията застават Националното сдружение на общопрактикуващите
лекари и дизайнерът Вяра Ценева, която подготви уникално бижу, което ще се продава с благотворителна цел",
каза Гергана Богданова, управител на Фондация "Една от 8".

Председателят на УС на НСОПЛБ доц. Любомир Киров призова дамите всяка година да посещават личния си
лекар за профилактичен преглед. Той допълни: "Ползвайте възможностите, които системата осигурява за ехо- и
мамографии. Правете и редовно самопрофилактика. Когато това се превърне в рутинна практика, шансовете да се
предотвратят по-сериозни усложнения своевременно се увеличават".

Челистина Маринова, представител на магазини "Mania" – една от водещите франчайз вериги за дрехи втора
употреба и нови outlet дрехи и обувки в България, на свой ред заяви: "За поредна година компанията е прегърнала
каузата на фондацията "Една от 8". Благодарни сме, че отново разгръщаме кампанията заедно, тъй като ние
припознаваме тяхната мисия. В рамките на месеца в пробните на нашите магазини клиентите ни ще намерят
материал с полезна информация за важността на профилактичните прегледи. Разгръщаме кампанията и на
нашия сайт. Сигурни сме, че заедно ще провокираме дамите да обърнат внимание на тяхното собствено здраве".

Дизайнерът Вяра Ценева ще се включи активно в кампанията, като изработи тематично бижу, което се продава с
благотворителна цел и 50% от направените продажби до края на октомври ще дари на фондация "Една от 8".

Дамите могат да получат и допълнителна информация за профилактиката, симптоматиката и лечението на рака
на гърдата и рака на яйчниците под формата на видеа с водещи специалисти. Те са достъпни в YouTube канала на
"Една от 8" и интернет портала www.azcare.bg.

Заглавие: Започва кампания за превенция на рака на гърдата и на яйчниците
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Екипът на фондация "Нана Гладуиш - Една от 8" подкрепи пациентки на МБАЛ "Уни Хоспитал" – Панагюрище с
програмата си "Сърдечни приятелки". Екипът гостува в лечебното заведение по покана на д-р Росица Кръстева,
началник на Онкологичния център.

Д-р Кръстева приветства гостите и подчерта, че партньорството с фондацията е изключително полезно и
пациентките с онкологични заболявания могат да разчитат винаги на подкрепа и разбиране.

В срещата участваха жени, които в момента преминават лечение, такива, които са в ремисия, както и жени, при
които болестта е прогресирала. Пациентките споделиха много емоционални и съкровени истории.

Екипът на Една от 8 представи всички аспекти на живота с рак на гърдата, както и видеа с отговори от водещи
специалисти в областта на онкологията, гинекологията и кинезитерапията. Дамите получиха практически съвети и
безплатни информационни брошури.

"Сърдечни приятелки" е национална мобилна програма за подкрепа на жени с диагноза рак на гърдата,
подпомогнала стотици пациентки в цялата страна.

Над 1000 души стоят с доброволния си труд зад дигиталната платформа за дарения Подкрепи.бг. Целта е да се
подкрепят нуждаещите се и организации, които им помагат. Идеята за платформата възниква преди повече от
година, когато след скандала с HelpKarma, IT специалисти се обединяват и решават да създадат нова напълно
прозрачна система за дарения. В началото на 2021 г. регистрират Сдружение с нестопанска цел "Подкрепи БГ",
със седалище в гр. София.

Скандалът с отклоняването на дарения, направени през HelpKarma, създаде недоверие в подобни платформи и в
същото време доведе до вакуум в този сектор и липсата на инструменти, през които хората да помагат за различни
каузи.

Подкрепи.бг стартира работа официално преди малко повече от месец.

"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", каза Георги Иванов,
който е член на сдружението. В рамките на инициативата вече са стартирали три кампании - в помощ на
незрящите деца от специализираното училище в гр. Варна, на Кризисния център за пострадали от насилие към
фондация "Пулс" в гр. Перник, а отскоро и за наводнените карловски села - Богдан, Каравелово и 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 за наводнените карловски села екипът на Подкрепи.бг се спира на Гората.бг и на 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

Дата: 13.10.2022 16:36
Медия: Средногорие медия 

Заглавие: Над 1000 доброволци дават живот на нова дигитална платформа за дарения
Дата: 13.10.2022 14:29
Медия: Mediapool.bg
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трудно!", казва Георги Иванов.

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, поради недостатъчното държавно такова.

За да продължи да развива функционалностите на платформата, 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.

Децата с нарушен слух вече могат да ползват един нов вид електронни образователни ресурси – видеоуроци със
субтитри.

Поредицата от видеоуроци по български език и литература със субтитри в подкрепа на ученици със специални
потребности от 1. до 4. клас е създадена като съвместен проект между Издателска група "Просвета" и
доброволците от Глоубъл Деливъри Център на Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Уроците ще могат да се ползват в електронната образователна платформа е-просвета. Голяма част от тях са в
секция "Безплатно съдържание" и достъпът до тях е свободен – необходима е само регистрация, като тя е
безплатна.

