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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Компанията се включва в благородната кауза с дарение от 50 000 лева и уреди от първа необходимост

В началото на септември порой разруши домовете на стотици хора в Карловско. Водата заля жилищата на десетки
български семейства, на които днес им е много трудно да върнат стария си живот обратно. Кал и наноси затлачиха
къщите им, унищожиха покъщнината им, удавиха домашните им животни, посевите, а заедно с тях и препитанието.
Въпреки трагедията, хората се опитват да се справят с щетите още от първия ден на бедствието, а ръка им
протегнаха много доброволци и дарители.

Заради наводнението жителите на няколко карловски села останаха без домакински електроуреди и мебели, без
дрехи и покъщнина, а децата им без училищни пособия на прага на новата учебна година и под заплахата на
идващата зима. Семействата не могат да се справят сами с мащаба на разрушенията и щетите.

Затова Бош България обединява сили, за да помогне на засегнатите, като се включва в ПОМАГАМЕ! Кампания в
помощ на хората, пострадали oт потопа в Карловско с финансова подкрепа в размер на 50 000 лв.

30 000 лв. са предоставени от Бош Инженеринг Център София, а Bosch.IO дарява 20 000 лв. от сумата. БСХ
Домакински уреди България планира да подпомогне пострадалите с предоставяне на електроуреди от първа
необходимост.

Компанията се включва в тази благородна инициатива, която се осъществява в партньорство с четири граждански
организации - Фондация "Работилница за граждански инициативи", Български дарителски форум, Национална
асоциация на доброволците в Република България и Фондация BCause. Те обединяват усилия в комуникацията,
събирането на информация за нуждите на терен и решенията за разходването на средствата.

Създадена е специална страница за кампанията на Бош в Платформата.бг, където се събират и отразяват всички
набрани средства. В допълнение към корпоративното дарение, служителите на компанията също подпомагат
каузата с финансови средства и подават ръка в този труден момент.

Дарението е поредната стъпка, с която Бош България разширява дейността си в областта на корпоративната
социална отговорност, като подпомага фондации, социални институции и нуждаещи се. Осигуряването на сигурна и
спокойна семейна среда, подкрепата на хора от социално уязвими групи, безопасността и грижата за околната
среда и инвестицията в образованието са сред основните приоритети на Бош. Служителите на компанията
активно участват в благотворителните акции като посланици на бранда, защото вярват в добрия пример и много
често сами инициират такива кампании.

Материалът е предоставен от Bosch.
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Миряна Сирийски е директор на Фондация "Светът на Мария" и дневен център за хора с интелектуални
затруднения. Тя бе представител на неправителствения сектор в дискусията "Лицата на депресията –
предизвикателства и отговорности".

– Г-жо Сирийски, каква е дейността на Фондация "Светът на Мария"?

– Ние имаме социално предприятие за кетъринг, в което работят трима души с интелектуални затруднения, и
предоставяме подкрепа за още 40 души чрез социална услуга в София. В дневния център на фондацията
младежите с интелектуални затруднения се учат на базисни умения за труд – да изпълняват задачи, да ги правят
навреме, да възприемат, когато ръководителите кажат какво да се направи, да общуват по съответния начин с
колегите си.

Тези умения в момента никой не развива – нито образователната система, нито помощните, нито
професионалните училища. А по различните програми на дневния център нашите младежи постепенно усвояват
базисните умения за труд, те стават част от тях.

И макар че хората с интелектуални затруднения са много различни от тези с депресия и с други психични
заболявания, нашият опит може да бъде използван, за да се намерят начини за социално включване и на хора с
психична болест. Нека бъдем честни – за тях социална подкрепа в момента не съществува под никаква форма.

– Какви са пречките хората с психични заболявания да получат социална подкрепа?

– За да се окаже подкрепа на хора с психично-здравен проблем, по наредбите те трябва да получат минимум 50%
ТЕЛК

Тогава системата за социално подпомагане може да ги "разпознае". Само че те рядко получават 50% – само ако
докажат, че имат интелектуално затруднение, и то в умерена степен, защото за леко интелектуално затруднение се
дава 30%. Това на практика прави хората с депресия и с повечето психични заболявания напълно изключени от
системата на социално подпомагане.

Наложителни са промени в системата за медицинска експертиза. Да престане практиката да се дават от 30 до
50% ТЕЛК (комисиите обикновено дават най-ниския процент). Когато човекът е започнал леко да се интегрира и
да работи, се отнемат проценти.

Например на младежите, които работят в защитена среда в нашето социално предприятие на 4 часа (те нямат
психичната и емоционална устойчивост да издържат повече), сме длъжни да им дадем производствена
характеристика, за да се явят на ТЕЛК. Там на мига ги разпознават като интегрирани и процентът на ТЕЛК спада. А
когато падне, ние не можем да ги подпомагаме. Получава се порочен кръг, който трябва да бъде разкъсан.
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Миряна Сирийски

Категорично трябва да се промени наредбата за медицинска експертиза и да се въведе международната
класификация на уврежданията ICF, защото само така може да се даде обективна оценка на състоянието на
човека, да се види ефектът на психичното страдание върху неговия начин на живот.

Цялата концепция на Наредбата за медицинска експертиза е да отчита само телесни заболявания и увреждания.
За тях се дава по-голям процент нетрудоспособност.

Но изобщо не се оценяват затрудненията на човек, който не може сам да организира ежедневието си, който има
нужда от подкрепа за това да стои буден през деня и да спи през нощта, който има нужда от помощ да се облече
според сезона и когато изпадне в емоционална криза, да има кой да го подкрепи.

Всичко това изобщо не се разпознава от ТЕЛК. Съответно, ние от социалната сфера се мъчим да направим
проблема разпозваем. Но Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната
политика напълно неглижират тази ситуация.

– Имат ли социалните работници капацитет да работят с хора с психични проблеми?

– Не. Никой от тях не знае как да говори с човек с психично страдание. Не знаят, че има протоколи за действие при
криза, че тя се дължи не на невзети лекарства, а на причина, която трябва да се открие, за да може да се
интервенира. А тази интервенция е напълно постижима и по силите на обикновения социален работник.

Ние сме една от малкото организации в страната, които развиваме модел на социална работа, която не е
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кабинетна, и работим с клинична супервизия. Всички социални работници при нас са ежедневно във
взаимодействие с младежите.

Те познават особеностите на поведението и психиката на всеки от тях, за да могат да ги подкрепят адекватно.
Обучаваме включително и готвачите. Правилата са прости – не му говориш пряко, защото ще го подразниш; има
определен начин да му даваш насоки за работата; включваш го в дейности, които няма да го раздразнят, защото
едни хора обичат еднотипни занимания, а други се побъркват от тях.

Но всичко това предполага тясно взаимодействие между социалните работници и психиатрите и психотерапевтите.
Само че никой не изисква от социалните работници да учат и развиват подобно знание и умение за общуване.

Трябва да положим усилие това обучение на социалните работници да стане задължително. Най-просто е да се
въведе като обучение в университетите, където се преподава социална работа. Освен това Наредбата за
качеството на социалните услуги задължава всички социални служби да правят обучение на персонала си. Това е
отлична възможност да се обучат и за работа с хора с психични проблеми и с интелектуални затруднения.

Мара КАЛЧЕВА

В продължение на 10 години Митко Христов работи в сферата на информационните технологии. Един ден обаче
решава да смени посоката. Казва, че го е направил импулсивно и не съжалява за този избор. Решава да се
посвети на образованието и да последва една своя детска мечта - да подготвя ученици за олимпиади по
математика.

"Това, което правех не ми носеше удовлетворение. Реших да пробвам нещо различно и да стана учител. Една
година бях в системата на образованието, видях как стоят нещата и реших да създам собствена академия, за да
приложа това, което чувствам. В началото не съм имал конкретен план, но във времето академията се развиваше
интензивно", разказва Митко.

Митко бързо превръща в реалност своята идея и решава да създаде подходяща среда за иновативния учебен
процес.

"Пространството, в което работим съчетава възможността децата да учат и да се забавляват. Имаме хибридна
класна стая, която позволява едно дете да се включи от всяка точка на света и да участва в обучението. Всяко от
тях има достъп до микрофон, всички се чуват много добре. Имали сме часове с деца, които се включват от Гърция,
от Швейцария, от Доминиканска република, за да се подготвят за състезания по математика", разказва Митко.

Освен иновативната среда Митко създава специален учебен план.

"Залагаме на алтернативни практики и често имаме две фази – фаза, в която активно решаваме задачи и фаза на
почивка, когато децата играят свободно. Целта е децата да изградят положително усещане към целия процес и да
има висока степен на свобода."

А тази свобода бързо дава резултати…

"Имаме участия на множество състезания – национални, регионални и международни. Имаме 5 влизания в
десетката на азиатски състезания. Имаме диамантен медал, купи за най-добро представяне за България. Имаме
над 500 награди, но за нас важното е децата да чувстват предизвикателството и да реализират своя потенциал"

Пожънал успехи със своите ученици, Митко си поставя следващата цел с академия "Атлантида".

"Искам този модел на работа да се разпространи сред повече деца и по възможност това да се случи в
провинцията. В столицата децата имат достъп до повече курсове, но на мен ми се иска да достигнем до повече
деца от провинцията, защото имат голям потенциал за развитие."

Всеки може да подкрепи своя фаворит до 24 октомври 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
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над 200 000 деца и младежи от цялата страна, а Нова Броудкастинг Груп инвестира над 190 000 лв. в
инициативата всяка година.

"На този ден проф. Цоцорков щеше да навърши 77 години. Можем само да благодарим на съдбата, че той се роди
в Панагюрище и отдаде цялата си енергия и вдъхновение за просперитета му", каза главният уредник на
Историческия музей Ирина Ботева.

Близки, приятели и колеги си спомниха за покойния председател на Надзорния съвет на "Асарел-Медет", който
беше голям дарител и меценат на културата у нас. Сред гостите на тържеството бяха семейство Цоцоркови, кметът
на общината Никола Белишки, председателят на Общинския съвет Христо Калоянов, заместник-кметът Галина
Матанова, изпълнителният директор на "Асарел-Медет" инж. Делчо Николов, представители на фондациите
"Лъчезар Цоцорков" и "Цоцорков род".

Преди 10 години оригиналът на Панагюрското съкровище беше посрещнат за първи път в уникалната зала трезор,
която беше изградена с дарение от "Асарел-Медет" и проф. Цоцорков като меценат на културата. Директорът на
музея доц. д-р Атанас Шопов припомни предшестващата декларация на Общинския съвет и петицията на хиляди
панагюрци за завръщането на Съкровището у дома.

Арх. Петкана Бакалова разказа за творческите предизвикателства, с които проектантският екип се е сблъскал при
изграждането на залата трезор, обявена за "Сграда на годината" през 2012 г. Единствено тук тракийският
шедьовър блести в 9 цилиндрични витрини от бронирано стъкло, които преди десетилетие са били изработени за
първи път в света. "Проф. Цоцорков правеше невъзможното възможно", лаконично и красноречиво обобщи тя.
"Познавам много хора с финансови възможности, но нито един с неговия възрожденски дух да дарява и да
променя света около себе си", каза още арх. Бакалова.

От името на семейството Димитър Цоцорков благодари на присъстващите и посочи, че този проект е вдъхновяващ,
защото е бил направен на световно ниво. "Ако изграждането на тази зала е възможно, ако това, което направи
баща ми в България и в малко Панагюрище, е възможно, то значи, че всичко е възможно, че всеки човек у нас
може да постигне нещо на световно ниво в своята област", посочи той.

Родолюбивият проект дава силен тласък за развитието на туризма в региона, като за 10 години трезорът е бил
посетен от близо един милион души, посочиха музейните специалисти. Емоциите от сбъдването на една мечта и
първото гостуване на Съкровището в Панагюрище оживяха чрез тематична изложба и специално създаден
документален филм. Зад тях стоят местни творчески екипи – лентата е дело на Ирина Ботева, Сивилиана
Котларова, Любомир Котларов, Магдалена Джолова и Борислав Котларов, а музейната изложба – на Ирина Ботева
и художника Манол Панчовски.

Източник: vreme2001.com

Фондация "Обществен борд на TELUS International Bulgaria" 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.

"Фондацията е основана в България през 2015 година, тоест вече осем години ежегодно се разпределя
еквивалентът на 100 000 щатски долара за проекти в трите сфери – здравеопазване, образование и околна
среда". Това обясни в интервю за предаването "Преди всички" на програма "Хоризонт" Николинка Стоилова,
старши експерт корпоративна социална отговорност във фондацията на TELUS International Bulgaria:

"За този период са подкрепени 145 проекта на над 90 неправителствени организации. Във фондацията водещи
са проектите, които са разписани от самите организации. 45% от организациите, които работят, са в сферата на
образованието. Има както големи фондации, които са познати на обществото, така и организации, асоциации,
читалища, които работят в най-малките населени места на страната. Както ние се шегуваме с колегите, във всички
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28 области на страната имаме организации, които подкрепяме".

"Поканата за кандидатстване е отворена до 30 октомври, неделя", добави още Николинка Стоилова:

"Бланките са лесни за попълване, така че всеки желаещ с идея, е добре дошъл да кандидатства. Бланките се
изпращат на имейл, като се теглят от сайта на фондацията. Сумата, за която може да се кандидатства тази година,
е 15 000 лева".

Цялото интервю с Николинка Стоилова можете да чуете от звуковия файл. 

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.
Как бихте описали дейността си в три изречения?
Цел на Фондацията "Радост за нашите деца" е да подпомагаме децата с увреждания - да се развиват и да
преодоляват дефицитите си. Помагаме и на родителите да приемат и да осъзнаят, че всяко подкрепено дете с
необходимата му терапевтична грижа, ще има повече възможност да се справя в училище и да живее пълноценно.
Знаем това опит, защото като родители сме изминали същия път.
Създадохме фондацията през 2004г. Година по-късно открихме "Център за социална рехабилитация и интеграция
"Радост" за деца от 2 до 18 години със СОП" /специални образователни потребности/. Помогнали сме над 2000
деца и техните семейства, за да подобрят качеството си на живот.
С времето осъзнахме потребността от създаване на защитени работни места за младежи с дефицити, защото
децата, на които помагахме, пораснаха. Така през 2018г., по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" създадохме социалното предприятие Пекарна "Радост", осигуряващо заетост на младежи с множество
увреждания, навършили 18 години.
С какво вашият проект допринася за по-добрия живот на децата и младежите в България?
В основата на проекта ни е плавното обучение в трудови умения на младежи с дефицит. Когато имат работа - те са
равнопоставени с всички останали. Могат да работят в пекарна, ресторант, хотел, офис или парк и да изкарват
прехраната си без да са зависими от социална помощ. И без да живеят в изолация.
Освен трудови навици, работата им дава среда, приятели, подпомага тяхната социализация и им позволява да
имат самочувствие от това, което правят.
На практика, проектът ни подкрепя и всеки социално отговорен работодател, склонен да наеме млад човек с
увреждане. Защото е ясно, че обучението им изисква допълнително време, ресурс и професионален опит.
Какво ви накара да се включите в ПРОМЯНАТА?
Чрез ПРОМЯНАТА повече хора разбират за нашите проблеми. С други думи ние ставаме видими за всички. Най-
голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп и "Reach for Change България" всъщност е
стимул за социалните предприемачи и неправителствени организации да разработят проект, за да го развият чрез
обученият в ПРОМЯНАТА. По този начин финалистите достигаме и до най-важното – Решението. За кратък период
от време, различни социално значими казуси привличат вниманието на всички. А това е част от процеса по
промяна на обществените нагласи, която ни е така необходима.
Кой е най-големият ви стимул в работата като социален предприемач?
Положителната промяна при децата, те вече вярват, че могат! Могат и правят различни неща. Показват на всички,
че тези хора лишени от едно, при подходящи условия и среда са полезни и активни. Пример и реалност, в която
стигмата изчезва. Защото всеки човек е ценен. Това ни дава сили да продължим и да не се отказваме.
Коя е ПРОМЯНАТА за децата и младежите на България, която искате да видите в следващите 10 години?
Промяна в Образователна система, която да е обърната към детето, с ясна перспектива за неговото
самостоятелно развитие. Работата на социални предприятия като Пекарна "Радост" показват необходимост от
преосмисляне на държавната политика в социалната и в образователната сфери, с цел включване - подготовка на
младежи с различни затруднения в работещи практики на активните социални предприятия в България.
Социално предприемачество към момента не води до създаването на солидарна икономика, а само
съществуването на отделни практики. Работата с уязвими групи без ресурс и периодична подкрепа, финансиране и
менторски програми - обрича на неуспех всяка добронамерена идея.
Кое е най-голямото предизвикателство, с което сте се сблъсквали?
Социалното предприемачество е трудно, защото е кауза и отговорност към хора без алтернатива. Но най-голямо
предизвикателство е неразбирането или по-точно нежеланието да се разбират проблемите на хората с
увреждания. Време е да си признаем, че като общество повече от 50 години се правим, че тези хора не
съществуват, че няма смисъл да направим животът им нормален. Скритата дискриминация към хора с дефицит не
ни прави нито по-добри или състрадателни. Сравняваме стандарта си на живот с други страни и никога не
поглеждаме какво е отношението там към хора с увреждания.
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Ние не искаме институционална грижа, а искаме човешки подход към всеки - според индивидуалните му
способности. Хората с увреждания не са страшни. Безразличието и апатията са.
Как си представяте успеха като социален предприемач?
Успех е, че младежите работят и с всеки нов ден стават по-уверени. Успех е, че родителите ни вярват, защото
децата им се чувстват добре. Успех е, че продължаваме да се развиваме при положение, че се сме атакувани от
различни кризи, а се финансираме само от проекти и дарения.
А в бъдещето виждаме работещ център за защитена заетост, с работни места на всеки млад човек с дефицит,
според умения му. Държавна политика с разработен алгоритъм за подкрепа и грижа към човека. Социално
отговорен Бизнес, който наема хора спрямо това, което могат. И една малка фабрика за бисквитки…
Защо смятате, че хората трябва да подкрепят вашата инициатива?
Всички трябва да се научим да живеем с различните, защото са част от нормалния живот. Да сме емпатични и
толерантни, за да се научим да приемаме.
Социалното предприемачество за младежи с увреждания трябва да бъде подкрепено и развито. Отделени добри
практики днес, не са решение за децата със затруднения в национален мащаб. Защото утре те ще бъдат
младежите с дефицити. И решението е ясно - обучение в трудови умения, за да получат занаят и от там –
заплащанe за труда си и достоен живот.
Всеки желаещ може да гласува за един от финалистите в ПРОМЯНАТА до 23:59 часа на 24 октомври, като даде
своя глас на www.nova.bg/promyanata.". 

Катерина Костадинова и Марио Митончев от MedicalSpace.org – младежите, посветени на медицината, решават да
създадат платформа за безплатна подготовка по химия и биология за кандидат-студенти.

Катерина е практикуващ парамедик към най-голямата спешна болница в страната и доброволец по време на
Ковид пандемията. Марио е изкушен от науката фармацевт в развитие. Заедно с експертен екип създават мястото,
където всеки може да се подготви безплатно сам за кандидатстване в медицинска специалност в България.
Екипът вярва, че компетентните лекари на утрешния ден не трябва да бъдат ограничавани от финансовите
затруднения техните семейства днес.

* * *

Каква е вашата лична мотивация за каузата, зад която заставате?

С колегите от екипа познаваме лишенията, които нашите родители са си наложили, за да имаме достъп до
качествено образование. Знаем също колко е трудно да съчетаваш работа с учене. В медицината това съчетание
"работа и учене" продължава до края на професионалния ти път. Винаги трябва да си на ниво. Отговорностите,
които си се съгласил да изпълниш, го налагат.

От изключителна важност е средата, в която попадаш още при първите си стажове. Тя трябва да бъде подкрепяща
и колегите ти да те насърчават да четеш повече, да се интересуваш, да ти показват кое как се прави. Това е много,
много ценно. Осмислянето на този опит и интересът ни към технологиите провокираха създаването на
MedicalSpace.org – дигитално пространство за медицинско образование, където всеки медик е добре дошъл.

През последните шест месеца работата ни е изключително интензивна. В рамките на ПРОМЯНАТА започнахме да
реализираме първия си учебен проект. Той е за създаване на безплатни онлайн курсове по биология и химия за
кандидат-студенти. Над 90% от младежите се готвят за приемните изпити с частни уроци или курсове. Всеки
родител, който се е сблъсквал с тази подготовка, знае за какви суми става въпрос. Нуждата от финансова
обезпеченост по процеса на кандидатстване прави достъпа до специалности като медицина, дентална медицина,
фармация доста сложен. Затова с колегите решихме да подкрепим следващите поколения медици в този първи
етап на подготовка.
Защо решихте да кандидатствате в ПРОМЯНАТА? И с какво тази социална инициатива помогна до момента на
вашата кауза?

ПРОМЯНАТА е много щастливо събитие за екипа на MedicalSpace.org. Убедено твърдим, че доказахме
компетенциите си, стигайки до финала на програмата. С нетърпение чакаме да започне работата в Инкубатора на
ПРОМЯНАТА. Но дори и сега, по време на онлайн гласуването, постигаме страхотни успехи. Водим разговори с
организации, които от години се занимават с образование и изграждаме партньорски взаимоотношения.

ПРОМЯНАТА ни даде рамката, в която трябва да мислим работата си, и много, много вдъхновение. Има и трудни
дни, тогава си спомняме някои от примерите, които сме обсъждали на семинарите и си казваме – ето хората с
какви проблеми се борят, значи и ние ще се справим. Като цяло най-готиното в ПРОМЯНАТА е усещането, че не си
сам. За всичко това и за всичко, което предстои – огромни благодарности.

Установили сте, че достъпът до медицинско образование в България е труден. Това грешка на образователната ни

Заглавие: MedicalSpace.org: ПРОМЯНАТА е в усещането, че не си сам
Дата: 17.10.2022 14:00
Медия: Edna.bg

https://www.edna.bg/svobodno-vreme/medicalspace.org-promianata-e-v-useshtaneto-che-ne-si-sam-4669361


система ли е? Или проблемът е по-комплексен?

В съчетанието "медицинско образование" се срещат два много сложни сектора – образование и здравеопазване.
Те не могат да се мислят един без друг. Процесите, които се случват в здравеопазването, влияят върху качеството
на медицинско образование. Качеството на медицинско образование до голяма степен определя процесите в
здравеопазването. За съжаление, така сме се овъртолили и в двете направления, че сякаш няма измъкване. Но
измъкване има, всичко това зависи от нас, от ежедневните решения, от начина, по който се отнасяме към ученето
и работата си. Не е нужно всеки възел да бъде разсичан, понякога просто трябва да започнеш да го разплиташ
отначало бавно, с търпение, с разбиране.

Хората винаги ще боледуват, не е приятно, но такава е реалността и винаги ще има нужда от добре подготвени
медицински специалисти. Затова приканваме хората да подкрепят усилията ни и да гласуват за MedicalSpace.org в
ПРОМЯНАТА. Ние се опитваме да помогнем в разплитането на възела, помогнете ни и вие, за да живеем всички
по-добре.

Интересуват ли се младите хора от медицина? Какво най-често ги мотивира да работят в тази сфера?

Да, интерес има. Три са най-често срещаните фактори, които мотивират младите хора да практикуват такава
специалност. На първо място е шансът да осмислиш живота си по полезен начин, да усещаш, че времето ти не е
празно, а води до реална промяна в живота на хората и ти виждаш тази промяна сравнително бързо.

Вторият фактор е любовта към науката. Медицинските специалности не водят задължително до клинична
реализация. Има хора, които избират да се реализират в областта на преподаването, на изследванията, на
иновациите. Това също е много ценно.

И третият фактор е, че това са професии, в които няма монотонност. Всеки ден е различен, а младите хора имат
нужда от динамика. Особено в контекста на съвременната култура.

Смятате ли, че нивото на медицинското образование в България е част от проблема с липсата на кадри в страната
и със заминаващите в чужбина лекари?

Като материална обезпеченост на образователните институции определено има какво още да се желае. Все пак
причините толкова млади медици да емигрират по-скоро се появяват на по-късен етап, т.е. по време на
специализациите. Абсурдно е да се очаква от един компетентен млад специалист да остане да работи в България
и в същото време да създава семейство с такова ниво на заплащане на медицинския труд. Ако минем по
болниците и попитаме младите хора защо са останали, най-честите отговори ще са – "заради семейство и
приятели" или "чакам си документите за заминаване".

Кои са промените, които виждате, работейки по своя проект, които ви доказват, че има смисъл от него?

Цифри, цифри и отново – цифри. Цифрите са нещо уникално – абстрактни конструкти, които успяват да ни покажат
каква е действителността.

Преди да стартираме участието си в ПРОМЯНАТА направихме проучване сред кандидат-студенти и студенти
медици. В него участваха 547 души. Попитахме ги дали такъв дигитален учебен инструмент ще им бъде полезен и
98% отговориха "ДА". Първото ни учебно видео за по-малко от седмица е гледано над 1000 пъти. А видеото за
опорно-двигателна система за една вечер имаше над 270 преглеждания. Тук е моментът да кажем, че видеата са
публикувани в YouTube и са с напълно свободен достъп. Всеки може да ги ползва за подготовката си.

В същото време колеги от горни курсове започнаха да ни търсят и да искат да се присъединят към проекта.
Миналата седмица екипът по създаване на учебните материали се увеличи с три нови попълнения. Това е просто
страхотно. Какво повече да кажем – ПРОМЯНАТА вече започва да се усеща във въздуха.

Всеки желаещ може да гласува за един от финалистите в ПРОМЯНАТА до 23:59 часа на 24 октомври на адрес

Родената във Велико Търново писателка, поетеса и преподавателка в българското училище "Иван Станчов" към
посолството ни в Лондон Здравка Владова-Момчева е една от двете победителките в конкурса "Съвременна
българска художествена литература без граници" за 2022 година. Той се организира за първи път от Националния
дарителски фонд "13 века България" и Администрацията на Президента, а приза тя завоюва със сборника си с
разкази "Кръстопътища и острови". Другата отличена е Донка Димова (Германия) в раздел "Поезия" със
стихосбирката "На границата. Поезия в пукнатината".

Заглавие: Търновката Здравка Владова-Момчева спечели престижна награда в конкурса на НДФ "13 века
България"
Дата: 17.10.2022 18:02
Медия: Вестник Борба
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Целта на състезанието е да подкрепи творчеството на български език без географски ограничения, да подпомогне
отпечатването на наградените 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.

Наградата за двете победителки е 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.

Здравка Владова-Момчева е родена във Велико Търново. От 2000 г. живее във Великобритания, като 15 години
преподава български език и литература в Българско училище "Иван Станчов" към Посолството на България в
Лондон. Член е на Лигата на българските писатели в САЩ и по света, на Борда на директорите на "Конфедерация
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.

Здравка със своите ученици в Лондон Проект за корицата на бъдещата книга. Автор е арх. Пламена Момчева

Здравка Владова-Момчева пише поезия и проза от 14-годишна. Когато пристига на Острова, това я стимулира да
твори и на английски език.

Тя е поканена да сътрудничи като автор в един от вестниците на Великобритания – "БГ БЕН", и така в
продължение на много години в нейната рубрика "Очи в очи" са отпечатани десетки разкази, които написала
вследствие на натрупания опит и впечатления в чужбина.