Специалните уроци изцяло покриват учебното съдържание по български и литература за 1. – 4. клас. Субтитрите
улесняват малките ученици да възприемат пълноценно съдържанието. Самите видеоуроци пък дават възможност
на децата да учат със собствено темпо, като същевременно вървят в крак със своите съученици.

"Липсата на онлайн образователни ресурси е съществен проблем в обучението на децата със специални
потребности. Достъпът до качествено, приобщаващо и ангажиращо образование означава по-добър шанс за тях.
Ето защо ние от "Просвета" си партнираме с HPE в проекта им Subtitling Heroes ("Герои на субтитрите"), иницииран
от компанията съвместно с Фондация "Заслушай се". Основна цел на инициативата е да подпомогне децата с
увреждания, техните родители и учители", коментираха от издателството.

Представители на HPE разказват за вдъхновението зад идеята:

"Subtitling Heroes, който стартира като инициатива за онлайн доброволчество по време на най-големите
ограничения, наложени от COVID-19, към днешна дата е утвърден като една от дългосрочните и най-устойчиви
доброволчески инициативи на HPE в локален мащаб. Гордеем се, че заедно с нашите партньори успяваме по
един съвсем директен начин да допринесем за това образованието да бъде по-достъпно за децата с нарушен слух
и се надяваме, че и други компании, които поставят действителен фокус върху своята корпоративна социална
отговорност, ще бъдат вдъхновени за проекти в полза на хората с различни способности."

Миналата година "Просвета" създаде и серия видеоуроци на жестов език в помощ на ученици със слухови
проблеми. Те също могат да се ползват безплатно в е-просвета.

Поименната студентска стипендия "Проф. Марин Дринов" е учредена от Община Панагюрище и "Асарел-Медет" АД
през 2009 година по повод 170-та годишнина от рождението на бележития българин – проф. Марин Дринов, чийто
житейски път тръгва от Панагюрище. Средствата за стипендията се осигуряват от "Асарел-Медет" АД по силата на

Заглавие: Видеоуроци със субтитри за деца със специални потребности
Дата: 14.10.2022 12:31
Медия: Долап БГ

Заглавие: Млада дама е тазгодишната носителка на Дриновската стипендия за тази учебна година
Дата: 14.10.2022 10:01
Медия: Телемедиа
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дарителски договор, който се сключва между изпълнителния директор на дружеството и кмета на общината.
Стипендията се присъжда всяка година на млад, находчив и умен панагюрец, който учи във висше учебно
заведение в чужбина. По този начин се съхранява българската възрожденска традиция да бъдат подкрепяни и
стимулирани знаещите и можещи панагюрски деца. 
Комисия за определяне на носителя на поименна студентска стипендия "Проф. Марин Дринов", назначена със
заповед на кмета на Панагюрище Никола Белишки, след прецизно разглеждане на представените документите
определи за носител на поименната студентска стипендия "Проф. Марин Дринов" за учебната 2022/ 2023 година
Яна Маринова Кушлова – студентка редовно обучение в Лондонски университет Роял Холуей – Великобритания,
специалност "Физика".

Яна Маринова Кушлова е един от най-резултатните и бързоразвиващи се в много сфери студенти. Успешно е
преминала три стажа през лятото на 2022 година, първият от тях е като учител в основно училище и гимназия,
вторият в лабораторията по Оптомеханика към факултета по физика, а третият в една от най-големите компании в
сектора на енергетиката във Великобритания. Броят на защитените стажове е рекорден, спрямо всички нейни
колеги. Г-жа Кушлова представи пред комисията множество сертификати и препоръки: "Яна е умен и
изключително способен студент, както и много ангажирана и мотивирана личност", са малка част от прекрасните
думите на нейните ментори. 
Стипендията ще бъде връчена на официална церемония на 20 октомври 2022 година (четвъртък), от 11:00 часа, в
Къща-музей "Проф. Марин Дринов", като част от събитията, посветени на 184-та годишнина от рождението на
именития панагюрец.

Иво Ценов и Тенко Николов…

Те са 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.

Двамата 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.

Иво Ценов и Тенко Николов са от онези българи, посветили делата си на общозначима цел, чиито действия
вдъхновяват и палят искрата на стремежа към по-светло бъдеще у другите.

Ако тяхната кауза е и ваша, подкрепете ги и гласувайте ТУК

Кой ще е "Будител на годината 2022" ще стане ясно на тържествена церемония, която традиционно ще се проведе
и излъчи от 21 часа на празничния 1 ноември, на сайта на БНР и в социалните мрежи.

КАМПАНИИ

24rodopi.com/Образование

Детското благотворително движение "Ръка за помощ" при СУ "Петко Рачов Славейков" отбеляза своя рожден ден.
Тази година добротворците празнуват не само своята 26-та годишнина, но и промяната на ръководителя на
движението.

Заглавие: Иво Ценов и Тенко Николов – меценатите от SiteGround, номинирани за Будител на 2022-ра
Дата: 14.10.2022 09:02
Медия: Българско национално радио

Заглавие: "Ръка за помощ" на 26 години! Доброволците събраха 950 лева за Габи за едно междучасие
Дата: 07.10.2022 14:12
Медия: Родопи 24
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Основателката на "Ръка за помощ" Снежана Сиракова за първи път дойде като гост на тържеството, след като се
пенсионира след дългогодишната си активна преподавателска и доброволческа дейност. Трогателно бе
предаването на ръководството в ръцете на младата учителка по английски език Христина Янева, която всъщност
вече работи с децата и организира своя първи благотворителен базар днес в помощ на Габи. "Славейковци" от 7
клас разположиха огромна трапеза от домашно приготвени вкусотии на входа на училището и само за голямото
междучасие успяха да продадат всичко и да съберат за лечението на Габи точно 950,60 лева.

Тържеството продължи в актовата зала на училището с голяма торта и много трогателни слова. Директорът Милко
Багдасаров благодари на Снежана Сиракова за всички добри дела и възпитанието на децата през годините. Тя от
своя страна подари на децата и на училището последното си стихотворение, написано специално за случая:

"Искам да ме събуждат и къпят в

росата на родопски билки.

Искам да ме хранят с любовта на родопчани.

Искам да ме приспиват с песни – родопски.

До мен искам да си Ти – Любов:

Дарена от Бог!"

С това стихотворение и с обръщение към децата Снежана Сиракова предаде властта, образно казано, на своята
бивша възпитаничка Христина Янева. Младата учителка обясни своето притеснение от поемането на голямата
отговорност да продължи този грандиозен труд, но и спокойствието си, че с тези деца, които днес изнасят всичката
работа на гърба си, ще се справи безпроблемно. И двете споделиха, че без подкрепата на директора Милко
Багдасаров и всички колеги в училището, цялостната им дейност би била трудна.

Останалото са разкази за миналото, планове за бъдещето, свещи на тортата, изпяване на песничката за "Честит
рожден ден" и един незабравим празник!

Да бъде "Ръка за помощ" днес и още дълги години!

Детското отделение на Университетска болница "Канев" получи дарение от кампанията "Българската Коледа",
съобщиха от лечебното заведение.

Това е ултразвукова система за педиатрична диагностика. Апаратът позволява ехографско изследване на
пациенти от нулева вързраст, за диагностика на сърдечно- съдовата система, храносмилателната и отделителната
система, както и за трансфонтанелно изследване на централната нервна система при бебета. Ехографското
изследване е съвременен неизвазивен метод, който позволява бърза диагностика, същевременно с това е
абсолютно безвредно и не натоварва с никакви лъчения детския организъм. Прецизната апаратура ще бъде
използвана от пациентите както на неонатлология, така и за всички педиатрични пациенти в болницата, които
имат нужда от това изледване.

"Изключително сме благодарни за дарението, защото за нас здравето, прецизната диагностика и лечението на
нашите пациенти е от най- голямо значение. Приветствам инициативата Българската Коледа , а на тези които
даряват благодарим." Това каза д-р Ева Цонкова, началник на Отделение Педиатрия на Университетска болница
"Канев".

Д-р Ева Цонкова, началник на Отделение Педиатрия, изрази своята благодарност

Детското отделение на университетска болница "Канев" с дарение от кампанията "Българската коледа".

Заглавие: Педиатрията на УМБАЛ "Канев" с дарение от "Българската коледа"
Дата: 07.10.2022 14:37
Медия: TVN-Bulgaria

Заглавие: УМБАЛ "Канев" получи дарение от "Българската Коледа"
Дата: 07.10.2022 15:06
Медия: Dunavmost
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Отделението по педиатрия получи ултразвукова система за педиатрична диагностика от благотворителната
инициатива "Българската Коледа".

Апаратът позволява ехографско изследване на пациенти от нулева възраст, за диагностика на сърдечно- съдовата
система, храносмилателната и отделителната система, както и за трансфонтанелно изследване на централната
нервна система при бебета. Ехографското изследване е съвременен неизвазивен метод, който позволява бърза
диагностика, същевременно с това е абсолютно безвредно и не натоварва с никакви лъчения детския организъм.
Прецизната апаратура ще бъде използвана от пациентите както на неонатлология, така и за всички педиатрични
пациенти в болницата, които имат нужда от това изследване, обясниха от лечебното заведение.

"Изключително сме благодарни за дарението, защото за нас здравето, прецизната диагностика и лечението на
нашите пациенти е от най- голямо значение. Приветствам инициативата Българската Коледа , а на тези които
даряват благодарим." Това каза д-р Ева Цонкова, началник на Отделение Педиатрия на Университетска болница
"Канев".

Болница в Турция дава надежда на семейството

Момченце от пловдивското село Браниполе се нуждае от помощта ни, за до проходи. Мерт, който е на 5 години и 6
месеца, е с диагноза спастична церебрална парализа на долни крайници от рождение.

Родителите провеждат консултации с болница в Турция за лечение, от където получават надежда. От болницата
съобщават, че могат да им помогнат и детето им да проходи, но лечението е дълго и бавно, предстоят тестове и
прегледи за потвърждение на диагнозата.

След тези всички тестове, които са на стойност 14,950€, ще се планира операция и активна, ежедневна
рехабилитация.