Сред най-големите й творчески постижения през годините са двуезичната стихосбирка "Тракийско съкровище",
публикувана в Канада и България, след като пилотното стихотворение "Песента на Орфей" спечели първо място в
конкурс с участници от 60 страни от четири континента. Сборникът й с разкази "Ало, България!" е отпечатан в
България и е в Библиотеката на Конгреса във Вашингтон, част от българската колекция на тази институция.
Здравка Владова-Момчева е особено горда 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. На 4 ноември тази година предстои и лондонската премиера на книгата, която ще бъде представена в
залите на Българското Посолство, Лондон. "За мен беше много важно "Солджър" да стартира своя самостоятелен
път от Родината, от Велико Търново, където се състоя българската му премиера през юли 2021 година – споделя
авторката. – Това е книга – събирателен образ на българския герой, роден и формиран в България! Затова, макар
и фикция по реално случили се събития, книгата е посветена на петимата загинали български военнослужещи в
Кербала, Ирак, на 27 декември, 2003 г. Съвсем скоро отбелязваме 17 години от тази тъжна дата. Когато днес сме
свидетели на истинската война, романът "Солджър" се оказва още по-актуален с посланията, които внушава".

Здравка вярва, че човек може да има повече от едно призвание, в които да се реализира на сто процента. В този
смисъл да бъде писател и поет, за нея не е противоречие с призванието да бъде и учител. Но все пак, подчертава
тя, това са различни призвания.

Ана РАЙКОВСКА

Фондация Лъчезар Цоцорков и Училищна Телерик Академия ви канят на работилница на тема "Комуникация за
устойчиви взаимоотношения", която ще се проведе онлайн на 8 ноември 2022 г. от 10.00 до 13.00 ч.
Местата за работилницата са ограничени и в нея може да вземе участие до 1 представител на организация. С
приоритет ще бъдат първите заявили участие. За да заявите участие, е необходимо да попълните този формуляр
до 30 октомври.

По време на работилницата ще:

оцените комуникационния стил на вашата организация;
определите как да прецизирате "тонът" и "гласът" на вашата организация за изграждане на силни
организационни взаимоотношения;
научите защо не всички имат нужда от комуникационен експерт;
обсъдим добрите и лоши практики при комуникацията с донори. 

Лекторите ще отговарят на тези и други въпроси. Ще има и практически компоненти. 
Работилницата е подходяща за:

Заглавие: Покана за участие в работилница на тема "Комуникация за устойчиви взаимоотношения"
Дата: 17.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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представители на неправителствени организации, без значение от ролята им - на бенефициери или
донори;
експерти по комуникация, връзки с обществеността, медии; организационно развитие и промяна.

Необходими ресурси:

устройство със стабилен интернет, микрофон и задължително работеща камера; При неработеща камера
участието Ви няма да бъде възможно.
листа и нещо за писане - за практическите компоненти.

Информация за лекторите:
Благой Цицелков е журналист с над 10 годишен опит в българските телевизии. Бил е репортер, редактор,
продуцент и водещ в Българската национална телевизия, Bulgaria ON AIR, TV7. В момента е част от екипа на NOVA,
където е репортер в новините и автор в "Темата на NOVA". За работата си като журналист има десетки признания,
сред които "Млад журналист" от фонд "Валя Крушкина" през 2014 г., два пъти е носител на наградата "Млад
журналист" от Съюза на българските журналисти (2017 г., 2019 г.). Наред с това е лектор в обучения по медийна
грамотност. От 2021 г. е член на УС на Съюза на българските журналисти. От септември 2022 г. е програмен
координатор "Образование" и комуникационен експерт във Фондация "Лъчезар Цоцорков".
Петър Шарков е изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ
инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас. Той отговаря за дългосрочната стратегия за развитие на програмите,
както и за ключовите партньорства с образователните институции и бизнеса. Има дългогодишен опит в
стартирането и управлението на организации, както и в изграждането на образователни програми и въвеждането
на нови техники и методологии в обучението. Той е съосновател на Start It Smart - една от водещите организации,
подпомагащи развитието на предприемаческата общност в България. През 2011 г. Петър съосновава компанията
за ускорено учене чрез използване на иновативни инструменти - Mind Mapping, лицензирана от създателя на
техниката - Тони Бюзан. Лицензиран обучител е по сугестопедия лично от проф. д-р Георги Лозанов, който създава
този метод за бързо и ефективно учене. 

За поредна година Kaufland застава рамо до рамо с Panda Labs в търсене на лидерите на утрешния ден, които ще
помогнат на страната ни и на света в справянето с големите социални и екологични предизвикателства. Panda
Labs е глобалната програма на WWF за устойчиви младежки иновации и предприемачество и с подкрепата на
Kaufland България тя започна своето второ издание у нас.

В Panda Labs младежи на възраст от 15 до 25 години създават вдъхновяващи решения за преодоляване на
сериозни екологични и социални предизвикателства. Целта на програмата е да открие следващото поколение
талантливи и мотивирани изследователи и предприемачи, които ще помогнат за решаването на регионални и
глобални проблеми.

Panda Labs II ще продължи до средата на 2023 година и ще включва два семестъра. Набирането на кандидати за
първия от тях - "Бъдещето на градовете и селата", приключва на 20 октомври. Стартът на втория семестър –
"Бъдещето на храната", ще бъде през март следващата година.

Всеки семестър започва с обявяване на неговата тема и с период за кандидатстване. Участниците могат да
кандидатстват индивидуално или в отбор. Одобрените кандидати се включват в интензивни двудневни хакатони. По
време на тях отборите създават решения по предварително зададени казуси. Най-добре представилите се в
хакатоните продължават в мастър класове. Там те доразвиват своите бизнес решения с помощта на ментори,
ангажирани с различни устойчиви и "зелени" теми - предприемачи, бизнес лидери, учени, експерти. Победителите
в Panda Labs получават награда – стартов капитал и/или непарична награда за развитието на устойчивата си
бизнес идея. Повече за програмата, можете да намерите тук.

Panda Labs се осъществява в България с подкрепата на фондация "Америка за България" и на Kaufland България.
"Зеленият" ритейлър е съмишленик на програмата за поредна година в контекста на своята концепция за
устойчиво развитие и като част от усилията си да ангажира подрастващите с темата за устойчивото развитие.

В първото издание на програмата участваха над 240 младежи, избрани сред 800 кандидати. В семестър
"Бъдещето на отпадъците" спечели идея за отопление чрез еко капсули от кафе, както и предложение за мобилни
приложения, стимулиращи рециклирането на отпадъци. В семестър "Бъдещето на храната" победи идея за
биопестицид от коприва, чесън и други. Победител в третия семестър "Бъдещето на електромобилността" стана
идея за конвертиране на стари автомобили в електрическа услуга за споделено пътуване.

Kaufland България участва активно в първото издание на програмата. Във всеки хакатон: с лекции и реални бизнес
казуси. В мастър класовете: със своя опит за решаване на конкретни проблеми. Компанията посрещна младежите

Заглавие: Panda Labs и Kaufland България търсят лидерите на бъдещето
Дата: 18.10.2022 11:08
Медия: Actualno.com
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и в своя административен офис и магазини, за да ги срещне с експерти и екипи, които работят по теми, свързани с
програмата.

Вижте всички от Actualno.com

На 19 октомври отбелязваме Националния ден на благотворителността. Фондация "Благотворител" избра с
конкурс своите стипендианти по програмата "Постигам по-висок успех", която подкрепя успешни ученици и
студенти, лишени от родителски грижи. Подробности в ефира на Радио София разказа Станислава Рашева,
председател на УС на фондацията.

Приемът по програмата е започнал на 5 октомври 2022 г., кандидатурите са били около 20, като до втори кръг са
били допуснати 14 кандидатури. Те са били разгледани от четиричленно жури. Програмата има 18 годишна
история, като до момента има завършили стипендианти, които са на високи мениджърски позиции и са се
реализирали като успешни хора.

"Тази програма е изключително мотивираща и за това, че има толкова дълга история и виждаме съдбите на
децата", сподели Рашева и добави:

"Мислехме как да променим условията така, че да допуснем ученици, които са загубили родителите си, при двама
починали родители".

Тя отбеляза, че критериите и успехът са субективни, като тяхната цел е да може да се опознаят децата. Освен
въпросник се пишат и есета по дадена тема, чрез които децата разказват за своя личен опит с изборите и
уменията си.

"В последните години от началото до края стои една компания, която ни подкрепя, един бизнес - този на
учредителя ни. От три години насам ни подкрепя и една друга международна компания и за нас това е
изключително. Ние само така можем да помагаме, ако има някой зад гърба ни, който финансира. За щастие от
миналата година имаме и индивидуални дарители", каза Рашева.

Тя добави, че интересите на тези деца са много разностранни и любовта им към нещо конкретно ги тласка към
това да постигат успехите си и в училище. Приемът на участници в конкурса "Млад благотворител" предстои, като
освен каузите ученици да подкрепят деца без родители и възрастни хора в нужда, екологични проекти и
съхраняване на музикалното наследство, ще има отделна категория за предприемачи и новатори.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Днес ще се проведе конференцията "Родени твърде рано: медицински и социални аспекти на развитието на
недоносените деца", съобщиха организаторите на събитието.
Над 15 милиона бебета се раждат всяка година преждевременно в цял свят, като в Европа броят им е около 500
000 годишно. В световен мащаб, недоносеността и свързаните с нея усложнения, са водещата причина за
смъртност при деца под 5-годишна възраст. За много от оцелелите недоносени бебета, преждевременното
раждане носи различни дълготрайни здравни последствия и увреждания, проблеми със зрението и слуха,
обучителни затруднения. 
Само през 2021 г. в България честотата на преждевременните раждания е била 12.22 на сто - над 1 на всеки 10
бебета се е родило с различна степен на недоносеност. Всяка година у нас се раждат повече от 6000 недоносени
деца, които на практика представляват една най-голямите групи малки пациенти и се нуждаят не само от
специализирани грижи и модерна апаратура, но и от специфично внимание и проследяване. 
С мисъл за тях и семействата им, за подобряване на медицинските грижи и проследяването, както и за
повишаване на информираността по темата сред специалистите и обществеността, по повод Световния ден на
недоносените деца – 17 ноември Фондация "Нашите недоносени деца", съвместно с Българската асоциация по
неонатология, организира конференция под мотото "Родени твърде рано: медицински и социални аспекти на
развитието на недоносените деца". 

Заглавие: Отбелязваме Националния ден на благотворителността
Дата: 19.10.2022 12:49
Медия: Радио София

Заглавие: Ще се проведе конференцията "Родени твърде рано: медицински и социални аспекти на развитието
на недоносените деца"
Дата: 19.10.2022 07:30
Медия: Фокус

https://bnr.bg/sofia/post/101722992/otbelazvame-nacionalnia-den-na-blagotvoritelnostta
https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/Shte-se-provede-konferenciyata-Rodeni-tvurde-rano-medicinski-i-socialni-aspekti-na-razvitieto-na-nedonosenite-deca-1432171


Конференцията е единствено по рода си събитие у нас, което се организира за втори пореден път и в него ще
вземат участие голяма част от водещите медицински експерти и развитийни специалисти в България с опит в
грижата за недоносените деца. Те ще засегнат теми, свързани с проследяването на бременността и превенцията
на преждевременното раждане, медицинските грижи за недоносените деца и тяхното проследяване, както и
детското развитие – от ранното детство до предучилищна и училищна възраст. 
Тазгодишното събитие е с фокус късното проследяване на преждевременно родените деца, така че да се
гарантира тяхното оптимално развитие и пълноценно израстване. 
България е една от малкото страни в света, в която няма национална програма за проследяване на развитието на
недоносените бебета. 
През 2019 г., Фондация "Нашите недоносени деца" внесе в Министерство на здравеопазването Проект за
национална програма за проследяване на преждевременно родени деца от 0 до 7 г., но към настоящия момент,
потребностите от грижа за проследяването на оптималното детско развитие на недоносените бебета и малки
деца, все още продължават да бъдат извън обсега на политическото внимание и ангажимент. 
В Център за детско развитие "Малки чудеса" към Фондация "Нашите недоносени деца", функционира програма без
аналог в страната, която дава възможност за комплексно проследяване на развитието на преждевременно
родени деца от 0 до 1 г. и е безплатна за семействата с нисък доход.
Наред с останалата си дейност, за 10-годишното си съществуване, Фондация "Нашите недоносени деца" отдава
специално значение за отбелязването всяка година в България на Световния ден на недоносените деца – 17
ноември, със събития и инициативи, от които е част и тази конференция. Всички те са свързани с нашата основна
мисия и цели - да подкрепяме недоносените бебета и техните семейства и да постигнем по-малко
преждевременни раждания и повече оцелели и здрави недоносени бебета, заедно с по-спокойни и информирани
родители. Надяваме се работата ни и в тази насока да доведе до подобряване на така нужната за всички деца и
родителите подкрепа за регламентиран достъп до комплексно проследяване на детското развитие.
Конференцията е насочена към медицинските специалисти, специалисти по детско развитие, педагози или
здравни специалисти, работещи с преждевременно родени деца и техните семейства, както и към всички
родители и близки на недоносени бебета. 
За Фондация "Нашите недоносени деца"
Фондация "Нашите недоносени деца" от 2012 г. подкрепя недоносените деца и техните семейства в България.
Екипът на фондацията се застъпва за правото на всяко новородено, което се нуждае от болнично лечение, да
получи качествена и съвременна медицинска грижа, фокусирана върху нуждите на семейството и тяхното право да
бъдат до детето си. Отвъд болничния период, фондацията работи за правото на всяко дете да получи подкрепа,
спрямо своите индивидуални нужди, която да гарантира неговото оптимално детско развитие.
Допълнителна информация - данни, статистика, проблеми на недоносените деца
● Поради ранното си раждане, недоносените бебета не са напълно развити и имат незрели органи и системи.
Имунната им система е много крехка, поради което те са изключително застрашени от развитие на инфекции,
които понякога могат да бъдат фатални. Тъй като белите дробове са недоразвити, при недоносени деца честотата
на инфекции на дихателните пътища е много по-висока в сравнение с доносени.
● Голяма част от преждевременно родените деца са застрашени от зрителни проблеми и в частност ретинопатия.
Погрешно е схващането, че развитието на ретинопатия е свързано с престоя в кувьоз. Всъщност причината е в
незрялостта на кръвоносните съдове и системи на бебето, а основния рисков фактор е изключително ниското
тегло под 1500 гр. и раждане преди 32 гестационна седмица. Ако не се лекува навреме, ретинопатията може да
доведе до ослепяване. За съжаление България е една от малкото страни, в която все още няма работеща
програма срещу ретинопатия.
● Преждевременно роденото бебе може да тежи от около 600 до 2500 гр., като има случаи и на оцелели деца с
тегло под 500 грама. Дължината е от 35 до 45 см.
● Продължителността на пребиваване в кувьоз зависи от индивидуалните особености на детето, като всички
медицински манипулации се извършват в кувьоза. Средната продължителност на периода за адаптация с
обкръжаващата среда при недоносените деца е 1-2 месеца.
● При недоносени деца честотата на инфекции на дихателните пътища е 10 пъти по-висока в сравнение с
доносени. При децата, родени между 28-та и 32-та гестационна седмица, 60% се хоспитализират през първата
година от живота им поради инфекции на дихателните пътища. Протичането е много по-тежко и тези деца се
нуждаят от специализирано скъпоструващо лечение в интензивно отделение.
● Голяма част от недоносените деца, особено тези родени под 1500 гр. страдат от мозъчни нарушения
/кръвоизливи/, които в дългосрочен аспект могат да доведат до ДЦП /детска церебрална парализа/, епилепсия,
нарушено нервно-психическо развитие, обучителни трудности. 
● Недоносените деца се нуждаят от проследяване от медицински специалисти и специалисти по ранно детско
развитие от изписването си от болница до училищна възраст. България е една от малкото държави в Европа, в
която няма работеща програма за проследяване здравето и развитието на недоносените деца. 

Наближава времето да обявим старта на конкурса за финансиране на доброволчески проекти на ученици 7. - 12.
клас - "Млад Благотворител". 
Споделяме интервю на Станислава Рашева - Председател на УС на фондация Благотворител с Марио Митончев от

Заглавие: Марио Митончев - доброволец в кауза "достъпно образование"
Дата: 18.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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гр. Петрич. Младежът успешно участва в екип приятели и ментор Анелия Попова и реализира проект в програмата
на "Млад Благотворител" през 2020/2021 година. 
Веднъж запалена искрата на доброволчеството, продължава да гори. Сега Марио е студент Фармация в СУ "Св.
Климент Охридски" и отново доброволства в проект, който е в сферата на образованието. Марио участва в екипа на
проект отличен в ПРОМЯНАТА - Medicalspace. 
По думи на Марио: "Нужни са ни гласове, за да спечелим и направим достъпно за повече ученици следването на
медицински специалности в България".
MedicalSpace.org e онлайн платформа, която предоставя безплатни кандидатстудентски курсове по биология и
химия, проектирани конкретно за кандидатстване на медицинска специалност в България. 
Да помогнем на този екип като гласуваме за тях и подкрепим Марио в неговата нова благородна мисия! 
https://nova.bg/promyanata/vote/index/1275 

Имаме удоволствието да обявим имената на стипендиантите ни след като на 14.10.2022 г. проведохме
събеседване с всеки един кандидат. 
По време на проведените индивидуални интервюта се убедихме, че всеки от учениците е с желание за развитие и
ясно осъзнати близки цели за постигане на личен успех. След кратко съвещание, журиращата комисия препоръча,
да бъдат отпуснати още две годишни стипендии и всички допуснати до втори кръг кандидати да получат стипендия. 
Управителния съвет на фондацията и учредителя ѝ Стойко Петков изразиха съгласие да бъде отпусната
допълнителна сума за стипендии. 
Приветстваме учениците и студентите за техните успехи и обещаваме да отделим внимание на всеки от тях през
годината. Ще споделим някои от есета и впечатления от участието в конкурса, посещавайте сайта ни и
последвайте Facebook страницата ни. 
Публикуваме имената на стипендиантите ни, като в скоби ще видите постигнатия общ успех за предходната година.
Оценявахме постиженията на кандидатите по няколко критерия - през документи, лично представяне във
въпросник, есе (грамотност и въздействие) и представяне по време на интервю във втори етап. 
Класация се отказахме да обявяваме, защото отделните критерии са субективни, а всеки от участниците ни
впечатли по свой начин. 
Стипендиантите ни наистина са достойни с техните лични победи и вече са в сърцата ни! 
Учениците с отличен успех, които получават годишна стипендия 720 лв. /по 80 лв. месечно, 9 месеца са: 
Александра Божкова (6.00) Ася Иванова (5.73) Биляна Тодорова (5.60) Виктория Нисторова (5.73) Илияна
Маламова (5.79) Красимир Илчев (5.85) Мариян Аврамов (5.83) Николай Нешев (6.00) Ралица Коларова (5.55) 
Учениците с успех над 5.00, които получават годишна стипендия 450 лв. /по 50 лв. месечно, 9 месеца са: 
Йордан Иванов (5.23) Красимир Хасанов (5.19) 
Студенти първокурсници, които получават годишна стипендия 900 лв. /по 100 лв. месечно, 9 месеца са: 
Елена Веселинова - Софийски университет "Св. Климент Охридски", Медицина Илияна Илиева - Икономически
университет - Варна, Мениджмънт Минка Кирилова - Нов Български университет, Психология 
Припомняме състава на журито: 
Гергана Димова – директор Човешки ресурси Еврохолд България Татяна Христова – бизнес обучител и коуч,
подкрепяща дейностите на фондация Благотворител от години Олга Иванова – драматург с опит в Арт проекти с
младежи в неравностойно положение Станислава Рашева – председател на УС на фондация Благотворител 
Програма "Постигам по-висок успех" получи подкрепа вече две учебни години от Евроинс Иншурънс Груп.
Програмата е подкрепена и от Baristo. Благодарим за щедростта! 

УНИЦЕФ призовава за цялостно внедряване на система за ранно идентифициране и ранна интервенция спрямо
деца с увреждания у нас

Около 80% от родителите на деца до 6-годишна възраст без увреждания смятат, че децата с физически или
интелектуални увреждания страдат поради негативни нагласи към тях. Също толкова са и родителите на деца с
увреждания, които са съгласни с това твърдение. Това са част от изводите от национално изследване на УНИЦЕФ
България, което се фокусира върху социалните норми към децата с увреждане и затруднение в развитието от 0 до
6 години. То е осъществено от социологическа агенция "Глобал Метрикс" сред родители и на деца с увреждания, и
на деца без увреждания до 6-годишна възраст, специалисти в здравната и в социалната сфера. В рамките на
проучването са проведени и фокус групи с родители, както и дълбочинни интервюта с деца и експерти.

Проучването показва, че според родителите проблемът с приобщаването на деца с увреждания във възрастовата
група от 3 до 6

Заглавие: Фондация Благотворител обяви имената на стипендиантите си за учебната 2022/2023 година
Дата: 18.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: В огледалото на общественото мнение
Дата: 19.10.2022 17:33
Медия: Аз-Буки

https://www.ngobg.info/bg/news/127120-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B8-%D0%B7%D0%B0.html
https://press.azbuki.bg/news/novini-2022/broj-42-2022/v-ogledaloto-na-obshhestvenoto-mnenie/


години е бил много по-сериозен преди пет години, а нагласите за бъдещето
са изразено позитивни

Изследването хвърля светлина върху това какво хората възприемат като увреждане и какво не; какви са нагласите
на родителите на деца с увреждания и на деца без увреждания; какви са нагласите към институциите и политиките
за деца с увреждания (образователна система и приобщаващо образование, здравни услуги, живот във/извън
семейството), както и какви са нагласите сред самите деца и младежи – както такива с увреждания, така и без.
Целта е да се докаже причинно-следствена връзка между преобладаващите социални норми и рисковете от
социално изключване и нарушаване правата на децата с увреждания и затруднения в развитието. Това ще насочи
вниманието към нуждата от цялостна система за ранна интервенция при децата на възраст 0 – 6 г. в България.
Изпитването на съжаление е основна емоция. 66% от родителите на деца с увреждания са напълно или донякъде
съгласни с твърдението: "Жал ми е за семейства, в които има деца с увреждания, защото са жертва на злощастни
обстоятелства". Сред здравните специалисти 57% са съгласни с това твърдение, а сред специалистите в социални
услуги – 33%.
Според данни от фокус групи с родители на деца без увреждания, децата с увреждания са "отбягвани" и често са
"изолирани", защото са "различни" и "странни". Открояват се нагласите, че децата с увреждания са по-неуверени и
по-зависими/безпомощни от останалите деца. Родителите изпитват основно емоции на жалост и емпатия –
"съжаление", "съчувствие", "състрадание", "разбиране", "те не са виновни, че са се родили така". Безсилието да се
помогне на децата в нужда, води до самообвинение и поражда "чувство за вина".
52% от родителите на деца без увреждания споделят, че изпитват съжаление към децата с увреждания, 34 на сто
признават, че се чувстват несигурни, тъй като не знаят как да се държат с тях, а 35 на сто се чувстват неудобно и им
е трудно да се отпуснат. Все пак общо 93% от запитаните казват, че опитват да се държат нормално и да не
обръщат внимание на увреждането.
От гледна точка на родителите на деца без увреждания децата с интелектуални увреждания биват определяни
като "дефектни" от 10,5%. Анкетираните с по-ниско образование, както и тези на възраст под 24 г. и над 45 г. по-
често споделят това мнение. 44% от родителите са напълно или донякъде съгласни, че децата с физически
увреждания са различни от "това, което е нормално". Тези проценти отново са по-високи за децата с
интелектуални увреждания – 54%.
Сред родителите на деца с увреждания 6% са на мнение, че децата с физически увреждания са "дефектни",
докато по отношение на интелектуалните увреждания този процент е 16.
Около 80% от родителите на деца без увреждания са напълно или донякъде съгласни, че децата с физически или
интелектуални увреждания имат нужда от специални образователни институции (например специални училища
или центрове). Според родителите на деца с увреждания нуждата от специални образователни институции е по-
голяма при децата с интелектуални увреждания, отколкото при тези с физически увреждания. И за двете групи
деца има високи нива на съгласие с това твърдение. Отглеждащите дете с увреждане по-често споделят мнението,
че децата с интелектуални увреждания би трябвало да бъдат в специални образователни институции, докато при
полагащите грижи за деца със затруднения в развитието се наблюдава обратна тенденция.
Сред родителите на деца без увреждания преобладават нагласите, че в повечето случаи отношението към децата
с физически увреждания и интелектуални затруднения на възраст 3 – 6 години не е същото, каквото е към
останалите им връстници. Респондентите смятат, че в детската градина те често са изключвани или ограничавани
в цялостното си развитие и приобщаване поради тяхното увреждане или затруднение.
Според интервюираните експерти често децата със затруднения в развитието, дори да са включени в учебния
процес и да присъстват в класната стая, не са успешно приобщени към колектива. Обичайно са позиционирани
най-отзад в самите стаи, придружавани са от възрастен – родител или друг, в ролята на личен асистент. И ако са
тихи и спокойни, остават почти незабележими.
От гледна точка на родителите на деца без увреждания, участвали във фокус групи, нагласите относно
възможността децата с увреждания да бъдат в обща група в детската градина заедно с деца без затруднения в
развитието, зависи от степента на увреждане на детето, от една страна, а от друга – от наличието на специалист,
ресорен служител.
Според фокус групите с родители на деца с увреждания техният опит често е свързан с подписки срещу
включването на децата и липсата на капацитет да се посрещнат образователните им нужди в рамките на учебните
заведения. Според родителите в образованието има много наредби, които на теория гарантират прилагане на
приобщаващото образование като част от държавната политика, но всъщност "всичко е само на хартия". Така
например в детска градина са отказали да приемат дете със синдром на Даун, тъй като са се притеснявали да не
зарази останалите деца. Майка от Севлиево разказва как в неофициален разговор директорът на детската
градина, която детето посещава понастоящем, я заставя да му осигури частен учител. Друго условие в рамките на
образователната система, което често нарушава правата на децата с увреждания и затруднения в развитието, е
физически недостъпната среда.
Преобладаващата част (близо 59%) от анкетираните родители на деца с увреждания заявяват, че околните
обичайно се отнасят към тях с уважение. Регистрирани са ниски стойности по отношение на форми на тормоз
(2%), обиди (3%), лошо обслужване на публични места, като магазини и ресторанти (3%),
или проява на по-малко учтивост, отколкото към други хора (4%). Приблизително по около 7% от родителите
декларират за форми на дискриминационно отношение към тях и посочват, че много често "хората избягват
контакт с тях", "държат се така, сякаш се плашат от тях" или демонстрират отношение "сякаш смятат, че те
(родителите на деца с увреждания) не са умни".
Данните от фокус групите с родители на деца с увреждания се разминават с горепосочените. Те споделят, че
всекидневно се сблъскват с неуместни коментари и поведение към децата си. "Плюят си в пазвата, чукат на дърво
– на никого не му става приятно, като те гледа". Родителите споделят, че е неприятна практика хората да правят



коментари пред децата, макар и добронамерено, за състоянието им, особено когато детето вече е голямо и
осъзнава затруднението си. Както и да употребяват израза "такива деца", който често използват дори специалисти.
Родителите разказват за ситуации, в които други родители не позволяват на децата си да играят с техните, тъй като
се притесняват от подражание и негативно повлияване върху развитието им. Споделят за различно, негативно
отношение, което получават от страна на учителите в детските градини, от лекарите, от съседите, от приятелския
кръг.
Близо 55% от анкетираните родители на деца без увреждания смятат, че семействата на деца с увреждания често
имат покровителствено отношение към детето си, което води до изолация от другите. 23 на сто са на мнение, че
семействата на деца с увреждания се опитват да ги скрият, а 18% – че се срамуват от това.
88% от родителите на деца без увреждания са напълно или донякъде съгласни, че децата с физически
увреждания се нуждаят от отделни здравни услуги, почти 80% са съгласни за същото за децата с интелектуални
увреждания.