Сумата е непосилна за младото семейство. Затова те се обръщат с молба към всички добри хора да помогнат.

Всеки, който има желание и възможност, може да дари средства чрез:

Дарителска сметка в "Първа Инвестиционна Банка" АД:

BG53FINV91501317634368

Титуляр на сметката: Майка – Шениз Хакъ Хасанова

Втора кампания от инициативата на "Капачки за Бъдеще" ще се проведе тази събота – 8 октомври в Димитровград.
Тя ще бъде във времето от 10.00 до 13.00 на площада пред общината. Всеки, който е събрал кенчета и капачки
може да ги донесе на място.

Пунктът за Димитровград се намира в НЧ"Христо Ботев -1902″-ул."А.Кънчев"№ 2 над бившия магазин "Бузлуджа",
съобщават от читалището. По време на събитието ще бъдат наградени участниците от училища и детски градини в
екоконкурсите на читалището.

Димитровград е третият град в страната, който учредява "Клуб за бъдеще"- клонове на "Капачки за Бъдеще".
Идеята е да се комуникира по-лесно, да се организират месни кампании, да се включват доброволци в различни
инициативи.

Организаторите в София осигуряват сувенири, които ще се продават благотворително и ще отидат за каузите на
кампанията. Такива сувенири ще се предлагат на събитието в събота в Димитровград. Припомняме, че целта на
кампанията е набиране на средства за закупуване на детска линейка.

Заглавие: 5-годишно момченце от Пловдивско се нуждае от помощта ни, за да проходи
Дата: 07.10.2022 16:30
Медия: Трафик Нюз

Заглавие: Кампанията "Капачки за бъдеще" в Димитровград на 8 октомври
Дата: 07.10.2022 18:25
Медия: Asenovgrad.NET

https://trafficnews.bg/plovdiv/5-godishno-momchentse-plovdivsko-se-nuzhdae-pomoshtta-ni-da-258440/
https://www.asenovgrad.net/news/551120/kampaniyata-kapachki-za-badeshte-v-dimitrovgrad-na-8-oktomvri


Поредната мащабна благотворителна кампания за събиране на капачки и стотинки за закупуването на детска
линейка и медицинска апаратура в помощ на хиляди бебета и деца, организирана от сдружение "Аз вярвам и
помагам", ще се състои днес - 8 октомври (събота) във Варна.

Желаещите да се включат в акцията могат да предадат събраното на обособения пункт пред Катедралния храм
"Св. Успение богородично" , от 9,00 ч. до 14,00 ч.

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

Стотици граждани, сред които семейства с малки деца, се включиха в благотворителното събиране на
пластмасови капачки и стотинки за набиране на средства за купуването на детска линейка. На събитието има и
благотворителен дарителски базар, на който се предлагат рекламни материали (чаши, тениски, магнити,
ключодържатели, ароматизатори и други) с логото на кампанията. Проявата е пред Катедралния храм в центъра
на Варна и е организирана от сдружението "Аз вярвам и помагам". В нея се включиха и множество доброволци.
Кампанията се организира от седем години, стартирахме през 2015 г. като малка квартална инициатива, каза за
БТА инициаторът и председател на благотворителната кампания Владислав Николов. Той припомни, че за седем
години са събрани и предадени 219 тона капачки, като днес се очаква да се съберат още няколко десетки тона. От
2015 г. досега са дарени 22 различни медицински апаратури на МБАЛ "Св. Анна" и АГ-болницата във Варна. Сред
даренията са аспираторна система за торакален дренаж, мобилна аспирационна система за пневмоторакс,
кувьози, монитори и други.
Този път набираме средства за детска линейка, каза Николов и допълни, че засега са събрани около 260 000
лева. По думите му, необходими са още 10 000-15 000 лева, за да завърши проектът. Той бе категоричен, че днес
ще бъде събрано необходимото количество, за да се осигурят останалите средства за линейката.
В сравнение с първото събиране, интересът към кампанията нараства с хиляди, каза още Николов. По думите му,
в събирането на капачки се включват не само хора от Варна, тук пристигат капачки от Попово, Силистра, Разград,
от Ветрино, от цяла Североизточна България. 

За по-малко от седмица за лечението на 31-годишния Андрей Андреев от Момчиловци е събрана сумата от над 47
000 лв., в това число 9 805.50 лв. само от дарителските кутии в Момчиловци. Така спешното лечение на Андрей в
Турция е обезпечено, плюс рехабилитация по време на престоя. Припомняме ви, младият мъж страда от
множествена склероза. Заболяването прогресира с всеки изминал ден и лечението му е повече от спешно.
"Уважаеми жители на Момчиловци и хора с големи сърца от близо и далече, в България и извън границите й, на
всеки един от вас нека се върне стократно добрината! Защото да имаш голямо сърце не тежи, само помага",
написа кметът на Момчиловци Сийка Суркова.
Дарителските кутии са върнати отново в търговските обекти. Защото Андрей ще има нужда от сериозна подкрепа и
след това. 
IBAN : BG82UBBS80021042100240
BIC: UBBSBGSF
БАНКА ОББ
(в лева)
ЕЛКА ИВАНОВА АНДРЕЕВА
Майка на Андрей

Заглавие: Акция за събиране на капачки и стотинки се провежда днес във Варна
Дата: 08.10.2022 08:30
Медия: Черно море

Заглавие: Стотици граждани във Варна се включиха в кампанията за събиране на пластмасови капачки за
осигуряване на средства за детска линейка
Дата: 08.10.2022 13:00
Медия: Утро Русе

Заглавие: За по-малко от седмица се събраха средства за спешното лечение на млад мъж от Момчиловци
Дата: 08.10.2022 17:10
Медия: Kardjali.bgvesti.NET

https://www.chernomore.bg/a/2-varna/245444-aktsiya-za-sabirane-na-kapachki-i-stotinki-se-provezhda-dnes-vav-varna
https://utroruse.com/article/856842/
https://www.kardjali.bgvesti.net/news/551169/za-po-malko-ot-sedmitsa-se-sabraha-sredstva-za-speshnoto-lechenie-na-mlad-mazh-ot-momchilovtsi


Десетки кюстендилци дариха пластмасови капачки за детска линейка. Кампанията "Капачки за бъдеще" се
организира за трета година в града под "Хисарлъка", предаде Focus.
Освен капачки, в рамките на благотворителната инициатива, се събираха кенчета и пластмаса, подходяща за
рециклиране. "Организираме извозването и предаването им във вторични суровини, а със събраните средства
отново ще подкрепим каузата на "Капачки за бъдеще", каза един от организаторите на кампанията в Кюстендил –
Елеонора Василева.

В кампанията участваха много хора, включително представители на детски градини, училища и институции. Всички
те получаваха напечатени на рециклирана хартия грамоти, а за най-малките имаше и лакомства.
Средствата от кампанията ще бъдат дадени за закупуването на трета детска линейка. Преди да се заемат с
линейките, доброволците от "Капачки за Бъдеще" подмениха най-старите кувьозите в болниците в цяла България,
след което помогнаха и с още десетки медицински апарати за детски, родилни и неонатални отделения.

Снимки: Георги Георгиев

Целта е 21-годишният студент да проходи и да може да се грижи сам за себе си

30 000 евро за операция на гръбначния стълб и още около 20 000 евро за интервенция на ръцете са нужни на 21-
годишния студент Васил Иванов от Ново село, съобщава Русе Медиа. Младежът, който учи в Русенския университет,
е с диагноза детска церебрална парализа, а с подобряване на физическото му състояние са се ангажирали вече
лекари от болница в Турция.

Васко и майка му Ивелина Иванова прекараха два месеца през лятото в турската клиника, където на младежа
бяха правени процедури с робот. Целта е Васко да проходи дотолкова, доколкото да може да се грижи сам за себе
си. Според лекарите са необходими поне още две години да се правят подобни процедури, като междувременно
обаче искат да оперират гръбначния стълб, за да се подобри състоянието на Васко. В момента той е прикован в
инвалидна количка и за него се грижи изцяло майка му, която дори ходи на лекции с него, за да води записки и да
може той да учи.

Ако искате да помогнете на Васко, може да го направите по дарителската сметка:

IBAN : BG86 BPBI 7921 4046 3276 01

BIC: BPBIBGSF

Васил Ивелинов Иванов

992 лева са събраните средства от благотворителния базар под надслов "Една усмивка може да направи по-
добър света", проведен от възпитаници на детските градини в Благоевград и техните учители.

Средствата бяха предоставено на ДСХ "Св. Петка" в областния център, като по време на посещението в Дома
малчуганите поздравиха потребителите и с кратка музикална програма.

В рамките на благотворителния базар жители и гости на града имаха възможност да закупят ръчно изработени
творби (пана) от малчуганите.

Заглавие: Десетки кюстендилци дариха пластмасови капачки за детска линейка
Дата: 09.10.2022 19:13
Медия: Вяра Нюз

Заглавие: Васко от Ново село се нуждае от още 50 000 евро за операции
Дата: 10.10.2022 08:57
Медия: Dunavmost

Заглавие: Да подариш усмивка! Деца от детските градини в Благоевград събраха близо 1000 лева и дариха на
потребителите на Дом за стари хора "Св. Петка" 
Дата: 10.10.2022 10:14
Медия: Струма

https://viaranews.com/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81/
https://www.dunavmost.com/novini/oshte-50-000-evro-sa-nuzhni-za-operatsii-na-vasko-ot-novo-selo
https://www.struma.com/obshtestvo/da-podarish-usmivka-deca-ot-detskite-gradini-v-blagoevgrad-subraha_198896/


Инициативата бе под егидата на ДГ "Усмивка" и се осъществи със съдействието на Община Благоевград.

Базарът бе организиран по повод Международния ден на усмивката, отбелязван в първия петък на м. октомври.

Детските заведения в Благоевград периодично организират благотворителни кампании, а целта е децата да бъдат
възпитани на милосърдие и готовност да оказват помощ на хора в нужда.