Родителите на деца с увреждания споделят във фокус групите неприятни усещания и впечатления от здравната
грижа. Опитът им от консултации с лекари е негативен, тъй като често след това, вместо да бъдат насочени, се
чувстват по-объркани от преди.
Около 75% от родителите на деца с увреждания са напълно или донякъде съгласни, че децата с физически или
интелектуални увреждания не могат да се впишат в обществото без финансова помощ. При родителите на деца
без увреждания числата са сходни – 77% са съгласни, че децата с физически увреждания не могат да се впишат в
обществото без финансова помощ за техните семейства. По отношение на децата с интелектуални дефицити
нивото е 71%.
62% от родителите на деца без увреждания смятат, че семействата на деца с увреждания не са в тежест на
обществото. Това мнение се споделя и от 56% от здравните специалисти и 67% от специалистите в социални
услуги.
Данните от фокус групите с родители на деца с увреждания и затруднения в развитието сочат също, че те не се
чувстват достатъчно включени в изработването на политики, които пряко засягат тях и децата им.
"За УНИЦЕФ е важно всяко дете да има възможно най-добрия старт в живота. Това включва подкрепа за
родителите, работа с професионалисти, борба с всякакъв тип обществени предразсъдъци и негативни нагласи
към децата с увреждания, които все още възпрепятстват навременния им достъп до услуги. Тенденциите от
изследването показват, че ситуацията се подобрява. Но има още много работа за вършене, така че децата,
особено най-уязвимите, да могат да разгърнат потенциала си", заяви Кристина де Бройн – представител на
УНИЦЕФ в България.

Препоръки

България е създала правна рамка и условия за осигуряване на интервенция в ранна детска възраст за деца със
затруднения. Има система за първично здравеопазване от общопрактикуващи лекари и извънболнични педиатри,
които следва да осигуряват профилактични грижи за всички деца, както и да осъществяват редовно наблюдение и
оценка на цялостното детско развитие. 
Диагностика, лечение и рехабилитация за специфични състояния и увреждания са достъпни през здравната
система. 
В социалната система е въведена услугата "ранна интервенция на уврежданията". Независимо от това в България
липсва системен подход за осигуряване на ранна интервенция за всички деца, които имат нужда, за да им се
помогне да развият пълния си потенциал. 
УНИЦЕФ България подкрепя въвеждането на системен подход към ранната детска интервенция. Той включва
координирани усилия в рамките на здравната система за подобряване на мониторинга на ранното детско
развитие и ранно откриване на затруднения в развитието; установяване на механизми за насочване на деца,
изложени на риск от затруднения в развитието, към общностни услуги за ранна интервенция; предоставяне на
качествени, семейно ориентирани услуги; подкрепа за плавен преход към приобщаващо ранно образование.
Системният подход се въвежда в 5 общини (Нова Загора, Сливен, Стара Загора, Хасково и Чирпан) като част от
инициативата за пилотното прилагане на Европейската гаранция за детето, както и по линия на партньорство
между УНИЦЕФ и фондация "H&M" на глобално ниво. 
"Голямата ни цел е да помогнем на държавата да внедри системен подход в ранната интервенция в цялата страна
– по модела, който ние изграждаме в момента в няколко ключови региона", заяви Кристина де Бройн.

Инициативата "Запознайте се и програмирайте" се организира за шеста поредна година от технологичната
компания SAP, немската организация Haus des Stiftens gGmbH и партньорските организации от мрежата на
TechSoup Европа. Целта им е да осигурят възможност на младите хора в Европа, на възраст от 8 до 24 години, да
повишат своите дигитални умения, като подкрепят стотици събития по програмиране, организирани от
неправителствени организации в различните страни - участници. В България организатор е Фондация

Заглавие: Ученици от СПГЕ "Джон Атанасов", гр. София се включиха в работилници за програмиране
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"Работилница за граждански инициативи", като българския партньор на TechSoup Европа. През септемви и
октомври, като част от инициативата, у нас ще се проведат общо 68 събития по програмиране и дигитални умения.

Клуба по роботика "Vendom Genesis" към СПГЕ "Джон Атанасов", гр. София се включи в инициативата "Запознайте
се и програмирайте". В гимназията се проведоха две събития под формата на работилници - "Изследователи в
действие" и "Да се забавляваме и програмираме".

"Изследователи в действие"

20 ученици на възраст от 15 години се влючиха в първата работилницата. Целта й бе да мотивира повече млади
хора да се занимават с роботика и електроника. В работилницата бе включен материал от STEM предметите по
учебни програми за 8 клас. Участниците бяха разделени на отбори на произволен принцип. Те се срещаха с
предизвикателствата на теорията, редяха пъзели и програмираха. Участваха ученици от 9 клас, които показаха
наученото в 8 клас и програмираха успешно с помощта на ученици от клуба по роботика "Vendom Genesis" към
СПГЕ "Джон Атанасов", гр. София.

Събитието събра ученици от различни класове, които на състезателен принцип доказаха, че STEM предметите са
интересни за учене, тогава когато са представени по атрактивен начин, нагледно и достъпно. Учениците се
забавляваха докато програмираха и справилите се успешно получиха награди. Събитието се проведе в
новооткрития STEM център в гимназията.

"Да се забавляваме и програмиране"

Второто събитие също се проведе под формата на работилница. В нея бе включено програмиране на Лего и
Ардуино Нано, като целта бе учениците да развият уменията си в посока програмиране на робот, работа в екип и
развиване на изследователски дух. Участници на възраст между 15 и 18 години експериментираха и
програмираха, развивайки пространствено и критично мислене, наблюдателност, въображение, адаптивност,
гъвкавост и емпатия, необходими за успешна реализация в реалния живот.

По време на срещата наблюдаваха демонстрация на изпълнение на няколко упражнения, в помощ на обучението
по науки. Напълно успешно програмираха сами своите микроконтролери. "Учениците, разделени на отбори, имаха
пред себе си набор от елементи и под ръководството на обучители, направиха своите роботи, програмираха ги и си
организираха състезание. Беше много забавно и изпълнено с положителни емоции." - сподели Милена Гошева,
организатор на събитията и учител по физика в СПГЕ"Джон Атанасов".
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Научете повече за най-голямата европейска инициатива за програмиране и дигитални умения на следния линк.

Наградата на Националния дарителски фонд (НДФ) "13 века България" за принос в разпространението на
българската култура от българоезична медия в чужбина ще бъде връчена на Седемнадесетата световна среща на
българските медии, съобщават от НДФ.

Форумът, организиран по традиция от Българска телеграфна агенция (БТА), тази година ще се проведе от 1 до 3
ноември в Израел.

Целта на отличието е да поощрява българоезични медии зад граница, които съхраняват и популяризират
българската култура и дух, в съответствие с идеите на НДФ "13 века България".

Призът се присъжда всяка година от жури в състав: председател – генералният директор на БТА, и членове ‒
изпълнителният директор на Фонда, и представител на БТА.

За да получи наградата, медията трябва да има доказан принос в разпространението на българската култура в
рамките на съответната държава и извън нея; да е двуезична, като е задължително единият език да е български; в
програмата си да представя устойчиви и градивни теми в областта на българската култура.

Наградата на Национален дарителски фонд "13 века България" е учредена през 2013 г. в знак на признание за
усилията на работещите български журналисти зад граница за съхраняване и популяризиране на националната
култура.

До момента наградените медии през годините са осем. Първият носител на наградата е Светла Кьосева от
списание "Хемус", което излиза в Унгария на български и унгарски език.

Заглавие: НДФ "13 века България" ще връчи награда за българоезична медия в чужбина
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На Десетата световна среща на българските медии през 2014 г. призът отива при Мария Захариева от списание
"Българи" в Чехия. Третият отличен е Дора Костова, която в продължение на 26 години издава вестник "Роден
край" в Украйна. Година по-късно, на Дванадесетата световна среща на българските медии в Прага, отличието е
връчено на списание "Диалог" от Нидерландия в лицето на главния редактор на списанието Даниела Горчева.
Следващият награден е журналистът Максим Божилов, който в продължение на 20 години издава в Торонто,
Канада, български вестник и поддържа радиопрограмата "Български хоризонти". Наградата за 2018 г. получава
Димитър Ганчев от името на Българската програма на Радио "Ватикана". За 2019 г. е отличен "BG VOICE" от Чикаго
(Ясен Дараков). Заради пандемията от КОВИД-19 през 2020 г. не е организирана световна среща на българските
медии и не е връчена и наградата на НДФ "13 века България". На следващата година приза получава Камелия
Илиева и нейното списание "Роден глас", издавано в Чехия.

Кой ще е следващият носител на наградата за българоезична медия в чужбина, ще стане известно в Тел Авив.

/ТС/

Тази събота, 22 октомври, на паркинга на Kaufland в центъра на Перник ще се проведе събирателна акция в
подкрепа на инициативата "Капачки за бъдеще". На следващия ден, 23 октомври, пункт за предаване на капачки и
кенчета ще бъде организиран и пред хипермаркета на веригата във Враца. От началото на октомври подобни
акции се проведоха на паркингите на Kaufland във Видин, Кюстендил, Плевен и Търговище. Кампанията, доказала
се като една от най-успешните дарителски инициативи у нас, продължава през целия месец. Целта й е да се
наберат достатъчно средства за закупуването на животоспасяващи неонатални линейки, каквито в България не
достигат.

Благодарение на "Капачки за бъдеще" и всички дарители, които се включват в различните издания на
инициативата, вече са закупени два високоспециализирани автомобила. Първата неонатална линейка беше
дарена на Пловдив в края на миналата година. Тя обслужва не само пловдивския регион, но и голяма част от
Южна България - Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали. От края на този месец и Плевен ще разполага с
високоспециализирана линейка, която ще покрие нуждите на цяла Централна Северна и Северозападна
България. През октомври събирателните акции в различни градове на страната ще имат за цел да осигурят още
средства за закупуването и на трета специализирана неонатална линейка. Организаторите от "Капачки за бъдеще"
се надяват занапред да успеят да дарят линейки и на други големи градове, в които има университетски болници,
така че да покрият територията на цялата страна.

Всеки желаещ да допринесе за успеха на кампанията може да го направи като занесе своите пластмасови
капачки и алуминиеви кенчета до избран от него пункт. Пълният им и актуален списък може да бъде намерен на
страницата на "Капачки за бъдеще" във Фейсбук, като до края на месеца пред хипермаркетите на Kaufland ще се
проведат още две събирателни акции в подкрепа на каузата - в Благоевград (29 октомври) и в Петрич (30
октомври).

За Kaufland България:

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от близо 1,9 млрд. лв. и един от най-
големите работодатели в страната с екип от близо 6 600 служители. През 2022 г. компанията разполага с
63 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира
националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с инвестиции от над 1,6 млрд. лв.
Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията
носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно
ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими
групи до намаляването на пластмасата.

Малко остава до края на онлайн гласуването в ПРОМЯНАТА – най-голямата социално отговорна инициатива на
Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за девети път в партньорство с фондация Reach for Change

Заглавие: "Капачки за бъдеще" ще се събират в Перник и Враца на паркингите на Kaufland този уикенд
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България.

Запознаваме ви с още един от петимата финалисти, който ще опита да подобри живота на младежите в България.

Катерина Костадинова е парамедик в болница "Пирогов". Започва там като доброволец по време на пандемията и
остава на работа в интензивното отделение. Мартин Кръстев – завърнал се в България след като първо се
дипломирал в САЩ, а после живял и в Испания. Двамата днес стоят в основата на платформата MedicalSpace.org.

"В рамката на ПРОМЯНАТА кандидатстваме с проект, който е за създаване на безплатни и достъпни онлайн
курсове по биология и химия за кандидат-студенти", разказва Катерина.

"Ние сме млад, шарен екип и растящ екип. Все повече и повече хора се включват да помагат – около 10-12 души
сме в момента. Имаме аниматори, редактори, сценаристи", допълва Мартин.

Идеята за платформата се оформя по време на COVID вълните, когато младите хора все по-често търсят учебни
материали онлайн. Така освен кандидат-студентски уроци за бъдещи медици, в дигиталното пространство
медицински сестри, парамедици и специалисти от редки специалности разказват за работата си. А млади учени и
преподаватели споделят защо практикуват в България.

"Бихме се радвали да организираме общност, където кандидат-студентите биха могли да задават въпроси, а други
студенти и преподаватели да им отговарят."

"Съдържанието на платформата се изработва от студенти по медицина и редактира от медици и учени, като
всичко е абсолютно безплатно. Финансите, които едно семейство трябва да подготви кандидат-студентската
кампания, не са постижими за всеки. Средната цена на един урок по един предмет е 40 лв. Всяко второ дете,
което иска да учи медицина, ходи на уроци две години. Сумата надвишава 7 хиляди лева", споделя Катерина.

"Има смисъл човек да гради бъдеще в България и се чувствам полезен да помагам на другите да правят същото",
категоричен е Мартин.

Всеки може да подкрепи своя фаворит до 24 октомври 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.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Поредица от видеоуроци по български език и литература със субтитри в подкрепа на ученици със специални
потребности от първи до четвърти клас е създадена като съвместен проект между Издателската група "Просвета"
и доброволците от Глоубъл деливъри център на Hewlett Packard Enterprise (HPE). Това съобщиха от издателството.
Уроците ще могат да се ползват в електронната образователна платформа е-просвета. Голяма част от тях са в
секцията "Безплатно съдържание" и достъпът до тях е свободен - необходима е само регистрация, като тя е
безплатна.
Специалните уроци изцяло покриват учебното съдържание по български език и литература от първи до четвърти
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 от "Просвета" си партнираме с HPE в проекта им Subtitling Heroes ("Герои на субтитрите"), иницииран от
компанията съвместно с фондацията "Заслушай се". Основна цел на инициативата е да подпомогне децата с
увреждания, техните родители и учители", коментираха от издателството.
"Subtitling Heroes, който стартира като инициатива за онлайн доброволчество по време на най-големите
ограничения, наложени от КОВИД-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

Заглавие: Децата с нарушен слух могат да ползват нов вид електронни образователни ресурси - видеоуроци
със субтитри
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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", заявиха от компанията.
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. 

Сърцата на доброволците са огромни. Всеки един от тях винаги е отворен към всеки един човек, независимо какъв
е той, откъде идва и с какво се занимава. Това каза за сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус"
зам.-председателят на Българския младежки червен кръст Лора Фучеджиева по повод 101 години БМЧК. 
По думите й интересът към доброволчеството се увеличава с годините: "Хората се учат все повече на това да
изпитват емпатия към близките. Хубаво е, че вече не гледат само собствената си градинка, а искат да помогнат и
на човека до себе си". 
"Всеки, който има желание, може да стане част от БМЧК на областно ниво. Няма никакви специални изисквания.
До 14-годишна възраст наричаме доброволците "приятели" на Българския младежки червен кръст, след това те
стават пълноправни доброволци. Имаме едно въвеждащо обучение по общи знания за движението на Червения
кръст и Червения полумесец", обясни Фучеджиева. 
По повод 101 години се предвидени много разнообразни инициативи. 
"В момента се провежда Национална академия за доброволци в Националния учебен логистичен център в село
Лозен. Тук се обучават над 100 доброволци по темите за психо-социална и първа долекарска помощ. Иначе
честванията в цялата страна днес също продължават. Имаме различни занимания на открито. В Бургас ще се
състои кинопрожекция на историческия филм, който направихме за 100-годишнината. Днес в село Лозен, заедно с
децата от 200 училище "Отец Паисий", ще имаме открит урок по първа помощ", каза още Лора Фучеджиева. 
"Заедно да успяваме да стигаме до сърцата на всеки един, да се справяме с всякакви предизвикателства, както
сме го правили не веднъж в нашата вече 101-годишна история, да създаваме приятелства и да продължаваме да
бъдем толкова вдъхновени от хуманитарната ни дейност", пожела зам.-председателят на Младежкия червен кръст
на всички членове на организацията. 
На всички онези, които все още се колебаят дали доброволчеството е за тях тя каза: "Нашата врата и семейство са
отворени за тях. Ще се радваме на всеки, който има желание да стане част от нас и заедно да продължаваме да
се развиваме и да разпространяваме принципите на доброто и хуманността". 
Веселка ИВАНОВА 

Срещата беше осъществена в зданието на българския културен център в Будапеща.

На 10 октомври беше осъществено първо посещение на фондация " Бъдеще 2008" в лицето на председателя на
организацията - Ивайло Ангелов при българската общност в Унгария.

Председателят на силистренската патриотична организация беше посрещнат от Теодора Иванова, член на
местното българско дружество в унгарската столица. Ивайло Ангелов подари цветна туристическа карта на
България и голям български трибагреник на любезните домакини в културния център, а те от своя страна
подариха книги, издадени от местната българска общност.

Представителят на силистренското НПО остана изключително впечатлен от материалната база, с която
разполагат нашите сънародници там и от много доброто, толерантно отношение на унгарската държава към тях.

При тази първа историческа визита на силистренската организация в Будапеща беше изразено желание след
традиционните вече станали дестинации за добруджанци като Румъния, Молдова и Украйна, и българската
общност в Унгария да бъде в бъдеще подпомагана с цел съхраняването на българските културни, фолклорни,
езикови традиции.
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Местен дарителски фонд събра 11 548, 44 лв. по време на своите инициативите в подкрепа на наводнените
карловски села.

Постъпилите средства през платформата за дарения на фонда са от общо 84 дарители и са на стойност 8522,92
лв. По банка и в брой са събрани 778,52 лв. А от благотворителния концерт "В помощ на Подбалкана" средствата
са 1770 лв. До 11 октомври в дарителска кутия са влезли 477 лв.

С част от събраните дарения беше изграден фундамент за поставяне на жилищен фургон. Дарението е
реализирано с плащане директно към фирмата изпълнител. Ще бъде подпомогнато момче от с. Богдан, за което
набират средства за закупуване на къща, тъй като обитаваната от него е била отнесена изцяло от придошлите
води.

С част от събраната във фонда сума ще бъде подпомогнат и младеж от с. Слатина за осъществяване на ремонтни
дейности за отстраняване на щетите вследствие на наводненията.

Сумите ще бъдат преведени по банковите сметки на надарените с приемно-предавателни протоколи и договори
за дарения. Всички те ще бъдат сключвани от името на Сдружението "Млади, активни, креативни" в качеството му
на основна организация, която администрира и поддържа Местен дарителски фонд-Карлово.

Следвайте "Гласове" в Телеграм.

Културно-информационният център "Старата мелница" в с. Кърпачево спечели специалната награда на Камарата
на архитектите в България, съобщи Ива Таралежкова, председател на Управителния съвет на сдружение
"Деветашко плато".

Конкурсът "Български архитектурни награди 2022" се организира за четвърти път и в него участваха близо 40
проекта.

Старата мелница се намира в село Кърпачево, община Летница. Построена е около 1933 г. в село Крушуна, където
впоследствие е разглобена, преместена е и е издигната отново в с. Кърпачево. След години липса на поддръжка,
заплашваща сградата с разруха, през 2019 г. с решение на общинския съвет Община Летница я отдава под наем на
сдружение "Деветашко Плато", с цел обновяване и използване като културно-информационен център.
Организацията поема инициативата за нейното възстановяване, като успява да привлече финансова подкрепа от
фондация "Америка за България". Архитектурният проект е на Студио NADA - млади архитекти, които споделят
концепцията на сдружението за максимално съхраняване на автентичността на сградата и придаване на нова,
модерна функционалност, разказа Таралежкова.

Както БТА вече информира, в началото на 2022 г. сградата започва да функционира като обучителен и културно-
информационен център, който събужда обществения и културния живот на селото и на региона. Сдружение
"Деветашко плато" организира в Центъра курсовете на т. нар. Селска бизнес академия, насочени към
подобряване на икономическия ефект и професионалнизиране на работата на предприемачи в селата. Курсовете
са преминали вече повече от 30 души от различни селски райони, а следващите групи стартират през ноември.

Мелницата може да се използва и от външни организации, институции и фирми, тъй като предлага уютна и
нестандартна обстановка за фирмени и екипни тренинги, семинари, занимания по интереси, изложби, курсове,
практически обучения и културни събития.

Ива Таралежкова каза още, че са получили и първа награда в категория "Обществени сгради" в конкурса на Арх
Инова 2022.

Източник: БТА

Заглавие: "Старата мелница" в село Кърпачево спечели специалната награда на Камарата на архитектите в
България
Дата: 14.10.2022 17:51
Медия: Гласове

Заглавие: HUAWEI организира международна обучителна програма за бъдещи таланти в програмирането – ICPC
Europe Training Camp 2022
Дата: 14.10.2022 18:12
Медия: Pixelmedia.bg

https://glasove.com/politika/starata-melnitsa-v-selo-karpachevo-specheli-spetsialnata-nagrada-na-kamarata-na-arhitektite-v-balgariya
https://pixelmedia.bg/huawei-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD/


Програмата дава възможност на български студенти да развият потенциала си в модерните технологии

Huawei се включи в организацията на международната обучителна програма ICPC Europe Training Camp 2022.
Програмата има за цел да насърчи и подпомогне бъдещите таланти в програмирането. В обучението, което се
провежда в Полша от 14 до 16 октомври, се включиха повече от 200 студента от България, Германия, Чехия,
Израел, Украйна, Швеция, Румъния, Швейцария, Испания и местни. Участниците ще изследват едни от най-
предизвикателните проблеми от сектора на комуникационните и информационните технологии.

Събитие за любители на програмирането и иновативните решения.

Huawei се включва в инициативата като съорганизатор на събитието, а основен инициатор е Международния
конкурс по програмиране за студенти (International Collegiate Programming Contest – ICPC) – един от най-големите,
най-старите и най-престижните съзтезания по програмиране в света. Целта му е да провери уменията на
бъдещите специалисти за работа в екип и решаване реални казуси в сферата. Освен това, състезанието
насърчава и развива ценни качества като креативност, иновативност и способност за работа под напрежение.

Инициативата е предназначена за студенти, които имат интерес и умения в програмирането, алгоритмите и всичко
свързано с бъдещето на компютрите, обработката на данни, комуникационните и информационните терминали.
От години Huawei подкрепя различни проекти за развитие на науката и технологиите. По този начин компанията
се ангажира с разширяването и развитието на индустрията, за да посрещнат нуждите на утрешния ден.

ICPC Training Camp 2022 се провежда в два етапа:

Първата фаза преминава в онлайн събитие с участниците, избирани през февруари въз основа на
резултатите им в регионалните първенства.
Втората фаза преминава във физически събития с поканените участници, като първото се проведе в
Шанхай през август, а второто ще се състои в Полша през октомври.

Благoдарение на Huawei, обучението ICPC Training Camp е напълно безплатнo за всички участници. На
тазгодишното събитие ще присъстват спортисти, възпитаници и треньори от организацията ICPC. Участниците ще
имат възможност да научат ефективни стратегии за решаване на различни проблеми и задачи. Нещо повече,
участниците в програмата могат не само да повишат знанията си, но и да се подготвят за предстоящите
състезания.

По време на всеки етап от обучителната програма, участниците с отлични резултати в съзтезанията могат да
спечелят награди, сред които смартфони Huawei P50 Pro, часовници Huawei GT 3 Pro или таблети Huawei Matepad
11.

Huawei инвестира в кадри с потенциал в развитието на модерни технологии.

Като водещ световен доставчик на инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ICT) и
интелигентни устройства, Huawei инвестира милиони долари в сътрудничество с университети и научно-
изследователски организации. Освен това, компанията спонсорира и участва в много водещи световни състезания,
включително събития като ICPC, OCHO, IMO или IMC с цел да развива най-добрите таланти и да им помага да
разширяват хоризонтите си.

Обучителната програма ICPC Training Camp, както и други събития за бъдещи специалисти, организирани от
Huawei, събират заедно признати треньори и специалисти в областта на математиката и програмирането. Те имат
възможност да се запознаят с технологичните решения, разработени от компанията, и да разширят познанията си
за корпоративната научноизследователската и развойна дейност.

Поощряването на млади таланти е ключов фактор за разрастването на модерните технологии, според Huawei.
През последните две години компанията е обучила или наела около 26 000 висшисти, като голяма част от тях са
участвали в програми и обучения, организирани от Huawei. Чрез инвестициите си в тази насока, компанията цели
да допринесе за по-успешната работа на компанията и бързото реагиране спрямо нуждите на постоянно
променящите се технологии. Визията на Huawei е да подкрепя развитието на образованието и науката по начин,
съобразен с развитието на модерните технологии, като си партнира с най-големите умове от цял свят.

Huawei се ангажира с редица проекти за корпоративна социална отговорност. Компанията подпомага развитието
на талантите и в България, като стартира следващото издание на стипендиантската си програма ICT Talents
Training Seeds for the Future през октомври. Целта й, заедно с глобалната програма Seeds for the Future ("Семена
за бъдещето"), е да подготви студентите за реалния бизнес свят, да подобри познанията им от технологична
гледна точка, но и да обогати лидерските им умения. Компанията ще награди 80 кандидати, а най-добрите сред тях
ще имат възможността да се включат и в глобалната програма, чието онлайн обучение ще се проведе в средата на
ноември. Освен това, от години Huawei се ангажира да насърчава многообразието и приобщаването чрез
обучение по дигитални умения чрез различни социално отговорни кампании.

Заглавие: Информационна кампания за борба с рак на гърдата и рак на яйчниците

https://bnr.bg/post/101721128


Информационна кампания за борба с рак на гърдата и рак на яйчниците стартира през октомври 2022 г.
Организатори на инициативата са Фондация "Една от 8". Партньори в кампанията са Националното сдружение на
общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и дизайнерът Вяра Ценева.

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 от редовни прегледи при общопрактикуващ лекар,
гинеколог и мамолог. Профилактиката е единственият и най-сигурен начин за ранна диагностика, когато лечението
може да бъде максимално ефективно.

"Щастлива съм, че и през този октомври "Една от 8" ще реализира такава провокативна кампания. До края на
октомври в над 400 пробни на магазини 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".

Доц. д-р Любомир Киров, председател на УС на НСОПЛБ 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."

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.

Нуждата от подобна информационна кампания е провокирана от статистиката: Ракът на гърдата е най-честото
онкологично заболяване при жените в световен мащаб, с тенденция за увеличаване на новите случаи с 40% към
2040 г. В България всяка година се диагностицират над 4000 жени.

Диагностициран навреме, ракът на гърдата е напълно лечим 

10

Пернишкото сдружение "Прегръдки от България" получи награда за доблест и човешка доброта в помощ на
украинския народ

Наградите за гражданска доблест и човешка доброта в помощ на украинския народ, идеята за които се роди през
лятото на 2022 г. от общественици и културни дейци под егидата на президента Петър Стоянов (1997-2002 г.), бяха
връчени в Аулата на Нов български университет (НБУ).

Представители на неправителствени организации и отделни доброволци, които получиха грамоти за гражданска
доблест и доброта. Първоначално номинациите за награди са били 60, от които журито е отсяло 30.

снимка фейсбук

"ПРЕГРЪДКИ ОТ БЪЛГАРИЯ" е добро в действие, подкрепа за майки и деца, бягащи от война, под формата на
център за настаняване, както и човешка, психологическа, юридическа, социална, приобщаваща към обществото,
намираща работа и всяка друга форма на подкрепа. Центърът се намира в Перник.

Проектът е доброволчески, на Гората.бг и стотици добри Хора, няма държавно или европейско финансиране.