992 лева са събраните средства от благотворителния базар под надслов "Една усмивка може да направи по-
добър света", проведен от възпитаници на детските градини в Благоевград и техните учители.

Средствата бяха предоставено на ДСХ "Св. Петка" в областния център, като по време на посещението в Дома
малчуганите поздравиха потребителите и с кратка музикална програма.

В рамките на благотворителния базар жители и гости на града имаха възможност да закупят ръчно изработени
творби (пана) от малчуганите.

Инициативата бе под егидата на ДГ "Усмивка" и се осъществи със съдействието на Община Благоевград.

Базарът бе организиран по повод Международния ден на усмивката, отбелязван в първия петък на м. октомври.

Детските заведения в Благоевград периодично организират благотворителни кампании, а целта е децата да бъдат
възпитани на милосърдие и готовност да оказват помощ на хора в нужда.

Очакванията са срещу тях да бъдат получени около 17 хиляди лева

При последната благотворителна кампания "Аз вярвам и помагам", която се проведе на 8 октомври във Варна, са
събрани 22 тона капачки, съобщи нейният инициатор Владислав Николов пред БТА.

По думите му очакванията са при предаването им да бъдат получени около 17 хиляди лева. Николов допълни, че
все още не са преброени събраните в събота стотинки, тъй като се изисква технологично време.

Средствата са за детска линейка. До сега инициативата е събрала близо 260 хил. лева. Със събраните на 8
октомври капачки и стотинки вече може да бъде направена поръчка за автомобила, който след това ще бъде
оборудван с необходимата медицинска апаратура. Целта е линейката да бъде и неонатална т.е. да обслужва както
малки бебета, така и по-големи дечица, допълни Николов.

Кампанията "Аз вярвам и помагам" се провежда вече седем години. По думите на Николов за този период от
време са събрани и предадени 219 тона капачки. Благодарение на хората, които подкрепят инициативата, от 2015
г. досега са дарени 22 различни медицински апаратури на Многопрофилната болница за активно лечение "Св.
Анна" и Акушеро-гинекологичната болница във Варна. Сред даренията са аспираторна система за торакален
дренаж, мобилна аспирационна система за пневмоторакс, кувьози, монитори.

Всички сме запознати с тежката съдба, която сполетя хората от селата от община Карлово.

В началото на месец септември населените места от общината бяха откъснати от света заради тежките

Заглавие: Да подариш усмивка! Деца от детските градини в Благоевград събраха близо 1000 лева от
благотворителен базар и ги предоставиха на потребителите на Дом за стари хора "Св. Петка"
Дата: 10.10.2022 10:28
Медия: Вестник Струма

Заглавие: Благотворителна кампания събра 22 тона капачки във Варна
Дата: 10.10.2022 17:38
Медия: Варна дир бг

Заглавие: Врачани направиха дарение за пострадалите от наводнението в село Богдан
Дата: 11.10.2022 11:41
Медия: Конкурент

https://struma.bg/%D0%B4%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88-%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80/
https://dnes.dir.bg/varna/blagotvoritelna-kampaniya-sabra-22-tona-kapachki-vav-varna
https://www.konkurent.bg/news/16654781405254/vrachani-napraviha-darenie-za-postradalite-ot-navodnenieto-v-selo-bogdan


наводнения и проливните дъждове. Едно от тези места беше с. Богдан, където много къщи бяха под вода, а други
бяха отнесели или частично разрушени. И така врачани, подтикнати от желанието да помогнат на хората, които
бяха останали без домове и покъщнина, след това природно бедствие, взеха решение да даря пари, за да бъдат
закупени някои най-важни уреди от бита.

Дарение направи екипът на Младежки център - Враца и ДГ " Славейче" - гр. Враца от името на деца, родители и
учители от трета група "Звънче".
Вчера екипът на Младежки център - Враца предаде направените дарения на НЧ. "Просвета-1927", с. Богдан.

Нещата, които бяха закупени от Центъра за гражданите бяха следните - хладилник, пералня и двуетажно легло, а
от ДГ " Славейче" - гр. Враца - единайсет електронни котлони.
Екипът на Младжки център - Враца се надява поне малко да е облекчил съдбата на тези хора и напомня да не
забравяме, че най-важното е да сме човечни едни към други в тези тежки времена.

48-годишния Светлозар Дончев е самотен баща на две деца с диагноза с болест на Бюргер (Buerger's Disease).
Той е сред малкото хора с това заболяване у нас и от 2019 г. се бори, за да не бъдат ампутирани краката му.

Преди да заболее, Светлозар е имал сигурна и постоянна работа, с която е издържал и изхранвал двете си деца,
за които сам се грижи. Болестта обаче го прави нетрудоспособен и проблемите му започват да се задълбочават.
За съжаление поддържащата и животоспасяваща терапия на Светлозар не се покрива от НЗОК и той изпада в
невъзможност сам ди си купи скъпоструващите медикаменти за своето лечение, както и да закупи храна и дрехи
за двете си деца.

Когато всичко изглежда безнадеждно, приятели на Светльо проявяват милосърдие и солидарност и организират
няколко дарителски кампании, чрез които са събрани средства за лечението му в Турция. За терапията и
рехабилитацията му обаче сега са нужни още средства, с които мъжът не разполага.

Терапията на Светлозар се извършва със скъпоструващия медикамент "Проставазин", а необходимите за него
средства са 3000 лв. Поради заболяването си в момента Светлозар не е трудоспособен и няма никакви доходи.
Именно затова приятелите му решават да организират последна дарителска кампания, чрез която да бъдат
събрани необходимите средства за скъпоструващия медикамент.

"Всяко направено добро се връща и нека всеки един от нас да отвори сърцето си и да направи добро, с което да
помогне на Светлозар да оздравее и да се върне към нормалния си живот, работата и грижата за двете си деца",
призоваха приятелите на Светльо.

Сметката, по която може да дарите средства и да помогнете на Светлозар, е:

IBAN: BG26SOMB91301036661102
BIC: SOMBBGSF
Титуляр: Светлозар Николов Дончев
PayPal: Svetlozar Donchev
Телефон за връзка със Светлозар е: 0877717471

На 19 октомври – Деня на българския лекар, ще бъдат връчени традиционните награди на Български лекарски
съюз за принос в медицината и обявено името на носителят на голямата награда "Лекар на годината 2022". Тази
година ръководството на Български лекарски съюз реши да прегърне една от най-благородните каузи у нас -
"Българската коледа" и да призове всички гости и участници в церемонията да се включат в благотворителната
инициатива, съобщават от БЛС.
Официалната церемония по връчването на наградите ще се проведе в Националния исторически музей, а на
престижното събитие се очаква да присъстват над 200 гости. Присъстващите на събитието ще открият местата за
дарения в залите на НИМ, а за благородния дарителски жест - ще получат специално изработена значка на
Български лекарски съюз.
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"Българската Коледа" е благотворителна инициатива на Президента на Република България за подпомагане на
тежко болни деца, която се провежда неизменно от 2003 година до сега. "Ние, лекарите, помагаме ежедневно
като лечители, но искаме да дадем пример за съпричастност и човещина, и затова ще поканим гостите на
церемонията да се включат в благотворителната инициатива" - заяви д-р Иван Маджаров.
Всички набрани средства по време на церемонията ще бъдат дарени на "Българската Коледа". 
Възможните начини да подкрепите каузата "Българската Коледа" са: 
Чрез изпращане на SMS на кратък номер 1117 за А1, Vivacom и Yettel.
С всеки SMS дарявате 1 лев на дете в беда.
За абонати по договор стойността на един SMS е 1 лв.
За потребители на предплатени услуги на всички мобилни оператори стойността е 1,20 лв. с ДДС. 
С банков превод на:
Получател: БНТ, за "Българската Коледа"
IBAN: BG13UBBS80023300186210
BIC код: UBBSBGSF
Банка: Обединена българска банка. 
С превод по интернет с банкова карта или чрез ePay.bg.
Необходимо е да имате регистрирана в ePay.bg банкова карта или микросметка.
За дарение чрез микросметка не се начисляват такси.
Можете да използвате и международна кредитна карта. 

Продължава благотворителната акция за лечението на Фатме Мустафа от град Ардино. Тя е на 37 години и от две
години се бори с тежко онкологично заболяване – Екзоцервикс с метастази в черен дроб.

Благодарение на успешна дарителска кампания и лични средства Фатме Мустафа успява да завърши първия етап
от лечението си. Направен е скенер и резултатите са добри, има подобрение и шанс болестта да се овладее. Сега
лечението й продължава със специфичен вид имунотерапия, комбинирана с Таргетна терапия. Сумата нужна за
това е 288 000 лв.

Нека отново да се обединим и заедно да помогнем на Фатме за възстановяването й. Всеки, който желае да дари
средства може да го направи по посочената банкова сметка:

Банка: Postbank / Юробанк

IBAN:BG70BPBI79324061108501

BIC:BPBIBGSF

Титуляр: Фатме Улви Мустафа / Fatme Ulvi Mustafa

Гюнер ШЮКРИ

"С очите си видях бедата". Това е темата на конкурса за детска рисунка, който за поредна година вдъхнови малки
художници от цяла България да творят и да помагат на свои връстници, съобщават от пресцентъра на МОН.

От продажбата на техни картини до момента са събрани 6 490 лв. за децата на загинали или пострадали при
изпълнение на служебните си задължения пожарникари и спасители.

Конкурсът е традиционна инициатива на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" при
Министерство на вътрешните работи с партньорство на Министерство на образованието и науката. Той е част от
Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН.

На 13 октомври, Международен ден за намаляване щетите от бедствия, победителите в тазгодишното издание
бяха наградени на специална церемония в Националния дворец на децата.
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"Знам с колко трепет и желание децата чакат този конкурс. МОН подкрепя традиционно инициативата през всички
години на нейното провеждане като форма на изява на талантливите деца и готовност за участие в доброволчески
събития с общочовешка кауза. Всички участници са победители, а всяка инициатива, която развива знания и
умения, трябва да бъде подкрепяна." Това заяви заместник-министърът на образованието и науката д-р Мария
Гайдарова, която връчи наградите на малките художници от общообразователните училища и центровете за
подкрепа на личностното развитие. "Само с партньорство и единодействие можем да подготвим нашите деца за
всички предизвикателства, които ги очакват напред във времето", допълни тя.