Дата: 15.10.2022 09:43
Медия: Българско национално радио

Заглавие: "Прегръдки от България" – Перник получи признание за помощта си към бежанците от Украйна
Дата: 15.10.2022 11:04
Медия: Pernik News

Заглавие: Иванка Шалапатова: Когато каузата ти е щастливото детство, всичко е възможно в България
Дата: 16.10.2022 08:08

https://perniknews.com/pernik/pregradki-ot-balgaria-pernik-poluchi-priznanie-za-pomoshtta-si-kam-bezhantsite-ot-ukrayna/
https://dnes.dir.bg/na-fokus/ivanka-shalapatova-kogato-kauzata-ti-e-shtastlivoto-detstvo-vsichko-e-vazmozhno-v-balgariya


"Дарителите трябва да бъдат активни партньори в промяната"

Вече 30 години тя е посветена на ранното детско развитие в семейна среда, изпълнена с любов, уважение и
позитивно отношение, защото счита, че само по този начин ще имаме хармонично общество и силни лидери

"Когато работиш прозрачно и каузата ти е щастливото детство, всичко е възможно в България" - Иванка
Шалапатова и екипът, с който работи във фондация "За Нашите Деца", се водят от това убеждение, формирано в
продължение на 30 години с натрупването на солидна опитност и аргументи.

От самото си създаване, дейността на фондацията е фокусирана върху превенцията на изоставянето на деца.
Днес социални работници на организацията си сътрудничат с родилни отделения в болници в София и в Пловдив.
При сигнал, че има опасност родители да изоставят детето си, служителите на фондацията до час са на място. С
пристигането си започват работа с родителите, оказват им нужната помощ и подкрепа, така че да не стигнат до
решението да изоставят детето си.

"Нашата успеваемост в такива случаи е над 90%", казва г-жа Шалапатова.

Иванка Шалапатова смята, че няма да се постигне устойчива промяна за децата в риск, ако гражданските
организации продължат да канят хората просто да даряват ресурси. Дарителите трябва да бъдат активни
партньори в промяната. "Не е нужно те да бъдат социални специалисти, каквито сме ние, но е важно, когато са
инвеститори, те да се интересуват от резултата от нашата дейност, и по този начин да бъдат наши истински
партньори". Ролята на бизнеса е значима, смята г-жа Шалапатова, защото е в същата екосистема. "Не може да
има успешна компания, ако няма щастливи семейства и деца".

И въпреки че през годините се направи много по отношение на социалните услуги и закрилата на децата, все още
се случва периодично да ни стряскат новини за изоставени деца. Защо? Иванка Шалапатова си спомни за думите
на колега от западна страна. Преди години й казал, че за жалост трябва да преживеем такива кризисни случаи, за
да може да се събудим като общество.

"Знаете ли, че когато аз взех решението да отдам живота си на социалната дейност в България, имаше 38 000
деца в домове. Можем ли сега да си представим като общество тези 24-годишни млади хора, 38 000 на брой, как е
започнал техният живот в тези 3 до 5 години? Дали са чували името си в тези домове?" - изтъква г-жа Шалапатова
взаимосвързаните процеси. Тя повдига въпроса за семейството като ценност. Това е единственият цивилизован
старт, който ние сме длъжни да дадем на всяко българско дете. "Всяко дете заслужава да бъде щастливо и всичко
е възможно и в България".

Иванка Шалапатова е четвъртият герой във видео поредицата на IspireHope, стартирана от Dir.bg и "Спортс
Мениджмънт България" с идеята да представят хора, които чрез личния си опит и усилия вдъхновяват другите и
допринасят за положителната промяна в средата, в която живеем.

Първата окриляваща история в поредицата бе на винаги усмихнатия и изпълнен с надежда Димитър Марианов,
който надскочи всякакви предразсъдъци, за да живее мечтата си. Той изпълни песента "Само ако бях" с идола си
Йонислав Йотов-Тото от група "СкандаУ".

Второто видео от поредицата "Героите на InspireHope" бе за Десислава Николова - майка на две деца и служител
на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". От 2015 г. досега чрез проекта си "Подари
щастие" тя е събрала дарения за кувьози и съпътстваща техника за над 150 000 лева, а над 1000 жени за
заченали, следвайки съветите в книгата й.

Третото видео, представено в две части, е с писателя Иво Иванов, който казва за себе си, че е просто "пощальон" -
изпраща към България разтърсващите истории, на които попада, с надеждата да достигнат тези, имащи нужда от
тях. За много от читателите си той е тъкмо писателят, който помага на Бялата лястовица да достигне до
необходимата дестинация.

Компанията празнува своята 35-годишнина

Водещият български производител на електроуреди за дома ЕЛДОМИНВЕСТ празнува своята 35-годишнина. За
отбелязването на събитието компанията постави началото на национална еко-инициатива за създаване на нови
гори, под надслов "ВИЕ КУПУВАТЕ УРЕД ЕЛДОМ - ЗАЕДНО ЗАСАЖДАМЕ ДЪРВО!".

Медия: Днес Дир.бг

Заглавие: ЕЛДОМИНВЕСТ продължава националната еко-инициатива за създаване на нови гори в България
Дата: 17.10.2022 10:30
Медия: Agri.BG

https://agri.bg/novini/eldominvest-prodlzhava-natsionalnata-eko-initsiativa-za-szdavane-na-novi-gori-v-blgariya


Кампанията стартира в началото на пролетта със засаждането на 25 декара нови гори. Първата акция се
осъществи край село Бистренци, област Русе със съдействието на "Северноцентрално Държавно Предприятие".
Близо до село Камен бряг, област Добрич се проведе и втората акция с подкрепата на "Североизточно държавно
предприятие. В двете залесявания освен служители и партньори на ЕЛДОМИНВЕСТ се включиха и редица
доброволци.

В края на месец октомври (29.10.2022) ще се организира третата по ред акция от кампанията в партньорство с
"Югозападно държавно предприятие". Залесяването ще се извърши близо до село Златуша, община Божурище,
област София.
Планирани са още акции за засаждане на нови дръвчета в районите на:

- "Южноцентрално държавно предприятие" на 05.11.2022 г. в село Стражевци, община Кърджали, област
Кърджали.
- "Югоизточно държавно предприятие" на 12.11.2022 г. в град Малко Търново, община Малко Търново, област
Бургас.. 
- "Северозападно държавно предприятие" на 19.11.2022 г. в град Своге, община Своге, област София.

Всеки желаещ може да се включи като доброволец в акциите и да участва в създаването на нови гори в България.

Подробна информация за кампанията "ВИЕ КУПУВАТЕ УРЕД ЕЛДОМ - ЗАЕДНО ЗАСАЖДАМЕ ДЪРВО!" и форма за
записване на доброволци ще откриете на сайта на ЕЛДОМИНВЕСТ: https://eldominvest.com/35-godini-eldom/.

ЕЛДОМИНВЕСТ през дългогодишната си история се е утвърдил като екологично отговорна компания. Уредите
ЕЛДОМ са енергоспестяващи, а за производство им са вложени екологично чисти материали и технологии. Днес те
работят в повече от пет милиона домакинства в България и в над 35 държави в различни краища на света.

Вратите на десетки компании отново ще се отворят за среща на деца и младежи с професиите на родителите им.
Десетото издание на инициативата за ранно професионално ориентиране на деца и младежи на Българската
мрежа на Глобалния договор на ООН се завръща в присъствен формат. Срещите със специалисти, разказващи от
първо лице спецификата на професията ще бъдат съпътствани от интерактивни занимания за всички участници.

"Гордея се с труда на моите родители" 2022, първото от серията събития за младежко кариерно ориентиране на
Българската мрежа, ще се проведе на 1 ноември 2022 г. Деня на народните будители в компании от енергийния,
минния, металургичния, банковия и застрахователния, транспортния сектор. Проектът цели да покаже, че трудът е
потребност и ценност, че всяка професия е необходима за обществото и успехът е възможен чрез образование и
квалификация.

В рамките на един работен ден децата и младежите имат възможност да видят родителите си в ролята на
експерти, ценени със знанията и уменията си и да се запознаят с разнообразието от професии в една компания.
Заедно с професиите, компаниите ще имат възможност и да покажат "пътя на парите" и да потърсят какви са
заложбите на децата на своите служители, което често е определящо успеха в определена професионална област.

"Гордея се с труда на моите родители" е проект, който стартира през 2012 г. и се провежда ежегодно,
запознавайки децата с ценността на труда и значимостта на всеки отделен човек за компанията, в която работи.
Различните професии се представят по увлекателен начин, а видеата остават на разположение за всеки, който
иска да запознае децата си по-късно с тях. Представянията са по насоки, разработени съвместно с Фондация на
бизнеса за образованието. До момента в проекта са участвали над 40 компании в 19 града в страната и са били
представени повече от 100 професии от различни сектори на икономиката.

"Гордея се с труда на моите родители", а и "Базар на професиите", с който надграждаме първия проект,
представят многообразието от професии чрез срещи с доказали се специалисти за десета поредна година. Те
дават възможност на младите хора да намерят своето призвание и да открият, че професионалния път може да
носи голямо удовлетворение и развитие. Нашите програми показват убедително и общественополезната и
визионерска роля на бизнеса, който се грижи не само за собственото си бъдеще, но и прави мост между
образованието и труда, създава условия за удовлетворяваща реализация на младите хора", сподели Дарина
Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа.

Тази година, след две поредни онлайн издания, "Гордея се с труда на моите родители" се завръща присъствено и
очакванията към него са големи. Освен познатите срещи с професионалисти, участващите компании ще
разполагат и с видео за пътя на парите, както и с ресурси за ранно откриване на заложби и интереси при децата.

Заглавие: "Гордея с труда на моите родители" 2022 обещава един незабравим ден на професиите и
семейството за стотици деца
Дата: 17.10.2022 11:25
Медия: Bulgaria ON AIR
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Очаква се в проекта да се включат и компании извън Българската мрежа, които разпознават ценността на
проекта, но и ползата от споделена работа по общи цели, каквито са качественото образование на децата ни,
връзка между образование и бизнес.

Вратите на десетки компании отново ще се отворят за среща на деца и младежи с професиите на родителите им.
Десетото издание на инициативата за ранно професионално ориентиране на деца и младежи на Българската
мрежа на Глобалния договор на ООН се завръща в присъствен формат. Срещите със специалисти, разказващи от
първо лице спецификата на професията ще бъдат съпътствани от интерактивни занимания за всички участници.

"Гордея се с труда на моите родители" 2022, първото от серията събития за младежко кариерно ориентиране на
Българската мрежа, ще се проведе на 1 ноември 2022 г. – Деня на народните будители в компании от енергийния,
минния, металургичния, банковия и застрахователния, транспортния сектор. Проектът цели да покаже, че трудът е
потребност и ценност, че всяка професия е необходима за обществото и успехът е възможен чрез образование и
квалификация.

В рамките на един работен ден децата и младежите имат възможност да видят родителите си в ролята на
експерти, ценени със знанията и уменията си и да се запознаят с разнообразието от професии в една компания.
Заедно с професиите, компаниите ще имат възможност и да покажат "пътя на парите" и да потърсят какви са
заложбите на децата на своите служители, което често е определящо успеха в определена професионална област.

"Гордея се с труда на моите родители" е проект, който стартира през 2012 г. и се провежда ежегодно,
запознавайки децата с ценността на труда и значимостта на всеки отделен човек за компанията, в която работи.
Различните професии се представят по увлекателен начин, а видеата остават на разположение за всеки, който
иска да запознае децата си по-късно с тях.

Представянията са по насоки, разработени съвместно с Фондация на бизнеса за образованието. До момента в
проекта са участвали над 40 компании в 19 града в страната и са били представени повече от 100 професии от
различни сектори на икономиката.

"Гордея се с труда на моите родители", а и "Базар на професиите", с който надграждаме първия проект,
представят многообразието от професии чрез срещи с доказали се специалисти за десета поредна година. Те
дават възможност на младите хора да намерят своето призвание и да открият, че професионалния път може да
носи голямо удовлетворение и развитие. Нашите програми показват убедително и общественополезната и
визионерска роля на бизнеса, който се грижи не само за собственото си бъдеще, но и прави мост между
образованието и труда, създава условия за удовлетворяваща реализация на младите хора.", сподели Дарина
Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа.

Тази година, след две поредни онлайн издания, "Гордея се с труда на моите родители" се завръща присъствено и
очакванията към него са големи. Освен познатите срещи с професионалисти, участващите компании ще
разполагат и с видео за пътя на парите, както и с ресурси за ранно откриване на заложби и интереси при децата.
Очаква се в проекта да се включат и компании извън Българската мрежа, които разпознават ценността на
проекта, но и ползата от споделена работа по общи цели, каквито са качественото образование на децата ни,
връзка между образование и бизнес.

От днес Българският хелзинкски комитет (БХК) събира номинации за годишните правозащитни награди "Човек на
годината" за правозащитна дейност в периода октомври 2021 – 2022.

Всеки може да изпраща предложенията си за организации, активисти и доброволци, чиято работа през
изминалата година е допринесла за опазването и утвърждаването на човешките права, за защита на животните и
опазване на природата в България. Номинации се приемат до полунощ на 15 ноември 2022 г. през формуляра за
номиниране на сайта на кампанията или по пощата на адрес 1504 София, ул. "Върбица" № 7, за БХК.

В годината на своята 30-годишнина, БХК организира кампанията "Човек на годината" за петнайсти път.

Заглавие: "Гордея се с труда на моите родители" 2022 обещава незабравим ден на професиите
Дата: 17.10.2022 11:20
Медия: Аз - жената
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Традиционно наградите ще бъдат връчени на 10 декември – Международния ден на правата на човека.

Наградите "Човек на годината" са учредени през 2008 г. от адв. Маргарита Илиева, тогавашна директорка на
Правната програма на БХК. На 10 декември 2008 г. БХК за първи път връчи отличията за принос към правата на
човека и правозащитността на официална церемония в Народния театър "Иван Вазов".

Инициативата цели да популяризира и подкрепи организации, хора и каузи, които са направили предходната
година по-добра и справедлива. През последните години сред отличените бяха образователните медиатори,
лекарите и доброволците в COVID-отделенията, протестиращите майки на деца с увреждания, ЛГБТИ-активисти,
инициативата за отмяна на запрещението, журналисти и много други.

Независимо жури, съставено от правозащитници и общественици, определя кой от номинираните да получи
голямата награда, както и няколко специални приза, посветени на дейността на активисти, журналисти и хора със
специфични постижения в сферата на правозащитността през годината. Критериите можете да намерите на
официалния сайт на наградите.

Наградите "Човек на годината" се връчват на хора и каузи, създали прецедент в правозащитната сфера, били
фактор за общественото развитие през годината, променили света ни към по-добро с усилията си.

Призовете нямат финансово изражение. Целта им e да дадат символично признание и да насърчат активните
хора и организации.

Уникалната визия на кампанията за 2022 г. е дело на родената в Украйна илюстраторка Вики Книш. Войната на
режима, управляващ Русия, срещу Украйна, беше и остава централен въпрос за правата на човека и правовия ред
както в международен, така и в национален аспект. Затова през тази година информацията за кампанията ще се
разпространява и на украински. Целта е да насърчим установилите се в България над 80 000 украинци да
разкажат през собствения си поглед за активистите и организациите, работещи в защита на правата им.

От днес Българският хелзинкски комитет (БХК) събира номинации за годишните правозащитни награди "Човек на
годината" за правозащитна дейност в периода октомври 2021 – 2022. Всеки може да изпраща предложенията си
за организации, активисти и доброволци, чиято работа през изминалата година е допринесла за опазването и
утвърждаването на човешките права, за защита на животните и опазване на природата в България. Номинации
се приемат до полунощ на 15 ноември 2022 г. през формуляра за номиниране на сайта на кампанията
https://humanoftheyear.org/nominiraite/ или по пощата на адрес 1504 София, ул. "Върбица" № 7, за БХК.
В годината на своята 30-годишнина, БХК организира кампанията "Човек на годината" за петнайсти път.
Традиционно наградите ще бъдат връчени на 10 декември – Международния ден на правата на човека.
Наградите "Човек на годината" са учредени през 2008 г. от адв. Маргарита Илиева, тогавашна директорка на
Правната програма на БХК. На 10 декември 2008 г. БХК за първи път връчи отличията за принос към правата на
човека и правозащитността на официална церемония в Народния театър "Иван Вазов".
Инициативата цели да популяризира и подкрепи организации, хора и каузи, които са направили предходната
година по-добра и справедлива. През последните години сред отличените бяха образователните медиатори,
лекарите и доброволците в COVID-отделенията, протестиращите майки на деца с увреждания, ЛГБТИ-активисти,
инициативата за отмяна на запрещението, журналисти и много други.
Независимо жури, съставено от правозащитници и общественици, определя кой от номинираните да получи
голямата награда, както и няколко специални приза, посветени на дейността на активисти, журналисти и хора със
специфични постижения в сферата на правозащитността през годината. Критериите можете да намерите на
официалния сайт на наградите: https://humanoftheyear.org/kriterii/.
Наградите "Човек на годината" се връчват на хора и каузи, създали прецедент в правозащитната сфера, били
фактор за общественото развитие през годината, променили света ни към по-добро с усилията си.
Призовете нямат финансово изражение. Целта им e да дадат символично признание и да насърчат активните
хора и организации. 
Уникалната визия на кампанията за 2022 г. е дело на родената в Украйна илюстраторка Вики Книш. Войната на
режима, управляващ Русия, срещу Украйна, беше и остава централен въпрос за правата на човека и правовия ред
както в международен, така и в национален аспект. Затова през тази година информацията за кампанията ще се
разпространява и на украински. Целта е да насърчим установилите се в България над 80 000 украинци да
разкажат през собствения си поглед за активистите и организациите, работещи в защита на правата им.
Номинирайте своя "Човек на годината" до 15 ноември на
https://humanoftheyear.org/nominiraite/ или по пощата на адрес 1504 София, ул. "Върбица" 7, за БХК.
Медийни партньори: 

Заглавие: Правозащитните награди "Човек на годината" 2022 г. очакват вашите номинации
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Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Днес, 17 октомври е Международният ден за изкореняване на бедността. Тази година, под мотото "Достойнство за
всички на практика" се честват 30 години от старта на неговото отбелязване. Човешкото достойнство освен, че е
право на всеки, стои и в основата на всички други основни права. Днес много хора, живеещи в постоянна бедност,
изпитват пренебрегване на тяхното достойнство. А начинът, по който те се третират показва доколко се зачита
човешкото достойнство в нашите общества.
Реалността е, че в свят, в който произвеждаме достатъчно, за да изхраним всички, 811 милиона души нямат
достатъчно храна, а 44 милиона са изложени на риск от глад (източник: СПП). 2 милиарда души все още живеят
без чиста питейна вода и 3,6 милиарда без добри хигиенни условия (източник: СЗО и УНИЦЕФ). 1,3 милиарда души
все още живеят в пълна бедност (източник: ПРООН), почти половината от които са деца и младежи.
Социалното изключване и дискриминацията пречи на хората, хванати в капана на крайната бедност, да се
освободят от него. Затова е необходима по-голяма подкрепа и общи действия срещу бедността на всички нива.
"Голям брой деца, семейства и млади хода в България продължават да имат нужда от подкрепа, за да
водят независим и достоен живот. Всички дейности на Фондация "КОНКОРДИЯ България" са насочени
към постигане на нашата голяма цел - "Децата и младежите водят достоен начин на живот, без риск от
маргинализация". Моят апел към всички специалисти е да работим все така усърдно за постигането на
тази цел.", Станимир Георгиев, Изпълнителен директор на Фондация "КОНКОРДИЯ България".
Предизвикателствата пред сътрудничеството за развитие ще останат огромни през следващата година.
Глобалните конфликти, както и изменението на климата и последиците от това водят до регресия в борбата срещу
глада и бедността и изострят неравенствата.

И едно дете, живеещо в бедност, е твърде много!
Днес, около 6 милиарда деца и юноши все още живеят в крайна бедност. (източник: ПРООН)
Организациите на КОНКОРДИЯ Социални проекти в България, Косово, Република Молдова и Румъния подкрепят
деца, млади хора и семейства, живеещи в крайна бедност и изолирани от обществото. Нашата цел е да ходим там,
където другите не ходят, да помагаме в спешни случаи и да оказваме спешна помощ под формата на хранителни
пакети, дрехи и медицинска помощ и така да водим хората в крайна бедност към един достоен начин на живот. 

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.

Как бихте описали дейността си в три изречения?

Цел на Фондацията "Радост за нашите деца" е да подпомагаме децата с увреждания – да се развиват и да
преодоляват дефицитите си. Помагаме и на родителите да приемат и да осъзнаят, че всяко подкрепено дете с
необходимата му терапевтична грижа, ще има повече възможност да се справя в училище и да живее пълноценно.
Знаем това опит, защото като родители сме изминали същия път.

Създадохме фондацията през 2004г. Година по-късно открихме "Център за социална рехабилитация и интеграция
"Радост" за деца от 2 до 18 години със СОП" /специални образователни потребности/. Помогнали сме над 2000
деца и техните семейства, за да подобрят качеството си на живот.

С времето осъзнахме потребността от създаване на защитени работни места за младежи с дефицити, защото
децата, на които помагахме, пораснаха. Така през 2018г., по Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" създадохме социалното предприятие Пекарна "Радост", осигуряващо заетост на младежи с множество
увреждания, навършили 18 години.

С какво вашият проект допринася за по-добрия живот на децата и младежите в България?

В основата на проекта ни е плавното обучение в трудови умения на младежи с дефицит. Когато имат работа – те са
равнопоставени с всички останали. Могат да работят в пекарна, ресторант, хотел, офис или парк и да изкарват
прехраната си без да са зависими от социална помощ. И без да живеят в изолация.
Освен трудови навици, работата им дава среда, приятели, подпомага тяхната социализация и им позволява да
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имат самочувствие от това, което правят.
На практика, проектът ни подкрепя и всеки социално отговорен работодател, склонен да наеме млад човек с
увреждане. Защото е ясно, че обучението им изисква допълнително време, ресурс и професионален опит.

Какво ви накара да се включите в ПРОМЯНАТА?

Чрез ПРОМЯНАТА повече хора разбират за нашите проблеми. С други думи ние ставаме видими за всички. Най-
голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп и "Reach for Change България" всъщност е
стимул за социалните предприемачи и неправителствени организации да разработят проект, за да го развият чрез
обученият в ПРОМЯНАТА. По този начин финалистите достигаме и до най-важното – Решението. За кратък период
от време, различни социално значими казуси привличат вниманието на всички. А това е част от процеса по
промяна на обществените нагласи, която ни е така необходима.

Кой е най-големият ви стимул в работата като социален предприемач?

Положителната промяна при децата, те вече вярват, че могат! Могат и правят различни неща. Показват на всички,
че тези хора лишени от едно, при подходящи условия и среда са полезни и активни. Пример и реалност, в която
стигмата изчезва. Защото всеки човек е ценен. Това ни дава сили да продължим и да не се отказваме.

Коя е ПРОМЯНАТА за децата и младежите на България, която искате да видите в следващите 10 години?

Промяна в Образователна система, която да е обърната към детето, с ясна перспектива за неговото
самостоятелно развитие. Работата на социални предприятия като Пекарна "Радост" показват необходимост от
преосмисляне на държавната политика в социалната и в образователната сфери, с цел включване – подготовка на
младежи с различни затруднения в работещи практики на активните социални предприятия в България.
Социално предприемачество към момента не води до създаването на солидарна икономика, а само
съществуването на отделни практики. Работата с уязвими групи без ресурс и периодична подкрепа, финансиране и
менторски програми – обрича на неуспех всяка добронамерена идея.

Кое е най-голямото предизвикателство, с което сте се сблъсквали?

Социалното предприемачество е трудно, защото е кауза и отговорност към хора без алтернатива. Но най-голямо
предизвикателство е неразбирането или по-точно нежеланието да се разбират проблемите на хората с
увреждания. Време е да си признаем, че като общество повече от 50 години се правим, че тези хора не
съществуват, че няма смисъл да направим животът им нормален. Скритата дискриминация към хора с дефицит не
ни прави нито по-добри или състрадателни. Сравняваме стандарта си на живот с други страни и никога не
поглеждаме какво е отношението там към хора с увреждания.
Ние не искаме институционална грижа, а искаме човешки подход към всеки – според индивидуалните му
способности. Хората с увреждания не са страшни. Безразличието и апатията са.

Как си представяте успеха като социален предприемач?

Успех е, че младежите работят и с всеки нов ден стават по-уверени. Успех е, че родителите ни вярват, защото
децата им се чувстват добре. Успех е, че продължаваме да се развиваме при положение, че се сме атакувани от
различни кризи, а се финансираме само от проекти и дарения.
А в бъдещето виждаме работещ център за защитена заетост, с работни места на всеки млад човек с дефицит,
според умения му. Държавна политика с разработен алгоритъм за подкрепа и грижа към човека. Социално
отговорен Бизнес, който наема хора спрямо това, което могат. И една малка фабрика за бисквитки…

Защо смятате, че хората трябва да подкрепят вашата инициатива?

Всички трябва да се научим да живеем с различните, защото са част от нормалния живот. Да сме емпатични и
толерантни, за да се научим да приемаме.
Социалното предприемачество за младежи с увреждания трябва да бъде подкрепено и развито. Отделени добри
практики днес, не са решение за децата със затруднения в национален мащаб. Защото утре те ще бъдат
младежите с дефицити. И решението е ясно – обучение в трудови умения, за да получат занаят и от там –
заплащанe за труда си и достоен живот.

Всеки желаещ може да гласува за един от финалистите в ПРОМЯНАТА до 23:59 часа на 24 октомври, като даде
своя глас на www.nova.bg/promyanata.".

Всяка трета жена у нас е жертва на насилие. Данните са на неправителствени организации. Една от тях е "П.У.Л.С."
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Въпреки че от създаването си през 1999 година до днес е помогнала на повече от 10 хиляди души, голяма част от
тях - жертви на трафик, днес фондацията е на път да затвори кризисния си център, където ги настанява, и да спре
програмите си. Причината - липса на средства. В европейския ден за борба с трафика на хора ви срещаме с жена,
станала жертва на трафик, и с нейните спасители от "П.У.Л.С."

С центъра в момента живеят около 20 души, сред тях има и деца. Николина е само една от многото жертви на
трафиканти. Повярвала на обещания за работа и любов и заминала за Австрия. Три месеца по-късно била
принудена да проституира. От 2 години тя вече води самостоятелен живот. Отглежда дъщеря си и нов мъж.
Изключително благодарна е на "П.У.Л.С." за помощта.

Всеки, който е станал жертва на някакъв вид насилие, има възможност да ползва безплатното настаняване в
центъра, психологическа помощ, социална подкрепа, обясни Юлия Андонова от Фондация "П.У.Л.С.". "Това не е
проблем на Фондация "П.У.Л.С.". Изправени сме пред невъзможност да посрещаме текущите нужди на хората,
които са настанени в нашите кризисни центрове", алармира тя.

От 23 години всички услуги, които организацията предлага на жертви, са възможни, благодарение на дарители и
различни проекти, по които фондацията работи. Държавното финансиране било символично – 3 пъти по-ниско от
необходимото.

Всеки, желаещ да помогне, може да види списък с необходими продукти на сайта на фондацията, или да изпрати
SMS с текст DMS PULS на кратък номер 17 777.

Повече гледайте във видеото.