Заместник-министър Гайдарова изрази увереност, че конкурсът ще продължи да приобщава все повече деца. Тя
изказа благодарност към организаторите и към всички участници за тяхната ангажираност и добротворчество.
Тази година до националния етап достигнаха над 520 творби. Победителите са тридесет и двама.

На 15 октомври – събота, в шест български града ще се проведе поредна акция от кампанията "Капачки за
бъдеще". В Стара Загора организатори на инициативата са Международен младежки център и Обществен
дарителски фонд. Каузата е закупуване на детска линейка.
В събота, от 9.00 до 13.00 часа, паркингът на ул. "Лубор Байер", намиращ се северно от Драматичен театър "Гео
Милев", ще бъде своеобразен пункт за смачкани алуминиеви кенчета и пластмасови капачки. Инициативата се
реализира за седми път.

Пункт за предаване на пластмасови отпадъци за кампанията "Капачки за бъдеще" отваря в Търговище. Той ще
работи в събота от 10:00 до 12:00 часа на паркинга на магазин "Кауфланд".

За първа година благотворителната кампания събира и метални кенчета. Целта е с парите от предадените за
рециклиране суровини да бъде закупена трета детска линейка.

Подробностите чуйте в интервюто на Стоян Стоянов с Янина Станчева, координатор на кампанията "Капачки за
бъдеще".

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Награда за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ ще бъде връчена от
Граждански форум. Тя е под патронажа на президента Петър Стоянов. Церемонията ще се състои в Аулата на Нов
български университет от 11.20 ч. В журито, селектирало наградените, е Юлиана Методиева – главен редактор на
"Маргиналия", която сподели пред БНР, че идеята за учредяването възниква веднага след започването на
войната.

"Българското правителство тогава се държа доста двусмислено. Чувахме предимно гласа на Корнелия Нинова,
която казваше, че Украйна има нужда само от хуманитарна помощ. Ние преценихме, че няма как да въздействаме
на правителството, но можем да мобилизираме гражданския свят. Това е нашият вик срещу Путин".

Срещахме се с доброволци, разказа тя в предаването "Преди всички".

"Те се връщаха от Украйна с натоварени в колите си бежанци. Имаше бяха най- различни хора. Много от тях
настаняваха украинците в собствените си къщи. Жаклин Вагенщайн веднага направи групи за събиране на
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настаняваха украинците в собствените си къщи. Жаклин Вагенщайн веднага направи групи за събиране на
хуманитарна помощ. Имаше и други. Българите се оказаха много щедри хора. Това е емпатия от най-висока
степен".

Наградата представлява пластика, изработена от младия скулптор Стефан Иванов.

"Тя е част от дрехата на Йовковия Серафим, който е символ на добротата".

Сега пак идва голяма вълна от бежанци, обясни Юлиана Методиева.

"Хотелиерите обаче споделят, че не са си получили парите за юни, юли и август. Украинците не се оплакват, но
правителствените сгради, в които ги настаниха, не са подходящи за майки с деца".

Прави се селекция сред 60 номинации на хора, заслужаващи отличието, поясни Юлиана Методиева.

"Най-много гласове събра Олена Коцева от организацията "Мати Украйна". Награда ще получат и организациите
"За доброто" и "Прегръдки от България". Сред оказващите помощ се откроява също Тихомира Методиева- Тихич.
Георги Господинов, Александър Кьосев, Огнян Минчев, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев и много
журналисти се включиха в гражданския форум, който представлява едно малко правителство на доброто".

Цялото иннервю на Силвия Великова с Юлиана Методиева може да чуете в звуковия файл.

Над 30 доброволци и организации, които подадоха първи ръка на бягащите от войната в Украйна, са номинирани
за награда за гражданска доблест и доброта в помощ на украинския народ.

Единият от номинантите за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския нарид е Никола
Рахнев. Той е от инициативата "Гората.бг" и много години се занимава с доброволчески каузи.

"Първата ми мисъл - как можем да помогнем. И това, което успяхме да направим, е не по-малко от чудо. В
рамките на 7-8 дни успяхме да подготвим една сграда 50 кв., която нарекохме "Прегръдки в България" и в която
успяхме да помогнем. И към момента помагаме на 100 деца и техните майки", каза Никола Рахнев, доброволец,
инициатива "Гората.бг".

Вижте и още в репортажа на Мария Плачкова.

Заглавие: Над 30 доброволци и организации са номинирани за награда заради помощта си за украинските
бежанци
Дата: 14.10.2022 11:11
Медия: БНТ Новини

https://bntnews.bg/news/nad-30-dobrovolci-i-organizacii-sa-nominirani-za-nagrada-zaradi-pomoshtta-si-za-ukrainskite-bezhanci-1210605news.html

	СЪДЪРЖАНИЕ
	ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
	КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
	КАМПАНИИ
	ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО