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите":
Борба за правата на човека. Български хелзинкски комитет навършва 30 години, по Дарик радио с водещ
Георги Донков. Гости са Надежда Цекулова, директор на програма "Кампании и комуникации" на Български
Хелзинкски комитет (БХК) и Велислав Ковачев от юридическия екип на БХК.

ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА

Все по-често се сблъскваме с истории, които искаме да забравим. Истории за насилие, дискриминация,
хомофобски атаки. Като общество те ни поляризират, затваряме очи и ги избягваме. За най-старата правозащитна
организация в България – Български хелзинкски комитет – те са ежедневие и причина за съществуването на
организацията. 
Надежда Цекулова разказва как работи БХК – като следи за нарушения на човешките права, предоставя правна
защита и се застъпва активно за пострадалите. Ролята на програмата на БХК за кампании и комуникации е да
говори за това какво са човешките права, за състоянието им в България, да припомни нашата отговорност за
собствените ни права и тези на съгражданите ни. Работата на Надежда в БХК идва като продължение на каузите,
които години наред поддържа като журналист в областта на здравеопазването, социалните и човешки права.
Велислав Ковачев идва в БХК след правно образование в Холандия и опит в администрацията на ЕС с ясното
желание да работи в правозащитна организация в България. 
Двамата коментират общественото отношение към БХК, което е полюсно. Надежда пояснява, че разбирането за
човешките права и нарушаването им драматично се е променило в последните десет години. То е било особено
важно и актуално при влизането на страната в ЕС, но след това е имало рязка деградация и след 2013 година
става особено трудно да се защитават непопулярни каузи в поляризирано общество. БХК защитава групи, които
винаги са били маргинализирани и свързани с негативни стереотипи. В този смисъл е нормално враждебното
отношение към тези групи да се прехвърля и към организацията, която защитава правата им. Проблем е, че
хората осъзнават бедственото положение с човешките права едва когато те самите станат жертва на
дискриминация или насилие. Темата за полицейското насилие, например, става актуална, когато отидем на
протест и ни бият. Тогава чуваме, че повечето задържани от полицията роми са обект на по-често и по-голямо
насилие, отколкото българите. На хартия всички български граждани имат еднакви права (граждански и човешки).
В реалността държавните институции се държат дискриминативно. Затова и организации като БХК имат работа.
Защото държавата не припознава правата на човека като основна ценност и принцип на управление. 
Едно от най-честите обвинения към БХК е, че организацията не защитава еднакво маргинализирани групи и
обикновеното гражданско мнозинство. Надежда пояснява, че причината БХК да избира ключови случаи е, че те
могат да създадат съдебна практика. Организацията защитава хора, които не могат за защитят сами правата си, и
в този смисъл е глас на тези, които са отритнати отвсякъде. Това е неприятна роля, но е път към защита
правата на мнозинството. 

Велислав коментира, че повечето хора не познават правата си, не знаят как да ги отстояват и така допускат да
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се случват нередности. Правата обаче идват с ограничения и задължения. Правата не позволяват всеки да прави
каквото си иска. За Надежда най-актуалното и емоционално възприемано право в момента е свободата на
изразяване. Това не означава всеки да говори каквото си иска или в медиите да се представят всички гледни
точки, защото някои от тях са израз на открито агресивни, дискриминационни и хомофобски практики и
разбирания. Тя дава пример с медийното отразяване на ковид пандемията с даване на гласност на всички гледни
точки, дори и на най-реакционните и нереалистични, което на практика постави в риск здравето на хората. 
В някои случаи за БХК е трудно да намери правни аргументи за защита на нарушени права. Пример за това е
дистанционното обучение на учениците по време на пандемията и невъзможността на юристите на БХК да
намерят аргументи и да осъдят държавата. Велислав добавя, че в подобни случаи, ако няма решение на
национално ниво, може да се търси на европейско.
Надежда и Велислав разказват за кампанията, посветена на 30 годишнината на организацията и търсенето на
нови комуникационни канали, ориентирани към младите хора. Видеоклип води към страница с разказани 17
истории за правата на човека, за хора с увреждания, за етнически малцинства, за право на мирно събиране и др.
Подкаст, който е планиран отдавна, но осъществен сега, позволява организацията да говори по-човешки и
достъпно. Особено успешен е епизодът за правата на раждащата жена. Новите комуникационни подходи
позволяват да се говори по конкретни теми, за конкретни хора с конкретни проблеми. Резултатите се добри и
въздействието е значително. Използването на Instagram и Linkedin също биха могли да дадат възможност за
достъп на млади хора до дейността и принципите на работа на БХК. 
Надежда завършва разговора с определението на свой колега за човешките права – "Правата на човека са
съвкупност от характеристики, които ни дават човешко достойнство. Ако отнемем права, отнемаме
достойнство". Това разбиране дава смисъл на работата на БХК
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите. 

С подаръци и над 500 розови балона

"Ракът на гърдата не е присъда, а просто диагноза", твърди създателят на фондацията и организатор на
кампанията Ивелина Радева

В месеца на борбата с рака на гърдата фондация "Грижа за живот България" събира жени с поставена диагноза
"рак на гърдата", преболедували или в процес на лечение, които искат да се убедят, че не са сами в битката с
коварното заболяване. Събитието ще се проведе в събота - 22 октомври, от 11.00 в градинката зад Дома на
младоженците.

"Няма да събираме средства, кампанията е чисто информационна и подкрепяща", заяви организаторът ѝ и
създател на фондацията Ивелина Радева. Сама преминала през изпитанието "рак на гърдата", от шока при
поставената диагноза, през лечение с химио- и лъчетерапия, страховете и стреса, Ивелина в момента живее
нормален и пълноценен живот. "Искам всички жени да разберат, че ракът на гърдата не е присъда, а само
диагноза", казва младата жена. Нарекла е кампанията си "Да погледнем себе си отвътре навън", за да провокира
и насочи вниманието на жените към важността от редовни прегледи при общопрактикуващ лекар, гинеколог и
мамолог.

Към каузата си Ивелина е привлякла

доказани в практиката си лекари и психолози.

Д-р Парашкев Цветков, онколог и хирург в Онкодиспансера с над 30-годишна практика, е доброволен консултант на
фондацията от самото ѝ създаване и помага за всяка кауза, свързана с нея. Той призовава жените от всички
възрасти всяка година да посещават личния си лекар за профилактичен преглед.

"Профилактиката е единственият и най-сигурен начин за ранна диагностика, когато лечението може да бъде
максимално ефективно", казва специалистът и съветва да се ползват възможностите, които здравната система у
нас осигурява за ехо- и мамографии. Друг съвет на д-р Цветков е да не се подценява самопрофилактиката. Ако тя
се превърне в рутинна практика, шансовете да се предотвратят по-сериозни усложнения се увеличават", убеден е
д-р Цветков. Хирургът онколог е сред най-добрите специалисти при оформянето на нормални гърди след
отстраняване на болните, когато това е възможно. В тези случаи имплантите са много повече от козметична

Заглавие: Фондация "Грижа за живот България" стартира кампания за борба с рака на гърдата
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операция. Те са допълнение към основното лечение, което връща самочувствието и подобрява качеството на
живот на жените, убеден е лекарят.

Заедно с колегата си д-р Иван Тонев и онкопсихоложката Елена Атанасова, д-р Цветков е издал Ръководство за
всички жени. Не само за тези, които вече са се сблъскали с рака на гърдата, но и за здравите, които трябва да
знаят, че

профилактиката спасява живот.

В него, на достъпен език и с минимално използване на медицинска терминология, специалистите обясняват пътя
и организацията на лечението - от поставянето на диагнозата, терапиите и всички останали стъпки, които трябва
да направи пациентката по пътя си, до пълното ѝ възстановяване, без да се чувства обречена. Ръководството е
безплатно и всяка жена, дошла на събитието, ще може да го получи.

"Ще има и други подаръци. Като символ на мотото на кампанията "Да погледнем себе си отвътре навън" жените
ще получат огледалце за дамската си чанта с логото на фондацията, ще има розови светлини, а над 500 розови
балона с хелий ще полетят в знак на подкрепа и съпричастност към жените, болни от рак на гърдата, и техните
близки", разказва Ивелина. Тя има мечта - да създаде Център за психо-социална подкрепа, където жените да
общуват помежду си и с психолози. Много хора се лутат в интернет - търсят информация и алтернативни лечения,
но

форумите, врачките и гледачките не са добро решение,

а по-скоро вредно, убедена е тя.

"Целта е в центъра пациентките да получат помощ от доказани специалисти, за да преодолеят по-безболезнено
шока на всяка жена да се види без коса, вежди и мигли, без една или две гърди, с белезите от операцията, стреса,
когато са изоставени от най-близкия си човек в най-трудния период от живота си, да знаят, че не са единствени, но
и че не са сами в битката си, да вярват в добрия изход, защото е реален и болестта вече не е присъда", казва
младата жена, която се радва на дъщеричката си, има собствени бизнес, обича да пътува, изглежда прекрасно и
не трие снимките от периода си в болницата.

"Това не е обвързаност с миналото, това е стимул, който ми дава сили да преодолявам всяка трудност, която се
изправя пред мен - поглеждам снимката и си казвам: "Щом се справи с това, нищо не може да те спре! И засега се
справям успешно", усмихва се Ивелина. Радва се, че много приятели, общественици и колеги от бизнеса, са
прегърнали идеята ѝ, когато създала фондацията си преди 4 години и започнала да прави благотворителни
кампании.

Щастлива съм, че след две години застой заради пандемията в събота отново ще имаме възможност да
апелираме за по-чести профилактични прегледи за карцином на млечната жлеза и да припомним, че при ранна
диагностика заболяването е лечимо на 100%, казва Ивелина.

И тази година зад кампанията застават вестник "Марица", район "Централен" и кметът Георги Стаменов, водещи
специалисти в областта на онкологията, психолози и хора от бизнеса.

Всички училища в България вече могат да заявят предварителен интерес към програмата "Училища за пример" на
фондацията "Заедно в час". Тя е единствената обучителна програма в България за цели училищни екипи, която ги
подкрепя едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски
методи, съобщиха от организацията.

Заявката на интерес е кратка регистрационна форма, която училищата попълват преди отваряне на официалното
кандидатстване за програмата през януари 2023 г. Заявката дава възможност на училищата да получат: насоки и
съвети за успешна кандидатура за випуск 2023/2025; информация за възможностите, които предлага програмата -
обучителни курсове, обучителни модули, квалификационни кредити, менторска подкрепа и др.; информация за
очакваните ангажименти - времева рамка и професионална заетост; първи да разберат при отваряне на
кандидатстването за новия випуск и възможност за задаване на въпроси, свързани с кандидатстването.

"Училищните екипи са значително натоварени през цялата учебна година. Много директори споделиха, че имат
нужда от повече информация и възможности да се запознаят с програмата предварително. Затова и подготвихме
специална опция за "заявка на интерес" за всички училища, които искат да получат допълнителни детайли, да
задълбочат разбирането си за програмата, но още се колебаят дали е подходяща за техния екип в този момент",
каза Калин Баев, старши специалист за "Развитие на партньорска мрежа" в "Заедно в час".
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Фондацията започна "Училища за пример" през 2020 г. Двегодишната програма обхваща към момента близо 70
училища от 22 области на страната с разнообразен профил и предизвикателства. В рамките на програмата
училищата преминават през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, запознават се
с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и от световния опит. Всяко училище
има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото, като го адаптира за своя контекст и нужди с
подкрепата на ментори - опитни учители, директори и образователни експерти.

Обратната връзка от училищата показва, че учителите и директорите намират в програмата смисъл, полза и
добавена стойност. Участниците споделят, че "Училища за пример" подобрява ученето на учениците, както и
квалификацията на самите училищни екипи.

Фондацията "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено
образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-
икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и
да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондацията "Америка за България", и е
част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

/ТС/

От началото на 2022 година варненското училище "Свети Климент Охридски" е водещ партньор в осъществяването
на проект Грамотност.bg по програма "Учим заедно" на фондация "Заедно в час", финансиран от Фондация
"Америка за България". Това съобщиха от учебното заведение. Проектът целú създване на работеща Система за
повишаване на функционалната грамотност, която да подпомогне изграждането у учениците на набор от умения и
компетентности, които позволяват на човек да се справи успешно с реални житейски ситуации в съвременното
общество.

Eкипът от педагози, работещи по проекта, е насочил усилията си към работа с 8–9-годишните, в обучението на
които се изграждат базисни умения за работа с различни видове текст и съдържащата се в него информация.

Системата за повишаване на функционалната грамотност съдържа Програма за развитие и повишаване на
функционалната грамотност с нови педагогически инструменти за оценка, развитие и компенсиране на
функционалната грамотност, Методология за прилагането ú, както и интерактивна образователна среда.
Разработената Система ще бъде предоставена за свободно ползване от ученици, учители и родители.

Партньори на СУ "Св. Климент Охридски" – Варна при реализирането на проект Грамотност.bg са ОУ "Д-р. Петър
Берон", с. Приселци, община Аврен и Асоциация "Човешки права – стъпка по стъпка".

През месец юни, в продължение на три седмици, в партньорските училища се проведоха занимания по
Програмата за развитие и повишаване на функционалната грамотност с 69 деца от втори и трети клас. По време
на заниманията педагозите, по интригуващ и забавен за децата начин, развиваха уменията им да откриват факти и
доказателства, да търсят, извличат и разбират информация от различни източници – текстове, схеми, диаграми и
таблици. Чрез възрастово адаптирани текстове и задачи, децата се учеха да организират, подреждат и
класифицират различни видове информация, да правят изводи, сравнения и оценка, да вземат решения.

Ден след патронния празник на училището, на 26 ноември, екипът по проект Грамотност.bg ще представи
Системата за повишаване на функционалната грамотност пред педагогическата общност.

Общинският център за социални услуги и дейности в Мездра получи поредното дарение от Фондация "Българска
хранителна банка" - хранителни продукти с кратък срок на годност, които отговарят на европейските изисквания за
безопасност на храните и са години за консумация.
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Безвъзмездното дарение включва 520 кг дини, шоколадови бонбони, щрудели и шоколад на обща стойност 4 387
лв. С тях ще бъде разнообразена храната на 215-те потребители на Домашния социален патронаж, 20-те
възрастни, настанени в Дома за стари хора в града, и 37-те членове на Териториалната организация на Съюза на
слепите в България.
В навечерието на Световния ден на прехраната - 16 октомври, ОЦСУД получи още едно дарение от БХБ - 5 340 бр.
кроасани на обща стойност 6 536 лв., които бяха раздадени на 2 092-те деца и ученици, които се обучават и
възпитават в местните детски градини и училища.
По повод Международния ден на белия бастун - 15 октомври, пакети с хранителни продукти, дарени отново от
Фондацията, получиха всички членове на ТО на ССБ.
От началото на октомври неправителствената организация предостави на два транша кроасани, кейк рула и мини
кроасани на обща стойност 2 130 лева на МБАЛ - Мездра и на Специализираната болница за продължително
лечение и рехабилитация по вътрешни болести - Мездра, с които беше разнообразена храната на 110-те пациенти
на двете лечебни заведения.
По случай 20-годишнината от създаването на Пенсионерски клуб "Златица" - Зверино членовете на клуба получиха
105 хранителни пакети - дарение от хранителната банка. От своя страна по повод кръглата годишнина Община
Мездра подари за нуждите на възрастните хора в най-голямото село в общината кафе машина и компютър.
Общинският център за социални услуги и дейности - Мездра и "Българска хранителна банка" си партнират успешно
от май 2019 г. Досега даренията, предоставени от фондацията на социални институции, лечебни заведения,
пенсионерски клубове, училища и детски градини, възлизат на обща стойност 146 196 лв. Само от началото на тази
година БХБ е предоставила хранителни продукти на нуждаещи се хора в общината за над 47 550 лв.
Галерия 

"Заставаме зад каузата на фондация РеСтарт за създаване на център за физическо и психическо възстановяване
на хората с онкологични заболявания", обяви заместник-кметът на Столична община Мирослав Боршош

Петър Стойчев, Тервел Пулев, Мария Петрова, Златните момичета, Тереза Маринова, Невяна Владинова,
Владимир Николов и Александър Николов са малка част от известните шампиони, които дариха спортни артикули
с колекционерска стойност, за да заработи първият по рода си спортен център за онкоболни, в който
преминалите през диагнозата ще могат в защитена среда и под грижите на опитни специалисти, да се
съсредоточат върху физическото и психическото си възстановяване. Три имена стоят зад Фондация "РеСтарт".
Основател е Ива Филипова, която преди повече от 7 години чува диагнозата РМЖ. 7 години по-късно Ива не просто
побеждава болестта, а е вдъхновение и помага на много онкоболни със специална възстановителна програма с
гама от фитнес упражнения. Сертифицира дейността си в Канада от CANFITPRO (Canadian Fitness Professionals) и
C.E.T.I (Cancer Exercises Training Institute) като BCRBS (Breast Cancer Recovery BOSU Specialist) и днес е
единственият квалифициран специалист в България.

Искрен Зографски е от семейство на знатни лекари, артисти и политици от времето на Царска България. Самият
той е поет, успешен консултант по недвижима собственост, увлича се по изкуството и споделя същата съдба като
тази на Ива. Третият член на фондацията е обичната актриса Стефания Колева, която е и дипломиран арт
терапевт.

"Тримата мускетари" казват, че имат нужда от помощта на цялото общество, за да направят център от ново
поколение за терапии за душата и тялото.

На 22 октомври от 11:00 ч., на откритата сцена на "VOX POPULI" в Княжеска градина, ще бъде даден официален
старт на благотворителен търг "Рe: МИСИЯ НОВ ЖИВОТ". За всеки предоставен предмет от звездните участници
ще може да се наддава онлайн - от 22.10.2022 г. до 23.11.2022 г., в страницата на фондацията във фейсбук -
FB/ReStartFndn.

Част от артикулите са топка за снукър от Рони О' Съливан, специално подписан екземпляр от романа "Остайница"
на писателката Рене Карабаш, който очаква и своята екраницазия, картини от Иван Яхнаджиев, рисувани с деца и
др.

Зад каузата застават още: Румяна Нейкова, Ивет Лалова, Ансамбълът по художествена гимнастика, Евгения
Раданова, Георги Глушков, Армен Назарян, Таня Богомилова, Йорданка Благоева, Стойка Кръстева, Елица
Василева – Атанасиевич, Български футболен съюз - ПФК "Левски", ПФК ЦСКА - София, ПФК "Славия", ПФК
"Локомотив 1929" София, Дом на киното и други.

Инициативата е подкрепена от Столична община и се реализира в партньорство със Студио за документален
театър "VOX POPULI".

Заглавие: Боршош: Заставаме зад каузата на фондация РеСтарт за създаване на център за възстановяване на
хората с онкологични заболявания
Дата: 19.10.2022 13:51
Медия: Столична община

https://www.sofia.bg/web/guest/-/borsos-zastavame-zad-kauzata-na-fondacia-restart-za-s-zdavane-na-cent-r-za-v-zstanovavane-na-horata-s-onkologicni-zabolavania


Снимка: АЕЖ: Журналистическата конференция "Новите фронтове във войната"

Журналистическата конференция "Новите фронтове във войната" ще се състои на 10 ноември в София с
подкрепата на Фондацията за свободата "Фридрих Науман", Фондация "Америка за България" и Посолството на
Кралство Нидерландия в България.

Асоциацията на европейските журналисти организира конференция, посветена на войната в Украйна. Събитието,
озаглавено "Новите фронтове във войната", ще се състои на 10 ноември 2022 г. в Гранд хотел "Милениум" в София.

Конференцията "Новите фронтове във войната" ще ви срещне с редица уважавани репортери от цял свят, които
споделят от първа ръка за това как конфликтът засяга журналистиката в Украйна, Русия и света.

На 24 февруари тази година се случи немислимото – руският президент Владимир Путин нахлу в Украйна и
подпали един от най-смъртоносните конфликти в историята на Европа след Втората световна война. Войната
принуди милиони украинци да напуснат домовете си и продължава да взема жертви и от двете страни. Тя не само
променя бъдещето на Европа, но и преформулира начина, по който мислим за съвременната война. Не е
изненадващо, че тази година темата на конференцията ни е свързана с конфликта в Украйна.

По време на конференцията, която включва презентации и дискусии, ще се опитаме да отговорим на някои от
следните въпроси: Каква е ролята на местните репортери, предоставящи както животоспасяваща информация на
публиката си, така и разказващи историята на една страна, разкъсвана от война? Как западните медии отразяват
конфликта? Какви са предизвикателствата пред журналистите на свободна практика и военните кореспонденти,
специализирани в отразяването на конфликти? Как редакциите проверяват информацията и се справят с
теориите на конспирацията по време на конфликт? Как дезинформацията на тема война влияе на общественото
мнение? Промениха ли се и без това вече размитите граници между журналистика и активизъм? Как конфликтът
засяга независимите медии в Русия, където журналистите, които се осмелят да използват термина "война", могат
да бъдат осъдени на пет години затвор?

Присъствието е безплатно, но местата са ограничени и е необходима предварителна онлайн резервация:
https://bit.ly/3TAskYP.

Осигурен е превод на български.

Ето част от лекторите, които ще участват в събитието:

Мария Коренюк е журналистка от Би Би Си, която работи в специализирания отдел по дезинформация на
британската медия с фокус върху справянето с руската пропаганда. Преди да се присъедини към екипа, Мария е
работила като телевизионна водеща за украинската секция на Би Би Си в Лондон, както и като кореспондент на
Euronews и украински медии в Киев. В момента е ръководи екип в Би Би Си, който разследва руските военни
престъпления и разпространяването на пропаганда в окупираните райони на Украйна.

Йоани де Райке е холандска журналистка на свободна практика, която е базирана в Брюксел. През по-голяма част
от времето тя е на път, тъй като отразява различни политически и социални теми в Европа и света. Специализира
в отразяването на конфликти и войни и познава задълбочено различни конфликти в Близкия изток. Автор е на три
книги: "В ръцете на талибаните" (2009), "Пакистан, най-опасното място на света" (2012) и "Бомби в Брюксел – пет
години след атаките от 22 март 2016" (2021).

Анна Акаге е украинска журналистка, която живее и работи във Франция. Тя отразява геополитически теми със
специален фокус върху бившите Съветски републики, отношенията между Русия и Украйна и военната
фотография. Нейни материали са били публикувани в редици чуждестранни и украински издания, включително the
Atlantic Council, Ukraine World, Worldcrunch, LensCulture и doc! Photo.

Андрей Захаров е разследващ журналист, който работи за руската секция на Би Би Си. Преди това той е работил
като репортер и икономически редактор за руското издание Fontanka.ru в Санкт Петербург, а през 2016 г. се
присъединява към екипа на руското списание RosBusinessConsulting като разследващ репортер. Четири години
по-късно той е избран за стипендиант на престижна програма към Колумбийския университет в Щатите. През
годините работата му се фокусира върху разследвания на корупция и злоупотреба с власт, включително и на хора,
близки до руския президент Владимир Путин. През 2021 г. Андрей е обявен за "чуждестранен агент" от властта в
Русия и принуден да напусне страната.

Здраве и култура Новини

Заглавие: АЕЖ: Журналистическата конференция "Новите фронтове във войната"
Дата: 19.10.2022 12:02
Медия: Е-здраве и култура

https://e-zdravey.com/bg/aezh-zhurnalisticheskata-konferentsiya-novite-frontove-vav-voynata/


Проект "KNOW FAKE - Проект за борба с дезинформацията" се нарича новият двугодишен проект на Сдружение
"Учебна работилница Европа", съфинансиран по Програма "Еразъм +" на ЕК, в който сдружението е партньор.
Kooрдинатор е Фондация "Медийна и онлайн зависимост", Германия с партньори от Германия, Словения, Гърция
и Австрия

Защо отново тази тема?

Фалшивите новини и свързаната с тях дезинформация за и от гражданите се увеличиха изключително много през
последните години.Особено по време на Корона пандемията се изясни в по-голяма степен значението на
цифровата зрялост, свързана с конспиративни теории и фалшиви доклади, които са вредни за здравето.Цяла
Европа се зае със задачата да се "бори с дезинформацията". KNOW FAKE иска да даде важен принос за това,
защото медийната компетентност днес е по-важна от всякога.Медийната компетентност включва аналитично
изследване на форми на медийна комуникация, напр.съобщения в социалните мрежи за:

• Насърчаване на критичното мислене

• Отразяване на различните интереси, които определят съдържанието, подбора и формата на предаване на
информация

• Предаване на практически стратегии за разбиране на механизмите на манипулация и за по-доброто им
обсъждане.

Основната цел на проект KNOW FAKE е образование и повишаване на осведомеността, развитие на устойчивост и
формиране на медийна грамотност по отношение на дезинформацията в интернет.Медийната компетентност е
централна ключова компетентност за учене през целия живот и, в допълнение към знанията и практическите
умения, включва и безопасно, анализиращо боравене с цифрови медии.В това отношение нашият проект KNOW
FAKE не само се вписва в Европейския план за действие срещу дезинформацията, но също така се вписва
перфектно в приоритета на медийната грамотност и борбата с дезинформацията.

Подробните цели са:

- Повишаване на осведомеността за важността на дигиталните умения с акцент върху фалшивите новини и
дезинформацията.

- Насочване вниманието към критично и аналитично боравене с информация в интернет.

- Адресиране до широка целева група по отношение на семействата.

Целевата група на KNOW FAKE в нашия проект са възрастни с и без увреждания, които използват интернет и
мултипликатори в обучението за възрастни.Основната цел е да се обърне внимание на семействата, които се учат
на дигитална зрялост един от друг и които са въоръжени срещу дезинформацията. Тази основна целева група е
междуобразователна и достига до всички съответни участници в областта на:

*Образование и здравеопазване

* Политика и икономика

*Възпитание

*Международни организации за обучение на възрастни

*Образователни консултантски институции

* Семейни образователни центрове

*Училища

*Социални педагози

* Културни организации

*Университети

*Учебни центрове

Заглавие: Сдружение "Учебна работилница Европа" стартира нов проект, свързан с фалшивите новини и
дезинформацията
Дата: 19.10.2022 06:50
Медия: Плевен Утре

https://pleven.utre.bg/2022/10/19/611779-sdruzhenie_uchebna_rabotilnitsa_evropa_startira_nov_proekt_svurzan_s_falshivite_novini_i_dezinformatsiata


*Кариерни съветници

*Местни, регионални и национални власти

Втората основна целева група могат да бъдат институции и компании от горните области, в които FAKE се използва
от служители, както следва:

* да се научат как да се справят адекватно с източници на информация от Интернет, *за намаляване на страха от
фалшиви новини, *за критично аналитично обсъждане на потребителското поведение, *за повишаване на
осведомеността при работа с лични данни и данни на трети страни, *за образование и обучение по медийна
компетентност.

Фирмите също зависят от това да бъдат информирани бързо за текущи промени, така че да могат да действат
бързо и разумно.

Какво ще бъде направено?

- Разработка и производство на аналогова игра на карти KNOW FAKE с дигитални елементи на 5 европейски езика.

- Разработване и производство на ръководство KNOW FAKE с дигитални елементи на 6 европейскиезика, с
дидактически и методически придружаващ материал за семейства и възпитатели.

- Мултипликаторни събития във всяка страна партньор

- Представяне на резултатите от KNOW FAKE на Didakta 03.2024 в Кьолн.

- Уебсайт KNOW FAKE с всички резултати на 6 европейски езика

Първата среща на партньорите по проекта ще се проведе на 19-ти и 20-ти октомври в Гърция.

От 2002-та година, на 19-ти октомври в България се отбелязва Денят на благотворителността, по
инициатива на фондация "Щедро сърце". На тази дата преди 20 години в Южния парк в София се организира
национална кампания за набиране на средства. Тогава вс...

От 2002-та година, на 19-ти октомври в България се отбелязва Денят на благотворителността, по инициатива на
фондация "Щедро сърце". На тази дата преди 20 години в Южния парк в София се организира национална
кампания за набиране на средства. Тогава всеки дарител получава стикер с надпис "Аз имам щедро сърце".

Фондация "Щедро сърце" е учредена в обществена полза с основен предмет на дейност ежегодно провеждане на
национална кампания за набиране на средства "Щедро сърце – Национален ден на благотворителността".

Специален проект Актрисата Поля Йорданова по darik.bg: Случвало се е на представление лаптопът да се
ъпдейтва 

Обучителната програма е безплатна и единствената в България, която подкрепя училищата да подобряват
едновременно управленските и преподавателските си практики
Всички училища в България вече могат да заявят предварителен интерес към програма "Училища за пример" на
фондация "Заедно в час". Тя е единствената обучителна програма в България за цели училищни екипи, която ги
подкрепя едновременно да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски
методи.
Заявката на интерес е кратка регистрационна форма, която училищата попълват преди отваряне на официалното
кандидатстване за програмата през януари 2023 г. Заявката дава възможност на училищата да получат:

Насоки и съвети за успешна кандидатура за випуск 2023-2025.
Информация за възможностите, които предлага програмата – обучителни курсове, обучителни модули,
квалификационни кредити, менторска подкрепа и др.
Информация за очакваните ангажименти – времева рамка и професионална заетост;
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Първи да разберат при отваряне на кандидатстването за новия випуск и възможност за задаване на
въпроси, свързани с кандидатстването.

Училищата могат да заявят интерес към програмата тук.
"Училищните екипи са значително натоварени през цялата учебна година. Много директори споделиха, че
имат нужда от повече информация и възможности да се запознаят с програмата предварително. Затова и
подготвихме специална опция за "заявка на интерес" за всички училища, които искат да получат
допълнителни детайли, да задълбочат разбирането си за програмата, но още се колебаят дали е
подходяща за техния екип в този момент.", споделя Калин Баев, старши специалист "Развитие на партньорска
мрежа" в "Заедно в час".
"Заедно в час" започна "Училища за пример" през 2020 година. Двугодишната програма обхваща към момента
близо 70 училища от 22 области на страната с разнообразен профил и предизвикателства. В рамките на
програмата училищата преминават през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн,
запознават се с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и световния опит.
Всяко училище има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото, като го адаптира за своя
контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни експерти. 
Обратната връзка от училищата показва, че учителите и директорите намират в програмата смисъл, полза и
добавена стойност. Участниците споделят, че "Училища за пример" подобрява ученето на учениците, както и
квалификацията на самите училищни екипи.
За "Заедно в час"
Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено
образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-
икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни
екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. 
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е
част от глобалната образователна мрежа Teach For All.

Снимка: Обучение на участници в програма "Училища за пример"
Фотограф - Илия Димитров за "Заедно в час"

Започва изпълнението на нови 31 граждански инициативи, получили подкрепа от Фонд Активни граждани
България в рамките на Четвъртата (извънредна) сесия от Схемата за малки инициативи. Конкурсът беше в
подкрепа на проекти на граждански организации в условията на променената среда и възникналите
предизвикателства вследствие на войната в Украйна. В него бяха подадени общо 87 проектни предложения. 
По Тематичен приоритет 1 "Подобряване на демократичната култура и гражданска осведоменост" бяха
одобрени за финансиране седем проекта, като шест от тях ще работят за насърчаване на медийната грамотност и
гражданското образование, а един ще се фокусира върху изследвания за подпомагане на обществените политики
и дебат във връзка със статута и адекватния отговор на нуждите на бежанците от Украйна.
Проекти в областта на медийната грамотност ще развиват "Институт Демокрация", Фондация "Български център за
нестопанско право", Сдружение Нов път и Дружество за ООН в България. Два от проектите ще се фокусират
конкретно върху дезинформацията. Това са проект "Срещу дезинформацията: електронни поуки от историята на
България" на Сдружение "МАЙ СЕНЧЪРИ" и проект "Иновативно обучение на ученици за технологично
разпознаване на дезинформация - с фокус върху извънредни условия на война"на Сдружение "Обществен съвет
по образование - Алтернативна Монтана.
Дейностите ще се развиват на територията на София, Лом, Видин, Монтана, Берковица, Враца и Пловдив.
Три са подкрепените инициативи в Тематичен приоритет 2 "Подкрепа за правата на човека". Фондация за достъп
до права – ФАР ще разшири дейността си с осигуряване на правна помощ на разселените лица от Украйна в
България и превенция и противодействие на трафика на хора. Българската асоциация за персонализирана
медицина пък организира информационна кампания за бежанци от Украйна за възможностите за
персонализирана медицина (диагностика и терапия) в България.
Предстои договорирането на още една инициатива с Фондация "Подари усмивка" от Димитровград, насочена към
социална, психологическа и правна помощ на бежанци от Украйна.
По Тематичен приоритет 3 "Овластяване на уязвими групи" са подкрепени 5 проекта. Те ще се развиват на
териториите на общини София, Варна, Силистра, Добрич и Бургас. Инициативите на Фондация "Дигнита" и на
Алианс за регионални и граждански инициативи (АРГИ) целят овластяването на украински бежанци в стремежа им
да намерят работа в България, както и да бъдат въвлечени в обществения живот на общините. Център за развитие
на устойчиви общности реализира инициатива, целяща създаването на умения в представители на бежанските
общности – украинската, арабската и афганистанската, за разпознаване на институционалната среда и точките за
достъп до системата за вземане на решения в България.
Фондация Синергиа подкрепя незрящи лица, бежанци от Украйна, за да разкажат личните си истории.
В петия Тематичен приоритет "Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и

Заглавие: Още 31 граждански инициативи получиха подкрепа от Фонд Активни граждани България
Дата: 18.10.2022 23:55
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климатичните промени" са сключени два договора за изпълнение на проекти. Фондация "Европейски младежки
инициативи" ще работят за застъпничество и граждански инициативи в Сливен в областта на енергийната
ефективност и опазването на околната среда. Обществен Център за Околна Среда и Устойчиво Развитие
/ОЦОСУР/ си поставят за цел е застъпничество за развитие на ВЕИ мощности за бита в контекста потребители-
производители на фона на ситуацията на войната в Украйна и зависимостта от руски енергийни източници.
По Тематичен приоритет 6 "Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на
гражданските организации" бяха подкрепени 14 инициативи. Те се изпълняват от Фондация "Български институт
за правни инициативи", Национална мрежа за децата (която се занимава с изграждане на капацитет на
членуващите в нея граждански организации, работещи пряко с украински деца, засегнати от войната в Украйна),
Национална асоциация на доброволците в Република България (която обособява хуманитарен корпус за справяне
с бежанската вълна от Украйна), Национална пациентска организация, Фондация БОЛД (Българска общност за
либерална демокрация), която цели да мобилизира гражданска подкрепа за последователни евроатлантически
позиции на България във връзка с войната в Украйна.
Другите граждански организации, които вече работят на терен са Фондация "Ресурсен център Билитис", Българско
училище за политика "Димитър Паница", Фондация "Социалната чайна", Фондация "Право на детство", Фондация
"Обществен дарителски фонд - Стара Загора", Фондация ХАЛО 2019, Национална асоциация по прогнозиране и
планиране и Фондация "Инди - Рома 97".
Подробности за спечелилите проекти от Четвъртата (извънредна) сесия от Схемата за малки инициативи може да
намерите секция Резултати.

Фонд Активни граждани България се финансира изцяло от страните донори Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия. Програмата ще функционира до 2024 г. и ще допринася за постигане на общите цели на ФМ на ЕИП
и Норвежкия ФМ за намаляване на икономическите и социалните различия и за укрепване двустранните
отношения между страните бенефициенти и страните донори. 

Уникален младежки проект, реализиран от Сдружение "Пресклуб Варна", отвори вратите на реалното
производство, услуги и бизнес за млади хора от Варна.

"Виж как се прави" е инициатива в контекста на приоритетното за дирекция "Образование и младежки дейности"
направление "Младежко предприемачество", чрез която млади репортери, ученици и студенти, част от екипа на
младежкото информационно издание "Youth Street Varna", се включиха при заснемането, обработката и монтажа
на поредица от десет филма, в които по увлекателен и забавен начин се представя реалната производствена
среда, разкриват се детайлно тайните на находчиви и уникални не само за Варна и областта, но и за страната
бизнес идеи, представят се стъпките за постигането на вече утвърдени и успешни производства, ферми,
туристически комплекси и общински предприятия.

В рамките на няколко месеца младите сътрудници на "Youth Street Varna" успяха да заснемат поредицата, която на
езика на младите да стигне до максимален броя техни връстници с цел кариерно ориентиране. Чрез
популяризиране на поредицата сред ученици и студенти ще бъде стимулирано предприемаческото мислене на
младите хора и ще бъде обогатена представата им за живота, както и възможностите пред тях в различни
направления.

В поредицата се включиха младежи в неравностойно положение от Фондация "Радост за нашите деца", които
обогатиха представите си за живота при посещението във фермата за люти чушки в село Страшимирово край
Варна, Фермата за охлюви в Българево, фермата за Трюфели в местността "Дюз Орман" в близост до Балчик е
"Чудната градина" в Добрич.

Поредицата "Виж как се прави" въвлича публиката в тайните на вкусния сладолед, крекери и лимонада, разказва
ни как се прави "летище", как се прави "зоокът", как се прави ферма за люти чушки, ферма за охлюви и ферма за
трюфели, като ни среща с успешни личности, които могат да бъдат достоен пример за подрастващите и ги
мотивира да проявяват находчивост, упоритост и отговорност в преследването на своята мечта за добра бъдеща
реализация.

Водещ в част от епизодите е 17-годишният Емил Христов, който вече брилянтно владее умението да общува с
широка репортерска усмивка и не случайно е канен като водещ на много престижни събития. Не случайно Емо бе
привлечен като сътрудник и към екипа на Димитър Рачков.

Скечовете, ефектната обработка и монтаж на филите са дело на Роси и Стаси Станчеви, очарователните
близначки, които бяха удостоени с приза "Инфлуенсър на годината" и са едни от най-популярните и обичани
лъчезарни лица в социалните мрежи.

Екипът от млади хора заедно организира посещенията в различните производства и бизнеси, създаде сценарий
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за всяко филмче и участва в творческото реализиране на продукцията, която ще бъде популяризирана сред
младите хора чрез младежкото информационно издание Youth Street Varna и неговите сателитни канали:

https://youthstreet.eu/

https://www.youtube.com/channel/UC9XKNSe9HUIru8m1MMdKSRw/videos

https://www.facebook.com/youthstreetvarna

Поредицата "Виж как се прави" се реализира като младжка инициатива с финансовата подкрепа на Община
Варна, Дирекция "Образование и младежки дейности".

Линк към част от филмите:

https://www.youtube.com/watch?v=DU9RH8SZryU

https://www.youtube.com/watch?v=oCdj05_LOKE

https://www.youtube.com/watch?v=TD1KqtUiljs

https://www.youtube.com/watch?v=myWwFqq7pUE

Логистичната компания Дискордиа сключи договор за дългосрочно сътрудничество с Университета за национално
и световно стопанство. Партньорството цели да осигури по-добра практическа подготовка на студентите и да им
даде възможности за растеж и международна кариера. В рамките на партньорството Дискордиа ще предостави
стипендии в размер на 2000 лв. на изявени студенти от специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" и
"Логистика и вериги на доставките", които ще бъдат избрани на конкурсен принцип. Проспериращата логистична
компания ще включи възпитаници на УНСС в своите стажантски програми, по време на които студентите ще
получат познания и практическа подготовка в транспортния и логистичния сектор от ментори с доказан
професионален опит и постижения. За обогатяването на знанията на младите таланти Дискордиа ще се погрижи с
лекции, водени от мениджмънта на компанията, организиране на конференции , консултации и други събития с
подкрепата на преподаватели и представители на УНСС.

Договорът за сътрудничество бе подписан на специално събитие в университета от г-н Христо Христов, президент и
изпълнителен директор на Дискордиа, и ректорът на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров. При подписването
Христов сподели: "В Европа транспортно-логистичната индустрия е една от най-динамично растящите и
перспективни сфери за развитие. В същото време в България тя не се развива с нужните темпове. Затова
предприемачите, собствениците на логистични компании трябва да инвестират и подкрепят университетите.
Нужно е да "произвеждаме" таланти, за да увеличим конкурентоспособността си. Вярваме, че заедно с УНСС ще
подготвим много добри кадри и в бъдеще ще си поставяме още по-високи цели." 

Ректорът на УНСС благодари за готовността за сътрудничество и подчерта, че катедра "Икономика на транспорта
и енергетиката" е много активна в създаване на целенасочени магистърски програми, които обучават студентите
съобразно специфичните нужди на отделни компании и даде пример с БДЖ и EVN. Проф. Димитров завърши с
думите: "може да се направи много, стига да има добро взаимодействие" и сподели, че "за университета
сътрудничеството с Дискордиа е много ценно". 

За първи път след 9-месечно прекъсване Община Ружинци получи дарение с хранителни продукти от Българска
хранителна банка – София, съобщиха от местната управа.

Полученото дарение е на стойност 881, 76 лв. и се предоставя на основание сключения нов договор за получаване
на хранителни продукти за подпомагане на социално слаби лица и семейства от общината.

Хранителните пакети бяха раздадени на общо 90 семейства, от които 30 многодетни семейства и 60 семейства с 1

Заглавие: Дискордиа ще партнира на Университета за национално и световно стопанство
Дата: 18.10.2022 20:06
Медия: Твоят Бизнес

Заглавие: В Ружинци дойде голямо дарение
Дата: 20.10.2022 09:00
Медия: Конкурент

https://www.tbmagazine.net/statia/diskordia-sche-partnira-na-universiteta-za-nacionalno-i-svetovno-stopanstvo.html
https://www.konkurent.bg/news/16662456372262/v-ruzhintsi-doyde-golyamo-darenie


и 2 деца от всички населени места на общината.

Нейно Величество кралица Силвия и адв.Милена Кадиева

На 18 октомври, Деня на ЕС за борба с трафика на хора, десет европейски организации на гражданското общество
получиха наградата Child10 в кралския замък в Стокхолм, Швеция. Фондация ДА е сред наградените
организации, избрани от над 130 номинации в цяла Европа. Наградата е признание за въздействащата работа на
Фондация Джендър Алтернативи срещу трафика на хора и други форми на комерсиална сексуална експлоатация
на деца и беше връчена от Нейно величество кралица Силвия на Швеция. 
Според Глобалния доклад на UNODC за трафика, всяка трета жертва на трафик е дете. Трафикът на хора вече е
класиран като третата най-печеливша категория престъпления в света след наркотиците и оръжията.
Организациите, които са признати и получават наградата днес, всички работят в изключително предизвикателна
среда в област, която е с недостатъчни ресурси и често е скрита поради естеството на престъплението. 
В резултат на пандемията и климатичната криза, войните и продължаващите конфликти, децата днес са по-
уязвими от всякога. Следователно сътрудничеството и въздействащите решения са от първостепенно значение за
защитата на децата и гарантирането на техните права. Удостоените днес организации демонстрират, че е
възможно да се постигне свят, в който нито едно дете не е жертва на трафик и експлоатация, и по този начин
подчертават решаващата роля на гражданското общество за защита на уязвимите деца, както в Швеция, така и в
Европа, казва Джейкъб Флард, генерален секретар на Child10. 
Наградените членове на Child10 работят заедно през 2022 г., за да идентифицират най-добрите практики, да
разработят ефективни и трайни решения на съвместни предизвикателства и да намерят колективен глас за по-
силно застъпничество заедно. 
Всички тазгодишни победители са всеотдайни експерти в борбата срещу трафика на хора и сексуалната
експлоатация на деца в Европа:
ACPE, Франция
АТИНА, Сърбия
APRAMP, Испания
Център за изчезнали и експлоатирани деца, Хърватия
Child Focus, Белгия
Фондация "Джендър алтернативи", България
Мрежа срещу трафика на хора, Германия
Защитете децата, Финландия
Общество Ключ, Словения
Storasyster, Швеция
Източник снимка: фейсбук сттраница на Милена Кадиева 

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) – утвърдена и водеща бизнес асоциация, която насърчава и
популяризира прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие на частния
сектор, посрещна официално управителите на своите нови комании членове на 18 октомври 2022 г. в хотел "Хаят
Риджънси" в София. Церемонията е и годишна среща на общността на отговорния бизнес и предоставя висока
трибуна за обмяна на добри практики, опит и идеи за партньорство.

БФБЛ провежда събитието "Новите лидери" всяка година, за да представи управителите на компаниите,
присъединили се към организацията през последните 12 месеца, както и новоназначени висши мениджъри на
фирми от общността на Форума.

"Гордеем се с настоящата селекция от нови членове – над 20 успешни и качествени компании, тъй като тя показва,
че БФБЛ продължава да приобщава лидерите от всички сектори на икономиката. Вие сте сред двигателите за
стопанско развитие с дълъг хоризонт, положителна социална промяна и просперитет в страната, каквато е и
мисията на Форума", каза при откриването председателят Левон Хампарцумян.

Представени бяха следните компании и техните лидери: •ААМ Консултинг България – Иво Николов •Алто
комюникейшънс енд пъблишинг – Виктория Бисерова •Ферма "Багри" – Димитър Николов •Брейн Сторм Консулт –

Заглавие: Фондация джендър алтернативи и лично адв. Милена Кадиева с международна награда за борбата
срещу сексуалната експлоатация
Дата: 19.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Форумът на бизнес лидерите прие над 20 нови компании членове
Дата: 19.10.2022 18:06
Медия: Твоят Бизнес

https://www.ngobg.info/bg/news/127138-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B8-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B2.html
https://www.tbmagazine.net/statia/forumt-na-biznes-liderite-prie-nad-20-novi-kompanii-chlenove.html


д-р Камелия Терзийска •Булмар МЛ – Мариела Гачевска •Българска фондова борса – доц. д-р Маню Моравенов
•Електролукс Профешънал – Веселина Станилова •IBM България – Симеон Лазаров •ИнтерКонтинентал София –
Анджело Зукала •Интерланг – Станимира Георгиева •Л'Oреал България – Минко Църовски •Райт пак – Димитър
Димитров •Ревекс – Върбан Маринов •Роберт Бош – Константин Конов •Синергон Енерджи – Димитър Бартов
•Сънлайт Хелт – Екатерина Иларионова •Тангра – Иван Армянов •Тинк Смарт – Стефан Джурелов •Фантастико
Груп – Валентина Божева •Шварц АЙ ТИ България – Михаил Петров •АбВи – Павел Колев •Загорка – Олга
Лавренова •Шел – Ваня Иванчева.

Общинският център за социални услуги и дейности (ОЦСУД) - гр. Мездра получи поредното дарение от Фондация
"Българска хранителна банка" (БХБ) - хранителни продукти с кратък срок на годност, които отговарят на
европейските изисквания за безопасност на храните и са години за консумация.

Безвъзмездното дарение включва 520 кг дини, шоколадови бонбони, щрудели и шоколад на обща стойност 4 387
лв. С тях ще бъде разнообразена храната на 215-те потребители на Домашния социален патронаж, 20-те
възрастни, настанени в Дома за стари хора в града, и 37-те членове на Териториалната организация (ТО) на
Съюза на слепите в България (ССБ).

В навечерието на Световния ден на прехраната - 16 октомври, ОЦСУД получи още едно дарение от БХБ - 5 340 бр.
кроасани на обща стойност 6 536 лв., които бяха раздадени на 2 092-те деца и ученици, които се обучават и
възпитават в местните детски градини и училища.

По повод Международния ден на белия бастун - 15 октомври, пакети с кроасани, мини кроасани и бейк ролс,
дарени отново от Фондацията, получиха всички членове на ТО на ССБ.

От началото на м. октомври неправителствената организация предостави на два транша кроасани, кейк рула и
мини кроасани на обща стойност 2 130 лв. на МБАЛ - Мездра и на Специализираната болница за продължително
лечение и рехабилитация по вътрешни болести - гр. Мездра, с които беше разнообразена храната на 110-те
пациенти на двете лечебни заведения.

По случай 20-годишнината от създаването на Пенсионерски клуб "Златица" - Зверино членовете на клуба получиха
105 хранителни пакети - дарение от БХБ. От своя страна по повод кръглата годишнина Община Мездра подари за
нуждите на възрастните хора в най-голямото село в общината кафе машина и компютър.

ОЦСУД - гр. Мездра и "Българска хранителна банка" си партнират успешно от м. май 2019 г. Досега даренията,
предоставени от фондацията на социални институции, лечебни заведения, пенсионерски клубове, училища и
детски градини, възлизат на обща стойност 146 196 лв. Само от началото на тази година БХБ е предоставила
хранителни продукти на нуждаещи се хора в общината за над 47 550 лв.

Близо 2 700 нуждаещи се в община Мездра получиха храни от Фондация "Българска хранителна банка",
съобщават от общинската пресслужба.

Хранителни продукти с кратък срок на годност получи като дарение Общинският център за социални услуги и
дейности (ОЦСУД) - гр. Мездра. Храните отговарят на европейските изисквания и са години за консумация.

Безвъзмездното дарение включва 520 кг дини, шоколадови бонбони, щрудели и шоколад на обща стойност 4 387
лв. С тях ще бъде разнообразена храната на 215-те потребители на Домашния социален патронаж, 20-те
възрастни, настанени в Дома за стари хора в града, и 37-те членове на Териториалната организация (ТО) на
Съюза на слепите в България (ССБ).

В навечерието на Световния ден на прехраната - 16 октомври, ОЦСУД получи още едно дарение от БХБ - 5 340 бр.
кроасани на обща стойност 6 536 лв., които бяха раздадени на 2 092-те деца и ученици, които се обучават и
възпитават в местните детски градини и училища.

Заглавие: "БЪЛГАРСКА ХРАНИТЕЛНА БАНКА" ПОДПОМОГНА С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ БЛИЗО 2 700
НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА
Дата: 19.10.2022 17:25
Медия: Модерна Враца

Заглавие: "Българска хранителна банка" подпомогна нуждаещи се от община Мездра
Дата: 19.10.2022 17:14
Медия: Радио Видин

http://modernavratza.com/balgarska-hranitelna-banka-podpomogna-s-hranitelni-produkti-blizo-2-711-nujdaeshti-se-v-obshtina-mezdra-_33726.html
https://bnr.bg/vidin/post/101723176/balgarska-hranitelna-banka-podpomogna-nujdaeshti-se-ot-obshtina-mezdra


По повод Международния ден на белия бастун - 15 октомври, пакети с кроасани, мини кроасани и бейк ролс,
дарени отново от Фондацията, получиха всички членове на ТО на ССБ.

От началото на м. октомври неправителствената организация предостави на два транша кроасани, кейк рула и
мини кроасани на обща стойност 2 130 лв. на МБАЛ - Мездра и на Специализираната болница за продължително
лечение и рехабилитация по вътрешни болести - гр. Мездра, с които беше разнообразена храната на 110-те
пациенти на двете лечебни заведения.

По случай 20-годишнината от създаването на Пенсионерски клуб "Златица" - Зверино членовете на клуба получиха
105 хранителни пакети - дарение от БХБ. От своя страна по повод кръглата годишнина Община Мездра подари за
нуждите на възрастните хора в най-голямото село в общината кафе машина и компютър.

ОЦСУД - гр. Мездра и "Българска хранителна банка" си партнират успешно от м. май 2019 г. Досега даренията,
предоставени от фондацията на социални институции, лечебни заведения, пенсионерски клубове, училища и
детски градини, възлизат на обща стойност 146 196 лв. Само от началото на тази година БХБ е предоставила
хранителни продукти на нуждаещи се хора в общината за над 47 550 лв.

Светослав Драгиев е избран за изпълнителен директор на фондация "За пример". Създаването на фондацията е
инициатива на лидерския екип на българската IT компания и един от световните лидери в хостинг технологиите
SiteGround – Иво Ценов и Тенко Николов. Двамата предприемачи планират да дарят 100 милиона лева за
дейността на Фондация "За пример". Основната мисия на фондацията, която ще осъществява дейност в
обществена полза, ще бъде да насърчава, подпомага и съдейства за реализирането на социални проекти в
областта на здравеопазването, образованието, спорта, опазването и възстановяването на околната среда,
благодарение на новите технологии.

В новата си роля Светослав ще управлява изграждането, развитието и планирането на стратегическите процеси
във фондация "За пример". Сред основните приоритети на фондацията ще са подобряването на качеството на
живот и образование в България, както и повишаване на спортната активност в обществото ни.

Светослав Драгиев има над 20-годишен опит в сферата на маркетинга и продажбите, както и управлението на
бизнес в сферата на технологиите.

Светослав се присъединява към екипа на фондацията "За пример" от "Сони България", където през последните
три и половина години отговаря за операциите на технологичния лидер за територията на България, Северна
Македония, Албания и Косово. Кариерата му в Сони преминава през разнообразие от позиции в маркетинг и
търговските отдели на компанията, утвърждавайки японската марка като лидер на пазара в областта на
цифровите технологии за домашно забавление.

"Вярвам в силата на личния пример – ежедневно да се опитваме да бъдем по-добри професионалисти и хора, за
да оформим по-добра среда за живот около нас", коментира Светослав Драгиев.

Светослав Драгиев е завършил специалност "Международни икономически отношения" в УНСС. Той е запален
фотограф и любител на трекинга сред природата.

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.

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,

Заглавие: Светослав Драгиев ще ръководи фондацията на SiteGround "За пример"
Дата: 20.10.2022 15:03
Медия: MediaBricks

Заглавие: Фондация "Радост за нашите деца": Всяко дете, трябва да има самочувствие, че може да се справи с
всичко
Дата: 20.10.2022 14:49
Медия: Edna.bg

https://mediabricks.bg/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86/
https://www.edna.bg/svobodno-vreme/fondaciia-radost-za-nashite-deca-vsiako-dete-triabva-da-ima-samochuvstvie-che-mozhe-da-se-spravi-s-vsichko-4669398


която съществува между обществото и хората с увреждания, като бъдат приети с техните умения и способности в
света на трудещите се.

***

Каква е вашата лична мотивация за каузата, зад която заставате?

Отговорът е кратък – майки сме на деца с увреждания. Съществуването на проблема, които искаме да решим, е
част от нашето ежедневие. Ние го живеем през последните 23 години. 23 – това е възрастта на децата ни.

Кои са промените, които виждате, работейки по своя проект, които ви доказват, че има смисъл от него?

Социалната изолация на деца и младежи със затруднения все още е проблем в обществото ни. Не е нормално да
очакваме от едно дете да се справя в индивидуални уроци и терапии, а след това изолирано да "напредва"…
Нужна е приемаща, спокойна среда – без огромни очаквания. Така те преодоляват притесненията си, научават
нови неща и започват да общуват с приятели – със своя ритъм.

Защо решихте да кандидатствате в ПРОМЯНАТА и с какво тази социална инициатива помогна до момента на
вашата кауза?

ПРОМЯНАТА прави различни проблеми видими за всички. А ние като общество имаме доста такива за решаване.
Най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп и Reach for Change България е стимул
за нас – социалните предприемачи и неправителствени организации. Стимул за развитие, за надграждане. В
крайна сметка това е процес на обществено обсъждане, за промяна на остарели разбирания и нагласи. На нас
ПРОМЯНАТА ни показа, че сме на прав път и каузата ни има смисъл.

Защо се е създала такава пропаст между младите хора с дефицити и останалата част от обществото? Въпрос само
на промени в законодателството ли е или трябва да променим мисленето си като общество?

Пропаст е добро сравнение. Скритата дискриминация към хора с дефицит съществува в обществото ни. Приема се
спокойно, че тези хора по презумпция са бедни, негодни и нещастни. Нежеланието да се разбират проблемите им
също съществува. 50 години се правим, че тези хора не ги няма. Но е видно, че с подобно отношение проблемите
няма да се решат. Дотук с мисленето. Законодателят също е длъжен на хората с дефицит. Като начало е добре да
знаем колко деца с увреждания има в България, колко младежи от 18 до 29-годишна възраст с увреждания могат
да се обучават в трудовия умения. А примери за работещи практики от други страни има много… Във Франция
например, 14-годишно момиче със синдром на РЕТ започва учебен стаж, с цел да работи след навършване на 18
години. Или от Великобритания – 20-годишен младеж аутист получава за рождения си ден ваучер за шофьорски
курс от местната община. Защото трябва да е самостоятелен и независим...

Разкажете ни повече за индивидуалния подход към всяко дете – как успявате да извлечете най-доброто от
индивидуалните им възможности и качества, така че да ги вдъхновите, че могат да се справят и сами?

Всъщност е като при всяко дете. Едно може да рисува красиво, друго да смята бързо. Така е и при нашите
младежи. Един добре се справя с почистването на плотовете, друг да подрежда перфектно, трети помни
рецептите. Така постепенно прибавяме нови и нови умения. Нужно е търпение и обич.

Имате пекарна във Варна, където работят младежи с дефицити. Наблюдавате ли промени у тях, след като са
започнали работата си там и какви са те?

Заедно с тях и ние научихме много. За младежите не бе лесно приемането на "истинската работа" с нейните
правила – различни от познатите им училище или център. Но с времето стана възможно да прибавяхме нови и по-
сложни задачи. Най-прекрасно е, че вече те са си пример един за друг. Резултатът се усеща и у дома. Родителите
също забелязват промените и са по-спокойни за бъдещето… След близо 4 години, младежите в пекарната ни са
вече един отбор. Помагат си, чувстват се добре и най-важното – имат самочувствието, че МОГАТ. И това си е така!

Всеки желаещ може да гласува за един от финалистите в ПРОМЯНАТА до 23:59 часа на 24 октомври на адрес

Дарения в размер на общо 10 000 лева направи Висшият адвокатски съвет. Средствата са насочени към някои от
най-засегнатите жители на карловското село Каравелово.

Решението беше взето единодушно след бедствието, още на първото заседание на съвета, информираха оттам.

В най-сериозно засегнатата част на Каравелово, където разлятата река Стряма достигна близо 2 метра, имаше
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улици и множество къщи под вода. Местни хора с дни изгребваха тинята. На трагедията откликнаха стотици от
цялата страна.

"Висшият адвокатски съвет не за пръв път е бил съпричастен в подобни ситуации на кризи. В годините бяха
организирани различни дарителски кампании - предоставихме парична сума за пострадалите от наводненията в
Аспарухово, събирахме средства за справяне със спешни нужди при кризата COVID-19 в България, за адвокати от
Украйна след началото на войната там и много други", припомиха от съвета.

Следвайте ПИК вече и в Телеграм

Международната козметична компания L'Oréal Group официално стана член на една от най-влиятелните бизнес
организации в страната – Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Решението за присъединяването на
компанията е взето единодушно от Борда на БФБЛ на редовно заседание. Така L'Oréal вече е част от общност,
която активно насърчава и популяризира прозрачното управление, корпоративната социална отговорност и
устойчивото развитие на бизнеса, пише economy.bg

За L'Oréal устойчивостта е в основата на бизнеса и компанията активно допринася за разрешаването на глобални
социални и екологични предизвикателства у нас и по света. Компанията ускорява трансформацията си към силна
социална ангажираност, грижа за планетата и устойчив бизнес модел по цялата верига, следвайки специално
разработената програма "L'Oréal за бъдещето". Програмата изцяло кореспондира с Етичния кодекс на
компанията и Глобалния договор на ООН за корпоративна устойчивост. L'Oréal не само се стреми към устойчиво и
многообразно развитие на цялата индустрия, но и поощрява бизнес партньорите си в световен мащаб, които
споделят ценностите и етичните ангажименти на компанията.

Следвайки устойчивия си план, L'Oréal активно развива и различни инициативи в областта на равенството между
половете и многообразието. Повече от десетилетие компанията организира стипендиантската инициатива "За
жените в науката" съвместно с ЮНЕСКО, която у нас се реализира с подкрепата и на СУ "Св. Климент Охридски".
За 12-те години, в които се провежда в България, програмата се е утвърдила като един от най-престижните научни
конкурси и вече е отличила 30 великолепни дами за техния впечатляващ научен потенциал, постижения и любов
към изследователската дейност с общ награден фонд от 150 000 евро. Свидетелство за успеха на програмата е и
нейното многократно награждаване в категорията "Инвеститор в знанието" на Годишните награди за отговорен
бизнес на БФБЛ.

"За L'Oréal България е истинска чест да бъде част от Българския форум на бизнес лидерите. Винаги сме си
поставяли за цел да насърчаваме устойчивото развитие в световен мащаб и с подкрепата на организацията се
надяваме да постигаме още по-добри резултати в България. Сега имаме възможност да обменяме идеи, опит и
добри практики с едни от най-успешните български компании и с общи усилия да направим бизнеса по-отговорен,"
коментира Минко Църовски, генерален директор "Професионални продукти" в L'Oréal България.

Българският форум на бизнес лидерите е създаден през 1998 г. с подкрепата на крал Чарлз III. Форумът
обединява организации със споделени ценности, които развиват бизнеса си по отговорен, прозрачен и етичен
начин. Днес в БФБЛ членуват над 120 водещи български и чуждестранни компании от различни индустрии.
Организацията е част от глобалната мрежа на Международния форум на бизнес лидерите и е организатор на
единствените по рода си годишни награди за отговорен бизнес у нас.

Кампания за създаване на Център за физическо и психическо възстановяване на онкоболни Ре: "Мисия Нов
Живот" ще се проведе на 22 октомври в Княжеската градина. Събитието се организира от Фондация "РеСтарт" и
Студио за документален театър VOX POPULI. Целта е в Центъра, преминалите през диагнозата, да могат в
защитена среда и под грижите на опитни специалисти, да се съсредоточат върху физическото и психическото
си възстановяване.

"Идеята на Центъра за възстановяване е да се наблегне на физическата активност, като упражненията са
индивидуални за всеки случай, зависи на какъв етап е самият пациент. При тези, които не са имали досега спортна
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активност се започва с по-лека гама от упражнения", каза в предаването "Радиокафе" Искрен Зографски -
председател на фондация "РеСтарт".

Редица известни спортисти и артисти застават зад каузата на фондацията. Сред тях са имена като Тереза
Маринова, Мария Петрова, Петър Стойчев, Александър Николов, Тервел Пулев, Владимир Николов и Златните
момичета. В подкрепа на първия по рода си спортен център за онкоболни, те са дарили спортни артикули с
колекционерска стойност.

Кампанията ще се проведе под формата на благотворителен търг, а началото ще бъде дадено в 11.00 часа на
откритата сцена на "VOX POPULI". За всеки предоставен предмет от звездните участници ще може да се наддава
онлайн - от 22.10.2022 г. до 23.11.2022 г., в страницата на фондацията във фейсбук - FB/ReStartFndn.

Подробности можете да чуете в звуковия файл.

Българската търговско-промишлена палата, заедно с партньорите си от Върховния комисариат за бежанците на
ООН, Каритас София, Фондация #За доброто, Фондация Humans in the Loop, КАТРО България, Асоциация за
развитие на София и много партньори, предлагат сътрудничество на български фирми, желаещи да наемат жени
от други страни, включително мигранти и бежанци. Жените са от различни възрастови групи и търсят работа на
пълно или гъвкаво работно време. Могат да заемат свободни работни места в ресторанти и други места за
хранене, търговска мрежа, сферата на услугите, онлайн услуги, производство и др. - както в София, така и в
страната.

Хората, търсещи работа, са от: Украйна, Сирия, Нигерия, Пакистан, Ирак, Афганистан, Ливан и др. страни. Владеят
български, руски, английски, френски и други езици в различна степен. Сред тях има както завършили висше
образование, така и с гимназиална подготовка.

При интерес да наемете служител от трета страна, можете да попълните формуляр.

За допълнителна информация: БТПП, дирекция Международно сътрудничество и международни организации,
тел.: 02 8117 489, e-mail: interdpt@bcci.bg

БТПП ще проведе трудова борса между работодатели и търсещи работа от други страни на 17 ноември 2022 г. като
дейност по европейски проект RIDE. Целта е подпомагане контактите между работодатели и служители – жени
мигранти и бежанци.

Във всяко общество съществува група от хора, чийто статус и възможности за развитие и обучение изискват по-
специално внимание. Инициативата "Заедно за по-добро бъдеще" на Алианц България в подкрепа на фонд
"Добротворчество" на Българския младежки Червен кръст има за цел да подпомогне деца в риск на възраст
между 13 и 18 години.

В края на септември бе реализирана първата стъпка от програмата на инициативата – образователно-творчески
спортен лагер "Move Now" в гр. Момчилград. В рамките на събитието децата и младежите имаха специално
организирана програма, която насочи вниманието им към спорта, образованието и избора на професия.

Специално участие взеха 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 експерти от различни сфери на Алианц България вдъхновяваха с дискусии, игри
и истории за личен пример. Вниманието на децата бе насочено към образованието, усилията, всеотдайността и
търпението, които помагат да си успешен, независимо от пътя, по който поемаш. Идеята е те да усъвършенстват
комуникационните умения и да надградят своята финансова грамотност. Изключителен интерес предизвика
светът на геологията, както и уникалната възможност да докоснат парче от скала на 144 милиона години.
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Идеята на благотворителната инициатива,,Заедно за по-добро бъдеще" е да се постигне устойчивост и развитие
чрез организиране на редица образователно-творчески лагери и дни на кариерно развитие през следващите три
години. Предвижда се през програмата да преминат повече от 80 деца и младежи.

Те творят добри дела, а ние ги наричаме добротворци!
Те са наши съграждани.
Те помагат на хората.
Те се грижат за другия.
Те са се притекли на помощ на човек или хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда.
Te заслужават всеобщо обществено уважение и признателност.
Те са достойни примери за Добрият Самарянин днес!

За 12-та поредна година, Сдружение "Самаряни" отваря Номинациите за Годишните награди "Добрият
Самарянин", които се връщат "на живо" и чрез тях отново се поставя на фокус добротворството!

За поредна година, Сдружение "Самаряни" и Общественият инициативен комитет на Годишните награди "Добрият
Самарянин", в лицето на: Община Стара Загора, Община Казанлък, Държавна Опера Стара Загора, Търговско-
промишлена палата – Стара Загора, Регионална библиотека "Захарий Княжески", гр. Стара Загора, Български
Червен кръст – Стара Загора, Обществен Дарителски Фонд – Стара Загора, Регионален исторически музей – Стара
Загора, Дарик Стара Загора, Телевизия "Стара Загора", Моята еОбщина, Мидалидаре Естейт, КонтурГлобал
"Марица Изток 3", "Български пощи" ЕАД и Детска градина "Светлина", ще си припомним с нашите съграждани
контекста на културно-историческото наследство на самарянските дружества, работили на територията на регион
Стара Загора, ще предизвикаме и мотивираме хората около нас да отличат съвременните примери за самарянски
ценности и добродетели, проявявани при оказване на помощ и подкрепа на хора, изпаднали в тежка житейска
ситуация или беда, като номинират добротворците на 2022 г.

В последните две години, всички ние бяхме свидетели на огромни предизвикателства – пандемия, война,
природни бедствия…, които връхлетяха света и хората, но същевременно видяхме и примери на истински
геройства и саможертва в отговор на тези предизвикателства. Тези две години не отворихме номинациите, а ние –
Общественият инициативен комитет, отличихме заедно онези най-ярки герои, за които голямата българска певица
Ваня Костова пее в песента – "Песен за добрите самаряни" – "Има такива хора, които правят добро и не търсят
отплата. Щом си паднал към тебе политат с крилата на ангел, по-бързи от вятър."

Тази година се връщаме към познатия ни в 9 поредни години формат на Годишните награди "Добрият
Самарянин", като търсенето на добротворците ще премине под мотото "Добрият Самарянин за някого си ти!".

Номинациите откриваме на 21. октомври, (петък), в студиото на Телевизия Стара Загора и очакваме да получим
истории за добротворства, случили се през 2022 г., на територията на Стара Загора или извършени от човек/група
от хора от Стара Загора.

Възможността за номиниране на добротворци ще продължи до 18 ноември, включително, а Церемонията по
връчването на Годишните награди "Добрият Самарянин" ще се проведе на 5. декември (понеделник), от 19:00
часа, в концертната зала на Държавна опера – Стара Загора.

Номинации ще се приемат на dobro@samaritans.bg, както и лично на адрес: гр. Стара Загора, ул. "Патриарх
Евтимий" № 57, в Централното управление на Сдружение "Самаряни" или в специалната пощенска кутия на
доброто, позициониранa на Централна поща – гр. Стара Загора.

Днес, повече от всякога преди, край нас има подвизи и е време те да бъдат разказани и показани! На
добротворците е определено да ги извършат, а на нас – да ги отличим и предадем на бъдещите поколения!

За допълнителна информация:
Мария Данева,
Сдружение "Самаряни",
моб. тел.: 0878 394 224;
ел. поща: mar4ela@samaritans.bg ;
ел. адрес: www.samaritans.bg

История на Годишните награди "Добрият Самарянин"

През 2011 година Сдружение "Самаряни" учреди Годишните награди за добротворство "Добрият Самарянин",
които присъединиха град Стара Загора и региона към световните инициативи, свързани с развитието на местното

Заглавие: Отварят Номинациите за Годишните награди "Добрият Самарянин"
Дата: 21.10.2022 11:46
Медия: Zagora News
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културно-историческото и духовно наследство.

За това време са проведени 11 церемонии; получени са 88 индивидуални и групови номинации; избрани са 13
носителя на голямата награда "Добрият Самарянин", като на двама от тях са връчени 2 извънредни награди – 1 за
изключителен принос и 1 за геройство без граници (посмъртно); избрани са 16 носителя на oтличието на
общността "Добрият Самарянин"; изработено е юбилейно издание на статуетката "Добрият Самарянин" с
позлатени криле; изработено е историческо издание на статуетката "Добрият Самарянин", посветено на борбата с
COVID-19, в което добротворецът е с предпазна маска; създадена е песен, посветена на добротворците – "Песен
за добрите самаряни"; издадена е пощенска марка "Добрият Самарянин", брандирана е специална пощенска
кутия, позициониранa на Централна поща – гр. Стара Загора и е зародена прекрасната идея за изграждането на
монумент "Добрият Самарянин", за който вече е създаден предварителен проект.

В книгата на доброто са записани имената на следните носители на годишната награда "Добрият Самарянин":
Стефан Стойчев, спасителят от автомагистрала "Тракия"; Мануела Малеева и д-р Бруно Франиер, благодетелите,
подкрепящи деца с ортопедични проблеми в затруднено положение; Мария Попова, превърнала се в майка за
момче от институция; Милен Минков, спасил удавник в бесните вълни на Ахтополския залив; Красимир Иванов,
спасил живота на възрастен мъж; Мария Жекова, дарила имот в полза на талантливи деца; Таня Славова,
превърнала се в ангел-спасител за младо момиче; Петко Димов, който не се поколеба да се хвърли в езеро
"Загорка", за да извади давещо се дете; Теодор Тодоров, който спаси млад мъж, след автомобилен инцидент и
появата на смъртоносна волтова дъга; проф. Лилия Пекова, обединяващ образ на цялата медицинска общност,
посветена на борбата с COVID-19 и Тодор Митев, Максим Вълков, Горан Гънчев, Димитър Димитров,Атанас
Бараков, Деян Деков, Валентин Събев, Митко Дончев, Иван Иванов, пожарникари и служители на Районна служба
"Пожарна безопасност и защита на населението", гр. Стара Загора, заедно с Видьо Видев, Мирослав Видев,
Николай Елинов, Петко Куртев, доброволци от блок 286, положили свръх усилия в потушаването на огнена стихия
на 16-ия етаж в жилищна сграда; за изключителен принос – Джонатан и Даниела Августин за подкрепата им към
бездомните деца и техните семейства и развитието на самарянството в региона; за геройство без граници
(посмъртно) – Пламен Петков, който спаси 5 годишно момиченце, но загуби живота си в ледените води край плажа
в Западен Уитеринг, Южна Англия.

Събитието e насрочено на 25-ти октомври (вторник) от 17 часа в новата сграда на регионалната библиотека "Пейо
Яворов"

Комплексният онкологичен център (КОЦ) в Бургас ще проведе мисия "Бяла лястовица" за 5-ата поредна година.
Инициативата е символ на борбата срещу карцинома на гърдата.

Събитието e насрочено на 25-ти октомври (вторник) от 17 часа в новата сграда на регионалната библиотека "Пейо
Яворов".

Входът е отворен за всеки желаещ, защото определено ще има какво да чуе. Поканени са кметът на Бургас
Димитър Николов, областният управител проф. Мария Нейкова, ректори на университети, управители на здравни
заведения, представители пациентски организации и граждани.

Управителят на КОЦ Бургас проф.д-р Христо Бозов уточни, че ще бъде изнесена интересна информация, свързана
с новостите в лечението на заболяването. Част от най-добрите лекари, работещи в Онкологичния център ще
запознаят присъстващите с възможности за превенция и лекуване на коварната болест.

Един от лекторите ще е д-р Красимир Кенолов, пластичен хирург, който работи от няколко години в КОЦ Бургас.

"Привлякохме го при нас с идеята, когато се наложи да се отстрани карцином на гърдата, веднага, още на същия
етап да се направи пластична операция с имплант. Д-р Кенолов работи активно в тази сфера. Тази година има над
50 операции", уточни проф.д-р Христо Бозов.

Той изказа специална благодарност към дамите от Inner Whell club Бургас, които събраха благотворително
средства за закупуване на два апарата за извършване на пластични операции. Първият е дерматом, с който се
взема кожа и се присажда на мястото на оперираната гърда, а вторият …, който позволява тази кожа да обхване
по-голям участък.

По данни на КОЦ Бургас към момента има диспансеризирани 5 373 жени с рак на гърдата, което е сериозен
процент на фона на общо 38 247 пациенти, които се водят на отчет в здравното заведение.

През 2021 година новорегистрирани са 323 жени, а тази до момента 255, отчетоха от КОЦ Бургас.

Заглавие: КОЦ Бургас ще представи новите тенденции за лечението на рака на гърдата на 5-ото издание на
"Бяла лястовица"
Дата: 21.10.2022 11:47
Медия: Флагман.бг
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Преди няколко години КОЦ Бургас обяви, че създават специализиран екип, който да се фокусира върху лечението
на карцинома на гърдата. С всяка година здравното заведение надгражда и днес това вече е една рутинна
процедура.

Управителят на КОЦ Бургас проф.д-р Христо Бозов може да е горд с постигнатото. Събра силен екип от
специалисти, които са страхотни професионалисти

"Екипът, който създадохме преди 5 години работи комплексно за лечението на карцинома на гърдата. В него
освен хирург има лъчетерапевт, специалист по образна диагностика, по медицинска онкология и патологична
анатомия. Нашата идея е болните комплексно да бъдат лекувани", подчерта проф. д-р Христо Бозов.

Той посочи, че най-важното е профилактиката с цел откриване възможно най-рано на туморното образувание.
Заради това КОЦ Бургас посвети месец октомври на безплатните профилактични прегледи.

Мисия "Бяла лястовица" ще бъде съчетана с друго традиционно събитие на Онкологичния център – "Мовембър",
посветен на мъжете с рак на простатната жлеза.

Към този момент диспансеризирани са 2126 мъже, 70 от тях са новорегистрирани. Наблюдава се устойчива
тенденция към покачване на тези случаи. От 2126-те мъже с рак на простатната жлеза, 715 са преминали
лъчетерапия, а част от тях и химиотерапия, която най-често е хормонотерапия.

На 20 октомври по време на патронния празник на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" директорът на
"Човешки ресурси" в "Асарел-Медет" АД Бисерка Янева представи панагюрското акционерно дружество и връчи
стипендията на името на проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Стипендията получи студентката от МГУ "Св.Иван Рилски"
Елена Благоева, която се обучава в специалност "Компютърни технологии в инженерната дейност". Стипендията
се връчва от няколко години от фондация "Асарел" на най-изявения студент от висшето учебно заведение.

Ректорът на МГУ "Свети Иван Рилски" проф.д-р Ивайло Копрев

Ректорът на МГУ "Св. Иван Рилски" проф.д-р Ивайло Копрев поздрави първокурсниците по случай приобщаването
им към гилдията на миньорите и геолозите и припомни думите на светеца-покровител на миньорите "Бъдете
единни, имайте мир помежду си!" Тържеството на академичната общност уважиха ръководствата на водещите
минни компании и представители на ресорните държавни институции.

ИЗТОЧНИК Фесбук страницата на "Асарел-Медет" АД

КАМПАНИИ

Над 3 200 лева са събрани в кампанията за подпомагането на пострадалите от наводнението жители на
карловските села в ОУ "Кулата" гр. Казанлък. Това съобщиха от ръководството на учебното заведение, след като на
5 октомври е отворена кутията с дарения. В кампанията участваха ученици, преподаватели и родители.

От ученици и родители са дарени общо 2 738,20 лв. Други 500 лева предоставя синдикатът на училището. Така
сумата набъбва на 3 238,20 лв. Тя ще бъде приведена по сметките на бедстващите села Каравелово, Богдан и
Слатина.

За първия учебен ден училищното ръководство призова възпитаниците на "Кулата" вместо да купуват цветя, да
направят дарение за нашите сънародници в община Карлово, останали без домове и покъщнина. В продължение
на няколко седмици кутията за дарения беше достъпна за желаещите да оставят своята дан за каузата.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Заглавие: Стипендията на името на проф.д-р Лъчезар Цоцорков получи Елена Благоева
Дата: 21.10.2022 07:18
Медия: ОщеПан
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11 548, 44 лв. е общата стойност на даренията, които бяха събрани по време на инициативите, организирани от
Местен дарителски фонд – Карлово и стоящите зад него СНЦ "Млади, активни, креативни" – Куртово и НЧ "Христо
Ботев – 1928 г." – Столетово.

Сумите са събрани, както следва:

• Постъпили през платформата за дарения на Местен дарителски фонд – Карлово от общо 84 дарители до
момента – 8522,92 лв. (сумата е след удръжките, които използваната платежна система Stripe прилага – Местния
дарителски фонд – Карлово и организациите, които стоят зад него, не приспадат никакви такси за администриране
на даренията и други подобни);

• Постъпили в брой и по банков път – 778,52 лв.;

• Благотворителен концерт: В помощ на Подбалкана – 1770 лв. от продажбата на благотворителни билети;

• Дарителска кутия – 477 лв.; Събраните дарения ще бъдат разпределени към:

• Жена от с. Богдан – за изграждане на фундамент за поставяне на жилищен фургон – реализирано с плащане
директно към фирмата-изпълнител по изграждане на фундамента;

• Подпомагане на момче от с. Богдан – за набиране на средства за закупуване на къща, тъй като обитаваната от
него е била отнесена изцяло от придошлите води;

• Подпомагане на момче от с. Слатина – за осъществяване на ремонтни дейности за отстраняване на щетите
вследствие на наводненията. Сумите ще бъдат преведени по банковите сметки на надарените със сключването на
приемо-предавателни протоколи и договори за дарения. Всички те ще бъдат сключвани от името на СНЦ "Млади,
активни, креативни", в качеството ѝ на основна организация, която администрира и поддържа Местен дарителски
фонд – Карлово. За актуални новини по повод бъдещите кампании на фонда, реализирани съвместно с
читалището в Столетово, можете да научавате от официалните фейсбук страници тук:

• Местен дарителски фонд – Карлово – уебсайт и фейсбук страница;

• СНЦ "Млади, активни, креативни" – уебсайт и фейсбук страница;

• Читалище "Христо Ботев – 1928 г.", с. Столетово – уебсайт и фейсбук страница

Заради поредната ескалация на напрежението при конфликта между Русия и Украйна Националната асоциация
на доброволците в Република България (НАДРБ) има нужда от увеличаване на капацитета си за справяне с
бежанската вълна от Украйна. Това стана известно на пресконференция в пресклуба на Националния стадион
"Васил Левски", на която беше представен проект за обособяване на хуманитарен корпус към НАДРБ за справяне
с проблема.

Председателят на НАДРБ Ясен Цветков посочи, че целта на проекта е да се продължи шестмесечната дейност на
доброволците в помощ на бягащите от страната си украинци, като се покриват основните им нужди. Ще стане ясно
и какво точно е необходимо да се прави, когато настъпят други подобни ситуации.

Сред дейностите на хуманитарния корпус ще са: предоставяне на адекватно посрещане и ориентиране, намиране
на подслон и установяване на сигурно за живот място, осигуряване на базова подкрепа от храна и стоки от първа
необходимост, както и предоставяне на медицинска грижа, работа с институциите и помощ при преодоляването на
езиковата бариера.

Проектът на НАДРБ се осъществи с подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Стойността му е в размер на 14 738,50 евро, а периодът

Заглавие: Над 11 хиляди лева отиват в помощ на бедстващите от карловските села
Дата: 14.10.2022 15:34
Медия: Подбалкански новинар

Заглавие: Националната асоциация на доброволците в Република България увеличава капацитета си в
справянето с бежанската вълна от Украйна
Дата: 14.10.2022 15:50
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.pbnovini.com/gradat/2022/nad-11-hilyadi-leva-otivat-v-pomosht-na-bedstvashtite-ot-karlovskite-sela/
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/344163-natsionalnata-asotsiatsiya-na-dobrovoltsite-v-republika-balgariya-uvelichava-kap


на изпълнението е от 1 септември тази година до 31 май догодина. Разходите ще бъдат разпределени между
изготвяне на методология как да се извършат дейностите, за обучение на петима души за работата с бежанците и
за възнаграждения за обучените от тях, след като започнат да извършват дейността.

Анализ на асоциацията от пролетта показва, че сто лекари са се включили доброволно в преглеждането на
бежанците, като голяма част от тях рускоговорящи, осигурени са лекарства и телемедицина. Доброволци са
разработили и национален кол център в помощ на бежанците. На украински студенти в България пък е
предложена работа. В 90% от случаите е помагано на майки с деца.

/ВД/

Благотворителната кампания "Капачки за Бъдеще" ще бъде този уикенд в Сливен. На 15 октомври, от 09:00 до
13:00 часа, всеки, който желае може да помогне, като предаде събраните пластмасови капачки и алуминиеви
кенчета. Мястото е паркинга на площад "Хаджи Димитър".

От създаването си, каузата е дарила две специално оборудвани детски линейки, кувьози за 22 общински болници
в страната, медицинска апаратура за детски и неонатални отделения и други. Със събраните и рециклирани в
рамките на есенната акция кенчета първата в България офроуд линейка беше оборудвана с дефибрилатор,
бутилка за кислород, перфузор и друга необходима медицинска апаратура.

Организацията вече събира средства за закупуването на трета детска линейка, която да е в помощ на децата.

Текст: Станимир Петков 
Снимка: Фейсбук

Пункт за предаване на пластмасови отпадъци за кампанията "Капачки за Бъдеще" отваря в Търговище. Той ще
работи от 10:00 до 12:00 часа в събота на паркинга на голям супермаркет, каза за Радио Шумен Янина Станчева,
координатор на кампанията. За първа година благотворителната кампания събира и метални кенчета. Целта е с
парите от суровините, предадени за рециклиране, да бъде купена трета детска линейка.

2000 лева събраха за лечението на 8-годишния Ники ученици от Гимназия с преподаване на чужди езици "Йордан
Радичков" Видин. Средствата са от проведените в учебното заведение благотворителни базари, обясни 12-
класничката и един от организаторите Ева Алексиева:
"Всичко започна, когато разбрах, че малкият Ники има проблем. Детето е на приятелско семейство. Нямаше как,
сърце не ми даваше да не се включа в такава инициатива, за да му помогна. Все пак той е само на 8 години.
Стигна се до втория базар, защото имаше голям интерес към първия, който се проведе на 4 октомври, и просто
решихме да създадем втори".
Вторият базар е проведен тази сутрин. На него са предлагани кулинарни изделия, приготвени от ученици и
родители. 
"От предишния базар събрахме около 1700 лева. От днешния, понеже се включихме по-малко хора, събрахме
около 200 лева. Имаме общо около 2000 лева, което е страхотно, и още този следобед ще успеем да прехвърлим
сумата към майката на детето, по банков път".
Гимназистите са в готовност, ако се наложи, да организират и следващи благотворителни събития в подкрепа на
детето. 

Заглавие: Капачки за бъдеще ще събират на 15 октомври в Сливен пластмасови капачки и алуминиеви кенчета
Дата: 14.10.2022 21:25
Медия: Sliven.NET

Заглавие: "Капачки за Бъдеще" в Търговище
Дата: 15.10.2022 09:38
Медия: Радио Шумен

Заглавие: Гимназисти събраха 2000 лева за лечението на Ники
Дата: 15.10.2022 14:00
Медия: Конкурент

https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=404388
https://bnr.bg/shumen/post/101721125/kapachki-za-badeshte-v-targovishte
https://www.konkurent.bg/news/16658316008633/gimnazisti-sabraha-2000-leva-za-lechenieto-na-niki


Припомняме, че 8-годишният Ники е диагностициран с онкологично заболяване и в момента е на лечение в
Турция.

За пореден път служителите от офиса на НАП в Плевен подкрепиха благотворителната кампания "Капачки за
бъдеще" за закупуване на трета детска линейка. Тази събота екипът на приходната агенция предаде над 20 кг.
капачки, събирани в продължение на няколко месеца. За да могат да участват всички служители в офиса, на всеки
етаж в сградата на НАП в Плевен е обособено място за събиране, съобщава Рени Дудева – главен инспектор в
плевенския офис.

Това не е първата инициатива, която подкрепят служителите от офис на НАП - Плевен. Като част от кампанията
"НАП Зелена програма" екипът на приходната агенция в града се включи и в инициативата "Книги за смет", която
поощрява едновременно рециклирането и четенето.

"Щастливи сме, че подкрепяйки тези две инициативи, даваме пример на децата си, допринасяме за опазване на
околната среда и помагаме на хората в нужда. Правим го, защото вярваме, че когато всеки от нас полага
ежедневни грижи, България и светът като цяло могат да станат едно по-приятно място за живеене", коментира
директорът на офис на НАП Плевен Цветомила Потурлиева.

Офисът на НАП в Плевен се включи в кампанията "Капачки за бъдеще" за закупуване на трета детска линейка.
Това съобщи за БТА Рени Дудева – главен инспектор в плевенския офис. Служителите от Плевен участваха за
пореден път в тази благотворителна инициатива и предадоха над 20 килограма капачки, събирани в продължение
на няколко месеца.
За да могат да участват всички служители в офиса, на всеки етаж в сградата на НАП в Плевен е обособено
специално място за събиране на капачките.
Това не е първата инициатива, която бе подкрепена от екипа на НАП в Плевен, уточни Дудева. Като част от
кампанията "НАП Зелена програма", съставът на приходната агенция в града се включи и в инициативата "Книги за
смет", която поощрява едновременно рециклирането и четенето.
Щастливи сме, че подкрепяйки тези две акции, даваме пример на децата си, допринасяме за опазване на
околната среда и помагаме на хората в нужда, коментира директорът на офис на НАП Плевен Цветомила
Потурлиева. Правим го, защото вярваме, че когато всеки от нас полага ежедневни грижи, България и светът като
цяло могат да станат едно по-приятно място за живеене", допълни тя. 

На 15 октомври Женско благотворително дружество "Майчина грижа" проведе Благотворителен кулинарен базар.
Голямото разнообразие на домашно приготвена храна и каузата за набиране на средства за Фонд "Стефана
Богдан Генчева" – стипендии на талантливи деца в различни сфери, привлече много габровци. Стефана Богдан
Генчева е една от най-заслужилите председателки на "Майчина грижа".
"Голяма благодарност изказваме на пекарна "Светофара", която ни подкрепи с голямо количество топли закуски.
Огромна благодарност и на нашите приятели: Дарина Маринчевска, Маргарита Рашкова, Теменуга Василева,
Красимира Василева, Даниела Малчева, Миглена Саратлиева и Маргарита, които ни дариха много кулинарни
изкушения - каза Стефка Василева, председател на дружеството. - Събраната сума е 1270 лева, в която се
включват и лични дарения на членове на дружеството, с която ще подкрепим младите хора, които прославят със
знания, талант и спортни успехи Габрово и България."

Заглавие: Офисът на НАП в Плевен се включи в "Капачки за бъдеще" за закупуване на трета детска линейка
Дата: 17.10.2022 15:33
Медия: Посоки Плевен

Заглавие: Офисът на НАП в Плевен се включи в кампанията "Капачки за бъдеще" за закупуване на нова детска
линейка
Дата: 17.10.2022 15:31
Медия: Утро Русе

Заглавие: Благотворителният базар на "Майчина грижа" събра 1270 лева
Дата: 17.10.2022 17:43
Медия: 100 Вести

https://www.posoki.com/ofist-na-nap-v-pleven-se-vklyuchi-v-kampaniya-kapachki-za-bdeshche-za-zakupuvane-na-treta-detska-lineyka
https://utroruse.com/article/860457/
https://www.stovesti.info/blagotvoritelniyat-bazar-na-34maychina-grizha34-sabra-1270-leva-11892.html


Децата на Менгишево, община Върбица, се включиха активно в благотворителната кампания "Капачки за бъдеще".
Със събраните средства централата на организацията ще закупи детска линейка, необходима за оказването на
спешна помощ на болни деца. Заедно с тях с огромно желание се включиха и родителите на малчуганите,
показвайки им, че е важно да правиш добро и да помагаш на хората в беда.

Най-малките жители на Менгишево, които се възпитават в детска градина "Червената шапчица", откликнаха на
призива и събраха голямо количество непотребни пластмасови капачки. Съхраняваха ги грижливо, докато дойде
денят да ги предадат на организаторите на кампанията. Децата от ДГ "Червената шапчица" получиха почетна
Грамота от централата на благотворителната кампания " Капачки за бъдеще", а някои от тях заедно със своите
семейства, заслужиха и поименно отличие за надеждата, че тяхната добронамереност и усърдие ще помогнат в
закупуването на детска линейка. Поздравление за благородната инициатива към децата и техните родители
отправи и кметът на общината инж. Мердин Байрям, съобщават от пресцентъра на община Върбица.

Само 10 дни след като семейството на Александър Минчев от Варна отправи апел за помощ, щастливият край е на
лице. 100 000 лв. нужни за спешно лечение вече са събрани и той ще пътува за клиника в Москва. Тези суми са без
отчитане на дарителските кутии, които ще бъдат разгледани по-късно.

Александър е инженер, и потомък на известни театрални имена в морския град. От няколко месеца състоянието
му се влошава, той страда от множествена склероза – прогресивно автоимунно заболяване, което блокира почти
всички ежедневни движения и води до инвалидизация.
Сашо е син на варненската актриса Юлияна Чернева, внук на театралната икона Катя Динева, правнук на Христо
Динев - един от основателите на Драматичен театър "Стоян Бъчваров".

Семейството благодари от сърце на всички дарители, събирането на средства се преустановява. Всички
документи свързани с изразходване на сумите по лечението ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на
Сашо. Там ще има и информация за състоянието на младия варненец.

Фестивалът Open Vratsa стартира своето първо издание на 29ти и 30ти октомври с цветна и завладяваща програма
– напълно в синхрон с есенните импресии наоколо! Музикалната селекция на фестивала е меко казано приятна.
Жители и гости на града ще се насладят на проекти, добре разпознаваеми за ценителите на качествена музика в
Българи. Специално място е отредено на артисти, свързали своя житейски и творчески път с Враца. Програмата
включва още литературна част, съвременно изкуство, социален цирк, модни акценти и още много… Но нека
започнем по ноти.

От основната сцена на фестивала Soul Weapons (Десислава Андонова, Александър Андонов и Димитър Горчаков)
ще представят своя еклектичен микс от рип-хоп, ту степ, геридж и d&b, който ще завихри енергията подобаващо, за
да се насладим пълноценно на есенните фестивални дни.

Цветен акцент в програмата са Viagem ao Brasil – формация от седем прекрасни музиканти, чиито топли ритми в
стила Bossa Nova ще внесат настроение от плажовете на Бразилия на родна земя.

Небезизвестните Wet Pebbles също идват за пилотното издание на Open Vratsa в ритъма на боса нова и поп-суинг
с авторски привкус. Сцена "Старата къща" е мястото, където ще може да видим някои от съвременните музикални
съкровища на Враца. Едно от тях е Myself Stoychev, който ще разгърне усещането за свобода чрез своята авторска
музика, вдъхновена "от трилър усещания и лични сюрреалистични преживявания". Правим музикална пауза тук, за
да отправим поглед и към инсталацията на Мартиан Табаков, с която публиката ще може да взаимодейства

Заглавие: Капачки за детска линейка
Дата: 19.10.2022 13:52
Медия: Шмоко

Заглавие: За 10 дни събраха 100 000 лв. за лечението на Александър от Варна
Дата: 19.10.2022 11:44
Медия: 24 Часа

Заглавие: Open Vratsa с първи вълнуващи акценти от своята програма
Дата: 19.10.2022 11:04
Медия: kafene.bg

https://shmoko.bg/%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0/
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/12840736
https://kafene.bg/open-vratsa-%D1%81-%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%B0/


интерактивно по време на фестивала. Голям сегмент от работата на автора е в посока създаването на звукови
обекти и утопични акустични пространства. Преживяването не е за изпускане!

Актьорът Димитър Живков ще има удоволствието да активира силата на словото и литературата, повеждайки ни
към необятния свят на Диви дол с част от разказите на Стоян Николов-Торлака.

Със своя автентичен северозападен хумор във фестивала се включат и Цветелина Цветкова и Васил Русев-
Чайката, чието присъствие е с доказано лечебен ефект.

Особено интересна програма за Open Vratsa са подготвили Фондация Мини Арт, които вече няколко години
развиват социален цирк в България. Те са подготвили работилница по социален цирк, на която ще играем и
експериментираме с циркови игри, основните умения за движение, координация и баланс. Ще се насладим и на
спектакъла "Тракатрак" с участието на Галина Риом–Ройбек и Дарио Табаков, както и на увлекателното шоу "Втори
опит" на дуото Cia Palma – Италия/Бразилия.

Open Vratsa ще представи и пълнометражния документален филм "Пъпна връв" на режисьора Борис Попхристов.
Един разказ за мъдростта на живота в симбиоза с Природата. Поглед към гребена на еволюцията на човешкото
съзнание през призмата на Природното земеделие.

Остани нащрек за следващите изненади от програмата, защото предстои да обявим още съкровища от живата
палитрата на Open Vratsa. Следи

фейсбук страницата и сайта, за да научиш повече за всички творци, част от събитието.

За повече прозрачност и лекота на случването на фестивала ще се използва безкешово плащане.

Събитието се осъществява съвместно с платформата Open Vratsa, финансовата подкрепа на Национален фонд
"Култура" и Обществен дарителски фонд за Враца и със съдействието на община Враца.

Сподели в:

Инициативният комитет за построяването на паметник на големия сатирик, писател и автор на епиграми Димитър
Стефанов Стоянов – Радой Ралин ще обяви в Деня на будителите – Първи ноември благотворителна кампания за
набиране на средства. На 23 април 2022 г. се навършват 100 години от рождението на видния дисидент.

Неговият син – журналистът и сценарист Кин Стоянов успя да осигури сумата от 5 000 лв. със своето участие в
телевизионно състезание.

"Тази сума няма да бъде достатъчна, затова ще обявим и сметката, която ни предостави община Сливен и
началото на дарителската ни кампания, която вярваме, че ще подкрепена от хора от цялата страна. Тепърва ще
обявим и конкурс за изработването на паметника, защото ние вече сме наясно как трябва да изглежда
паметника." Това сподели Пепа Генчева, член на инициативния комитет.

Избрано е мястото пешеходната зона в Сливен, където ще бъде поставена фигурата на сатирика в естествен цял
ръст – с мека шапка, дълго палто, с куфар в ръка – така, както е напуснал родния си Сливен на младини. Това е
главната улица – в началото или в края на бул. "Освободител", близо до кръговата розова градина…
Местоположението не е избрано случайно – така зевзекът ще посреща или ще изпраща съгражданите си и гостите
на Града на стоте войводи…

"Предстои да се сформира и жури и след като бъде избран победителят ще бъде ясно и каква сума ще бъде
необходима за осъществяването на намерението ни.", допълни Пепа Генчева. Тя изрази удовлетворение, че
нейната идея за паметник на поета-сатирик, която е възникнала и у други негови съграждани е намерила
подкрепа сред хора с различни политически убеждения и професии.

Това ще бъде вторият паметник на известния сливенски творец, след паметника му пред бившето кино "Изток" в
София, близо до дома му. Бронзовата фигура е дело на неговия приятел – скулптора Георги Чапкънов

Сред членовете на инициативния комитет се оформя мнението първото четиристишие от стихотворението на
Радой "Молитва" да бъде изписано като завет послание към хората днес:

"Свободата е като хляба.

Всеки ден се замесва,

Заглавие: Сливен обявява дарителска кампания за паметник на Радой Ралин в Деня на будителите
Дата: 20.10.2022 16:18
Медия: Sliven.NET

https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=404921


изпича,

изяжда."

Източник: БНР

Ученици от ППМГ ,,Никола Обрешков'' организират благотворително събитие в помощ на организация ,,Dare 2 Care
Animals'', която е насочена към обгрижване на изоставени, ранени или бездомни животинки, както и намирането
на дом и любящи човеци за тях. Инициативата на ,,Darе 2 Care Animals'' е свързана с онлайн базар за книги,
приходите от които ще бъдат използвани за нуждите на животните.

След като разбира за идеята, Виктория Петкова от 12в клас на казанлъшката математическа гимназия решава, че
си заслужава повече хора да научат за нея и да дарят книги, които да бъдат изпратени към организацията за
благотворителния базар. Заедно с учители, приятели, поддръжници и доброволци от 12в и 10 клас, както и
завършили вече възпитаници на гимназията, младежите организират събитие за даряване на книги. Заедно с
него, ще се проведе и благотворителен базар с домашно приготвени сладки и солени изкушения (вкл. веган и
здравословни печива), средствата от които ще послужат за покриване на разходите по изпращане на книгите, а
друга част ще бъде дарена за дете в нужда - петгодишния Митко от Ямбол.

Всеки, желаещ да подкрепи каузата и да дари книги и/или да опита вкусните печива, приготвени за базара, може
да го направи в петък, между 12:30 и 13:30 ч., при ППМГ "Никола Обрешков''. Изискването е книгите да бъдат
издадени след 2000-ната година и в добро състояние. Очакваме ви!

Американски университет в България и Община Благоевград ще окажат своеобразна подкрепа на жените,
диагностицирани с рак на гърдата.

В тази връзка, на 22 октомври ще се проведе инициатива под надслов "Мисли навреме".

В рамките ѝ е предвиден маратон по Алеята на здравето. Стартът ще бъде даден в 11.00 часа при първата от
детските площадки, намиращи се на пешеходната зона за "Бачиново" и ще стигне до езерото в парка.

Паралелно с това, по продължение на алеята през деня ще бъдат подредени и маси с различни артикули, които
могат да бъдат закупени с благотворителна цел от жители и гости на Благоевград. Събраните средства ще бъдат
предоставени на НПО "Една от 8" и ще бъдат използвани за лечение на жени с рак на гърдата и предотвратяване
на заболяването.

Чрез инициативата се цели да бъде повишена осведомеността на хората относно рака на гърдата, както и
важността за навременното установяване на заболяването.

В събитието, в което активно участие ще вземат студенти от клуб "Клуб за по-добро общество" към АУБ, може да се
включи всеки желаещ.

Октомври е обявен за Световен месец за борбата с рак на гърдата през 1985 г. Оттогава, всяка година през този
месец в цял свят се организират различни събития, чиято цел е както да популяризират причините за
възникването на това заболяване, така и да акцентират върху огромното значение на превенцията и ранното му
откриване

Заглавие: Помогни с книга - поредна благотворителна инициатива на ученици от МГ
Дата: 20.10.2022 15:42
Медия: Казанлък

Заглавие: АУБ и Община Благоевград организират маратон и благотворителен базар в подкрепа на жените,
диагностицирани с рак на гърдата
Дата: 20.10.2022 16:09
Медия: Струма

Заглавие: Близо 3000 лв. за "Българската Коледа" събра церемонията за "Лекар на годината"
Дата: 20.10.2022 13:17
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2851,75 лв. е сумата, която беше дарена от гостите на церемонията "Лекар на годината 2022", проведена на 19
октомври – Деня на българския лекар, съобщават от БЛС. На нея бяха връчени традиционните награди на
Български лекарски съюз за принос в медицината и обявено името на носителят на голямата награда "Лекар на
годината 2022" – проф. д-р Иво Петров.

Тази година ръководството на Българския лекарски съюз реши да прегърне една от най-благородните каузи у нас
– "Българската коледа", и призова всички гости и участници в церемонията да се включат в благотворителната
инициатива. В залите на Националния исторически музей бяха разположени благотворителни кутии, а всеки
дарител в знак на благодарност за жеста получи специално изработена значка на Български лекарски съюз.

Всички набрани средства по време на церемонията ще бъдат дарени на "Българската коледа".

Ако и вие желаете, можете да подкрепите инициативата чрез изпращане на дарителски съобщения (SMS) или
гласови обаждания чрез съответния български оператор – А1, Yettel и Виваком, на номера 09001117 и 1117, както
и чрез банков превод към дарителската банкова сметка на инициативата, като се посочи в платежното нареждане
"За "Българската Коледа".

9-годишното дете има нужда от спешни вливки в чужбина

10 000 евро вече са събрани за лечението на 9-годишния Марти Станев от Пловдив. Това се случи след поредица
материали на TrafficNews.bg с призив за подкрепа към семейството на детето. Въпреки всички дарени средства,
все още недостигат 6000 евро, за да може да бъдат направени необходимите вливки на Марти в чужбина и да се
подобри неговото състояние.

Парите трябва да бъдат събрани до края на месеца, като за този кратък срок семейството няма друг изход, освен
да се надява на помощта на дарители.

Момченцето е с диагноза аутизъм и неразвита експресивна реч.

Благодарение на стотиците хора, които откликнаха и дариха средства, детето започна лечение в Турция. След
няколко направени вливки със стволови клетки, детето се подобрява и се чувства много по-добре, но има нужда
още две такива. Всяка една от процедурите струва по 8 000 евро.

"Мислим, че с вашата помощ и подкрепа ще сбъднем мечтата на Марти за едно по добро детство и бъдеще", пишат
родителите на детето.

Средствата може да дарите тук: Мартин Димитров Станев

УниКредит Булбанк BG24 UNCR70001524624977

Третокласници от СУ "Емилиян Станев" във В. Търново дариха учебни пособия на деца – потребители на Център
за обществена подкрепа, управляван от SOS Детски селища България. Средствата бяха събрани на първия учебен
ден, когато бе проведена инициатива за набирането им, вместо закупуване на букети за учителите, след което
родителският актив закупи нужните пособия. На 17 октомври, в знак на признателност психолозите д-р Иванина
Анчева и Надежда Попова гостуваха на класа, проведоха кратък тренинг и поднесоха на учениците и техните
учителки Силвия Ганева и Румяна Хаджиева благодарствено писмо от името на Албена Добрева – управител на
ЦОП В. Търново, разказаха от училището.
Николай ВЕНКОВ
сн. личен архив

Медия: Zdrave.net

Заглавие: Само за 10 дни: Семейството на Марти от Пловдив трябва да събере още 6000 евро за лечението му
Дата: 20.10.2022 15:00
Медия: Трафик Нюз

Заглавие: Ученици дариха учебни пособия на деца в Център за обществена подкрепа
Дата: 20.10.2022 11:41
Медия: Янтра днес
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Националното сдружение на сираците в България /НССБ/ стартира благотворителна кампания, като средствата са
за ремонт и реновиране на двете зали за народни танци и хореография в училище "Св. Св. Кирил и Методий" в град
Пордим. Там годишно се обучават около 300 деца. Те са от 1-ви до 12-ти клас.

Малчуганите изучават народните танци, като до момента са спечелили национални награди в много фестивали и
конкурси и затова според НССБ заслужават да работят в едни прекрасни условия.

Самото сдружение работи в училището вече над 7 години и е подкрепяло много инициативи, включително и такива
за деца в неравностойно положение.

"Надяваме се на активната подкрепа на добри хора, фирми и организации да помогнат. С тази инициатива искаме
да запазим и съхраним българщината", коментира председателят на НССБ Слави Михайлов.

За ремонт на двете зали са необходими около 20000 лева. До момента е събрана сумата от 1400 лева. Дарители
са станали кметът на Пордим Детелин Василев, председателят на Общинския съвет Катя Димитрова, ректорът на
МУ проф. Добромир Димитров и други.

Всеки, който желае да помогне за добрата кауза, може да го направи като преведе средства по следната банкова
сметка:

Първа инвестиционна банка
титуляр: Национално сдружение на сираците в България
IBAN: BG82FINV91501203760211, BIC: FINVBGSF
основание: Дарение за ремонт на зали в град Пордим.

Заглавието е от Фейсбук страницата на "Младежка зона Севлиево", която съобщава за резултатите от поредната,
кампания за събиране на пластмасови капачки за рециклиране с благородна цел.
Тези 880 килограма "са събраните от металното сърце и от донесените в самия ден на кампанията в града ни
капачки от граждани и фирми.

Една успешна акция на всички нас – граждани, доброволци от Младежка зона, екип на Еконт-Севлиево, Севина
Минкова, Митко Минков и служителите на БКС към Община Севлиево. С вас успехът на кампанията е сигурен", се
казва още в поста на "Младежка зона Севлиево".
Припомняме, че металното сърце за събиране на капачки в центъра на града беше създадено и монтирано със
съдействието на Община Севлиево на 11 юли 2019 година. Неговата цел е да призове севлиевци и гостите на
града за намаляване на замърсяването от пластмасови отпадъци.
Само за три месеца, към 30 септември 2019 г., благодарение на инициативата "Капачки за бъдеще" в общината
бяха събрани 930 кг. капачки. В нея се включиха фирми, неправителствени организации, ученици и граждани,
които на първата акция в парк "Казармите" на 27 септември 2019 г. даваха своя принос към инициативата.
Няколко месеца но-късно, на 23 юни 2020 г. стана ясно, че са събрани над 3 тона в Севлиево в рамките на
Националната инициатива "Капачки за бъдеще". Благодарение на средствата от тях МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" в
Севлиево получи пулсоксиметър като дарение. Апаратът се използва, за да се следи насищането на кръвта на
новородените с кислород, което е изключително важно за тях.
Кампанията продължи и през следващата година. Към 23 юни 2021 година севлиевци събраха 1200 кг капачки,
която се проведе за закупуването на детска линейка.
Събраните през тази година 880 кг. капачки ща се използват отново за закупуване на детски линейки в страната.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Заглавие: НССБ с дарителска кампания за ремонт на залите за народни танци в училище в Пордим
Дата: 21.10.2022 09:14
Медия: Искра.бг

Заглавие: Браво, Севлиево! 880 килограма капачки предадени за рециклиране за кампанията "Капачки за
бъдеще"
Дата: 21.10.2022 13:12
Медия: Вестник Росица
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Национална мрежа за децата и сдружение "Общност Мостове", подкрепени от лекари, родители и представители
на 24 граждански организации, изпратиха писмо до президента, парламентарните групи и здравните власти, с
което за пореден път настояват за спешни действия за осигуряване на достъп до медицински храни на
нуждаещите се пациенти.

В момента множество храни за медицинска употреба не се поемат от Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК). Това са храни за ентерално приложение, за редки заболявания, лекувани в домашни условия, за употреба
по време на болнично лечение на пациенти без клиничка пътека. Това поставя стотици хора в ситуация, в която
разчитат единствено на собствени или дарителски средства, за да си набавят жизнено необходимата им
медицинска храна.

Поради икономическата бариера, има случаи на деца и млади хора, починали вследствие на недохранване. Хора,
буквално загинали заради глад. Проблемите са налице от над 11 години, а от подадените сигнали и молби до
момента няма резултат.

Сред основните проблеми, поради които пациентите остават без медицинска храна, са широкият спектър
диагнози, които водят до състояние на невъзможност за приемане на храна по обичайния начин, липса на кодове
в регистъра на заболяванията и нужда от актуализиране на списъка с медицински храни, които се реимбурсират
от НЗОК. Дори за одобрените в него заболявания към момента липсва течна форма на храните.

"Грижата за храненето на пациентите е основно човешко право! Обръщаме внимание, че необходимостта от
осигуряване на безплатен достъп до храни за специални медицински цели е ясно заявена и от редица
национални и европейски организации – България получи писма от Европейското дружество по детска
гастроентерология, хепатология и хранене и от Председателя на Комитета по хранене на Германското общество
за педиатрична медицина и медицина за възрастни. Нещо повече, становището на

Българското дружество по детска гастроентерология, хепатология и хранене категорично заявява, че с
приложението на ентералните храни всъщност разходите на здравната система за обгрижването на децата
намалява съществено, тъй като навременната и правилната им употреба предотвратява усложненията при
пациентите", посочват авторите на писмото.

Те настояват в спешен порядък да бъде създаден план с ясни срокове и посочени отговорни лица, който да
осигури реимбурсирането на медицинските храни за лишените от това пациенти – деца и хора над 18 години, чието
медицинско състояние налага приложението на тези храни.

Стъпките, с които да бъде гарантирано това, обсъждани до момента в рамките на Министерството на
здравеопазването и широк кръг лекари и медицински специалисти, са:

Да се създаде механизъм, който позволява добавянето на код за малнутриция/ малдигестия към основната
диагноза/ заболяване – съгласно МКБ-10 това са кодовете Е43, Е44 и Е46.

Да се актуализира списъкът на видовете медицински храни, които да бъдат добавени към Списъка с диетични
храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

Да се изготви финансов разчет според броя пациенти с нужда от медицински храни.
При първа възможност да се обяви договаряне с фирмите производители за доставка на медицински храни,

включително течни форми, според актуализирания списък.
Да започне воденето и изграждането на регистър на пациентите в България, които имат нужда от специална

медицинска храна.

Заглавие: Граждански организации призоваха за спешни действия за осигуряване на медицински храни
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