
СЪДЪРЖАНИЕ

Медиен мониторинг 21 - 28 октомври 2022 г.

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

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

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.

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,
информира БТА.

Заглавие: НДФ "13 века България" ще връчи награда за българоезична медия в чужбина
Дата: 21.10.2022 18:04
Медия: Съюз на българските журналисти
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От варненската фондация "Радост за нашите деца" се нуждаят от нашата подкрепа, за да стигне техният уникален
и значим проект до финалната тройка на "Промяната", научи Varna24.bg. Ето и призивът от ръководителите на
проекта:
"Здравейте приятели! Остана малко време до края на онлайн гласуването. Имаме нужда от Вашата подкрепа
СЕГА, за да сме в челната тройка на ПРОМЯНАТА !!! 
Подкрепете каузата на РАДОСТ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА на https://nova.bg/promyanata/vote/index/1276"
Както медията ни съобщи, Фондация "Радост за нашите деца" се е посветила на развитието на трудови умения на
деца и младежи с нетипично развитие и различен тип физически и интелектуални затруднения. Движеща сила в
организацията са Нари Банкова - председател на фондацията, майка на четири деца, едно от които с диагноза
детска церебрална парализа (ДЦП) и Елизабет Чешмеджиева – координатор и майка на момче със синдрома на
Аспергер.
Двете жени са посветили живота си на каузата деца с различни затруднения да бъдат обучени на трудова дейност,
която отговаря на техните възможности. По този начин те могат да достигнат частична или пълна независимост от
социалните помощи в зряла възраст, съобщава Нова тв.
Един от многото проблеми, с които майките на деца в неравностойно положение като Нари и Елизабет се
сблъскват, е социалната изолация в почти всички аспекти на живота на хората с различни затруднения. От
фондацията са установили, че социалният модел в България няма работещо практическо решение в национален
мащаб, което да развитие индивидуалните умения на децата, така че да не остават напълно зависими от
социалната помощ след навършване на пълнолетие. Липсват и общоприложими практики за работещи
алтернативи за полагане на платен труд за младежите с различен тип затруднения.
Решението, което двете майки откриват, e разработване на програма за трудова реализация на младежи с
дефицити, с фокус върху индивидуалните умения на всяко едно дете/младеж по отделно.
Те създават социално предприятие - пекарна в град Варна, в която деца и младежи плавно развиват трудови
умения в конкретна трудова дейност в защитена среда. Там младите хора придобиват знания и опит, за които
могат да получат съответно възнаграждение за положения труд. Подходът и моделът на обучение на Фондация
"Радост за нашите деца" е съобразен с индивидуалните възможности на всеки младеж, така че той/тя да бъдат
полезни на себе си и на обществото.
Досегашният опит на фондацията показва, че младежите заети с трудова дейност в тяхното социално предприятие
усвояват успешно нови умения и създават собствена продукция от печива, с подкрепата на специалисти и
доброволци. Младежите бележат значим напредък и в социалната си интеграция като следствие от работата си в
общност.
Мисията на фондацията е да компенсира липсата на опит, време и ресурс на браншовите училища и
работодателите, като обучават младежите с нетипично развитие. Крайната им цел е да се запълни празнината,
която съществува между обществото и хората с увреждания, като бъдат приети с техните умения и способности в
света на трудещите се.
Промяната за Нари и Елизабет е в справедливо и достойно място в обществото за младите хора с дефицити в
България. Те вярват, че вместо да се създават хора, зависими от социални помощи, може и трябва да се
подкрепят младежите в неравностойно положение, като бъдат обучени да работят и да получават заплащане за
труда си.
Тяхната дългосрочна мечта е развиването на модела на фондация "Радост за нашите деца" да послужи за
законодателни промени в политиките за социално включване и развитието на солидарна икономика. 

В края на 70-те и началото на 80-те години на 20. век във фокуса на държавната политика приоритет са културата и
образованието. За култура се предоставят повече от 3 % от БВП. Така се раждат НДК, българските културни
центрове в чужбина, Световните писателски срещи в София, катедрите по български език във водещи европейски
университети; годишно се издават повече от 200 родни писатели на чужди езици, нашите оркестри, театри, опери и
хорове пътуват по света и показват родното изкуство, златните ни съкровища греят в Лувъра, а изложби на
българските икони впечатляват публиката от Япония до САЩ... Точно тогава по идея на Людмила Живкова видни
български и чуждестранни интелектуалци се събират в София и започват работа по основаването на
международна фондация, която да насърчава млади таланти – ученици, студенти, докторанти във всички сфери на
науката и изкуството. Фондацията е факт на 20 октомври 1982 г. и приема името "Людмила Живкова" като почит

Заглавие: "Радост за нашите деца" заслужават подкрепа в "Промяната", нека им я дадем!
Дата: 22.10.2022 16:12
Медия: Варна 24

Заглавие: Юбилейно събитие на Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий"
Дата: 23.10.2022 09:39
Медия: Труд
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към гранд дамата на културната политика, която внезапно е напуснала видимия свят на 21 юли 1981 г. Така е
учредена първата неправителствена фондация в Източния блок.

На 24 февруари 1990 г. Международната фондация е преименувана на "Св. Св. Кирил и Методий", започва да
променя своя облик и до днес се радва на международен авторитет. Продължава да работи, насърчавайки
мултикултурното сътрудничество, без да вдига шум по медиите, а в нейния УС все още има личности, които са
присъствали на основаването. Всички нейни студенти се ползват с безупречна репутация. Движещата сила, основа
на философията на Фондацията, е ясното съзнание за необходимостта от изграждане на интелектуален
капацитет, осигурявайки достъп до най-престижните световни образователни центрове на талантливи и способни
млади българи, които да посрещнат предизвикателствата на промяната, както и да помогнат за интегрирането на
България в Обединена Европа и света.

За да отбележат 40-годишния юбилей, в София пристигнаха княз Никита Лобанов-Ростовски и Джордж Марк-
Райнов. Заедно с проф. Стефан Стефанов – президент на Фондацията, Михаил Тачев – изпълнителен директор,
Жени Живкова и още десетки учени, благодарни стипендианти, предишни и настоящи дарители беше
организирано юбилейно тържество в Националното музикално училище "Любомир Пипков". Повече от два часа
продължиха изявите на музиканти на различна възраст, които освен с класически инструментални пиеси
поздравиха присъстващите и с вълнуващи истории за собствения си професионален път, подкрепен от
Фондацията.

Д-р Столина Добрева – директор на НМУ – благодари за партньорството, тъй като нейни ученици ежегодно са
подпомагани чрез стипендиите на името на Лидия Кутева, финансирани от проф. Павлина Доковска. Вече 26
години младите музиканти се изявяват в Карнеги хол чрез цикъла "Музикални съкровища от България"
благодарение на неуморната проф. Доковска – ръководител на департамент "Пиано" в Mannes College of Music в
Ню Йорк.

"Националното музикално училище е нашето галено детенце, защото с вашите успехи прославяте България по
света" – каза проф. Стефанов.

Поздравление поднесе и Ваня Кастрева – началник на Районното управление на образованието – София, в което
се казва: "Заедно с Вас ние сме тези, които можем да запалим страстта към знанието, да докажем важността на
науката, да напълним сърцата със съпричастност към другите... Днес е Ваш празник – Вие давате, за да получават
другите. Дано да продължите творчески да подкрепяте процесите в българската, европейската и световна култура".
Тя връчи на проф. Стефанов официалния плакет на РУО – София.

Джордж Марк-Райнов се включи с думите: "Дълги години тази фондация беше единствена не само в България, но и
в целия социалистически лагер". Той прочете послание от бившия президент на Фондацията проф. д-р Петер
Фишер-Апелт, който акцентира на хуманистичните принципи, залегнали в дейността й. Княз Никита Лобанов-
Ростовски се върна в спомените си за онези първи години, когато България разчупва опеката на СССР и въпреки
идеологическите клишета Людмила Живкова прокарва пътя на Фондацията.

Акад. Юлиан Ревалски – председател на БАН – благодари на ръководството, че подпомага научните изследвания:
"Благодарни сме, че вече 30 години наши ученици и студенти се обучават по математика и естествени науки в MIT
(Масачузетския технологичен институт). Наши възпитаници дистанционно ръководят проектите на участниците в
Ученическия институт по математика и информатика у нас, учреден по идея на визионера в образователните
процеси акад. Петър Кендеров".
В концерта взеха участие 10-годишният пианист Филип Ангелов, триото Димитър Московски (кларинет), Христо
Танев (виолончело), Виктория Василенко (пиано), Сара Чакърова (вибрафон), Елизабет Гекова (цигулка) и
Младежка филхармония "София" с диригент Славил Димитров. На финала залата беше взривена от
аплодисментите на публиката, очарована, възхитена и благодарна от великолепното изпълнение на Въведение и
танц из операта "Момчил" на Любомир Пипков.

ПРОМЯНАТА, която те искат да постигнат е чрез тяхната онлайн платформа Investclub Kids – а целта е един ден
финансовата грамотност да се изучава в училище, но на лесен и разбираем език.

Акции, криптовалути, данъци. Думи, които чуваме всеки ден. Не всички обаче са наясно с това какво означават.
Особено децата, за които тази материя изглежда сложна и далечна. Божидар Балевски и Емил Бенов си поставят
за цел да променят това със своя проект платформа Investclub Kids.

"След едно мое участие в едно частно училище в София и след подбутване от страна на директорката, според
която финансовата грамотност при децата липсва, идеята ни се превърна в реалност."

Заглавие: ПРОМЯНАТА учи децата на финансова грамотност
Дата: 23.10.2022 12:25
Медия: Нова телевизия
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"Платформата ще представлява интернет сайт, в който децата ще могат да намерят качествено и лесно
разбираема информация относно финансите. Има 13 обучителни теми като криптовалути, акции, облигации,
данъци, застраховки. Информацията е поднесена под формата на кратки видеоуроци, които са анимирани. Така
че децата да могат за колкото се може по-кратко време да разберат максимално."

Създателите на Investclub Kids се надяват да променят статистиката у нас. Според данни на международна
организация, която изчислява финансовата грамотност в различните държави, България е на 72-ро място, редом
до държави като Габон и Кот д'Ивоар.

"Интересът при децата сега е по-голям от преди 10 години, благодарение на социалните медии. В момента децата
на 10-12 години имат на разположение толкова много информация, че няма как да не достигне до тях нещо за
биткойн, за криптовалути, за акции. Ако те нямат достъп до качествена информация и някой, който да им обясни
по лесен начин нещата, те могат да намерят грешна информация."

Божидар и Емил вече планират и бъдещето на Investclub Kids.

"Имаме краткосрочни, средносрочни и дългосрочни цели. Всичко се движи по план. Очаква се в края на годината
платформата да е стартирана. През следващата година възнамеряваме активно да комуникираме с държавните и
частни училища. Надяваме се от 72-ро място да влезем в топ 10."

"Имаме страница kids.investclub.bg, на която хората могат да се запишат предварително. В момента се работи по
изграждането на самия сайт. Съдържанието е готово. Работи се и по практическите задачи."

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.

Развитите технологии идват на помощ и се превръщат в мост между новите поколения и хилядолетната
история на България

България е държава с хилядолетна история и огромно културно наследство. За да запазим идентичността си като
нация и културните ни постиженията, е важно да ги предаваме на следващите поколения.

В днешния дигитален свят, обаче, се оказва все по-трудна задача да запалим младите по класическото българско
творчество и традиции. Затова е важно да откриваме интригуващи начини, чрез които да предаваме на децата
своето културно богатство, говорейки им на техния модерен език. Точно тук развитите технологии идват на помощ и
се превръщат в мост между новите поколения и хилядолетната история на страната ни.

Добър пример за това е проектът на клуб "Отворено общество" от гр. Стара Загора – "Интерактивен екскурзовод в
музея на Яворов", подкрепен от най-значимата социално отговорна инициатива на Лидл България – "Ти и Lidl за
по-добър живот".

Представителите на клуба си поставят за цел да направят къщата-музей по-атрактивна за младото дигитално
поколение, чрез използването на технологии, които да ги докоснат до творчеството и историята на големия
български поет Пейо Яворов. По примера на модерните световни музеи, в единствената действаща културна
институция в гр. Чирпан, е интегриран сензорен дисплей, който осигурява бърза навигация и оптимална
визуализация на текстове и картини. Интерактивният екскурзовод освежава атмосферата и пренася музейното
преживяване на много по-дълбоко ниво. Той представя отделни фрагменти от живота и творчеството на поета по
интересен и интригуващ начин – чрез филмов разказ за Яворов и трите му музи - Мина, Лора и Дора и цялостен
интерактивен албум за живота му. Новото въведение стимулира интереса и привлича младата публика.

Този проект е пример за само една от 20-те вдъхновяващите граждански идеи в област "Култура и историческо
наследство", които Лидл България финансира от 2017 г. насам в рамките на инициативата "Ти и Lidl за по-добър
живот". Повечето от тях са насочени към създаването и представянето на културни продукти, опазването,
съхранение и популяризиране на културно-историческото наследство от местно значение, създаването на условия

Заглавие: Как по-атрактивен начин да запалим интереса на младото поколение към културното ни наследство?
Дата: 24.10.2022 11:04
Медия: Клуб Z

https://clubz.bg/128844


за развитие на творческите индустрии и др. Общо за периода 2017 – 2021 година компанията е подкрепила
културни проекти от 18 населени места в България с общ фонд от над 130 000 лева.

Освен проекти с културна насоченост, "Ти и Lidl за по-добър живот" подкрепя идеи от още две ключови области –
образование и околна среда. Инициативата има за цел да помага на хората да водят по-качествен и пълноценен
начин на живот, а за четирите издания от 2017 г. досега по програмата са финансирани общо 96 проекта с фонд от
715 000 лева.

В следващите дни предстои Лидл България да обяви и одобрените проекти по програмата за 2022 г. Те ще бъдат
финансирани от компанията с общ фонд от 200 000 лв. Партньори на инициативата са Фондация "Работилница за
граждански инициативи" и Българския Дарителски Форум.

Годишните награди за качествена журналистика "Валя Крушкина - журналистика за хората" отново ще отличат
журналистите в България, които са доказали своята смела позиция, отстоявана в името на гражданите,
информират от Фондация "Работилница за граждански инициативи".
До 01.11.2022 г. включително, български журналисти от различни медии, издавани в България или чужбина, могат
да бъдат номинирани от трети лица или да се самономинират в една от четирите категории:
1.Пишещ журналист - печатни медии и онлайн медии
2.Журналист от електронна медия - радио и телевизия
3.Снимащ журналист - оператори и фотографи
4.Журналист - надежда - млад журналист
Материалите ще бъдат оценявани от независимо жури, състоящо се от журналисти от различни медии,
включително носители на наградата през годините. Критериите за оценка на представените в конкурса материали
са обективно и широко представяне на конкретен казус, нестандартното му отразяване и други, уточняват от
фондацията. 

УниКредит в България се включи в дарителската кампания в помощ на пострадалите от наводненията семейства в
регион Карлово през септември, която подеха на Фондация "Работилница за граждански инициативи",
Българската асоциация на доброволците в Република България, Български дарителски форум и Фондация
BCause.

Към помощта, дарена от банката и лизинговото ѝ дружество - УниКредит Лизинг, се присъдени и фирма СИ ЕМ ЕЛ
България – Официален дилър на строителна техника с марката JCB. Така, обединявайки усилията си, бяха наети
два багера за 7 дни, чиято стойност възлиза на 18 000 лева, които подпомогнаха процеса по възстановяване на
пострадалите райони.

В допълнениe банката дари 5 000 лева, а сума в размер на 3 427 лева беше събрана от страна на служителите на
УниКредит в България. Към кампанията в помощ на пострадалите хора, доброволно и по лична самоинициатива,
се включиха и служители на финансовата организация, които се включиха при разчистването на нанесените
поражения след наводненията.

Банката изказва най-искрените си благодарности за подкрепата на своите партньори в тази благотворителна
инициатива и на екипа си, който доказва всеки ден, че грижата е не само да предлагат бързо, качествено и
надеждно съдействие на клиентите, но и да бъдат съпричастни към нуждаещите се от помощ.

ПОМАГАМЕ! Кампания в помощ на хората, пострадали oт потопа в Карловско

Спешната кампания на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Българската асоциация на
доброволците в Република България, Български дарителски форум и Фондация BCause за закупуване на
електрически уреди, мебели и помощ за учениците в засегнатите села. Може да дарите онлайн за в
Платформата.бг или DMSbg.com, или да изпратите дарителски sms с текст DMS POMAGAME на 17777.

Заглавие: До 1 ноември се приемат номинации за наградите за журналистика "Валя Крушкина"
Дата: 24.10.2022 14:18
Медия: Фокус

Заглавие: УниКредит в България се включи в благотворителната инициатива "Помагаме! Кампания в помощ на
хората, пострадали oт потопа в Карловско"
Дата: 24.10.2022 17:01
Медия: BCause
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Дизайнери, учени и хора на изкуството споделят, че когато не могат да решат проблем в работата си,
започват да разиграват различни възможности и решенията постепенно се появяват. В поредното издание
на КЛЮЧ unplugged "Бордови игри с еко кауза? Ще играем!" Александър Куманов разговаря с Гергана
Берова от Wind of Change и Йорданка Славова от Българска фондация "Биоразнообразие". Темата са две
настолни игри – "Климатична фреска" и "Тера футура" – но всъщност разговорът е свързан с желанието на
хората да се обучават да бъдат по-осъзнати граждани. 
Гергана разказва за Wind of Change, която възниква като бизнес компания около неформалната група
"Анонимните климатици". Целта й е да помага на организациите да намалят въглеродния си отпечатък. Йорданка
се представя като активист в най-чист вид, член на фондация "Биоразнообразие" от студентка и и на коалиция "За
да остане природа в България", която обединява природозащитни организации в неформална мрежа. Йорданка
участва във всички значими природозащитни кампании (Иракли, Пирин, Странджа, Натура 2000). 

Играта "Климатична фреска" се разпространява от Wind of Change, а "Тера футура" – от Българска фондация
"Биоразнообразие". И двете игри са образователни и посветени на климатичните промени, предизвикани от
човешка дейност, но се различават в подхода си. "Климатична фреска" е създадена през 2015 г. във Франция от
Седрик Ригенбах. В края на 2021 г. Wind of Change превежда и адаптира играта и обучава фасилитатори.
"Климатична фреска" има сериозна научна основа от докладите на Междуправителствения панел по климатичните
промени (IPCC), който събира всички актуални научни доклади за климатичните промени, прави peer review и ги
публикува. Играта дава отговор на въпроса "от нас зависи ли нещо?"
"Тера футура" е създадена по международен проект "Game on" от чешки партньори заедно с "Алби" – утвърдена
компания производител на настолни игри. Тя е класическа стратегическа настолна игра. Правилата ѝ са
преведени и се разпространява в 8 страни. Тя не се основава на толкова задълбочена научна информация като
"Климатична фреска", но позволява да създадеш своя земя по най-добър и щадящ за природата начин. Играта те
кара да се замислиш и с паралелите, които прави с реалния живот. И двете игри са предназначени за възрастни и
деца над 10 години.
В "Климатична фреска" има пет групи карти и се играе на 3 етапа с фасилитатор. Картите се свързват на принципа
"причина–следствие" и всеки прави своя мозайка, като картите се подреждат нелинейно, в разклонения. Картите
се редят за общо около час и половина, но тъй като са групирани в цикли, връзките изискват замисляне. В "Тера
футура" едно от предизвикателствата е да играеш в група с непознати хора. В хода на играта идва и осъзнаването,
че ние сме заедно в климатичните промени и трябва да се научим да си говорим, да се изслушваме, да вземаме
общи решения. Нуждата от общо действие идва като ефект от играта, защото тя показва колко сме свързани,
въпреки че в правилата ѝ не е заложен елемент на сътрудничество.
Гергана споделя, че нейната лична кауза е играта да достига до повече деца. За Йорданка каузата е в намирането
на точната аудитория и на партньори, с които ще се разшири кръгът от природозащитници и ще се възпитава
отношение към бъдещето и природата.
Трудностите в разпространението на игрите са свързани със събиране на хора, които да се включат в "Климатична
фреска" – за една игра са необходими от 5 до 8 човека. За "Тера футура" предизвикателство е привличането на
повече любители на настолни игри и срещата с негативни мнения като "това не зависи от нас". 
Гергана и Йорданка са убедени, че може да се пребори разбирането, че нищо не зависи от нас. "Точно това се
опитваме да направим с "Климатична фреска" и със сигурност играта кара хората да се замислят", казва
Гергана. Тя разказва, че в края на играта показват триъгълника на бездействието – граждани-бизнес-
правителство. Ако всеки обвинява другите две страни, че не предприемат нищо градивно, се получава омагьосан
кръг. Йорданка допълва, че гражданската енергия е постигнала значими неща като защита на Странджа, Пирин,
Иракли, Натура 2000. "Зависи от нас и ние го виждаме, но става по-бавно от желанието ни. Нас не ни учат, че
от нас зависи нещо, ние сами трябва да го научим някъде по пътя". 
И двете игри се възприемат с интерес от младежи, ученици, учители, бизнес компании и смесени групи, за които
Гергана казва, че дават най-интересни решения на климатичните проблеми. При "Климатична фреска" истинското
участие в играта е един път, докато "Тера футура" може да се играе много пъти.
"Тера футура" може да се купи от фондация "Биоразнообразие", има я и в 50 читалища в страната.
Можем да помогнем за разпространението на игрите, като станем фасилитатори и участваме в природозащитни
събития, в дискусии за нови начини да комуникираме сложни аспекти в решенията на климатичните проблеми,
както и в зелени турнири в училищата, където могат да се играят и други игри.
КЪМ ЗАПИСа НА ЕПИЗОДА
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.

Заглавие: КЛЮЧ unplugged. Бордови игри с еко кауза? Ще играем!
Дата: 24.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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#власттанагражданите.

Всяко трето българско дете е изложено на риск от бедност и социално изключване, каза заместник-министърът
на труда и социалната политика Надя Клисурска. Тя участва в дискусия, посветена на ранното детско развитие и
политиките в сферата на майчиното и детско здраве. Дискусията е организирана от фондация "Тръст за социална
алтернатива", съобщи БТА.

Политиките в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст са във фокуса на политиката на
Министерството на труда и социалната политика, каза още тя. По думите ѝ достъпът до услуги и индивидуалният
подход са едни от най-важните фактори за старта на децата. Ние сме длъжници на децата, допълни Клисурска и
посочи, че според статистиката България, най-вероятно, не се справя много добре с детските политики.

Част от целите, заложени в Проекта за европейската гаранция за детето, са до 2030 год. в България да се намали
броят на децата в риск от бедност със 196 хиляди, осигуряване на грижа в ранна детска възраст, разширяване на
патронажната грижа за малките деца, каза още Клисурска. По думите ѝ предстои да се разработи стратегия за
ранно детско развитие, както и механизъм за внедряване на политиките в тази област.

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" по
Дарик радио с водещ Мария Черешева. Гости в предаването са Кимия Дастах – активистка от Иран, Рая
Раева от Български фонд за жените и Диана Димова от фондация "Мисия криле". 
Времената за жителите на Ислямска република Иран, особено за жените, са повече от сложни, изпълнени с
агресия, забрани и отчаяние. Съвсем наскоро младата Махса Амини бе арестувана заради неправилно носене на
хиджаб, а вследствие на побой от страна на властите изгуби живота си. Това предизвика гражданско
неподчинение, което напусна границите на страната и намери отзвук по цял свят, включително и у нас. 
Протестите продължават повече от месец, а за този кратък период има данни за над 100 убити, още стотици
ранени и хиляди арестувани. Съпричастни към съдбата на сънародниците си са и хората от малката иранска
общност в България, както и организации, защитаващи правата на човека. 

"Протестите на жените в Иран не ме изненадват. От няколко години очаквах по-смелите от нас да излязат
по улиците, а смъртта на младото момиче много ни ядоса и подтикна да действаме, защото то нямаше
медицински проблем. Явно е причинена от бруталното отношение на полицията. Затова и ние тук
излязохме да подкрепим жените и техните права. Аз съм от Южен Иран и ограниченията за жените са
откакто съм родена. Още от седемгодишна възраст момичетата трябва да ходят на училище с хиджаб. Не
можеш сама да решаваш какво да обличаш, не можеш да пееш, да танцуваш. Не можеш да напускаш държавата
без разрешение от баща или съпруг. Ако една жена се разведе, няма право да вземе децата си, няма право да
говори по всяка тема, да казва какво мисли по определени въпроси. Мен също са ме арестували, че съм ходила
без шал или забрадка. Заради всичко това и напуснах страната. Почти нямаме връзка с близките си. Там няма
добър интернет, новините казват едно, но видеата от протестите показват друго. Искам да помоля ЕС и
България да прекъснат отношенията си с режима в Иран. Ние не искаме този режим, ние не сме свободни",
разказва Кимия Дастах, която е в България от четири години и е един от главните организатори на протестите в
София. 
Те ще продължават, като последният бе организиран на 22 октомври пред НДК. Не по-малко активна е и
Фондация "Мисия криле", която подкрепя най-уязвимите групи в България. Част от тях са именно хора от Иран,
търсещи международна закрила. Диана Димова обяснява, че те масово получават отказ от убежище от
Държавната агенция за бежанците и се налага фондацията да ги защитава в съда. 
"Имахме един много тежък случай, при който протестиращ през 2019 година мъж беше получил не една, а две
смъртни присъди за участието си в протестите и заради принадлежността си към християнското
вероизповедание. Той успя да излезе от затвора под гаранция и да избяга от страната заедно със съпругата
си. Нашата Държавна агенция за бежанците постави под въпрос истинността на този документ и даде
отказ и на двамата. Имахме доста спорове в съдебна фаза. По време на съдебно заседание той показа белези
във формата на кръст, които са му причинени в затвора, и разказа на съдията за бруталните мъчения с
електрически ток, сплашвания, издевателства и други. Развоят на историята е много интересен. Ние
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защитавахме семейството в Административен съд – Хасково. Юрист на Държавната агенция за бежанците
от Регистрационния център в Харманли защитаваше позицията на агенцията, че съпрузите лъжат. Те
много се уплашиха и избягаха. Не успяха да дочакат присъдата, която всъщност беше напълно в тяхна полза.
Шест месеца по-късно ми се обадиха от Англия и ми казаха, че веднага са получили статут, родило им се е
дете и са щастливи. Тази история ме накара да се засрамя от това как нашата страна третира хора,
бягащи от диктаторски режими", коментира Диана Димова. 
Диана е работила с няколко жени от Иран в България и нито една не е получила закрила от Държавна агенция за
бежанците. Били са нужни съдебни дела, за да се обжалват решенията. През 2020-а г. от 37 подадени молби за
убежище както от жени, така и от мъже, е одобрена само една, а към днешна дата в затвора във Враца лежи мъж,
отново християнин, преследван от властите в родината си поради религиозната си принадлежност. Вместо
страната ни да го защити, решава да го депортира обратно в Иран. Там наложената му присъда ще влезе в сила, а
тя най-вероятно е екзекуция. "Мисия криле" и фондация "Глас" ще се постараят да направят всичко възможно да
предотвратят депортирането му. 
Изключително активни м защитата на правата на иранските жени са и членовете на Български фонд за жените. Те
са част от коалиция Равни БГ, обединяваща 37 граждански организации, които вярват в демократичните ценности
и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие и застъпничество. 
"Този, станал популярен, слоган "Жена, живот, свобода!" е много силен. Той се използва още от протестите
през 2006 година, но в своята същност е кюрдски, какъвто е и произходът на Махса Амини. Важно е да се
напомня каква е тя, защото протестите не са само за права, само против полицейското насилие и на
религиозна основа, а са и за правата на кюрдите – огромна и значима тема по тези земи", допълва Рая Раева
от БФЖ.
ЧУЙТЕ ЕПИЗОДА 
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.

Приключи онлайн гласуването в деветото издание на най-голямата социално отговорна инициатива на Нова
Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с фондация Reach for Change България – ПРОМЯНАТА.
След три седмици на оспорвана надпревара за подкрепата на публиката, социалните предприемачи, които
събраха най-много гласове и продължават в следващия етап на конкурса, са Академия "Атлантида", онлайн
академията за финансова грамотност за тийнейджъри Investclub Kids и дигиталната платформа MedicalSpace.org.
Четвъртото и петото място заеха фондация "Радост за нашите деца" и SportAnalytik България.
Мисията на Академия "Атлантида" е да развие математическия талант на българските деца в цялата страна.
Нейният създател Митко Христов вярва, че образованието трябва да развива не само академичните, но и
личностните качества на децата, а математиката е един от пътищата за постигането на тази цел. 
Онлайн академия Investclub Kids има високата цел да повиши финансовата грамотност на децата между пети и
дванадесети клас, за да може всеки зрелостник, който влиза в света на "възрастните", да бъде подготвен за
малките и големи финансови решения в живота си. 
Мисията на MedicalSpace.org е да осигури справедлив достъп до качествено медицинско образование в България.
Младите и ентусиазирани специалисти са създали безплатна онлайн платформа за кандидатстудентска
подготовка по медицина, така че лекарите на утрешния ден да не зависят от финансовите възможности на техните
семейства днес. 
На 1-ви ноември 2022 тримата финалисти ще представят проектите си пред жури с представители на Нова
Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change. Социалните предприемачи ще трябва да убедят и петчленното
детското жури на ПРОМЯНАТА, съставено от деца на възраст между 11 и 13 години, че тяхната инициатива
заслужава голямата награда.
Детското и възрастното жури ще вземат заедно окончателно решение кой ще бъде големият победител в деветото
издание на конкурса. Победителят и останалите четирима финалисти ще бъдат наградени в същия ден от
представители на Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change на официална церемония.
Класиралият се на първо място от детското и възрастното жури ще получи безвъзмездно финансиране в размер
на 20 000 лв., другите двама финалисти от онлайн гласуването получават по 15 000 лв. всеки, а класиралите се на
четвърто и пето място – по 5 000 лв.
Петимата отличени социални предприемачи в тазгодишното издание на ПРОМЯНАТА ще станат част от
Инкубатора на ПРОМЯНАТА за шест месеца и ще получат обучения, консултации от бизнес ментори, достъп до
международната мрежа от социални предприемачи на Reach for Change. Те ще могат да се възползват и от
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рекламна кампания на дейността си на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг Груп.
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява за
девета поредна година 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. 

Въздействащата книга "ОсЪновените ангели" ще бъде представена в новата Библиотека в Бургас. Началото е 17 ч.
Това е първата книга, издадена от "Искам бебе", а автор е Радина Велчева – основател на фондацията. Иде реч за
сборник с авторски есета, посветени на теми, които все още са табу в обществото ни – осиновяването, донорството
на яйцеклетки, проблемното забременяване. Посланици на книгата са Дора Прангаджийска – психотерапевт
(самата тя е осиновена), доц. Милена Георгиева от БАН, Милена Златкова – радиоводещ, донор на яйцеклетки и д-
р Соня Чукалова.

Книгата се разпространява изцяло с благотворителна цел и всички събрани средства от продажбата й ще бъдат
дарени на фондация "Искам бебе" в подкрепа на семейства, които се борят за бебе. Това поясни бургаският лидер
на фондацията Ваня Христова, която също е събирателен образ на изстрадал родител. Помогнала е и помага на
много двойки да намерят пътят на щастието.

"Ангелска работа е осиновяването!.. Какви ли не магични и пълни с любов думи съм чувала от осиновени хора или
родители, осиновили деца. ОсЪновен обаче е нова и най-вероятно измислена от ангел, която ще си взема от теб,
любима Ради, защото ми припомняш, че съм сънувана много преди да срещна своите ангели" – казва
психотерапевтът Дора Прангаджийска за книгата.

Ето и фейсбук-страницата на предстоящото мероприятие:

https://www.facebook.com/events/4742635919173035?
acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22home%22%7D%2C%7B%22mechanis
m%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_typ
e%22%3Anull%7D

Юниконбг

/КРОСС/ В тазгодишното юбилейно пето издание на най-голямата си социално отговорна инициатива – "Ти и Lidl
за по-добър живот", Лидл България ще подкрепи 23 нови забележителни граждански проекта. От
експериментална археологическа лаборатория за ученици, през проекти за незрящи деца и студенти, до
пресъздаване на творчеството на големия български художник Владимир Димитров – Майстора чрез синтез на
визуални изкуства, танци и театър.

Събраният фонд от 200 000 лева ще бъде разпределен към одобрените проекти, като всеки от тях ще получи
финансиране до 10 000 лева и трябва да бъде изпълнен в рамките на 12 месеца. Гражданските организации,
които ще ги реализират отново са от общо 14 населени места. С тазгодишните проекти общият брой на
подкрепени граждански идеи в рамките на инициативата от 2017 г. насам става 119, с реален ефект в общо 58
градове и села в цялата страна.

"За пет години чрез "Ти и Lidl за по-добър живот" дарихме над 915 000 лв. в подкрепа на десетки вдъхновяващи
граждански проекти в цяла България. Но извън обобщаващите суми, за нас най-ценното е реалната стойност,
която инициативата има за местните общности. А именно, че благодарение на нашата подкрепа, ставаме
свидетели на това как ценните граждански идеи, дори в най-малките населени места, се реализират и допринасят
за това хората да водят един по-пълноценен и качествен начин на живот. За нас това е истинският принос на
програмата. Това ни носи удовлетворение и ни мотивира да продължаваме да подкрепяме добрите идеи" ,
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сподели Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

От ляво надясно: Илияна Николова, Милена Драгийска и Теодора Бакърджиева

От ляво надясно: Илияна Николова, Милена Драгийска и Теодора Бакърджиева

Избраните проекти са разделени в три тематични области – образование, околна среда и култура и историческо
наследство. Най-голям брой са одобрените проекти в област "Образование", като подкрепа за реализирането на
своите идеи ще получат 12 организации. В направление "Култура и историческо наследство", одобрените проекти
са 6, а тези от област "Околна среда" са общо 5.

"Вярвам, че гражданската енергия е безценен ресурс за оказване на положителна промяна в живота на хората и
подобряване на средата, в която живеем. В този смисъл "Ти и Lidl за по-добър живот" е чудесен пример за
работеща корпоративна програма, чрез която се стимулира именно едно по-активно и осъзнато гражданско
общество. Тази подкрепа е още по-значима в настоящата предизвикателна и трудна за всички нас година. Затова
съм щастлива, че благодарение на подкрепата на Лидл България, и тази година организации от различни краища
на страната ще имат възможност да реализират своите идеи за подобрения в своите населени места и местни
общности", каза Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи"
и партньор на инициативата.

"Като мрежа, обединяваща най-активните дарителски организации в страната ние от Български дарителски форум
сме горди да подкрепяме и развиваме иновативните практики и програми като "Ти и Lidl за по-добър живот". Тя е
една от най-разпознатите дарителски инициативи и пример за това как добре планираната стратегия и
последователният и професионален подход водят до дългосрочен ефект, който повлиява положително върху
живота на много хора там, където те живеят, работят и се развиват и да им даде възможност да разгърнат своя
потенциал", допълни Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на Български дарителски форум и партньор
на инициативата.

Програмата се реализира от 2017 г. насам в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и
Български дарителски форум. Повече информация за инициативата и пълен списък на одобрените проекти може
да намерите тук: Ти и Lidl за по-добър живот - Lidl Лидл България.

В тазгодишното юбилейно пето издание на най-голямата си социално отговорна инициатива – "Ти и Lidl за по-
добър живот", Лидл България ще подкрепи 23 нови забележителни граждански проекта. От експериментална
археологическа лаборатория за ученици, през проекти за незрящи деца и студенти, до пресъздаване на
творчеството на големия български художник Владимир Димитров – Майстора чрез синтез на визуални изкуства,
танци и театър.

Събраният фонд от 200 000 лева ще бъде разпределен към одобрените проекти, като всеки от тях ще получи
финансиране до 10 000 лева и трябва да бъде изпълнен в рамките на 12 месеца. Гражданските организации,
които ще ги реализират отново са от общо 14 населени места. С тазгодишните проекти общият брой на
подкрепени граждански идеи в рамките на инициативата от 2017 г. насам става 119, с реален ефект в общо 58
градове и села в цялата страна.

"За пет години чрез "Ти и Lidl за по-добър живот" дарихме над 915 000 лв. в подкрепа на десетки вдъхновяващи
граждански проекти в цяла България. Но извън обобщаващите суми, за нас най-ценното е реалната стойност,
която инициативата има за местните общности. А именно, че благодарение на нашата подкрепа, ставаме
свидетели на това как ценните граждански идеи, дори в най-малките населени места, се реализират и допринасят
за това хората да водят един по-пълноценен и качествен начин на живот. За нас това е истинският принос на
програмата. Това ни носи удовлетворение и ни мотивира да продължаваме да подкрепяме добрите идеи",
сподели Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Избраните проекти са разделени в три тематични области – образование, околна среда и култура и историческо
наследство. Най-голям брой са одобрените проекти в област "Образование", като подкрепа за реализирането на
своите идеи ще получат 12 организации. В направление "Култура и историческо наследство", одобрените проекти
са 6, а тези от област "Околна среда" са общо 5.

"Вярвам, че гражданската енергия е безценен ресурс за оказване на положителна промяна в живота на хората и
подобряване на средата, в която живеем. В този смисъл "Ти и Lidl за по-добър живот" е чудесен пример за
работеща корпоративна програма, чрез която се стимулира именно едно по-активно и осъзнато гражданско
общество. Тази подкрепа е още по-значима в настоящата предизвикателна и трудна за всички нас година. Затова

Заглавие: Нови 23 граждански проекта ще получат финансиране в юбилейното пето издание на "Ти и Lidl за по-
добър живот"
Дата: 26.10.2022 14:44
Медия: Actualno.com
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съм щастлива, че благодарение на подкрепата на Лидл България, и тази година организации от различни краища
на страната ще имат възможност да реализират своите идеи за подобрения в своите населени места и местни
общности", каза Илияна Николова, изпълнителен директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи"
и партньор на инициативата.

"Като мрежа, обединяваща най-активните дарителски организации в страната ние от Български дарителски форум
сме горди да подкрепяме и развиваме иновативните практики и програми като "Ти и Lidl за по-добър живот". Тя е
една от най-разпознатите дарителски инициативи и пример за това как добре планираната стратегия и
последователният и професионален подход водят до дългосрочен ефект, който повлиява положително върху
живота на много хора там, където те живеят, работят и се развиват и да им даде възможност да разгърнат своя
потенциал", допълни Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на Български дарителски форум и партньор
на инициативата.

Програмата се реализира от 2017 г. насам в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и
Български дарителски форум. Повече информация за инициативата и пълен списък на одобрените проекти може
да намерите тук: Ти и Lidl за по-добър живот - Lidl Лидл България

Вижте всички от Actualno.com

В края на миналата учебна година преподаватели от десет столични гимназии преминаха онлайн и практическа
подготовка за преподаване на сърдечен масаж и първа помощ с автоматичен дефибрилатор на ученици в
училище. Обучението се осъществи от инструктори на фондация "Първите три минути" по проект "Споделена
библиотека за животоспасяващи умения" с финансовата подкрепа на фондация "Обществен борд на TELUS
International в България" и в него се включиха преподаватели от 30 СУ, 125 СУ, 131 СУ, 119 СУ, 127 СУ, 35 СЕУ,
СМГ, НФСГ, ПГСС и НПМГ в гр. София. По проекта също беше осигурена и съвременна учебна екипировка, която
училищата ще могат да използват споделено, за да направят уроците ефективни и атрактивни за децата.

През този октомври, във връзка с ежегодното отбелязване на 16 октомври – Световния ден на рестартиране на
сърцето, обучените преподаватели провеждат първите обучения на своите ученици с помощта на експертите на
фондацията и с осигурената екипировка.

Сърдечният арест е една от най-честите причини за смърт в Европа, а повишаването на информираността на
обществото е значимо за увеличаване на шанса за оцеляване до пристигане на линейка. Поради това, в много
държави обучението започва от ранна възраст и продължава в училище, по-късно в университета и на работа. У
нас, проекти като този дават възможност такова обучение да започне да се случва систематично и не само на
теория.

На 22 октомври 2022 г. по време на тържествено заседание на Управителния съвет на Международна фондация
"Св.св. Кирил и Методий" бяха връчени наградите "Д-р Петер Фишер-Апелт" на учители в хуманитарната област по
БЕЛ и немски език. Сред наградените учители беше и Силвия Тончева, старши учител в гимназията. Наградата се
връчва от Комисия, в чийто състав се включват представители на фондацията и представител от Министерството на
образованието и науката, DAAD лектор – координатор за немски език в България от Централно бюро за обучение
в чужбина на Федералната служба на ФРГ, която разглежда постъпилите документи и селектира кандидати, с
които провежда интервю и излъчва наградения учител по немски език. Г-жа Тончева се яви на интервю на 10
октомври 2022 г. пред селекционна комисия, съставена от представители на колегията, г-жа Екатерина Алтънкова
– експерт в Министерството на образованието и науката, г-жа Ирис Виснер и г-н Михаил Тачев – изпълнителен
директор на Фондацията. Признанието на успехите на г-жа Тончева се основава на постиженията на учениците от
ЕГ "Гео Милев" на олимпиадата по немски език, на които тя преподава, съвременните практики, използвани в
образователния процес, ентусиазма, творческата ангажираност и вдъхновеното лично отношение на г-жа Силвия
Тончева.

Заглавие: 10 столични гимназии ще могат да обучават учениците за първа помощ с автоматичен дефибрилатор
Дата: 26.10.2022 15:13
Медия: Агенция Стандарт

Заглавие: Награда на Международна фондация "Св.св. Кирил и Методий"
Дата: 26.10.2022 16:16
Медия: Нова Добруджанска Трибуна
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Известни са имената на стипендиантите на програма "Готови за успех" за академичната 2022/2023 година - 116
студенти и ученици ще получават стипендия за високите си постижения. Общата стойност на стипендиите е 231 100
лв, осигурени изцяло от дарители.

Започна 17-та учебна година на стипендиантската програма "Готови за успех", чрез която Фондация BCause
подкрепя млади момичета и момчета с отличен успех, загубили единия или и двамата си родители, отгледани в
институции или приемани семейства. Eдногодишната студентска стипендия за бакалаври е 2500 лева, а
ученическата е 1000 лева.

Комисията на "Готови за успех", състояща се от членове на Фондация BCause и представители на компаниите-
дарители, гласува да бъдат подкрепени общо 116 кандидати. Водещ критерий при определянето на
стипендиантите е успехът на кандидатите. Подкрепяме младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а
защото имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни.

Вижте списъка на стипендиантите.

Стипендия получават 41 ученици в 11 и 12 клас, от 24 населени места. От тях 11 са кръгли сираци или са
отглеждани в институция.

Двама ученици получават специална стипендия "Тони Александрова" в размер на 1100 лв. от Bulgarian American
Society.

Присъдени са 41 стипендии на студенти, изучаващи медицински специалности. От тях 3-ма са кръгли сираци.

Трима студенти получават специална стипендия "Тони Александрова" в размер на 2700 лв. от а Bulgarian American
Society.

Трима бъдещи медици са първите, на които е присъдена стипендия "Д-р Марио Шкодров". Тя бе учредена от
приятели му и е в размер на 4000 лв за учебната година.

Стипендия "Птица Жар" получава една бъдеща медицинска сестра. Стипендията се дава от д-р Елена Стефанова
в памет на родителите й.

Комисията отпуска и 31 специални стипендии на студенти, изучаващи различни специалности в държавни
университети. От тях 17 са кръгли сираци и двама с увреждания.

"Благодарим на дарителите на "Готови за успех", които, въпреки сложните времена на кризи, вече 17-та поредна
година застават до младежите от програмата. Вярваме, че има смисъл да подкрепяш образованието, защото това
е подкрепа за бъдещето - сподели Веселина Йорданова, координатор на програмата. - Благодарим и на
стипендиантите ни! Вашите истории за успех вдъхновяват и ни дават сили да продължаваме! През годините винаги
сме искали да сме там, където сме най-нужни. Знаем, че стипендията "Готови за успех" е знак "аз вярвам в теб" за
нашите стипендианти. Но в трудните времена, в които живеем финансовата нужда често може да бъде пречка за
развитието и образованието на младите хора. Ето защо комисията на програма взе решение от следващата
учебна година да повиши размера на стипендията - 3000 лв. за студенти и 1500 лв. за учениците. Нека това бъде
още една мотивация за високи постижения."

"Готови за успех" е програма на фондация BCause от 2006 година. Средствата са изцяло от дарения – от хора и
компании, които подкрепят тези млади хора в усилията им да завършат образованието си. Броят на стипендиите
"Готови за успех" зависи от сумата на набрани средства през годината. Фондация BCause набира дарения за
"Готови за успех" целогодишно.

За 17 години са отпуснати 1754 годишни стипендии на обща стойност 2 531 000 лв.

Критичната тема за опазването на екологичните (био) коридори в Карпатите и други планински вериги на

Заглавие: 116 студенти и ученици ще бъдат стипендианти "Готови за успех" през 2022/2023 учебна година
Дата: 26.10.2022 16:32
Медия: BCause

Заглавие: Как да се изградят ефективни биокоридори по магистралите проучват по проект от Българска
фондация Биоразнообразие
Дата: 26.10.2022 16:32
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Дунавския регион засяга проект "Защита на функционалността на транснационално важни екологични коридори –
SaveGREEN, който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие. Черноморска мрежа за НПО и
Българска фондация Биоразнообразие организират посещение на съоръженията на магистрала "Струма", ЛОТ 1.
Проектът SaveGREEN е финансиран от Транснационална програма "Дунав" 2014 – 2020 и засяга критичната тема
за опазването на екологичните (био) коридори в Карпатите и други планински вериги на Дунавския регион. Той
поставя акцент върху
транспорта като бариера за движението на дивите животински видове. Целта му е да се намали разпокъсаността
на естествената природна среда чрез подобряване на свързаността й за дивите животни, мигриращи по
протежение на транспортната
инфраструктура.

Пилотният район за България е екокоридор "Рила – Верила – Краище", който е разположен в Дупнишката
котловина и обхваща част от склоновете на планините Рила, Верила и района на Краище на югозапад от столицата
София. Сериозна бариера представлява това, че районът е пресечен от АМ "Струма", първокласен път, няколко
местни пътища и железопътна линия. Автомагистрала "Струма", ЛОТ 1 е описан като проблемен участък в
българската пътна и железопътна мрежа от екологична гледна точка и има изградени и преходни съоръжения за
диви животни.

В рамките на проекта се провежда изследване доколко тези съоръжения, индивидуално и като интегрирана
система, са ефективни и достатъчни като мерки за намаляване на разпокъсването на местообитанията на
животните. Повече за проекта може да научите на: https://www.interreg-danube.eu/approved-projects/savegreen

В Профилирана природо-математическа гимназия в Ловеч е изграден дигитален център "Родолюбие". Проектът е
на сдружение "ПМГ – Надежда", в непосредствено сътрудничество с председателя на Училищното настоятелството
Николай Николов, съобщиха за БТА от учебното заведение. Финансирането е по програма " Ти и Lidl за по-добър
живот" със съдействието на Фондация "Работилница за граждански инициативи". Общата стойност на проекта е
девет хиляди лева.

В четвъртото издание на конкурса участват 139 предложения от 66 населени места в България, като само 12 са
избрани в тематична област "Образование".

По проекта са включени няколко дейности: промяна на физическото пространство, въвеждане на нови методи за
преподаване. Друга инициатива е чрез документални филми учениците да опознаят българската и световната
история по атрактивен и запомнящ се начин. Клуб "Патриот в обединена Европа" е дейност, която включва
виртуална разходка из България и Европа. Предвижда се учениците да се "разходят" из исторически значимите
кътчета на родината и да се запознаят със забележителностите на европейските страни посредством новите
технологии.

Учениците ще имат също срещи с музейни специалисти и посещения на музеи. Чрез сканиране на QR кодове,
подредени по линията на времето в дигиталния център, младите хора могат да получат информация за дадено
събитие.

Дигиталният център "Родолюбие" е поредната стъпка в утвърждаване на статута на Профилирана природо-
математическа гимназия като иновативно и предлагащо съвременна образователна среда, в която работят
мотивирани ученици и учители, добавиха от училището.

/ТС/

За пет години компанията е подкрепила 119 проекта в 58 населени места в страната с общо 915 хил. лв.

За пета поредна година "Лидл България" финансира безвъзмездно проекти на граждански организации -
читалища, училищни настоятелства, неправителствени сдружения. Този път подкрепата от инициативата "Ти и Lidl
за по-добър живот" е с 200 хил. лв. за 23 одобрени идеи в 14 населени места. Всеки от финалистите получи до 10

Заглавие: Дигитален център "Родолюбие" е изграден в природо-математическата гимназия в Ловеч
Дата: 26.10.2022 16:34
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: "Лидл" финансира с 200 хил. лв. 23 проекта на граждански организации
Дата: 26.10.2022 17:09
Медия: Капитал

https://www.bta.bg/bg/news/lik/350254-digitalen-tsentar-rodolyubie-e-izgraden-v-prirodo-matematicheskata-gimnaziya-v
https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/gradove/2022/10/26/4407932_lidl_finansira_s_200_hil_lv_23_proekta_na_grajdanski/


хил. лв., за да изпълни идеята си за 12 месеца.

Грантовата програма е в партньорство с фондация "Работилница за граждански инициативи" и Българския
дарителски форум.

Неонатологичното отделение на болницата в Силистра получи като дарение нов неонатален респиратор. Той е
закупен със средства, събрани от акцията "Жълти стотинки - деца помагат на деца", съобщават организаторите на
кампанията.

За БТА завеждащият отделението д-р Румяна Манева каза, че стойността на апарата е 36 000 лв. Той е от най-ново
поколение и е изключително удобен за приложение при новородени деца с много ниско тегло при раждането.
Използването му дава възможност за по-малка продължителност на обдишването с апарат, което осигурява
адекватно развитие на детето.

До края на март догодина Силистра ще е столица на инициативата "Жълти стотинки - деца помагат на деца". През
този период и всички събрани средства ще бъдат изразходвани за закупуване на оборудване за Неонатологичното
отделение на МБАЛ-Силистра. Желаещите да дарят могат да го направят в постоянния пункт за набиране на
средства - в базата на мотоклуб IRON CROSS MCC на ул. "Митничарска" 14, както и по сметката на Сдружение
"Съзидание 2012" в Банка ДСК, IBAN BG50STSA93000014652592, BIC STSABGSF.

До момента със средства от кампанията отделението получи интензивен кувьоз и бяха обзаведени две
помещения - приемна и сектор Специални грижи.

Над 560 000 лева е общата събрана сума за 15-те години на акцията, а със събраните средства е закупено
оборудване за детски отделения на 18 болници в 16 български града.

Надсловът "Деца помагат на деца" е същината на благотворителната акция. Целта е да се ангажират повече деца.
Всяко дете участва, като в специална, направена лично от него, касичка събира монети, с които да помогне на
други деца в нужда. Вече традиционно в акцията участват цели детски градини и училищни класове.

/ЛРМ/

Известни са имената на стипендиантите на програма "Готови за успех" за академичната 2022/2023 година - 117
студенти и ученици ще получават стипендия за високите си постижения. Общата стойност на стипендиите е 233 600
лв, осигурени изцяло от дарители.

Започна 17-та учебна година на стипендиантската програма "Готови за успех", чрез която Фондация BCause
подкрепя млади момичета и момчета с отличен успех, загубили единия или и двамата си родители, отгледани в
институции или приемани семейства. Eдногодишната студентска стипендия за бакалаври е 2500 лева, а
ученическата е 1000 лева.

Комисията на "Готови за успех", състояща се от членове на Фондация BCause и представители на компаниите-
дарители, гласува да бъдат подкрепени общо 117 кандидати. Водещ критерий при определянето на
стипендиантите е успехът на кандидатите. Подкрепяме младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а
защото имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени, мотивирани и активни.

Вижте списъка на стипендиантите - нов!

Стипендия получават 41 ученици в 11 и 12 клас, от 24 населени места. От тях 11 са кръгли сираци или са
отглеждани в институция.

Двама ученици получават специална стипендия "Тони Александрова" в размер на 1100 лв. от Bulgarian American

Заглавие: Неонатологичното отделение на болницата в Силистра получи като дарение нов неонатален
респиратор
Дата: 26.10.2022 17:44
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: 117 студенти и ученици ще бъдат стипендианти "Готови за успех" през 2022/2023 учебна година
Дата: 26.10.2022 23:55
Медия: BCause

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/350333-neonatologichnoto-otdelenie-na-bolnitsata-v-silistra-poluchi-kato-darenie-nov-ne
https://bcause.bg/news/news-grantmaking/864-117-studenti-i-uchenitsi-shte-budat-stipendianti-gotovi-za-uspeh-prez-2022-2023-uchebna-godina.html


Society.

Присъдени са 42 стипендии на студенти, изучаващи медицински специалности. От тях 3-ма са кръгли сираци.

Трима студенти получават специална стипендия "Тони Александрова" в размер на 2700 лв. от а Bulgarian American
Society.

Трима бъдещи медици са първите, на които е присъдена стипендия "Д-р Марио Шкодров". Тя бе учредена от
приятели му и е в размер на 4000 лв за учебната година.

Стипендия "Птица Жар" получава една бъдеща медицинска сестра. Стипендията се дава от д-р Елена Стефанова
в памет на родителите й.

Комисията отпуска и 31 специални стипендии на студенти, изучаващи различни специалности в държавни
университети. От тях 17 са кръгли сираци и двама с увреждания.

"Благодарим на дарителите на "Готови за успех", които, въпреки сложните времена на кризи, вече 17-та поредна
година застават до младежите от програмата. Вярваме, че има смисъл да подкрепяш образованието, защото това
е подкрепа за бъдещето - сподели Веселина Йорданова, координатор на програмата. - Благодарим и на
стипендиантите ни! Вашите истории за успех вдъхновяват и ни дават сили да продължаваме! През годините винаги
сме искали да сме там, където сме най-нужни. Знаем, че стипендията "Готови за успех" е знак "аз вярвам в теб" за
нашите стипендианти. Но в трудните времена, в които живеем финансовата нужда често може да бъде пречка за
развитието и образованието на младите хора. Ето защо комисията на програма взе решение от следващата
учебна година да повиши размера на стипендията - 3000 лв. за студенти и 1500 лв. за учениците. Нека това бъде
още една мотивация за високи постижения."

"Готови за успех" е програма на фондация BCause от 2006 година. Средствата са изцяло от дарения – от хора и
компании, които подкрепят тези млади хора в усилията им да завършат образованието си. Броят на стипендиите
"Готови за успех" зависи от сумата на набрани средства през годината. Фондация BCause набира дарения за
"Готови за успех" целогодишно.

За 17 години са отпуснати 1755 годишни стипендии на обща стойност 2 533 500 лв.

До 30-ти октомври 2022 година включително преподаватели от предучилищното и училищното образование от
цялата страна могат да кандидатстват за участие в образователната програма "Код: Бъдеще". Програмата ще
подпомогне българските учителите у нас да усъвършенстват своите дигитални умения умения.

"Код: Бъдеще" е практическа обучителна програма, одобрена и акредитирана от МОН, за усвояване основи на
програмирането, подобряване на умения за работа с компютър и онлайн платформи. Програмата е безплатна и
отворена за учители от предучилищното и училищното образование от цялата страна. През учебната 2022 – 2023 г.
инициативата ще осигури професионално и висококачествено обучение на 210 учители.

Всеки преподавател ще получи:

�Три (3) квалификационни кредита от МОН (съобразно Приложение № 14 от Наредба № 15),

�Сертификат за участие,

�Тридневно присъствено обучение (с осигурено настаняване) в рамките на 24 академични часа,

�Онлайн семинари и самостоятелна работа по проекти в рамките на 14 академични часа,

�Обратна връзка от специалисти при реализацията на финален проект,

�Възможност за обмяна на добри практики.

Условия за кандидатстване и формуляр ще намерите на следния линк.

Код: Бъдеще е образователна програма за усъвършенстване на дигиталните умения на българските учители,
създадена от Nexo, образователната платформа MindHub и Фондация "Работилница за граждански инициативи".
Мисията на инициативата е да повиши качеството на образованието в България и да спомогне за решаването на
един от наболелите проблеми в страната ни.

Заглавие: Остават само 3 дни до крайния срок за кандидатстване в програма "Код: Бъдеще"
Дата: 27.10.2022 16:38
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/ostavat-samo-3-dni-do-krayniya-srok-za-kandidatstvane-v-programa-kod-badeshte


17 нестопански организации се състезаваха за участие в третия Акселератор на проект "Информиране,
ангажиране, успех!", посветен на предстоящия Щедър вторник 2022. Фондация BCause избра 12 от тях, вместо
планираните десет. С избраните участници предстои обучение на 3 и 4 ноември, след което с помощта на
индивидуален ментор и член на екипа на BCause те ще планират и проведат своите кампании.

Ето списък с организациите и идеите им за кампании:

1. Фондация "Живот със Синдром на Даун" - Варна искат да продължат да осигуряват безплатни занимания на 52
деца със синдром на Даун от Варна, София, Стара Загора и Пловдив в плуване, музикотерапия, арт терапия и
физиотерапия

2. Фондация "Агапедия България" - София искат да ремонтират и освежат малката семейна къща, където живеят
постоянно 6 деца без родителска грижа

3. Дружество за защита на животните "Спаси ме" - Карнобат набират средства за закупуване на храна на десетките
бездомни животни в приюта им

4. Сдружение "Дете и пространство" искат да купят и монтират люлка за инвалидни колички в двора на Център за
настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания, Русе

5. Фондация "Искам бебе" ще финансират двойка с репродуктивни проблеми по донорска програми за лечение на
стерилитет с донорска яйцеклетка, която не се финансира от държавата.

6. Сдружение "Асоциация на завършилите ТУЕС" - Технологично училище "Електронни системи" към ТУ - София -
възпитаниците на училището искат да обновят спортния салон и двора на училището

7. Сдружение "Книгини" искат да създадат VR филм за културно-историческото наследство на Врачанския регион

8. Сдружение "Футболен куб Сините камъни 2022" - Сливен ще закупят бус за малките футболисти от клуба, които
трябва да тренират в близкото село Самуилово и нямат удобен транспорт

9. Фондация "Будителките" - София планира да првежда месечни уебинари за хора, претърпели и претърпяващи
домашно насилие

10. Сдужение "Млади, активни, креативни" - Карлово планират да закупят сценични костюми на 100 деца в
музикалната школа в Карлово

11. Сдружение "Алтернатива 55" - Стара Загора искат да закупят уреди и да организират спортни дейности с 30
деца с увреждания, посещаващи Център "Алтернатива"

12. Фондация Бат Уърлд България "Ден и Нощ" планират да направят сайт виртуален музей, в който като в книга-
игра ще бъдат разказани различни истории на хора, които се срещат с прилепите на ръба между техния и нашия
свят и които работят с обич и виждат тези създания както никой друг.

Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските
организации.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Заглавие: Известни са участниците в Акселератора на проект "Информиране, ангажиране, успех!"
Дата: 28.10.2022 12:02
Медия: BCause

Заглавие: Безплатен наръчник помага на учителите да преподават за климатичните промени в училище
Дата: 21.10.2022 13:51

https://bcause.bg/news/news-grantmaking/865-izvestni-sa-uchastnitsite-v-tretia-akselerator-na-proekt-informirane%2C-angazhirane%2C-uspeh.html
https://www.bta.bg/bg/bg-world/347661-bezplaten-narachnik-pomaga-na-uchitelite-da-prepodavat-za-klimatichnite-promeni-


Безплатният наръчник "В час с климатичните промени" с практични учебни материали и готови уроци за проектно
базирано обучение за задълбочаване разбирането на учениците за климатичните промени вече е достъпен за
учителите в цяла България. Това съобщиха от фондацията "Заедно в час".

Наръчникът е достъпен за свободно сваляне от сайта prepodavame.bg на линка.

Целта на учебните материали в наръчника е да подкрепят учениците да разбират по-добре предизвикателствата,
свързани с климатичните промени и да ги провокират сами да търсят и предлагат решения на екологичните
проблеми в техните общности. Образователните ресурси дават възможност на учителите да прилагат нови и
иновативни преподавателски подходи, които дават повече свобода и поле за действие на учениците във връзка с
актуална тема за целия свят.

Наръчникът обхваща три големи тематични области: транспорт и климатични промени; природа и земеделие;
производство и енергия. Включена е също въвеждаща част и специален раздел за създаване на проект по
екологична тема. Освен дигиталното издание на наръчника, всички учители получават още достъп до подкрепящи
видеа и допълнителни материали по темите за климатични промени на сайта prepodavame.bg.

Учебните ресурси са изготвени от образователни експерти и опитни обучители на учители с консултацията на
специалисти по екология и климатични промени. Материалите са създадени по проект на фондацията "Заедно в
час", който е финансиран от Европейската климатична фондация (European Climate Foundation).

Материалите в наръчника са насочени към ученици от пети до 12-и клас и могат да се интегрират в образованието
по различни предмети, да се ползват в час на класа, в клубове по интереси или от всеки учител, без значение на
предметната му област с адаптация. Наръчникът е ценен за училищата, които имат оборудвани STEM кабинети
или за такива със специализирани профили, като земеделски гимназии, професионални гимназии по транспорт и
др.

"Ако наистина вярваме, че бъдещето е в ръцете на днешните ученици, трябва да насърчаваме децата да търсят
решения за предизвикателствата на бъдещето. С тези учебни материали, заложените в тях идеи и възможността
самите ученици да генерират идеи, правим също стъпка към това да имаме по-овластени, по-активни и отговорни
граждани утре. Сигурна съм, че материалите ще са полезни и на самите учители да се ангажират повече с темата и
да доразвият предложените дейности през своя опит и умения", казва Юлия Мишкова, обучител в екипа на
"Заедно в час" и един от авторите на учебните материали.

В края на миналата учебна година уроците от наръчника бяха тествани и в реална учебна среда с ученици от
училища партньори на фондацията "Заедно в час" от различни населени места, като коментарите на всички са
положителни и силно насърчителни, отбелязват от организацията.

/ТС/

На 23 октомври (неделя), пункт за предаване на капачки и кенчета ще бъде организиран 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
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проведат още две събирателни акции в подкрепа на каузата - в Благоевград (29 октомври) и в Петрич (30
октомври).

За 12-а 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", 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 припомнят контекста на културно-историческото
наследство на самарянските дружества, работили на територията на регион Стара Загора, ще мотивират
старозагорци 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, белязани с пандемия, номинациите не бяха отворени, а Общественият инициативен
комитет отличаваше 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 за годишните награди "Добрият Самарянин" ще бъде възстановен старият формат, като търсенето на
добротворците ще премине под мотото "Добрият Самарянин за някого си ти!".

Номинациите се откриват от днес – 21 октомври, а възможността за номиниране на добротворци ще продължи до
18 ноември включително. Церемонията по връчването на годишните награди "Добрият Самарянин" ще се проведе
на 5 декември 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: Стара Загора, бул. "Св. патриарх
Евтимий" No 57, в Централното управление на Сдружение "Самаряни" или в специалната пощенска кутия на
доброто, позициониранa на Централна поща – Стара Загора.

(СН)

Зад всяко хранително разстройство се крие психичен и емоционален проблем. Ето защо проектът "Живот на
килограм" помага на тийнейджърите да се справят с проблема. Повече за него в "Нашият ден" разказва
клиничният психолог Милена Ташкова, която заедно със своите колеги от "Психодраматична работилница" и
фондация "Извън кръга" от 2018 г. активно се занимават с превенция на хранителните разстройства.

"В последните години темата за хранителните разстройства е нещо като епидемия. Почти всеки трети тийнейджър
е с някакъв вид хранителен проблем.

Когато става дума за тийнейджъри, това най-често са неувереност и нехаресване. Ако към тях си добавят и
трудности в семейството, раздели, провали в адаптацията, то почти сигурно е, че подрастващите ще потърсят
своето спасение в храната, като най-достъпно удоволствие.

"Храната не е фон, тя е абсолютен фокус. Тийнейджърът се мери, вижда, че малко е отслабнал. Това още повече
го мотивира и още повече започва да се задълбочава. В един момент той не може да мисли за нищо друго. Когато
хапне малко повече, започва да се чувства виновен и това води до много висока тревожност. Храната се превръща
в едно чудовище, което трябва да излезе от него.

Работа на психотерапевтите не бива да бъде само към страдащите от хранително разстройство, а с техните близки
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и хората от тяхното обкръжение. Родителите са важен ресурс и тяхната роля е от съществено значение за
лечението на хранителните проблеми при децата и юношите. Те страдат не по-малко от своето дете в тази сложна
ситуация и съвсем естествено това поражда въпроси.

Предстоят две безплатни обучения към професионалисти, които да могат да правят тази програма в училищата.
Това са педагогическите съветници и психолози, защото те виждат тази необходимост", разяснява Милена
Ташкова.

Целия разговор с Милена Ташкова можете да чуете в звуковия файл.

Кампания за трета детска линейка ще проведат утре инициаторите от "Капачки за бъдеще" на паркинга на Метро 1
в пловдивския ЖР "Тракия". Началото е 9 часа. Освен капачки, ще се събират още алуминиеви кенчета и
пластмасови бутилки. Дарените суровини ще бъдат сортирани и препродадени на фирми, който ще ги рециклират.
Освен това, който желае, ще може да подкрепи каузата с преки дарения, закупувайки Капачко (торба) или Сърце
възглавница. Събраните средства ще отидат за закупуването на още една детска линейка.

Предишната, закупена със средства от кампаниите, обслужва Пловдив и региона и вече е помогнала на много
деца и бебета в нужда от спешна медицинска помощ. Наскоро бе закупен и автомобил за преустройване във
високопроходима линейка, която отново ще обслужва района на Пловдив.

Втората неонатална линейка обслужва Централна северна и Северозападна България. Целта е да бъдат дарени
линейки на големи градове, където има университетски болници.

Припомняме, че преди да се заемат с линейките, доброволците от "Капачки за бъдеще" подмениха най-старите
кувьози в болниците в страната, след което помогнаха и с още десетки медицински апарати за детски, родилни и
неонатални отделения на 36 болници в 36 града.

https://facebook.com/events/s/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-
%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%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF/1228101258036875/

Лили Томасини e част от КОНКОРДИЯ България вече повече от 10 години. Тя е работила в почти всички социални
услуги на фондацията, а в момента е социален работник в екипа на Детска къща "Конкордия" в Божурище. Лили е
от хората, от които се учиш - както в професионален, така и в личен план. Тя е балансьорът в нашия екип заради
богатия си житейски опит и дългата и разнообразна практика във фондацията. Лили е спокойна, има много добро
чувство за хумор и успява да ме засмее, дори в най-напрегнатите моменти, казва за нея Цвети, ръководител на
Детска къща "Конкордия". Когато е в къщата, децата също са спокойни, защото тя им говори сериозно, но без да им
се кара. Лили е творческа личност, много обича децата и се радва на техните успехи. Лили е от колегите, които
разказват историята на КОНКОРДИЯ.

Обичам да...

Обичам да решавам кръстословици судоку. В работата много ми се отдава да правя графици. ???? Обичам много и
да чета, да слушам музика, предимно джаз.

Личен vs Професионален живот...

Завършила съм Психология и философия и дълги години съм работила като учител и заместник директор на
Музикалното училище. След това работих в една лаборатория за психологически изследвания, бях директор. След
известно време ми се наложи да търся нова работа, като ми се искаше да работя с деца. В Конкордия попаднах
преди 10 години и съм минала през голяма част от услугите на фондацията. Работила съм в Центъра за работа с
деца на улицата, седмична грижа, в приюта и последно тук, в Център за настаняване от семеен тип - Детска къща
"Конкордия" в Божурище.
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Предпочитам да работя с едни и същи деца, за да мога да видя някакъв резултат от работата си. Има моменти, в
които се отчайвам, че съм постигнала много малко, в други случаи пък се окрилявам, защото имам и по-добри
резултати. Бих казала, че от всички услуги, в които съм работила, тази е най-тежката и особено в момента, когато
изпитваме трудности със служителите. Последните месеци, след като една колежка излезе за дълго в болничен,
останахме малко и натоварването е доста по-голямо. Така наред със задълженията ми като социален работник,
съм и детегледач, което ме затруднява. Например, мога да кажа, че изобщо не обичам да готвя ????, но тук се
налага да го правя и това е едно от нещата, които ме притесняват определено. Хигиенист също нямаме в екипа и
тази дейност се изпълнява от всички други.

Знам, че това не е много добре, но случките и преживяванията ми на работното място ги пренасям и вкъщи.
Разказвам на мъжа ми какво е станало, дори на дъщеря ми. Понякога сънувам децата, за които се грижим тук, в
къщата. Определено не мога да се откъсна. Това според мен означава, че работя с много емоция.

Моят ден...

Сутрин като стана, пия дълго кафе. Трябва ми час и половина за за да се разсъня. После набързо се измивам и
обличам и идвам на работа, когато съм междинна смяна. Когато има детегледач, обикновено си върша
ангажиментите като социален работник. В случаите, когато няма, а те напоследък са доста често - изпълнявам и
неговите функции. Това ще рече чистене, пране, готвене, прибиране, проследяване на децата в чисто битов план
дали са си изпълнили ангажиментите.

Незабравими моменти...

Много приятно ми става, когато се срещнем с наши бивши питомци и те с много хубаво чувство си спомнят за
времето, в което сме били заедно. Това ми доставя удоволствие. Като видя, че някои от тях действително са успели
в живота, спрямо своите възможности, разбира се - си казвам, че може би не трябва да унивам. Обикновено
децата, които са минали през нашия център, когато се връщат за да видят свои приятелчета тук, винаги са казвали,
че това са били най-хубавите им години.

Моята работа...

Харесвам работата с деца, защото те са по-чисти, по-искрени. Като мога да помогна на едно дете, няма по-хубаво
нещо от това. Някои от децата определено са само консуматори и това ме натъжава. Мисля, че съм ценна за
работата си, защото съм адаптивна, не съм злопаметна, нося на натоварвания. Не обичам да готвя, но правя хубав
миш-маш.

Моето послание...

Призивът ми към колегите е да не се отчайват, защото все пак нашата работа има смисъл. Призивът ми към
обществото е да се замисли за статута на хората в социалната сфера - трябва да бъдем по-добре платени.

Предстои договаряне с димитровградската Фондация "Подари усмивка" на инициатива, насочена към социална,
психологическа и правна помощ на бежанци от Украйна, съобщиха от Фонд Активни граждани България.

На конкурсни начала фондът подкрепя над 30 инициативи на граждански организации в условията на
променената среда и възникналите предизвикателства вследствие на войната в Украйна. Те са насочени към
осигуряване на правна помощ на разселените лица от Украйна в България, превенция и противодействие на
трафика на хора, обучение за технологично разпознаване на дезинформация – с фокус върху извънредни условия
на война.

Фондация "Подари усмивка" вече има опит в предоставяне на безплатна психологическа помощ на деца и
семейства, потърсили временна закрила от военните действия в Украйна, и обгрижване на деца, временно
настанени в Минерални бани през пролетта.

Фонд Активни граждани България се финансира изцяло от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Заглавие: Фондация "Подари усмивка" отново ще помага на бежанци от Украйна
Дата: 22.10.2022 12:36
Медия: Хасково инфо

Заглавие: Детски спортен празник Hepa Kids се проведе в София
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На 21 октомври 2022 в парк Заимов се проведе спортен празник "Мама, татко и аз", в който взеха участие над 120
деца от столичната детска градина 195 "Братя Мормареви". Участниците се забавляваха със спортни и щафетни
игри, като за спортните усмивки допринесе Школа по лека атлетика Дарко тийм, която освен със спортни
специалисти се включи и с атрактивен талисман, който радваше децата – осата Дарко.

За отличната организация се погрижиха и голям брой доброволци, сред които младежи от столични училища и
млади спортни специалисти от Национална спортна академия "Васил Левски".

Събитието беше организирано от Асоциацията за развитие на българския спорт (АРБС), Неделно училище при
храм "Рождество Христово", Неделно училище при храм "Св. Мчца Параскева", Асоциация на българите
боледуващи от алергични и белодробни заболявания, Театрална компания "Празното Пространство", с
разрешение за провеждане на Столична Община.

"Мама, татко и аз" се проведе в рамките на проект "Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст"
(Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN), който има за цел да научи деца и младежи на здравословен
начин на живот и да им даде добър, полезен и ползотворен старт в живота. Проектът има за цел да повиши
информираността по въпроси, свързани с необходимостта от физическа активност като основа на здравословен
начин на живот, промяна на навиците на децата в предучилищна възраст и техните семейства както в градските,
така и в извънградските райони. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 7 партньорски
организации от шест Европейски държави – Босна и Херцеговина, България, Италия, Португалия, Словения и
Хърватия. Проект "Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст" (Sports, health and fUn for
preschool childreN/SUN) е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.
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L'Oréal Group, водещата козметична компания, 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.

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 деситилетие 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-е 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
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Медия: ФорумЪт

Заглавие: L'ORÉAL стана член на Българския форум на бизнес лидерите
Дата: 23.10.2022 15:32
Медия: Дартс Нюз
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единствените по рода си годишни награди за отговорен бизнес у нас.

Светослав Драгиев е избран за изпълнителен директор на фондация "За пример". Създаването на фондацията е
инициатива на лидерския екип на водещата българска 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.

"Фонд за подпомагане лечението на жители на община Разлог- Росен Коцаков" направи първо дарение, в размер
на 10 000 лева, в помощ на жена от Разлог.

През месец август с откриване на банкова сметка за дарения, фондът стартира своята дейност, а няколко седмици
след това постъпиха и първите молби за финансова помощ. След обстоен преглед и одобрение на подадените
документи, предложената от Общински съвет- Разлог комисия разписа и частичен превод от общата сума, в
размер на 10 хил. лева, за животоспасяващо лечение.

Припомняме, че идеята на учреденият специален фонд, в памет на покойния Росен Коцаков, е той да бъде
финансиран непрекъснато с дарения, от хората за хората. Целта е да се подпомогнат жители на община Разлог,
нуждаещи се от скъпоструващо лечение, профилактика, диагностика, рехабилитация в страната или чужбина, за
което здравната каса и/или други източници не осигуряват необходимите средства и лицата не разполагат с лични
такива.

Всеки, който желае да дари средства и да подпомогне нуждаещите се жители на община Разлог, може да направи
превод по банкова сметка с IBAN: BG41FINV91503117633999, титуляр: ОБЩИНА РАЗЛОГ.

Заглавие: Светослав Драгиев ще ръководи фондацията на SiteGround
Дата: 23.10.2022 18:33
Медия: Kaldata

Заглавие: "Фонд за подпомагане лечението на жители на община Разлог- Росен Коцаков" направи първо
дарение, в размер на 10 000 лева
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Клуб Ротаракт-Русе отправя покана към всички студенти на Русенски Университет "Ангел Кънчев" за отворена
дискусия на тема "Младите хора и техният обществен принос за Русе". Събитието ще се проведе на 24 октомври от
18 часа във втори корпус, зала "2.203". 
Още като ученици всеки от нас е чул поне веднъж, че "бъдещето е в наши ръце", но след това става ясно, че
тази теза тепърва предстои да се извоюва и превърне в реалност. Защото е трудно като млад човек да
направиш някаква промяна; защото е трудно да бъдеш обществено активен; защото е трудно дори да
започнеш, НО не е невъзможно. За това искаме да споделим с вас нашият опит, който не е лишен от своите
провали и уроци, но и успешно изпълнени каузи.
През изминалата година ние проведохме традиционните ни културни събития "Отворена сцена"/Open Stage/
и Куизотвоително. Не останахме безразлични за съдбата на украинският народ и се опитахме да дадем
своят принос. И последният ни успех е дарението, което подготвяме за Педиатрията на УМБАЛ "Канев".
Това са малко от каузите ни, към които се придържаме.
Ние сме различни, хора с всякакви професии и образование, различни таланти и интересни, но с еднакъв
призив и амбиция към обществени каузи. Елате, запознайте се с нас и нека ви разкажем кои сме ние и как
младите хора в Русе наистина не са безразлични към бъдещето си. АРЕНА 

Най-бързият WordPress хостинг за втора поредна година, според единствения независим тест в индустрията, WPX
планира следваща стъпка в мисията да споделя културата, ценностите, интересите и знанията си. Българската
компания работи върху създаването на пространство за събития, което ще отвори врати през ноември с програма
от лекции и работилници. Мястото се намира в центъра на София и ще дава поле за изява на вдъхновяващи
експерти в областта на технологиите, предприемачеството, иновациите, изкуството и значимите каузи.

Това не е първата инициатива, която компанията развива у нас. Неотдавна WPX създаде фондация с нестопанска
цел "Every Dog Matters", чрез която се стреми не само да се бори, но и да премахне напълно проблема с
бездомните животни в България. Приютът е единственият от отворен тип на Балканите. За разлика от масовия
модел, в който кучетата биват затваряни в малки клетки, убежището предоставя големи зелени площи, където
животните могат да тичат и социализират.

"Когато основахме WPX, тръгнахме от желанието си да изградим по-иновативна среда в технологичния свят и
резултатите в тази посока вече са налице. Затова сега разширяваме идеята си, като с Hyperspace създаваме и
физическо място за споделяне на знание и полезни практики, които трансформират днешната реалност.",
сподели Георги Петров, изпълнителен директор на WPX Hosting.

Компанията стартира преди 9 години само с двама души: нейните основатели Георги Петров и Тери Кайл. Към
момента тя е едно от големите имена в сферата на услугата с екип от над 100 души и над 12 000 клиенти по цял
свят. WPX e изцяло финансово и технически независимa. Признатa e като най-бързият WP хостинг в света от най-
големия независим тест в индустрията.
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Представители на Елаците-Мед се включиха в 65-тата Международна научна конференция

На 20 октомври, ден след празника на българския светец Св. Иван Рилски се състоя патронния празник на
минната Алма Матер – МГУ "Св. Иван Рилски". По време на тържественото събитие г-н Доминик Хамерс,
изпълнителен директор на Геотехмин обяви, че дружествата от Група ГЕОТЕХМИН – Елаците-Мед, Геострой и ITR
Services ще предоставят общо 10 стипендии за студенти от университета. Това ще бъдат младежи, които са
участвали в стажантските програми на дружествата и са показали отговорно отношение и старание.

Г-н Хамерс поздрави присъстващите от името на управителя на Геотехмин проф. дтн инж. Цоло Вутов, като пожела
на преподавателите и студентите покровителят на българския народ и закрилник на миньорите Свети Иван
Рилски да им помага по пътя за постигането на все по-високо качество на образователния процес и научните
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изследвания. Той се обърна специално към студентите и им пожела да извличат максималното по време на
своето следване и да знаят, че имат много добри перспективи за професионална реализация в минерално-
суровинната индустрия на България и конкретно в Група ГЕОТЕХМИН.

Хамерс допълни, че партньорството между групата и университета е на много-по-широка основа. "Изминалата
година доказа, че нашето сътрудничество се развива. С подкрепа на Група ГЕОТЕХМИН по Благотворителна
програма "Българските добродетели" бе направен интерактивен кабинет в МГУ, подкрепихме изграждането на
храма "Св. Иван Рилски", каза г-н Хамерс.

По време на празника ректорът на МГУ "Св. Иван Рилски" проф. д-р инж. Ивайло Копрев, поздрави
първокурсниците в университета с приобщаването им към гилдията на миньорите и геолозите. Той припомни и
думите на светеца-покровител на миньорите "Бъдете единни, имайте мир помежду си!". Тържеството на
академичната общност уважиха ръководства на водещи минни компании в България, както и представители на
ресорни държавни и общински институции.

На следващия ден – 21 октомври по традиция се проведе и Международната научна конференция, която
университетът организира за 65-ти пореден път. Тя събра множество учени, представители на големи компании от
България и чужбина, както и студенти от университета и други висши учебни заведения.

По време на откриващата сесия проф. д-р инж. Ивайло Копрев сподели: "65-тата научна конференция е значимо
международно събитие, което предоставя възможности за преки контакти, дискусии и бъдещо сътрудничество и
обмяна на опит в множество сфери. От проучване и добива до преработка на минерални суровини и отпадъци,
автоматизацията и дори фокус върху иновациите в обучението". Той пожела на всички участници във форума да
усъвършенстват знанията си и да достигнат нови върхове в развитието и просперитета на минерално-суровинната
индустрия.

От страна на Елаците-Мед, най-голямото дружество от Група ГЕОТЕХМИН, на авторитетния форум присъстваха
инж. Стоил Димитров, генерален директор "Производство", инж. Георги Петров, зам.- генерален директор
"Производство", инж. Кирил Йончев, директор "Автоматизация", д-р инж. Стоян Четьов, главен експерт "Електро и
КИП и А", инж. Желязко Ялъмов и инж. Никола Тошков от отдел "Стратегическо минно планиране" към
Рудодобивен комплекс.

Сутрешната сесия от програмата на конференцията продължи с представяне на добри практики и фирмено
позициониране от водещите компании в минния отрасъл в страната.

Инж. Никола Тошков, геолог в Рудодобивен комплекс на Елаците-Мед, представи на форума кратко видео за
компанията, както и презентация за методика за определяна на оптималните ъгли на откоси за отделни
литоложки разновидности в рудник "Елаците". Той запозна аудиторията с разработената от екип на компанията
методика с помощта на програмния език FISH в специализирания софтуер UDEC.

Презентацията с доклада предизвика сериозен интерес сред присъстващите, които след приключването на
сесията зададоха допълнителни въпроси към инженерите от Елаците-Мед.

Международната научна конференция продължи и със следобедни сесии, в които се дискутираха теми за
механизация, електрификация и автоматизация на мините, както и устойчивото развитие на минерално-
суровинната индустрия.

Историите на жени, преживели насилие, ще оживеят в картини във Велико Търново.

След успеха на "Пробуждане между редовете" в столичната Национална галерия Квадрат 500, изложбата ще
гостува във Велико Търново, за да представи картините на 23-ма български артисти, претворили литературните
миниатюри на #ЖенитеSurvivors.

Фондация Emprove кани търновци и посетителите на града на 26 октомври от 18:00 ч. в Хан Хаджи Николи за
кулминационната точка от поредицата арт събития.

Серията стартира с курс по творческо писане, последван от литературно четене пред публика с вдъхновяващата
общност на #ЖенитеSurvivors и с екипа на филма "Жените наистина плачат".

Събитието завършва с картинна изложба, за да докаже, че изкуството във всяка негова форма е ненадминат
терапевтичен и социално ангажиращ похват - както за създателите му, така и за неговите ценители.

Заглавие: #ЖенитeSurvivors продължават да вдъхновяват във Велико Търново
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Гостуването се осъществява с подкрепата на Британското посолство в България и с почетното присъствие на Н.
Пр. Д-р Роб Диксън. Координатор е Олга Минева, основател на фондация Emprove. Изложбата ще бъде достъпна
за посетители само на 26 октомври в историческото културно пространство на Хан Хаджи Николи, създадено от
Колю Фичето.

Това е първата по рода си българска общност, създадена от жени, успели да се освободят от емоционално или
физическо насилие. Жени, поели към промяна и нов живот. В края на 2021 г., с подкрепата на Британското
посолство в България, #ЖенитеSurvivors преминаха професионален курс по творческо писане при британските
автори Д-р Уил Бъкингам и Д-р Хана Стивънс от Wind&Bones и създадоха 30 микро истории в жанра флаш
фикшън, с "Пробуждането" като водеща тема.

Те имаха възможност да придобият ново умение и да излеят душата си в писмена форма по деликатен и красив
начин.
Финалните разкази са редактирани от писателите Уил Бъкингам и Хана Стивънс в английските им версии, а на
български от Надежда Радулова и Силвия Иванова с коректор Ива Колева.

ОЩЕ ОТ GRAZIA: ПРОБУЖДАНЕТО СЕ СЛУЧВА ИМЕННО МЕЖДУ РЕДОВЕТЕ

В проекта "Пробуждане между редовете" взеха участие редица наши популярни илюстратори,
мултидисциплинарни творци и стрийт артисти.

Те получиха по една или повече истории, които впоследствие всеки претвори в картина по дадения му разказ. По
този начин историите на #ЖенитеSurvivors заживяха нов живот чрез медиум на творческото изразяване.

Обединени в желанието да дадат гласност на проблема с физическото и емоционално насилие, българските
художници, чиито картини може да съпреживеете от 17 май, са: Адриана "Addminimal" Герасимова, Александра
Николова "Al Nik", Анжела Пенчева, Антония Мечкуева, Ася Колева, Борислава "BORISLAVAWILLMADEIT"
Караджова, Венцислав Йосифов "Jermain", Гергана Станчева, Деяна Старева, Диана Димитрова, Елена
Панайотова, Елина Бучукова, Еслица Попова, Калина Мухова, Капка Кънева, Кирил Златков, Людмил Илиев,
Милена Цочкова, Мила Табакова, Михаела Караджова, Надежда Илиева, Филип Църов "Trasher" и Юлиян Табаков.

Фондация Emprove има за цел да повиши осъзнатостта към най-ранните прояви на насилие във
взаимоотношенията, да променя обществените нагласи, както и да подкрепя жени и момичета, преживели
насилие.

Дейността на фондацията включва публични кампании за ранна превенция и осведоменост, безплатна
психологическа и юридическа подкрепа към жени, преживели насилие, коучинг, събития, обучения, групови
терапевтични сесии, арт инициативи и общността #ЖенитeSurvivors.

Приемате ли щастливото дете като предпоставка за икономически прогрес? Ако се чудите що за въпрос е това и
каква е връзката между децата, икономиката и щастието, отговорите идват от Иванка Шалапатова, изпълнителен
директор на фондация "За Нашите Деца", която очертава основните предизвикателства пред ранното детско
развитие и огромната възвръщаемост на социалните и икономическите инвестиции в този период.

"В България не виждаме, че инвестициите в ранно детско развитие, както и политиките за емоционално и
хармонично развитие, са свързани с просперитета на обществото. И световните индикатори за детско развитие
показват, че ние не се справяме като общество", казва Шалапатова. Когато говори за ранно детство, тя използва
параметрите в световната рамка за пълноценна грижа на УНИЦЕФ, Световната здравна организация и
Световната банка. Там периодът на ранно детско развитие е от раждането до седмата година (а не
разпространеното у нас разбиране до третата), а за достигането на пълния потенциал на детето е необходима
холистична грижа, която включва грижа за здравето, за адекватното хранене, възможности за ранно учене,
отзивчиви грижи, сигурност и безопасност. Именно първите седем години са периодът на най-бурно развитие на
детето, на формиране на архитектурата на мозъка, емоционалните устои и разбиране за света.

"Според научните данни 1 лев, инвестиран в ранно детско развитие, се възвръща 7 пъти, тоест има 7 лв.
възвръщаемост като просперитет за обществото", казва Шалапатова и допълва, че ако създадем хармонична
среда за всяко българско дете в първите 7 години, то след това ще спестим огромни социални плащания както на
държавата, така и на нас като данъкоплатци. Проучванията сочат, че при сътресения в ранното детство в бъдеще
се влошават здравните показатели, увеличава се необходимостта от рехабилитация и лечения, повишава се
вероятността от наркотична и алкохолна зависимост, от нестабилна трудова заетост или трайна безработица. Ето
защо от фондация "За Нашите Деца" призовават, от една страна, да се подхожда мъдро с инвестирането на
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финансовия ресурс, който държавата заделя, но от друга страна – да имаме гражданско и корпоративно
отношение как българското правителство разпределя този ресурс.

През 2020 г. България инвестира 0.8% от БВП в предучилищно и начално училищно образование, което е два пъти
по-малко от средното за ЕС (1.7%) и най-ниският процент от всички държави членки. Разходите за социална
закрила на семейства и деца са 1.7% от БВП в сравнение със средната стойност за ЕС от 2.2%. "Дори само с тази
финансова политика българското правителство и всички ние граждани, които сме пропуснали този тревожен факт,
казваме: Добре, значи предучилищното и началното училищно образование не са важни за просперитета на
обществото. Но Нобеловият лауреат по икономика Джеймс Хекман е доказал точно обратното", коментира
данните Шалапатова. "Нека да направим промяната тогава, когато ѝ е времето и когато ще има най-голяма
възвръщаемост. Ако не започнем да гледаме на децата като най-ценния ни капитал, ние ще очакваме иновации и
технологии, промяна на нашата икономика и инфраструктура, но няма кой да създаде тези социални блага, няма
кой. Този човешки капитал трябва да се изгради сега."

Ако гледаме в перспектива за промените, които искаме да се случват в обществото, носителят на промяната
винаги е младият човек. Младият човек, който в ранното си детство е твърде вероятно да е живял на студено,
защото 50% от домакинствата с малки деца не могат да осигурят адекватно отопление. Или да е бил сред
стотиците хиляди деца в семейства под линията на бедността, които не могат да си осигурят ястия с месо поне два
пъти седмично. И с това се връщаме на въпроса, с който започнахме – виждаме ли щастливото дете като
предпоставка за икономически прогрес.

"Ние имаме огромна и спешна задача. Малките деца не могат да чакат. Много хора не си дават сметка, че ако за
един икономически проект, проектен цикъл от 5–7 години е абсолютно нормален, за да изградиш нова иновация,
да обучиш хората си, да я наложиш на пазара, то за едно дете една година е цял живот. И ако ние пропуснем точно
този период, когато развитието е изключително бурно и се оформят решителните и иновативни бъдещи лидери,
след това не можем да наваксаме по никакъв начин."

Посветени на тази кауза, във фондация "За Нашите Деца" работят в няколко различни посоки. Първата е да
привличат съмишленици, които да инвестират финансов и нефинансов ресурс в програмата на фондацията и по
този начин да станат част от промяната. Втората е работата с родители и обучаването им за цялостното развитие
на децата. В тази връзка се правят много курсове за родители, обучения за тийнейджъри по семейно планиране с
фокус върху отговорността за създаването на живот. Специално внимание се обръща на младите родители, които
са израснали в институции. В края на 90-те години 35 хиляди деца живеят в тогавашните сиропиталища, съответно
днес много от тях са родители, които нямат ролеви модели за родителска любов и грижа. Фондация "За Нашите
Деца" със своя 30-годишен опит следи тези процеси и предлага адекватни и професионални решения.

През тази година в двата комплекса на фондацията в София и в Пловдив стартира "Мисия Украйна", където над
300 деца и семейства получават специализирана психологическа подкрепа за справяне с травмата и траура, а
програмата е разработена съвместно с международни ментори.

Продължава и автентичната програма, когато има риск за детето, да се намери любяща и подкрепяща среда под
формата на приемна грижа, детска къща и т.н. През последните години фокусът на фондация се е насочил
основно към създаване на хармонична и здравословна среда за ранно детско развитие за всяко дете, като ключов
фактор за минимализиране на всички останали рискове и последици, с които и "За Нашите Деца", и държавните
институции се борят от десетилетия.

За реализирането на тази инициатива ще бъдат дарени и събраните средства в традиционното годишно
фондонабиращо събитие на фондацията "Вечер на добродетелите". Тазгодишното 13-о издание ще се състои на
31 октомври в Sofia Event Center и ще бъде под мотото "Пазители на детството". За традиционния благотворителен
търг с водещ Игор Марковски са подготвени уникални предмети, дарени от 14 дипломатически мисии. Творческият
екип на събитието пък ще разкаже по много положителен начин за най-тежката битка и променената съдба на
едно дете, което е събирателен образ на всички променени детски истории. Със събраните средства Ваня и
екипът ѝ имат амбицията да променят над 2500 семейни съдби през 2023 г. За заряда на събитието
изпълнителният директор на фондацията казва, че първо, ги обединяват каузата и съмишлениците с общи
ценности. Второ – генерирането на обществен капитал под формата на дарения, но и много форми на подкрепа,
които постъпват след самото събитие като дългосрочна и задълбочена корпоративна социална отговорност. "И
трето, ние всички напускаме залата с решимост всеки от нас да бъде променотворец. И в утрешния ден да бъде
по-успешен като родител, като лидер на своята компания и като гражданин."

Фондация " Св. Николай Чудотворец" и "Есетере България" бяха отличени от Националното сдружение на
общините в Република България. Те получиха наградата "Партньор на общините" по време на церемонията, която

Заглавие: Фондация " Св. Николай Чудотворец" и "Есетере България" с награда "Партньор на общините" от
НСОРБ
Дата: 24.10.2022 16:09
Медия: Добруджа

https://dobrudjabg.com/novina/fondaciq-sv-nikolai-chudotvorec-i-esetere-bylgariq-s-nagrada-partnyor-na-obshtinite-ot-nsorb/82503


се провежда в Албена. 
Отличието е за съвместния им социален проект "Чудната градина". То бе връчено на ръководителите на "Чудната
градина" – Мария Методиева и д-р Хасан Ефраимов и управителя на "Есетере България" – Пламен Николов. 

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. Това съобщиха за
Агенция "Фокус" от Община Стара Загора. Възможността за номиниране на добротворци ще продължи до 18
ноември (включително) 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.
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.
"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!",
казват организаторите от Сдружение "Самаряни". 
Общественият инициативен комитет на Годишните награди "Добрият Самарянин" включва Сдружение "Самаряни",
както и 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".
Рени АТАНАСОВА 

"Фондация за социална промяна и включване" стартира участието си в международен проект: "Изграждане на
устойчивост сред уязвими общности" / "Building resilience in vulnerable communities – 2021 – 2025"
Проектът е 5 годишен и е финансиран от Британска партньорска организация: FSCI UK чрез филантропски фонд.
Проектът ще се осъществява в България и Молдова. Ключови модули и програми по проекта са:
1. Пилотиране и мултиплициране на основната програма на "Фондация за социална промяна и включване" –
Дом Възможносm. Програмата е създадена в България и се развива от 2008 г. Тя е функицонална система за
резидентна грижа за млади хора, напускащи институциите (вкл. приемната грижа) и в преход към самостоятелен
живот. В България проектите на Дом Възможност са пилотирани и имплементирани дългогодишно в градовете:
Русе, Варна, Бургас, Габрово и София. Понастоящем функционират 4 проекта от този тип в страната. От 2016 г.
Програмата се пилотира в Сърбия, Албания, Хърватска и Босна и Херцеговина. Настоящият проект "Изграждане
на устойчивост сред уязвими общности" / "Building resilience in vulnerable communities – 2021 – 2025" дава
възможност Програмата на ФСПВ да бъде апробирана в Молдова.
2. Атестиране и обмен на практики за ранно детско развитие, прилагани от партньори в Молдова на територията
на България.
3. Като част от проектните дейности ръководният екип на "Фондация за социална промяна и включване" взе
участие в международна конференция свързана с представянето на материалите от подготвителния
етап на проекта и отварянето на Програма Дом Възможност - Молдова.

На събитието присъстваха местни НПО, работещи в сферата на подкрепа и социална интеграция на
непривилигировани хора, групи общности, както представители от Сърбия и Албания. Специален гост бе
посланикът на Великобритания в Република.
През годините "Фондация за социална промяна и включване" е успяла да изгради и разработи ефективни проекти
и програми, насочени към прекъсване на порочния цикъл на бедност и социална изолация и възстановяване
на надеждата за по-добро бъдеще сред непривилегировани групи и общности на територията на
страната ни. Програма "Дом Възможност" се припознава като гъвкав, устойчив и успешен модел за работа с
младежи, напускащи алтернативна грижа в няколко страни от Югоизточна Европа. 

Заглавие: Сдружение "Самаряни" очаква предложения за Годишните награди "Добрият Самарянин"
Дата: 24.10.2022 16:35
Медия: Фокус

Заглавие: "Фондация за социална промяна и включване" стартира участието си в международен проект:
"Изграждане на устойчивост сред уязвими общности" / "Building resilience in vulnerable communities – 2021 –
2025"
Дата: 24.10.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: AstraZeneca посреща Мария Желязова като Ръководител комуникации за регион Балкани
Дата: 25.10.2022 11:00
Медия: BGlobal
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Мария Желязова се присъединява към екипа на AstraZeneca клъстер Балкани. Като Ръководител Комуникации
във фармацевтичната компания, ще отговаря за вътрешните и външни комуникации в няколко държави в региона.
Тя е работила в редица международни компании и има над 15 години опит в сферата на комуникациите, връзките
с обществеността и медиите, изграждане на работодателска марка, storytelling, stakeholder management и
създаване на стратегии за корпоративна социална отговорност.
"През 2021 г. в AstraZeneca формирахме ново структурно звено – клъстер Балкани, коeто включва България,
Словения, Хърватска, Сърбия, Черна гора и други държави от Южните Балкани. От тогава сме в непрекъснат
процес на развитие и растеж във всички аспекти, в това число и разрастване на екипа. Тази трансформация
доведе до необходимостта от създаването на обща комуникационна стратегия, която да е в тон с нашата култура и
ценности. Вярвам, че със своя опит и умение да работи в крос-функционални международни екипи, както и със
силната мотивация да бъде част от социално отговорна компания, Мария ще допринесе за надграждането на
добрия имидж на организацията в региона" , споделя Деян Лаковски, директор клъстер Балкани в AstraZeneca.
Преди да се присъедини към биофармацевтичната компания, Мария ръководи отдел Корпоративни комуникации
в tbi bank за България, Румъния и Гърция. Заемала е различни позиции в международни компании като Coca-Cola
HBC и Societe Generale Expressbank. Тя е част и от екипа на сдружение "1 процент промяна", чиято цел е да
промени нагласите за дарителство в обществото.
"Изключително удоволствие е да съм част от компания, в която многообразието, развитието на служителите и
стремежът към иновации и изграждане на устойчива среда са водещи ценности. AstraZeneca е организация с
впечатляваща история и главен фокус върху пациентите, както и благосъстоянието и ангажираността на екипите.
Тепърва с колегите ни предстоят много интересни проекти и каузи, за които нямаме търпение да ви разкажем." ,
споделя Мария Желязова. 
Тя допълва, че е впечатлена от приобщаващата култура и баланса във всички направления в компанията, чиито
тон е зададен от лидерския екип. Той е изграден от представители на всички държави на клъстер Балкани и в
момента в него си взаимодействат успешно специалисти с над 20-годишен стаж в компанията с такива, стартирали
едва преди месеци. 
По-рано тази година към ръководството на компанията се присъединяват също Деница Стоянова в ролята на
регионален HR мениджър и Милош Ичевич, който управлява отдела за Онкологични заболявания. А през
септември Владко Борич пое ръководството на най-новото звено – Редки болести. 

Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) и фондация "Кампания А21" отбелязват официалното
начало на съвместна кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация
"Виждаш ли ме?", информира пресцентърът на Комисията.
Кампанията цели да насочи общественото внимание и да повиши чувствителността на уязвимите групи към
рисковете от въвличане в трафик на хора с цел сексуална и трудова експлоатация.
Събитието ще се състои на 26 октомври 2022 г., в "Дом на киното", гр. София, ул. "Екзарх Йосиф" № 37 и ще
започне с пресбрифинг от 18 ч., с участието на г-жа Моника Бийчър, заместник-министър на вътрешните работи и
член на НКБТХ, г-жа Моника Николова, директор на фондация "Кампания А21" България и г-н Крисчън Елиът,
режисьор и директор на кампанията.
Двата късометражни филма, на основата на които е изградена кампанията, разглеждат различните начини на
въвличане и форми на експлоатация, свързани с престъплението. Филмът "Град на призраци" поставя акцент
върху трафика на хора с цел трудова експлоатация, а "На брега на морето" разглежда темата за трафика на хора с
цел сексуална експлоатация. 

Големи български шампиони в спорта и в живота дариха уникални артикули за благотворителен търг за набиране
на средства за създаване на спортен център за хора с онкологични заболявания.

Легендарен обръч от българския феномен в световната художествена гимнастика Мария Петрова - трикратна
абсолютна световна шампионка. Обръчът е от магическото съчетание по "Кармина Бурана" и именно с него Мария
Петрова печели трите си световни титли.

Олимпийската тениска на олимпийската шампионка по бокс Стойка Кръстева с автограф на златната медалистка
от Токио. Именно с тази тениска Стойка Кръстева загрява преди всеки от победните си мачове, извели я до
олимпийския връх!

Заглавие: Започва кампания срещу трафика на хора с цел трудова и сексуална експлоатация
Дата: 25.10.2022 12:36
Медия: Благоевград 24

Заглавие: Уникални спортни артикули от големи шампиони на търг за изграждане на спортен център за
онкоболни в България (снимки)
Дата: 25.10.2022 16:15
Медия: 24 Часа

https://www.blagoevgrad24.bg/novini/Bylgaria/Zapochva-kampaniya-sreshtu-trafika-na-hora-s-cel-trudova-i-seksualna-eksploataciya-1439732
https://www.24chasa.bg/sport/article/12896047


Лента с автографи на световните шампионки от ансамбъла на България по художествена гимнастика - Михаела
Маевска, Ренета Камберова, Християна Тодорова, Цветелина Стоянова, Цветелина Найденова, с която златните
момичета печелят златните медали в многобоя от шампионата на планетата в Измир през 2014 г. България
грабна абсолютната световна титла при ансамблите след 18-годишно чакане. А сега някой от вас ще грабне лента с
автографите на златните ни момичета от съчетанието им с ленти и топки по време на Световното първенство.

Фланелка с автограф на голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков. Екипът е на
националния отбор на България, с който Везенков изигра впечатляващи мачове на Евробаскет 2022. Везенков
играе на позиция тежко крило и е висок 206 см. На клубно ниво играе за БК "Олимпиакос", където също прави
фурор и в момента.

Баскетболна топка с автограф на Александър Везенков.

Баскетболна топка с автограф от легендарния Георги Глушков - българска емблема на световния баскетбол,
президент на Българската федерация по баскетбол от 2011 г. Играл е в Националната Баскетболна Асоциация
(НБА) в отбора на "Финикс Сънс". Той е единственият българин, играл в лигата и е първият баскетболист от
Източния блок, привлечен в НБА.

Тениска с автограф на олимпийската шампионка, трикратна олимпийска медалистка, световна и европейска
шампионка по гребане Румяна Нейкова. Тениската е от световното първенство през 2009 г. в Познан, на което
Нейкова печели бронзов медал на двойка скул заедно с Миглена Маркова.

Екип с автограф на носителката на три олимпийски медала за България в шорттрека Евгения Раданова - световна
шампионка и седемкратна абсолютна европейска шампионка. Екипът е от Световното първенство в София през
2010 г., след което Раданова слага край на впечатляващата си кариера.

Официален екип от 2022 г. с автограф на новата голяма звезда на българския волейбол Александър Николов.

Официален спортен екип с автограф на капитана на националния отбор Владимир Николов от Европейското
първенство по волейбол за мъже през 2015 г.

Официални екипи на волейболните звезди Цветан Соколов, Елица Василева и Георги Сеганов.

Бухалки и обръч от златните момичета от ансамбъла - бронзови олимпийски медалистки от игрите в Рио.

Бухалки с автограф на Невяна Владинова, топка с автограф и пожелание от новата звезда на българската
художествена гимнастика Стилияна Николова, олимпийска тениска с автограф от Боряна Калейн - пета в
индивидуалния многобой на игрите в Токио.

Олимпийска тениска с автограф на олимпийската шампионка Тереза Маринова.

Официална фланелка на "Левски" от сезон 2022/2023 с автографи на всички футболисти.

Официална фланелка на ЦСКА от сезон 2022/2023 с автографи на всички футболисти.

Официална фланелка на "Славия" от сезон 2022/2023 с автографи на всички футболисти.

Официална фланелка на "Локомотив" (София) от сезон 2022/2023 с автографи на всички футболисти.

Златен медал, ръкавици и обувки за кикбокс от Кристина Николова - едва на 21 години Кристина е една от най-
успешните състезателки на България в кикбокса.

Плувна шапка с автограф от Таня Богомилова - олимпийски шампион от игрите в Сеул през 1988 г.

Плувна шапка с автограф от Петър Стойчев - първият и единствен българин, поканен и приет в Международната
зала на плувната слава (САЩ), носител на Световната купа по плувен маратон 11 поредни години.

Официален постер на Sofia Open 2022 с автографи на звездите на тениса Григор Димитров, Яник Синер, Пабло
Кареньо Буста и Лоренца Музети.

Официално списание на Sofia Open 2022 с над дузина автографи от световни и български тенис звезди.

Паметна снимка с автограф на двукратния шампион от Sofia Open Яник Синер - италианската звезда на световния
тенис постави автограф върху кадър как вдига трофея на тенис турнира в София.

Тениска с лика на Кубрат Пулев и Тервел Пулев - с автограф от Тервел Пулев.

Това са част от артикулите с изключителна колекционерска стойност, предоставени за благотворителната кауза -
да заработи първият по рода си спортен център за онкоболни в България, 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.

Благотворителният онлайн търг се провежда на официалната страница на фондация "РеСтарт" във фейсбук:



https://www.facebook.com/ReStartFndn/posts/pfbid0dY3MXn9VNEJCbFYgWia4aXEkLX5cRiUVHcDKf6g75dqJtfq7Sh67W
mYnp9bpEvX7l

Търгът ще продължи до 23:59 часа на 23 ноември 2022 г. Наддаването се осъществява чрез коментар под
снимката на съответния артикул. Анонимно наддаване е позволено чрез лично съобщение до страницата на
фондация "РеСтарт", което ще бъде публикувано като коментар от името на фондацията.

Официалният старт на благотворителен търг "Рe: МИСИЯ НОВ ЖИВОТ" на фондация "РеСтарт" бе отбелязан със
събитие на откритата сцена на VOX POPULI в Княжеска градина в центъра на София.

Лично присъстваха някои от големите шампиони - Стойка Кръстева, Евгения Раданова, Михаела Маевска,
Владимир Николов.

Каузата подкрепят също хора на изкуството и представители на различни сфери на живота. Освен, че дариха свои
уникални артикули, те закупиха благотворително и картини на художника Иван Яхнаджиев, рисувани с деца.

От своя страна от фондация "РеСтарт" решиха всички събрани средства на място да бъдат дарени за нуждаещата
се от спешна помощ обичана българска журналистка Йовка Йовчева - емблематичен глас на "Дарик радио". Йовка
е и кръстница на фондацията. "Йовчето има много приятели сред нас, вярваме, че с нашата любов и позитивност
тя ще успее да пребори онкологичното заболяване, с което се бори вече две години", споделиха от фондацията.

А за каузата за изграждане на първия спортен център за възстановяване на онкоболни вярват, че ще успеят
заедно със събиращия се и увеличаващ се отбор на доброто.

Три имена стоят зад фондация "РеСтарт". Основател е Ива Филипова, която преди повече от 7 години чува
диагнозата РМЖ - рак на млечната жлеза. Седем 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.

Инициативата е подкрепена от Столична община. "Благодаря на всички, застанали зад каузата. От Столична
община веднага подкрепихме идеята, благодарение на всеотдайните хора от Дирекция "Спорт и младежка
дейност". Много се надявам благородната кауза на Ива Филипова, Искрен Зографски и Стефания Колева да става
все по-видима и все повече подкрепена. Виждам усмивките на хората, които са част от тази терапия, която
очевидно дава огромен резултат. Пожелавам голям успех на фондацията и каузата", заяви Мирослав Боршош,
заместник-кмет на Столична община.

"Начинанието ни звучи сложно и тежко, но е много важна гледната точка. Мисля, че усмивката е добро начало.
Като арт терапевт имах удоволствието да работя с част от хората, с които сформирахме една малка общност. Това
са изключително позитивни и страшно борбени хора, които се учат да живеят живота си пълноценно след
заболяването, което е и мисията на "РеСтарт". С особено вълнение и голяма надежда вярвам, че такъв център ще
се случи. Желая го от цялото си сърце", каза актрисата Стефания Колева.

Екипът на "Шнайдер Електрик България" започна засаждането на своя гора. Парцелът се намира край с.
Кремиковци и е с площ от 3 декара, а броят на фиданките за засаждане е 1050. Засаждането се организира с
помощта на местното горско стопанство, а служители на компанията участват като доброволци. "Искаме да
направим това постоянна инициатива на компанията.

Засега трупаме опит – правим го за първи път и ще видим как ще се развие тази гора, за да научим повече и да
превърнем засаждането на дървета в постоянна част от нашите усилия за създаване на по-устойчива среда.
Голяма част от технологичните решения на Schneider Electric са насочени към енергийна ефективност и постигане
на устойчиво развитие, но такива специални действия също са много необходими и отлично приети от екипа ни",
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коментира Радослав Кошков, генерален мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Северна
Македония и Косово.

Амбицията е парцелът да се наблюдава и поддържа от компанията за период от три години, след което се счита,
че горският участък става устойчив и може да се самоподдържа. През пролетта на 2023 г. ще бъде извършен оглед
на гората от специалисти на горското стопанство. Тогава са предвидени дейност по окопаване и дозасаждане на
гората, като ще се подменят изсъхнали или недобре захванали се дървета. Инициативата е част от календара със
събития за устойчиво развитие на "Шнайдер Електрик България". Той представлява серия от инициативи,
свързани с опазване на биоразнообразието, обучението на младите поколения, намаляването на отпадъци и т.н.,
които компанията подкрепя или изцяло разработва на местна почва.

Досега в България компанията е организирала обучения и стажове за младежи, участвала е в съвместни проекти с
образователни заведения и организации, подкрепящи ранното детско развитие, както и проекти за осиновяване
на кошери, озеленяване и други. Schneider Electric, лидер в дигиталната трансформация на енергийното
управление и автоматизацията, е призната за най-устойчива корпорация в света за 2021 г. Дългосрочната
стратегия за развитие на компанията включва екологични, социални и управленски ангажименти във всеки аспект
от дейността ѝ. В корпоративната структура на Schneider Electric целите по устойчивост са заложени глобално, но
местните организации във всяка страна разработват и изпълняват сами свои планове, релевантни за съответната
страна.

Жена падна в ров. Бил ли е охраняем, кой ще поеме отговорност?

Връщат списъците за дърва за огрев. Има ли недостиг?

Протести заради пробива до Водната палата

Рокери даряват средства за детската онкология

Младежи баскетболисти тренират заедно с деца със специални потребности

Една различна кампания за спасяване на книги в Бургаско училище

"Девин" ЕАД, част от европейската семейна група Spadel, потвърди дългосрочния си ангажимент за опазване на
природата по време на кръгла маса на тема "Биоразнообразието – стратегическа цел за оцеляване и устойчиво
бъдеще". Форумът се състоя на 25-и октомври в Девин по повод 30-годишнината на компанията. Домакин на
събитието беше Борислава Налбантова, изп. директор на "Девин", а специални гости – Н. пр. Фредерик Мьорис,
посланик на Кралство Белгия в България, Марк дьо Боа – управляващ директор на групата Spadel, и Наташа
Василева, председател на Общинския съвет в Девин.

"Мисията ни е да свързваме хората и природата за един по-устойчив живот, днес и в бъдеще", посочи Борислава
Налбантова, изп. директор на "Девин" ЕАД. "В юбилейната за нас година придвижихме нови проекти и идеи, израз
на здравата ни връзка с природните ресурси и за добро бъдеще на децата ни. Сред тях е проектът за
реставрацията на 30 чешми с минерална и изворна вода в цяла България. Инициативата "30 години DEVIN –
Доверие във всяка капка" реализирахме съвместно с Националното сдружение на общините в Република
България. От тази година подкрепяме "Екоучилища", най-голямата глобална устойчива училищна програма.
Наречена "Влез в зеления кръг", тя ангажира с практически занимания училища, учители, деца и техните родители
с темата за околната среда и устойчивостта. От 2017 г. "Девин" е част от Spadel, една от малкото международни
групи, в които всички компании са сертифицирани B Corporations. Така "Девин" стана първата българска компания
за минерална и изворна вода, част от световната общност B Corps™, обединяваща бизнеси, които са източник на
добро за обществото, планетата и бъдещите поколения", допълни тя.

"Spadel се стреми да е компания с положително въздействие, ето защо инвестираме във възстановяването на
природата в районите на всички наши обекти, за да постигнем положително въздействие върху
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биоразнообразието на ниво група. Поддържайки и възстановявайки биоразнообразието в Родопите, "Девин"
гарантира качеството на водата, осигурява бъдещето си, запазва работните места в региона и допринася за
икономическото му развитие. В Spadel сме си поставили и времеви рамки: до 2025 г. ще инвестираме системно в
проекти за възстановяване на природата в регионите, където оперираме, а от 2025 до 2030 г. ще удвоим целите си
за постигане на положително въздействие", изтъкна Марк дьо Боа, управляващ директор на групата Spadel.

Трите панела на конференцията бяха посветени на предизвикателствата, възможностите и бъдещото развитие на
биоразнообразието както на местно, така и на глобално ниво. Участие в кръглата маса като лектори взеха
Веселина Кавръкова – изпълнителен директор на WWF България, Марк дю Боа, Ким Нгуен – съосновател и главен
изпълнителен директор на Beeоdiversity, Петя Йорданова – координатор на Национална програма "Екоучилища" и
Българско движение "Син флаг", Румяна Иванова – изп. директор на Българска фондация "Биоразнообразие", и
Тома Белев – експерт в управлението на защитените територии. Модератор на дискусията беше д-р Ханс Ван
Госум (Белгия) – старши консултант по биоразнообразие в Arcadis.

По време на форума експерти от бизнеса, неправителствените организации и институциите споделиха своята
визия и опит в борбата срещу загубата на биоразнообразие. В дискусията се включиха Кристоф де Мил,
интеграционен мениджър на ОББ, на тема как финансовите институции могат да подкрепят бизнеса за опазването
на биоразнообразието; Силван Колот, член на УС на Melexis Bulgaria, с идеи как технологиите подпомагат тези
процеси; Жана Величкова, изп. директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в
България, за важността от съвместната работа на всички заинтересовани страни; и доц. д-р Марина Стефанова от
Софийския университет – за ролята на образователните институции за опазване на биоразнообразието.

Защитата, устойчивото управление и възстановяването на природните екосистеми е решение не само в подкрепа
на опазването на околната среда и климата, но и възможност за развитие на икономиката и глобалната сигурност.

Най-голямото дарение в своята над 10-годишна история предстои да направи в края на тази седмица на
бесарабските българи в Молдова фондация "България за България". Дарението включва учебници и класически
български книги, които са предназначени за училища и детски градини, обясни за медийна група "Добруджа"
Венелин Джендов – председател на фондацията. Той ще гостува в Молдова от петък до неделя по покана на
председателя на Общинския съвет на град Тараклия Иван Паслар.
Дарението включва още интерактивни дъски, картини, както и икони, които ще бъдат предоставени на църквите в
Тараклия и Твърдица.
Дарението е традиционно за фондация "България за България" във връзка с 29 октомври – деня на бесарабските
българи, като през годините са подпомагани българите в Молдова и Украйна.
Венелин Джендов благодари на всички спонсори, на издателствата и на фирмата, която осигурява транспорта до
Молдова.
Репортаж на Димитър Узунов и Петър Петров 

Нова детска площадка, адаптирана за деца със специални потребности, бе открита днес в двора на Дневния
център за деца с тежки множествени увреждания "Надежда" в Свиленград. Площадката е оборудвана със
специални уреди за игра и развиване на сетивата – комбинирано детско съоръжение, достъпно за деца с
ограничени двигателни функции, предназначено за колективни ролеви игри, общуване, пързаляне и катерене,
трениране на равновесие. Детско съоръжение "Музикална игра" възпроизвежда точни музикални тонове чрез
удрянето с палки на тръби с различна дължина. То се използва за тематични игри, а с него всяко дете може да
бъде малък музикант. Могат да свирят едновременно две деца, като така се насърчават да комуникират и да
слушат мелодиите, създадени от всяко от тях.

Лентата прерязаха кметът на общината арх. Анастас Карчев, Цвети Шопова – първи вицедистрикт управител на
Асоциацията на Лайънс клубовете от Дистрик 130 България, президентът на Дамски Лайънс клуб "Свилена –
Свиленград" Христина Карчева и началник сектор Дневен център за деца с тежки множествени увреждания
"Надежда" Дарина Кондова.

Площадката бе изградена и оборудвана с общите усилия и финансова ангажираност на Община Свиленград,

Заглавие: Фондация "България за България" ще направи най-голямото си дарение за бесарабските българи
(ВИДЕО)
Дата: 26.10.2022 14:24
Медия: Информационна агенция Добруджа

Заглавие: Нова детска площадка бе открита в Дневния център за деца с тежки множествени увреждания
"Надежда"
Дата: 26.10.2022 15:36
Медия: E-svilengrad

https://dobrudjabg.com/novina/fondaciq-bylgariq-za-bylgariq-shte-napravi-nai-golqmoto-si-darenie-za-besarabskite-bylgari-video-/82559
https://e-svilengrad.com/2022/10/26/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2/


Дамски Лайънс клуб "Свилена – Свиленград" и дарителите, взели участие в проведения благотворителeн бал,
организиран по повод 10 години от чартирането на клуба.

За благоустрояване на околното дворно пространство при изграждането на поливна система своята финансова
подкрепа засвидетелства строителна фирма "ЕМТ Строй" ЕООД – гр.Пловдив, с управител Пламен Жеков.
Сондажните дейности за осигуряване на водоползване за терена са финансирани от представителите на местния
бизнес Елена и Георги Манолови и Росен Киришев.

Пространството с обща площ 1235 кв.м бе облагородено със средства от бюджета на Дейност "Социални услуги" с
ръководител Марияна Димитрова. Бяха вложени 42 300 лева, с които теренът бе почистен и заравнен, посадиха се
дръвчета и райграс, положиха се плочи и ударопоглъщаща настилка. Теренът около площадката и подходите са
оформени с цветни бетонови плочи. В непосредствена близост са разположени дървени пейки.
Дамски Лайънс клуб "Свилена – Свиленград" проведе мащабна благотворителна инициатива за закупуване и
поставяне на специалните уреди, подходящи за специфичните потребности на възпитаниците на детския център.
Дарителската кампания бе публикувана на интернет страницата на АЛК Дистрикт 130 България, където чрез
електронно дарение всеки можеше да подкрепи финансово благотворителната инициатива. Бе обявена и банкова
сметка за дарения в подкрепа на каузата. В рамките на 10 дни бяха организирани и проведени редица събития с
участието на деца от детските градини, училищата, танцови, хорови и музикални школи. На всяко мероприятие бе
поставена кутия за дарения, събраните средства в която послужиха отново за финансиране на благотворителната
инициатива. 10-дневната празнична програма по повод 10 години от чартирането на клуба завърши с
благотворителен бал в подкрепа на каузата за оборудване на детската площадка. С набраните средства бяха
закупени, доставени и монтирани детските съоръжения.

"От името на Дамски Лайънс клуб "Свилена – Свиленград" съм щастлива да предам на ръководителя на Дневния
център Дарина Кондова новите съоръжения, каза в словото си Христина Карчева – президент на клуба.
Пожелавам на децата от дневния център да ползват с радост площадката за своите игри и обучения и силно
вярвам, че освен да ги забавлява, тя ще ги подпомага в тяхното развитие".

Дарина Кондова благодари на общината и на всички дарители от името на възпитаниците и целия колектив на
детския център и отбеляза ползата от новите уреди за децата с увреждания и оздравителния ефект от игрите на
открито. Тя прочете поздравителен адрес, изпратен от Елена Манолова, която е кръстница и постоянен спонсор
на детския център.

"Много се радвам, че имаме възможност да открием тази площадка в център "Надежда", защото това са уникални
за града ни съоръжения, които ще са от голяма полза за децата със специални потребности. В трудното време, в
което жевеем, е важно да ценим всеки жест на щедрост и благородство", каза в приветствието си кметът арх.
Анастас Карчев и отправи благодарности към всички дарители и към своите колеги, участвали в реализирането на
новата площадка.

В Дневния център "Надежда" в момента се обгрижват 14 деца с тежки множествени увреждания. С тях се
занимава екип от 10 души, включващ психолог, рехабилитатор, логопед, медицинска сестра и др. Децата днес
получиха и още един подарък от Дамски Лайънс клуб "Свилена – Свиленград" – пъстро изрисувани канчета,
предоставени от Анастасия Карнаух-Теодосиева, един от създателите на интернет сайта "Читател".

На 24 октомври Креативен Център – Русе посрещна новите си курсисти от училище НУИ "Проф. Веселин Стоянов" в
своя високотехнологичен кабинет с професионална техника за дигитално изкуство. Обучението се проведе на две
групи по 10 участници, за да може всеки един от обучаващите се да има персонален достъп до настолен компютър
и графичен таблет. Учениците са участници в безплатния курс " Мениджмънт и програмиране във видеоигрите" по
проект "Креативност", който се осъществява благодарение на Фондация "Русе – град на свободния дух" и
подкрепата на "Еконт Експрес".

Младежите имаха възможността да работят с професионалните графични таблети, с които е оборудван центърът,
и да практикуват специалностите си посредством софтуера на Adobe Photoshop, лицензиран за всички компютри в
залата на центъра.

Освен предоставеното онлайн обучение и присъствените часове в центъра, с които ще разполагат децата от
специалност "Живопис", "Графика" и "Рекламна графика", лекторите на Креативния център създадоха за тях
персонални акаунти за дигиталната платформа Мудъл. Така учениците получават достъп до огромната база на
центъра от обучителни материали, свързани с работа с графични софтуери, композиция и цветознание, и
предпечат на рекламни издания.

Заглавие: Стартира обучение "Мениджмънт и програмиране във видеоигрите" по проект "Креативност"
Дата: 26.10.2022 16:22
Медия: Русе инфо

https://rousse.info/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3/


Самото онлайн обучение, разработено по модела на ARC Aкадемията, е чудесен трамплин за професионално
ориентиране и реализация за младежи, завършващи скоро средното си образование.

Желаещите да се запишат за участие могат да го направят на https://forms.gle/9dWqGVWSRJMwzE4M8 . Срокът за
кандидатстване е до 28 октомври, а обучението е безплатно.

Инициативата ще подкрепи проект за облагородяване на гр. Стара Загора и региона чрез лимитираната
серия – Загорка Юбилейно пиво
Платформата за кандидатстване със социалнозначими проекти ще бъде отворена до 1 декември

Официално стартира националният конкурс "Загорка Зелен фонд 2022", който ще подкрепи проект, свързан с
облагородяване на градската среда в гр. Стара Загора и региона. Това обявиха от компанията на
пресконференция днес в града на липите.

До 1 декември в конкурса физически лица и неправителствени организации от цялата страна могат да подават
неограничен брой идеи, които трябва да са обвързани с опазването на околната среда или да имат социална
насоченост, така че от реализирането на проекта да се възползват максимален кръг хора. Кандидатурите се
представят чрез платформата zagorka.bg/120, където са описани и условията на конкурса. Оценяването на идеите
ще се извърши до 31 декември на текущата година от независимо експертно жури. Каузата, която ще бъде
излъчена като победител, ще донесе на своите създатели и финансовата награда от 1000 лв., а нейното
реализиране ще може да започне веднага след обявяването й през месец януари 2023 г. на територията на Стара
Загора и региона.

"Изключително сме щастливи, че разширяваме обхвата на тази прекрасна инициатива, като подкрепяме не само
зелени, но и важни за хората социални проекти", сподели Олга Лавренова, изпълнителен директор на ЗАГОРКА,
част от корпорация Heineken, и допълни: "Тази година отбелязваме юбилей от създаването на пивоварната ни в
град Стара Загора. Време, в което заедно с хората в града налагахме традициите за вкуса на българското пиво.
Затова днес, отново с инициативата Загорка Зелен Фонд, ще направим всичко възможно да облагородим региона,
с което да допринесем за създаването на по-добър свят. Загорка Юбилейно е бира, създадена със сърце в Стара
Загора за Стара Загора и всички, които решат да й се насладят, подкрепят каузата, която ще направи града ни още
по-добро място."

По повод 120-годишния си юбилей компанията създаде лимитирана серия – Юбилейно пиво, която е вече
налична. Празничният вкус на новата бира бе достъпен като наливно пиво за жителите и гостите на града за пръв
път по-рано през септември по време на Beerфестът 2022 – най-чаканото събитие, което традиционно
компанията организира съвместно с община Стара Загора. Само 2 месеца по-късно, Загорка Юбилейно вече се
разпространява в магазинната и ресторантска мрежа с празничния си вкус и етикет в стъклена опаковка от 330
мл, за да носи наслада на старозагорци с всяка своя глътка.

Повече информация за Загорка Зелен фонд и Загорка Юбилейно пиво, можете да откриете тук.

За ЗАГОРКА АД, част от корпорация HEINEKEN

Пивоварна Загорка отбелязва своя 120-годишен юбилей от създаване си в Стара Загора. Още от откриването на
"Бирарията" през 1902 г. от д-р Кожухаров, пивоварната се превръща в символ на града, а Загорка е любимата
бира на поколения българи. През 1994 г. "Загорка" АД се присъединява към глобалното семейство на HEINEKEN.
От тогава до днес компанията се ангажира да развива своя бизнес устойчиво и отговорно чрез платформата си за
устойчиво развитие "Създаваме по-добър свят", като насочва своите усилия в три сфери, в които може да направи
положителна промяна: опазване на околната среда, социална отговорност и отговорна консумация.

Портфолиото на компанията предлага разнообразие от висококачествени продукти, които отговарят на вкуса на
взискателния български потребител – Загорка, Heineken, Ариана, Birra Moretti, Amstel, Stolichno, Starobrno,
Desperados и сайдер Крадецът на ябълки. В подкрепа на отговорната и умерена консумация, ЗАГОРКА предлага
портфолио от безалкохолни предложения с 0.0% алкохол: Загорка 0.0%, Heineken 0.0 и Ариана Радлер 0.0%.

През 2013 г. МОСВ отличава "Загорка" АД с наградата "Зелена България" за бизнес с цялостен принос за опазване
на околната среда. От 2015 г. досега, ЗАГОРКА печели челни места в конкурса за "Най-зелените компании в
България" в сектора на бързооборотни стоки и е най-зелената и отговорна компания в бирената индустрия,
според консуматорите.

За Загорка Зелен Фонд

Заглавие: Стартира националният конкурс Загорка Зелен фонд
Дата: 26.10.2022 16:21
Медия: Projectmedia

http://projectmedia.bg/2022/10/26/startira-nacionalniyat-konkurs-zagorka-zelen-fond/


"Загорка Зелен Фонд" е национален публичен конкурс за генериране на идеи, насочен към подпомагане
устойчивото развитие на Стара Загора и региона. Загорка Зелен Фонд се провежда от 2011 г., като част от
програмата на "Загорка" АД за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. "Създаваме по-добър
свят" и до сега по линия на "Загорка Зелен Фонд" компанията е предоставила безвъзмездно над половин милион
лева за развитието на местната общност.

Ученици представят екопроекти, създадени по материалите в Наръчника, по време на събитието "В час с
климатичните промени"

Безплатен наръчник "В час с климатичните промени" с практични учебни материали и готови уроци за проектно
базирано обучение за задълбочаване знанията по темата на учениците от V до XII клас вече е достъпен за
педагози в цяла България. Той може да бъде свален свободно от сайта prepodavame.bg.
Целта на учебните материали в Наръчника е да подкрепят учениците да разбират по-добре предизвикателствата,
свързани с климатичните промени, и да ги провокират сами да търсят и предлагат на решения на екологичните
проблеми. Образователните ресурси могат да бъдат използвани и от педагозите, които имат възможността да
прилагат нови и иновативни подходи за учене, даващи повече свобода и поле за действие на техните възпитаници
във връзка с актуална за целия свят тема.
Наръчникът обхваща три тематични области – "Транспорт и климатични промени", "Природа и земеделие" и
"Производство и енергия". Включени са още въвеждаща част и специален раздел за създаване на проект по
екологична тема. Учителите получават достъп до подкрепящи видеа и допълнителни материали.
Учебните ресурси са изготвени от образователни експерти и опитни обучители на учители с консултацията на
специалисти по екология и климатични промени. Материалите са създадени по проект на фондация "Заедно в
час", финансиран от Европейската климатична фондация (European Climate Foundation).
Материалите в Наръчника могат да се интегрират в образованието по различни предмети, да се ползват в час на
класа, в клубове по интереси или от всеки учител, без значение от предметната му област, с адаптация.
В края на миналата учебна година уроците от Наръчника са тествани и в реална учебна среда с обучаващи се в
училища партньори на фондация "Заедно в час" от различни населени места. Коментарите на всички са
положителни и силно насърчителни.

Геотехмин ООД получи награда за партньор на общините по време на Годишната среща на местните власти. Тя бе
организирана от Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) по повод 140 години от
приемането на първия Закон за общините и градското управление и 15 години членство на България в ЕС.

Наградата бе връчена на изпълнителния директор на Геотехмин ООД от Калин Каменов, член на УС на
сдружението и кмет на община Враца. Тя е за подкрепа на значими социално отговорни инициативи в категория
"Малка община". Дружеството е номинирано за приза от две общини – Чавдар и Златица, в които са реализирани
редица проекти от полза за местното население – направен е здравен кабинет, зала за приобщаващо
образование, ремонтирани са улици, църкви и др. Проектите са осъществени по Благотворителна програма
"Българските добродетели", която е създадена по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на
Геотехмин ООД, като в нея участват и дружествата Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой АД и Геотрейдинг
АД.

За 4 години по програмата са изпълнени над 80 проекта в областите околна и градска среда, подобряване
качеството на живот, здравеопазване, образование и др.

Повече от 30 години дружествата от Група ГЕОТЕХМИН са партньор на общините, в които развиват своята дейност
и подкрепят техни важни каузи. Основната ни цел е да се подобрява качеството на живот на хората в тези
населени места, защото там живеят наши работници и служители. Оказваме подкрепа когато и където има най-
голяма нужда" – каза г-н Хамерс. Той допълни, че през 2022 г. с финансовата подкрепа и ангажименти на екипи от
четирите компании са реализирани значими проекти, свързани с устойчивостта на социалната и околната среда в
общините Етрополе, Мирково, Чавдар, Златица, Пирдоп, Челопеч, Копривщица и Антон. "С тези проекти се намира
решение на важни проблеми – ремонтираме улици, училища, болници и църкви, правим нови музей и детски
площадки, монтираме енергийно ефективно осветление, засаждаме дървета. Резултатите са трайни и устойчиви.
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Пожелавам на всички кметове да превръщат своите общини в места, където хората мечтаят да живеят – да
създадат дом и семейство, да намерят професионална реализация и най-важното – да бъдат щастливи и да
останат в България!"

Трафикът на хора е нараснал, но тенденциите и начина на набиране на хора е различен, каза директорът на
фондация "Кампания А21" Моника Николова за БТА. По думите ѝ България е на пето място в Европа по трафик на
хора, най-често за Германия.

"Използват се много социалните мрежи, няма значение дали става въпрос за сексуална експлоатация или
трудова. Предлага се работа, изглежда добре, но в един момент се оказва, че хората са в ситуация на трудова
експлоатация. Когато чуем за трафика на хора, ни изглежда нещо много далечно, но фактите говорят друго",
обясни Николова.

Тя участва в церемонията по стартирането на кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова и
сексуална експлоатация "Виждаш ли ме?". Кампанията е организирана от Националната комисия за борба с
трафика на хора и фондация "Кампания А21". В Дома на киното ще се излъчат два филма, които засягат трафика
на хора.

Идеята е другата година да прожектираме филмите в другите градове, и особено в ромските общества, каза
Моника Николова и добави, че ще се излъчват кратки видеа по телевизиите.

На днешната церемония присъстват служебният заместник-министър на вътрешните работи Моника Димитрова-
Бийчър и служебният заместник-министър на правосъдието Мария Павлова.

"Целта на кампания е да направим възможно превенцията да се приложи до всяка клетка на обществото и да се
даде достатъчно информираност на обществото, и как бихме могли да реагираме. Не само като жертви, а и като
превенция на престъплението", каза Моника Димитрова-Бийчър. По думите ѝ никой не е застрахован от подобна
ситуация.

Националната телефонна линия за борба с трафика на хора е 0800 20 100.

/ЛРМ/

Сдружение SOS Детски селища България започва кампания "ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА БЪДЕЩЕ", с която да
допринесе за успешното социално включване на младежите, напускащи грижа в България 
Лице на кампанията е Гери Турийска, която чрез писмата на успешно реализирали се младежи, подкрепени от
SOS Детски селища чрез финансираната от дарители програма "Начало на самостоятелен живот", апелира към
гражданите ДА НАПИШАТ ПИСМО ДО МИНИСТЪРА с молба за въвеждане на подобна социална услуга в
подкрепа на всички младежи, напускащи алтернативна грижа. Новата услуга беше официално представена в
рамките на конференцията "Пътеки към свободата", състояла се на 20 октомври. Кампанията започва на 26
октомври и ще продължи до 25 ноември 2022 г. 
"Вярвам, че всеки младеж заслужава да бъде подкрепен в началото на своя самостоятелен живот. SOS Детски
селища България имат чудесна програма, която прави точно това и смятам, че тя трябва да бъде достъпна
за всички младежи, напускащи грижа. Затова нека напишем писмо до Министъра да въведе услугата", споделя
Гери Турийска. 
Всеки, който иска да изпрати писмо до Министъра и да подкрепи кампанията, може да го направи още днес на
sosbg.org/pisma

Повече за новата услуга, която искаме да въведем 
Младите хора, напускащи грижа имат нужда от специална подкрепа при прехода към самостоятелен живот. Те се
нуждаят от знания и социални умения, които да им помогнат при продължаване на обучението, намиране на дом
и работа, справяне с ежедневните житейски задачи. Според различни проучвания и според самите младежи
точно липсата на умения за самостоятелен живот е това, което ги спира да заживеят самостоятелно и често ги
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превръща в потенциални жертви на трафик или други престъпления. 
Годишно около 400 младежи, навършили 18, напускат алтернативна грижа и започват самостоятелен живот. 
Един от най-сериозните проблеми, с които се сблъскват младежите, напускащи грижа, е социалната интеграция.
Базова предпоставка за самостоятелен живот на младия човек са постоянните и в достатъчен размер доходи. Ето
защо намирането и задържането на работа е ключов фактор в постигането на самостоятелност.
Нуждата от съпровождане на младия човек в стъпките към самостоятелност от доверен възрастен, социален
работник или друг специалист в първите 3 години след напускане на алтернативната грижа, е идентифицирана и
доказана от Сдружение SOS Детски селища България. 
Вече 21 години SOS Детски селища България подкрепя младежите чрез програмата си "Начало на самостоятелен
живот". Това е основната форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят
самостоятелно извън SOS младежкия дом, работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят
успешно в живота. Програмата има за цел да насърчи старта на младежите в самостоятелния им живот, при
намиране на работа, място за живеене и възможности за реализация. Сдружението оказва финансова помощ на
младежите, които продължават обучението си във висши учебни заведения до завършване и започване на работа.
Програмата "Начало на самостоятелен живот" съществува от 2001 г. и до момента през нея са минали 336
младежи и девойки. Това са 336 успешни млади хора, на които Сдружението е помогнало да си стъпят на краката
и да заживеят самостоятелно. 336 млади хора, които днес са самостоятелни и успешни, защото са били
ежемесечно подкрепяни за покриване на базовите си нужди и разходи като жилище, храна и транспорт. Били са
консултирани и напътствани при търсене на работа или продължаване на образованието си. 336 млади хора,
които ако нямаха тази подкрепа, нямаше как днес да бъдат самостоятелни! 
Финансовата ежемесечна подкрепа за базови нужди и разходи като жилище, храна, транспорт и комуникации е от
жизнено важно значение, за да се осигури на младия човек време и възможност да намери най-доброто място и
решение за себе си. 
В държавните институции все още липсва разбиране на проблема в неговата цялост, младежите биват
подкрепяни в процеса на търсене на работа, но липсва подкрепа за задържане на работа, липсва проследяване
на младежите, започнали работа по отношение на това задържат ли се на работното място или напускат и отново
търсят работа. По отношение на мястото за живеене битува все още институционалното мислене за подкрепа –
предлагане на социални услуги като ЦНСТ, Защитено жилище, Наблюдавано жилище, които са по-скоро близки до
институционалната форма на грижа в група, отколкото до самостоятелно организирано домакинство. Ето защо
стартираме кампанията "Пощенска кутия за бъдеще".
Повече за SOS Детски селища България: 
Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която
предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя
алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство. Сдружение SOS Детски селища
България е част от голямото международно семейство SOS Children's Villages International, което се грижи за
близо 2,500,000 деца в 137 страни по света. 
Вече повече от 30 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието
и израстването на лишени от родителска грижа деца, както и деца, които са в риск да загубят закрилата на своите
родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата
на децата и младежите. 

Кръгла маса на тема биоразнообразие проведе на 25 септември "Девин ЕАД" по повод 30-годишнината на
компанията. На форума, за пореден път, членът на европейската семейна група Spadel, потвърди дългосрочния
си ангажимент за опазване на природата с темата на срещата. "Биоразнообразието – стратегическа цел за
оцеляване и устойчиво бъдеще".

Домакин на събитието беше Борислава Налбантова, изпълнителен директор на лидера на българския пазар за
минерална и изворна вода - "Девин" ЕАД, а специални гости бяха Н. пр. Фредерик Мьорис - посланик на Кралство
Белгия в България, Марк дьо Боа – управляващ директор на групата Spadel и Наташа Василева - председател на
Общинския съвет в гр. Девин.

Трите панела на конференцията бяха посветени на предизвикателствата, възможностите и бъдещото развитие на
биоразнообразието както на местно, така и на глобално ниво. Участие в кръглата маса като лектори взеха
Веселина Кавръкова – изпълнителен директор на WWF България, Марк дю Боа, Ким Нгуен – съосновател и главен
изпълнителен директор на Beeоdiversity, Петя Йорданова – координатор на Национална програма "Екоучилища" и
Българско движение "Син флаг", Румяна Иванова – изп. директор на Българска фондация "Биоразнообразие" и
Тома Белев – експерт в управлението на защитените територии. Модератор на дискусията беше д-р Ханс Ван
Госум от Белгия, който е старши консултант по биоразнообразие в Arcadis.

"Мисията ни е да свързваме хората и природата за един по-устойчив живот, днес и в бъдеще", посочи Борислава
Налбантова. "В юбилейната за нас година придвижихме нови проекти и идеи, израз на здравата ни връзка с
природните ресурси и за добро бъдеще на децата ни. Сред тях е проектът за реставрацията на 30 чешми с
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минерална и изворна вода в цяла България. Инициативата "30 години DEVIN – Доверие във всяка капка"
реализирахме съвместно с Националното сдружение на общините в Република България. От тази година
подкрепяме "Екоучилища", най-голямата глобална устойчива училищна програма. Наречена "Влез в зеления кръг",
тя ангажира с практически занимания училища, учители, деца и техните родители с темата за околната среда и
устойчивостта. От 2017 г. "Девин" е част от Spadel, една от малкото международни групи, в които всички компании
са сертифицирани B Corporations. Така "Девин" стана първата българска компания за минерална и изворна вода,
част от световната общност B Corps™, обединяваща бизнеси, които са източник на добро за обществото,
планетата и бъдещите поколения", допълни тя.

"Spadel се стреми да е компания с положително въздействие, ето защо инвестираме във възстановяването на
природата в районите на всички наши обекти, за да постигнем положително въздействие върху
биоразнообразието на ниво група. Поддържайки и възстановявайки биоразнообразието в Родопите, "Девин"
гарантира качеството на водата, осигурява бъдещето си, запазва работните места в региона и допринася за
икономическото му развитие. В Spadel сме си поставили и времеви рамки: до 2025 г. ще инвестираме системно в
проекти за възстановяване на природата в регионите, където оперираме, а от 2025 до 2030 г. ще удвоим целите си
за постигане на положително въздействие", изтъкна Марк дьо Боа, управляващ директор на групата Spadel.

По време на форума експерти от бизнеса, неправителствените организации и институциите споделиха своята
визия и опит в борбата срещу загубата на биоразнообразие. В дискусията се включиха Кристоф де Мил,
интеграционен мениджър на ОББ, на тема как финансовите институции могат да подкрепят бизнеса за опазването
на биоразнообразието. Силван Колот, член на УС на Melexis Bulgaria, представи визията за това как технологиите
могат да подпомагат тези процеси. Изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на
безалкохолни напитки в България Жана Величкова, акцентира върху важността от съвместната работа на всички
заинтересовани страни – бизнес, местно управление и граждански организации. За ролята на образователните
институции за опазване на биоразнообразието говори доц. д-р Марина Стефанова от Софийския университет,
която даде за пример "Девин АЕД", която участва активно в живота на града при акции за почистването му, обучава
с личния си пример и начин на поведение в екологично мислене и отношение към природата. Участниците във
форума бяха единодушни, че защитата, устойчивото управление и възстановяването на природните екосистеми е
решение не само в подкрепа на опазването на околната среда и климата, но и възможност за развитие на
икономиката и глобалната сигурност.

От създаването си през 1992 г. "Девин" ЕАД е лидер на пазара на минерална и изворна вода в България, която
инвестира в икономическото, социално и културно развитие на обществото чрез инициативи, насочени към
регионалното развитие, опазването на околната среда и образованието. Признание за дейността й в тази насока
е, че от март 2022 г. е носител на престижния сертификат B Corp, който отличава компании, отговарящи на най-
високите социални и екологични стандарти и поемащи дългосрочен ангажимент за положително въздействие
върху обществото.

Снимки от събития и иницативи на членове на БАЛИЗ в Пловдив, Ловеч, Пазарджик, Видин, Добрич

Достоен живот – това основно човешко право вече три десетилетия е най-важната мисия за една невероятна
мрежа от всеотдайни родители и професионалисти, които се борят за хора с умствени затруднения. Българската
асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) тази година отбелязва 30-ия си рожден ден –
впечатляваща жизненост и дълголетие за българския преход, който прегази дори "империи" с финансова и
индустриална мощ. БАЛИЗ обаче не само че оцеля, но и се разрастна до авторитетна институция, в която са
включени общо 27 организации от цялата страна. Защото разчита на съпричастни и ангажирани хора, приели
дейността на асоциацията за своя кауза. 

"Ако нещо е направено за хората с интелектуални затруднения, то е направено от БАЛИЗ!"
– убедена е Соня Владимирова, председател на неправителствената организация. Владимирова има всички
основания да се гордее с дейността на БАЛИЗ, защото именно асоциацията, а не държавата, проправя пътя към
по-добър живот за хората с умствени затруднения – БАЛИЗ създава първите услуги за деца, първите услуги за
възрастни, първите защитени жилища, първа извежда хора от институции, прави първите опити за включващо
образование. Днес, 30 години по-късно, тези неща се приемат за даденост, но всъщност са постигнати след много
битки, труд и усилия. 
"Първите услуги за деца в страната бяха организирани от нас в Пазарджик. Минаха години и един ден,
когато стоях пред дневния център, си спомних как подозрително ни гледаха хората от квартала, когато
започнахме работа. И как промениха отношението си буквално за седмица. Спомнях си как заведохме децата
за пръв път на ресторант и заведението се опразни, а на третия път хората от ресторанта станаха и ни
помогнаха да вкараме количките вътре". Тези истории, които показват смисъла на БАЛИЗ, дават сили и надежда
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на Соня и на нейните колеги да продължат нелеката си работа.
Началото "Истината е, че никой не може да каже какъв е бил конкретният повод за създаването на
организацията", казва Владимирова в отговор на въпроса какво е провокирало учредяването на БАЛИЗ.
Асоциацията е създадена преди 30 години от университетски преподаватели, родители на деца с интелектуални
затруднения и професионалисти. 
Първоначално организацията се е казвала "Национално дружество за подкрепа на лица с умствена изостаналост".
Част от учредителите буквално са обикаляли страната, за да се срещнат с родители и така създали голяма мрежа
от клонове в цяла България. След нейното разрастване, Общото събрание на организацията взема решение
клоновете да се регистрират като самостоятелни юридически лица, за да работят по-ефективно и да могат да
отговарят на специфичните потребности във всеки регион. И Националното дружество прераства в БАЛИЗ. 
И днес асоциацията остава едно семейство, в което всички се чувстват много близки – голяма общност от
професионалисти, отдадени на работата си, и от родители, които не чакат институциите, а вземат живота в свои
ръце. "Това наистина е различна организация", казват запознатите с дейността на БАЛИЗ. 

"Когато създадохме първия дневен център и първото защитено жилище в страната, тези услуги не бяха
регламентирани от закона, това беше още 1995 г.", припомня си първите стъпки Соня Владимирова. Тя си
спомня и как, като влезли със своите планове в социалното министерство, един експерт им се скарал: "Какви
са тия глупости, какъв е този психолог във вашия щат, какъв е този логопед? Къде ви е парнаджията? Къде
ви е перачката?". 

"В онези години грижата на държавата за хората с увреждания се свеждаше до оцеляването им – да бъдат
нахранени и подслонени някъде. А психолозите и логопедите се приемаха като "излишни екстри". Затова
имаше огромна потребност от организации като БАЛИЗ, които да напомнят, че на хората със затруднения
не им трябва само хляб, те имат нужда от много повече подкрепа, за да живеят достойно". 

Първото защитено жилище страната е създадено то БАЛИЗ в Пазарджик

И БАЛИЗ продължи да надгражда След като се откриват първите два дневни центъра за деца с интелектуални
затруднения – в Пазарджик, а после и в Благоевград – родителите и професионалистите в цялата мрежа бързо
научават какво и как трябва да се направи и започват да разкриват такива услуги в своите региони. БАЛИЗ
финансово и логистично е подкрепила създаването на дневни центрове и защитени жилища почти в цяла
България – Тетевен, Горна Оряховица, Севлиево, Варна, Видин и още много.
След като се откриват първите два дневни центъра за деца с интелектуални затруднения – в Пазарджик, а после и
в Благоевград – родителите и професионалистите в цялата мрежа бързо научават какво и как трябва да се
направи и започват да разкриват такива услуги в своите региони. БАЛИЗ финансово и логистично е подкрепила
създаването на дневни центрове и защитени жилища почти в цяла България – Тетевен, Горна Оряховица,
Севлиево, Варна, Видин и още много. 
После БАЛИЗ започва да работи за включващото обучение на децата с интелектуални затруднения.
Асоциацията финансира щата на първия ресурсен учител, за да покаже как могат да се случват нещата. През
годините децата на БАЛИЗ растат, а с тях растат и се променят и техните потребности. А асоциацията е на своя
пост, за да ги поосрещне. 
Сега на преден план са трудовата и житейската реализация на хората с интелектуални затруднения. Различни
организации на БАЛИЗ хвърлят много усилия, за да осигуряват трудова заетост на своите потребители в
социални предприятия или чрез различни обучения. Създадена е и мрежа на самозастъпници, която учи хората
с интелектуални затруднения как да се застъпват сами за правата си. В тяхна подкрепа БАЛИЗ организира Дни на
способностите, Парламент на застъпниците, кампании като "Родени готови" за снемане на запрещението.

Фестивал на способностите, септември 2022 г., Велико Търново

Фестивал на способностите, Пловдив, 2019 
Невероятната мрежа "БАЛИЗ не са тримата човека в офиса. БАЛИЗ е цялата тази мрежа от всеотдайни
родители и професионалисти, и всичко, което сме правили през тези 30 години, всички организации, които
проправят пътя към по-достоен живот за хората с интелектуални затруднения", категорична е Соня
Владимирова. Тя говори с огромна благодарност и признателност за всички организации и за техните усилия,
които нерядко заместват държавата. 
А как се върши работата на цяла държава, показват хора като Мария Недялкова от Ловеч, създател и
председател на сдружение "Закрила", Любка Александрова от Видин, Златка Грудева и Мариана Василева от
сдружение "Егида" Пазарджик с активната си дейност по включващото образование, Мария Методиева с "Чудната
градина" от Добрич, фондация "Светът на Мария" с добрия модел на подготовка за трудова заетост, книжарницата
на Кремена Стоянова и сдружение "Паралелен свят" в Пловдив. Всички те създават условия за житейска
реализация на порасналите вече деца с интелектуални затруднения. 
А пред асоциацията е поредният голям връх за изкачване. Повече от 10 години БАЛИЗ се бори за сваляне на
запрещението и замяната му със система от мерки за подкрепа на хората с интелектуални затруднения.
Кампанията се провежда заедно с Българския център за нестопанско право и е подкрепена от други организации
на хора с увреждания. 
Сега хиляди българи с интелектуални затруднения и психични проблеми са поставени под запрещение и не им е
разрешено да работят, да се женят, да гласуват, да имат достъп до финансови средства. Конвенцията за



правата на хората с увреждания на ООН изисква всички форми на запрещение да бъдат отменени, но въпреки
това запрещението продължава да бъде наложен модел в България. 
БАЛИЗ настоява за отмяна на запрещението и заместването му с подкрепено вземане на решения. Не друг да
решава вместо човека с увреждане, а самият той с подкрепа да взема решенията, които го засягат, обяснява Соня
Владимирова и е категорична: Запрещението трябва да бъде отменено, защото отнема на хората всички
граждански права! 
Докато върви битката за законодателни промени, различни организации от БАЛИЗ водят съдебни дела по
конкретни случаи. Най-много свалени запрещения по съдебен път има в Добрич, където Мария Методиева от
години води битки за хората с интелектуални затруднения
А какво представлява БАЛИЗ за своите организации, разказва Любка Александрова, ръководител на видинската
структура за лица с интелектуални затрудненияЛюбка Александрова: БАЛИЗ оказва безценна подкрепаЛюбка
Александрова е майка на дете с интелектуални затруднения, като повечето активни членове на БАЛИЗ. През 1989
г., след университета тя се връща във Видин с 3-годишната си дъщеря, а година по-късно детето е диагностицирано
с аутизъм. По това време в обществото няма информация за тази диагноза и за отглеждането на деца с аутизъм,
затова Любка започва да търси други родители. Намира още една майка, с която продължават да работят и до
днес. 
Двете създават регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения, клон на националната
организация. През 1996 г. дружеството е регистрирано като самостоятелно юридическо лице. "Тогава нямаше
европейски програми, нямаше интернет, нямаше откъде да получим информация и опит. За всичко това
през първите години разчитахме на подкрепата на различни чужди организации. Ние имахме щастието да
си партнираме с една ирландска организация, след това с една английска, които работят с хора с
увреждания. От тях се учехме, а това, което видяхме там, все още го нямаше в нашето законодателство.
Там видяхме как работят социалните доставчици, какви услуги има за хора с увреждания", припомня си Любка
Александрова.
През годините тяхната организация е развивала различни проекти за подпомагане на семейства и хора с
увреждания, работила е в тясно сътрудничество с детски домове в региона, докато законодателството най-после
дало възможност за разкриване на услуги в общността. "През 2005 г., когато стана възможно, взехме първия
лиценз и започнахме да предоставяме услуги. Първото, което направихме, беше да разкрием защитено
жилище. Трябваше да купим къща, защото общината не ни предложи нищо подходящо", припомня си Любка
Александрова. Организацията искала за защитеното жилище празна детска градина, но общината продала
сградата. 
Сега видинската организация има три защитени жилища и един дневен център, и всички сгради са нейна
собственост, нищо не са получили даром от местните власти. В защитените жилища са настанени общо 18 души,
най-възрастният от които вече е на почти 60 години. "Това ни кара да се замисляме за бъдещата ни дейност,
защото част от резидентите ни вече наближават пенсионна възраст, а с това се променят и нуждите им.
Броят на възрастните хора с интелектуални затруднения все повече ще се увеличава", коментира
Александрова. 
Хората от Регионалното дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения – Видин
А след като услугите вече се наложили като грижа, Любка и Соня Владимирова започнали подготовка за
следващата битка – срещу запрещението. "След като нахранихме и настанихме хората, със Соня решихме да се
прогрижим и за техените прав", казва Александрова. И вече 10 години работи по проекта за отмяна на
запрещението. В повечето страни се практикува подкрепеното вземане на решения, но в България запрещението
все още е в сила, ядосва се Александрова.
Под натиска на организацията е подготвен проектозакон, който обаче така и не е видял бял свят – или не го внасят
за разглеждане в комисии, или парламентът се разпуска предсрочно. "И подписки сме правили, и кампании сме
правили, и нищо", казва с огорчение Любка Александрова. Проблемът със запрещението става още по-сериозен
сега, когато деинституционализацията за възрастни тепърва започва. "Много от хората в домовете направо са
слагани под запрещение, без дори да има нужда за някои от тях. Веднъж попаднали там, те автоматично
попадат и под запрещение", коментира Александрова.
"БАЛИЗ върши изключително сериозна работа чрез подобни проекти, но всички те са само средство за
постигане на целите на организацията – да осигури достоен живот на хората с умствени затруднения",
казва Любка Александрова. Според нея, асоциацията е много по-ценна за своите членове с подкрепата, която се
оказва вътре в общността.
"Още от самото начало БАЛИЗ беше много нужна на родителите, за да могат да намерят други като тях и
да разберат, че не са сами. Това беше най-ценното! БАЛИЗ помогна на родителите да се сдружават, да
намират опит и обучение. Тогава нямаше интернет и не можеше да разбереш къде какво се прави, трябваше
някой да ти покаже как работи системата в другите държави. Станахме членове на европейската
асоциация и там видяхме и нови услуги, и нови насоки в човешките права. И това беше най-ценната
подкрепа на асоциацията – хората да разберат, че има и други като тях и като се съюзят, могат да
променят нещата", коментира Александрова
През годините БАЛИЗ привлича много специалисти, организира различни обучения и обмяна на опит, защото у нас
и досега има бели полета – нито медицинските сестри, нито психолозите получават обучение за работа в тази
сфера, дава пример Александрова. 
"Много беше направено за тези 30 години. Не само родители и специалисти, но и потребители от
защитените жилища ходят в чужбина, за да видят как се правят нещата. Прилагаме нови практики,
наложени в Европа, и успяваме да подобрим качеството на живот на нашите потребители. Вече се
опитваме да участваме и в разработването на закони и нормативни документи. Тези неща не бяха възможни
преди години, но просто вървяхме стъпка по стъпка", казва Любка Александрова



Благодарение на усилията на БАЛИЗ, сега нещата са различни – не е достатъчно само да нахраниш и да
подслониш хората с умствени затруднения, не е достатъчно и да ги заведеш групово на разходка. Сега за тях
трябва да се полагат индивидуални грижи и подкрепа, да се гонят индивидуални цели за всеки човек – да му се
търси работа, допълнително обучение или допълнителни занимания. "Най-после ще се отчита доколко нашите
потребители са удовлетворени. Преди никой не ги питаше дали са доволни, какво искат, от какво имат
нужда, но сега вървим в тази посока", начертава посоката Любка Александрова.
Мария Недялкова: БАЛИЗ е една голяма идея!БАЛИЗ е една голяма идея, която никога не трябва да умира – казва
в интервю пред НПО-портала Мария Недялкова, която осем години е била председател на Управителния съвет. Тя
дава пример за смисъла на БАЛИЗ със съдбата на две момчета от Могилино, които лично е извела от дома. По
това време с помощта на мрежата от институциите са изведени първите деца и младежи и са настанени в
защитени жилища. "Милен и Мишо лично аз съм ги извела от Могилино, когато бях председател на БАЛИЗ.
Нямате представа колко съм плакала тогава. Знаех, че има едно място за дете в защитеното жилище на
"Егида" в Пазарджик. Отидох за Милен и като си тръгнах, те ме изпращат двамата и искат да дойдат с мен.
И аз му казвам на Мишо, че друг ден ще му отида на гости." Мария си тръгва със свито сърце, звъни в
Пазарджик и разказва какво се е случило. От там й казват: "Ама то има две места". "Спряхме колата и аз се
разревах като малко дете. Тези две момчета в момента са прекрасни млади хора и още са там", припомня си
Мария Недялкова
Тя си спомня и усилията на БАЛИЗ за промяна на законодателството в интерес на хората с интелектуални
затруднения – как заедно с други родители през 2005 г. са ходели в Министерството на образованието и са водили
разговори за промяна на просветния закон, така че децата с увреждания да имат право да посещават училище и
да бъдат заедно със своите връстници.
Сега, според Мария, особено важни са кампанията за обучение в самозастъпничество при младите хора с
интелектуални затруднения и премахването на запрещението. Това лято Пловдив беше домакин на първото
присъствено заседание на Парламента на самозастъпниците, създаден през 2021 г. по инициатива на БАЛИЗ.
Той дава възможност на хората с интелектуални затруднения да се запознаят с това как работи политиката, как
влияе върху техния живот и какви са възможностите за реалното им участие в политическия живот. На
заседанието 25 самозастъпници, избрани за депутати, обсъждат важни въпроси за правото на труд и на
образование, за участието при вземането на решения за собствения им живот. 
.

Първото присъствено заседание на Парламента на самозастъпниците, Пловдив, юни 2022

30-ата годишнина на БАЛИЗ е повод за връщане към началото и към извървяния път, за да се направи
равносметка на постигнатото и за променения живот на хиляди хора. Годишнината е повод да си припомним за
децата със синдром на Даун, които не можеха да ходят в масово училище, за младежите с детска церебрална
парализа, които не бяха назначавани на работа, за децата аутисти, които никой не разбираше и не полагаше
усилия да разбере. 
30-ата годишнина на БАЛИЗ е повод за връщане към началото и към извървяния път, за да се направи
равносметка на постигнатото и за променения живот на хиляди хора. Годишнината е повод да си припомним за
децата със синдром на Даун, които не можеха да ходят в масово училище, за младежите с детска церебрална
парализа, които не бяха назначавани на работа, за децата аутисти, които никой не разбираше и не полагаше
усилия да разбере. 
Но за 30 години борба БАЛИЗ успя да промени техния живот. И вече никой не говори за милостиня и
благотворителност, когато става въпрос за хората с интелектуални затруднения, а се обсъждат техните права и
техният достоен живот. 
Това е мисията на БАЛИЗ, която заслужава уважение и подкрепа. 

#нпокореспонденти

С прожекция на два филма бе поставено началото на кампанията "Виждаш ли ме?" за превенция на трафика на
хора с цел трудова и сексуална експлоатация. Инициативата е съвместна работа на Националната комисия за
борба с трафика на хора и фондация "Кампания А21". 
"Целта е тези филми и информацията в тях да достигнат до повече хора и всеки един човек да види колко
лесно може да попадне във форма на трафик с цел сексуална или трудова еплоатация", сподели в предаването
"Събуди деня" по Радио Благоевград Моника Николова, директор на фондация "Кампания А21". 
"Град на призраци" и "На брега на морето" са базирани на действителни случаи. По думите на Моника Николова,
България все още се намира в първите редици в Европа за "страна-произход". "Това означава, че хора са изнесени
за чужбина с цел трудова или сексуална експлоатация", обясни Николова. Тя бе категорична, че обществото
трябва да се замисли, поинтересува и информира къде е България, какви са признаците за това човек да попадне
в някаква "схема" за трафик на хора. 
Важен момент, който хората трябва да знаят, по думите на специалистите, е Националната телефонна линия за

Заглавие: Стартира кампанията "Виждаш ли ме?" за превенция трафика на хора
Дата: 27.10.2022 11:36
Медия: Радио Благоевград

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101727032/startira-kampaniata-vijdash-li-me-za-prevencia-trafika-na-hora


борба с трафика на хора: 0800 20 100. Тя е анонимна, безплатна и всеки може да се обади, за да подаде сигнал. 
Подробности за кампанията и борбата с трафика на хора, чуйте в следващия разговор с Моника Николова. 

Събитието се провежда в подкрепа на деца и млади хора в неравностойно положение

На 29 октомври 2022 г. за 17-та поредна година фондация "Сийдър" събира дарители, приятели и поддръжници,
които да подкрепят каузата на организацията по време на традиционния и благотворителен бал.

От създаването си през 2005 г. организацията работи последователно за осигуряване на по-добра грижа и
качество на живот на деца в неравностойно положение в България. За тези 17 години децата, за които фондация
"Сийдър" пое грижа, пораснаха и станаха възрастни хора. Но организацията продължава да следва
първоначалната си мисия и да спомага за промяна на обществените нагласи към хората в неравностойно
положение, за промяна на държавните политики в социалната сфера, за осигуряване на достоен живот и
качествена грижа за онези, които се нуждаят от подкрепа през целия си живот.

Снимка: Smailka Photography

Благотворителният бал на "Сийдър" е едно от събитията, с помощта на които организацията успява да набере
средства за осигуряване на качествена грижа за децата и възрастните, за специализирани терапии, от които се
нуждаят те, за образователна подкрепа, летни лагери и др. Събитието се реализира с помощта на спонсори и
партньори, а това позволява всички набрани средства по време на благотворителния бал да бъдат инвестирани в
директната работа с децата и младите хора в деветте центъра, които фондацията управлява.

Домакин на благотворителния бал ще бъде хотел Хаят, а като водещ на програмата безвъзмездно се включва
актьорът и режисьор Благой Бойчев. По време на вечерта гостите ще имат възможност да участват в специален
благотворителен търг, чрез който да подкрепят конкретна нужда – летен лагер, специализирана люлка за деца с
увреждания, конна терапия за деца и млади хора с тежки физически и интелектуални увреждания, лекарства,
транспорт до училище, материали за арт терапия и други.

Снимка: Smailka Photography

По традиция на събитието ще има благотворителна игра, а наградите за нея са осигурени безвъзмездно от
партньорите на организацията: Концертен комплекс България и Софийска филхармония, Винарска изба
"Боровица", Магазин "Дар от боговете", Dabov Specialty Coffee, Amuse Bouche, Sircrow, Жирокоптер България, Sail
with me BG, хотел Гела и Смайлка Фотографи.

Спонсори на събитието са CMS София, Фондация "Комунитас", Фондация "Америка за България", Dundee Precious
Metals, AG Capital.

Медийни партньори на събитието са: БНР, Дарик Радио, Капитал, Дневник, Mediapool.bg, Успелите.

Информация за фондация "Сийдър":

Фондация "Сийдър" е българска неправителствена организация, създадена през 2005 г., която работи за промяна
на държавните политики и обществените нагласи към децата и възрастни в неравностойно положение.

Фондацията управлява 9 социални услуги и сме най-големият НПО доставчик на резидентна грижа за деца с
увреждания в България.

Току-що с квалифицирано мнозинство, в чиято основа е политическата група на ГЕРБ-СДС, Столичният общински
съвет учреди безвъзмездно право на ползване върху имот - самостоятелна едноетажна сграда към жилищен блок
за осъществяване дейността на фондация "ЗА ДОБРОТО". Това написа във Фейсбук профила си Малина Едрева.

"Като благодарим на представителите на гражданския сектор за голямата ангажираност в работата за социална
адаптация на хората, търсещи убежище в града ни, използвам повода да обърна внимание на Kremena Kuneva, че
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ГЕРБ-СДС е конструктивна политическа сила. Очаквам извинение за политическите оценки и обобщения. Защото
хора много и различни, но обобщения и етикетиране водят до разделения и омраза", посочва още тя.

В Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански" на 27
октомври беше открита училищната библиотека, създадена с дарения на старозагорци. На тържественото събитие
дойдоха много гости, които подариха книги за новото начинание. Отец Йордан и отец Иван отслужиха празничен
водосвет. Ученици разказаха за развитието на библиотечното дело в България, както и за първия Закон за
съхраняване на книгите.

"Всичко това дължим на съвременните будители на Стара Загора" - обяви общинският съветник Ваня Михайлова,
инициатор на идеята.

Зам.-кметът Иванка Сотиров благодари на присъстващите и приятелите, които са помогнали и подкрепили идеята.
"Поводът, който днес ни събира, е признанието към съвременните будители. Малцина обаче са като Ваня
Михайлова" - каза Иванка Сотирова. Нека младите хора в бъдеще да бъдат наши последователи" - пожела зам.-
кметът.

"Много се вълнувам, защото виждам сбъдната една своя мечта. Решението беше взето, когато на 15 септември
откривахме първата учебна година. Тогава подарих една книга "1000 причини за се гордеем, че сме българи" и
казах, че това е първата книга за бъдещата библиотека, Четете, учете и пазете Стара Загора, пазете името на
Стара Загора!" - призова Ваня Михайлова.

www.infoz.bg

На 25 октомври 2022 г., в детска градина "Братя Грим" в София бе открита иновативна детска площадка,
финансирана от фондации Villum и Velux по проект "Реформа на образованието в ранна детска възраст в Източна
Европа - България" и проект "Документиране на реформата на грижа за децата в България" на Сдружение
"Еквилибриум". Проектът за реформа в образованието е в партньорство с "VIA University College", Дания. Той
стартира през януари 2019 година и вчера бе неговия символичен край, който обаче дава едно ново смело начало
за децата, родителите и педагозите в детска градина "Братя Грим", а надяваме се, това да послужи като модел за
реформиране на детските градини в цялата страна. 
Общата цел на проекта е развиване и подобряване на компетентността, уменията и знанията на персонала в
детска градина "Братя Грим" в полза на качеството на живот на децата и тяхното развитие, както и обширно
обновяване на закрити и открити площи, инвестиции в ново оборудване, приобщаване на родителите и
консолидиране на тяхната подкрепа. Проектът стартира с посещение на екипа на детската градина и екип на
"Еквилибриум" в Орхус, Дания за запознаване не само с с успешния датски модел на педагогика в ранното детство,
но и за докосване до реалната практика там с посещение на множество детски градини и ясли. 
Това донесе огромно вдъхновение за педагозите от "Братя Грим", но промяната нямаше да е възможна, ако тя не
беше подкрепена и с 28 обучения на всички педагогически и медицински специалисти, както и за помощник-
възпитателите на детската градина от преподаватели от ВИА колеж в продължение на три години. Успоредно с
това стартира и преобразяването на дворното пространство на градината и превръщането му в едно ново място за
игри и приключения на децата в среда от естествени материали и с нови подходи. 
Изключителната мотивация на екипа на детската градина "Братя Грим" за прилагане на наученото от датските
колеги доведе до множество промени в цялостния облик на детската градина както като среда, така и като
взаимодействие по нов начин с децата. Ето само част от постигнатите резултати до момента, споделени от екипа
на "Братя Грим":Хранене
Децата имаха изградени навици за самообслужване по време на хранене. То се изразяваше в самостоятелно
отсервиране след хранене. 
Промяната сега е активно включване в подготовка на масата за хранене, самостоятелното сервиране на храната
от децата, използване на купи и блюда, от които децата сами разсипват храната си и кани, от които сами сипват
вода и чай. Продължават да отсервират и помагат при почистване след хранене.Игра навън Стремим се децата
максимално да играят навън. Досега за игра навън децата използваха играчки за пясъчника, топки и обръчи.
Наред с това играеха различни организирани игри.
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Направихме голяма промяна в игрите на децата на двора, като ги стимулираме да играят с пясък, кал, вода и
естествени материали в различни метеoрологични условия. Децата се чувстват щастливи и свободни да изучават
света и заобикалящата ги среда. Тази свобода на децата да играят е нещото, което най-много ни хареса да видим
в датските детски градини и след видяното, с увереност споделяме на родителите, колко важно е децата да
откриват собствените си възможности и да развиват социалните си умения точно по този начин. Също така
организираме допълнителни занимания и хранене навън, когато естеството на храната
позволява.МузикатаМузиката е неразделна част от ежедневието на децата. Слушаме музика, подходяща за
възрастта им, пеем песни. Сега вече звучи класическа музика през деня. Промяната е използването на музиката в
малко по-различен аспект. С децата играем ,,Калипсо", използваме картонени твърди чаши и пеем ,,Га, галоп" –
премествайки чашата към съседното дете в посока, обратна на часовниковата стрелка (като цел тук ни е да
направим подготовка за писане). Използваме мелодия чрез импровизиране като начало или край на дейност.
Например: пеем 1, 2, 3, всичко прибери; 1, 2, 3, за кръг се приготви, 1, 2, 3, в кръгчето седни и т.н. 
Закупихме по проекта различни детски музикални инструменти, които да са на разположение на децата по всяко
време, за да могат да играят и свирят, когато желаят. Използваме като музикални инструменти кофи, дървени
лъжици.Кътове за игра и четенеПо време на посещението ни в детските градини в гр. Орхус успяхме да съберем
много впечатления и вдъхновение за промяна на средата и цялостното отношение към играта и децата. Много ни
хареса, че почти във всяка детска градина имаше кът с възглавници за четене на книги и други занимания на
децата, затова в някои от групите направихме подобни на тези, които ни харесаха. 
От само себе си дойдоха идеите за промени в интериора на групите, които включват:
– премахване на голяма част от пердетата
– намаляване на излишните играчки и акцент върху тези от естествени материали
– осигуряване повече пространство за свободна игра
– творчеството на децата като част от интериора. 
Другата промяна, която направихме е да обособим кътовете за игра в занималнята, съобразявайки се с датския
начин на подреждане на групите. С малки модули отделихме пространствата в занималнята и направихме
следните кътове за игра: магазин, кухня, фризьорски салон и бебе-център. В съседно помещение направихме
кътове, в които да играят момчетата. Там има: работилница, джаги, различни конструктори и гаражи. 
Смятаме, че децата на по-малки групи играят по-добре, не проявяват агресия помежду си и изпитват удоволствие
от играта.Педагогическо взаимодействиеНай-голямата промяна извършихме именно тук, в процеса на
педагогическо взаимодействие и общуването с децата, защото е въпрос на промяна на личните нагласи. Водеща е
идеята да сме чувствителни към детската гледна точка и да следваме детската инициатива. 
В българските детски градини използваме фронтален метод за взаимодействие с децата. Сега вече всички се
стараем да променим своята позиция спрямо тях. Стараем се да сме до тях и да бъдем на тяхното ниво (седнали
на земята или на столче до тях). Стараем се контактите ни да бъдат очи в очи. 
Работата във всички тези направления продължава да се развива и надгражда, както споделиха от екипа на
детската градина на вчерашното тържество. 
Детската площадка бе открита от датските колеги, както и от много гости на тържеството, представители на
местната власт в София, РУО на МОН София, учители и директори на други софийски детски градини, които не
само проявиха любопитство за целия процес по проекта, но и изявиха огромно желание този модел да бъде
мултиплициран в техните заведения, убедени, че това е по-добре както за децата, така и за техните родители, а и
дава множество нови възможности и предизвикателства пред педагогическите екипи. 
На откириването бе представен трейлър на филм, който се израбтова от Арена Медиа, Русе, който предстои да ви
представим съвсем скоро. 
Усилията ни от тук нататък като организация ще бъдат насочени към популяризиране на този нов модел на
образование в ранна детска възраст в цялата страна, съвместно с нашите приятели и съмишленици – екипът на
детска градина "Братя Грим", на които благодарим за упоритостта, последователността и огромната любов към
децата! Дължим огромна благодарност и на родителите, които са подкрепящи целия този процес и без чието
активно участие нищо от това нямаше да е възможно. Промяната би била възможна само с тяхното съдействие. 

Иван Димов, изпълнителен директор на The Steps
The Steps започна като инициатива на фондацията Single Step преди две години - колко стъпки извървяхте през
този период досега?

- Поговорката гласи, че едно пътуване от 1000 мили започва с първата стъпка. Основаването на фондацията и
предоставянето на цялостни услуги за подкрепа за ЛГБТИ общността в България бе тази наша първа стъпка, след
което се фокусирахме върху социалното ни предприятие - The Steps. Тъй като съм запален маратонец, ще
доразвия метафората: въпреки че бягането привидно е много индивидуален спорт, по пътя черпиш вдъхновение и
енергия от подкрепата и помощта на много хора, както и в нашия случай: въпреки всички трудности, свързани със
създаването на The Steps - финансиране, ремонт, стартиране в несигурната обстановка на ковид ограниченията,
знаехме, че сме на прав път заради многобройните ни партньори, приятели и клиенти, които повярваха в нас от
самото начало.

Заглавие: Мястото, което среща хората с различни идеи
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На пазара е втората книга от поредицата "Въпросът за развода. За деца и родители".

"Книгата дава възможност да се говори за трудни теми. Дава се възможност на родителите да използват думи, с
които детето да ги разбере. Тя е средство за подпомагане на работата вкъщи, но не замества консултацията със
специалист". Това каза пред БНР психотерапевтът Калина Йорданова във връзка с книгата на фондация "Кожа –
платформа за психично здраве".

"Родителите най-добре познават детето си, ние можем да улесним разговора, като им помогнем да го направят
по-синхронен, по-включващ преживяването на самото дете. Един фокус на нещата е да се свали отговорността,
която вероятно детето преживява", допълни Борислава Мечева, системен психотерапевт.

Йорданова посочи, че тази сесия е за родителите, за да могат те да изработят наратив, в който се чувстват
комфортно, за да бъдат автентични пред децата си:

"Независимо дали родителите избират да говорят, или не, едно съдържание не може да бъде укрито, то е в
жестовете, в емоционалните реакции, в мълчанието. Тогава децата са по-склонни да изработят фантазия за
онова, което не знаят, отколкото да са във версията на реалността. Понякога тази фантазия може да е по-
плашеща. Затова обличането на преживяването в думи позволява на детето да го символизира, вместо да
преживява сурова емоция, за която няма обяснение".

В предаването "Преди всички" Мечева подчерта, че историята трябва да бъде максимално достоверна, тъй като
децата усещат всичко.

"Децата са част от всичко това, те го чувстват. Ако комуникацията в семейството е такава, че за трудните неща не се
говори, то ще бъде трудно в процеса на развод това нещо да се промени… Не разводът или загубата причиняват
щета, а начинът, по който преминаваме през тях".

Интервюто с Калина Йорданова и с Борислава Мечева можете да чуете в звуковия файл.

В резултат на мониторинга през 2022 г. е оценено състоянието на 80 вида птици

Сред най-уязвимите видове птици в страната са насекомоядните, които намаляват с по-бързи темпове от
зърноядните. Това сочат данните в доклада за състоянието на широко разпространените видове в България за
периода 2005-2022 г. Той беше представен днес в онлайн събитие от Йордан Христов, отговорник за мониторинга
в Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

В отговор на въпрос специалистът отбеляза, че насекомоядните са птиците, които най-добре усещат промените в
средата, което ги прави добър индикатор за състоянието на средата. Намаляването им реално показва
влошаване на средата, която обитават. От природозащитната организация отбелязаха, че процесът на
намаляването на птиците, които са зависими от насекоми и безгръбначни, отразява интензификацията на
земеделието и се наблюдава в много европейски страни.

Тази тенденция може да се разглежда и като процес на влошаване на хранителната база, т.е. в наблюдаваните
райони може индиректно чрез състоянието на насекомоядните птици да се отчете, че има намаляване и на
насекомите, и безгръбначните животни, каза още Христов.

Проучването на състоянието на широко разпространените видове птици започва да се прави в България през
2004 г., тестово, а от следващата - 2005 г., се прави редовно, разказа Йорданов. Той отбеляза, че най-застрашени
през 2022 г. са птиците в земеделските райони, като за 18 години са намалели с 37 процента.

Чучулигите и сврачките, като насекомоядни видове, са сред най-драстично намаляващите, каза още Христов. Той
отбеляза, че снижаването на броя на чучулигите е повече от 50 процента в сравнение с първото редовно
преброяване през 2005 г. При сврачките свиването на броя им също е над 50 на сто. Същевременно това се
наблюдава при чинкови птици и овесарки, които са зърноядни, но тази намаляваща тенденция е с по-бавни
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темпове.

Мониторингът на широко разпространените видове птици се извършва през 2022 г. за 19-и пореден път. Той е
организиран от БДЗП като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Анализът
се базира на 245 места в цялата страна, които са броени поне три години в периода 2005-2022 г.

През 2022 г. са отчетени най-високият брой места за броене (т.нар. квадрати) за последните девет години - 122.
Най-много преброявани райони обичайно са регистрирани около големите населени места. В някои от районите
мониторингът се извършва в много дълги периоди - 13 до 16 години подред, отчете Йордан Христов.

В резултат на мониторинга през 2022 г. е оценено състоянието на 80 вида птици. Намаляващите видове са 26%,
нарастващите са 20 на сто, а тези със стабилни тенденции - 19%, 35 на сто от видовете не могат да бъдат
определени за момента.

Йордан Христов каза, че тази година са отчетени повече намаляващи отколкото нарастващи видове и тези
промени са много тревожни. Продължаваме да следим състоянието, заяви той и допълни, че имат нужда от
повече места за мониторинг, което означава да се включат още доброволци от различни райони на страната,
особено от области, в които мониторинг се извършва по-рядко, или изобщо не е правен.

Сред най-силно намаляващите видове са селска и градска лястовица, дебелоклюна чучулига, пъдпъдък, домашно
врабче. Христов отбеляза, че при домашното врабче е отбелязано намаление от 50 процента, като в предходните
години популацията се е водила като стабилна. При червеногърбата сврачка свиването на популацията е 57
процента, за кукувицата е близо 50 на сто. Намаление се отчита и при обикновения скорец.

"Сред основните причини за спада в популациите на птиците е интензификацията в земеползването -
разораването на затревени площи, премахване на синори и полезащитни пояси, както и ползването на пестициди
и хербициди", отбеляза Христов.

Видовете с най-голямо увеличение са гривяк, фазан, голямо белогушо коприварче, елов певец, славей, отчитат още
природозащитниците. Стабилни са тенденциите при гугутката, гургулицата, черешарката и голямо черноглаво
коприварче. В групата на видовете с неопределени тенденции е поставен синият синигер, сивото коприварче и
качулатата чучулига.

Преброяването на птиците е инициатива, която се прави в цяла Европа и се извършва от доброволци. В страната
ни мониторингът е в рамките на проекта "Осъществяване на схемата за мониторинг на обикновените видове
птици, като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие". Проектът е с
продължителност три години 2020-2022 и е финансиран от Предприятието за управление на дейности по
опазване на околната среда (ПУДООС, МОСВ) и е подкрепен от Изпълнителна агенция по околна среда.

Традиционните културни институции срещат модерните младежки общности

Новите младежки субкултури срещат традиционните културни институции този ноември в рамките на четвъртото
издание на фестивала Sofia Game Night.

Съботоето ще се състои на 5 ноември и обединява игрите във всички техни проявления и форми - от електронни
спортове и видеоигри, през настолни игри, шахмат, го, търсене на съкровища в градски условия, куизове,
работилници, богата филмова програма и какво ли още не.

През тази година Sofia Game Night не само излиза от границите на столицата, простирайки се в още седем града, а
и превзема нови територии, характерни по-скоро за традиционната култура - музеи, читалища, кино салони и
десетки други локации в цяла България.

Националният исторически музей, Националният политехнически музей, Народно читалище "Васил Левски 1928",
Народно читалище "Иван Вазов 2014" и Домът на киното ще бъдат превзети от гейминг субкултурата редом до
ескейп стаи, барове и клубове за настолни игри.

"Противно на някои все още битуващи стереотипи, геймърите не са затворени в себе си младежи, които
денонощно стоят в домовете си и играят игри, докато се тъпчат с нездравословна храна. Към тази обществена
група всъщност спадат изключително любопитни и интелигентни млади хора, които спортуват, интересуват се от
изкуство, ходят на театър, посещават музеи, четат много и често работят едни от най-реномираните професии.
Обединявайки традиционните културни институции с някои от най-иновативните игри, тазгодишното издание на
Sofia Game Night недвусмислено показва, че геймингът отдавна е станал част от масовата култура и има своето
запазено място в календара на обществения живот у нас" - споделя Хелиана Велинова, организатор на фестивала.

Заглавие: Културата на игрите влиза в читалища и музеи на Sofia Game Night
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През почти целия 5 ноември (от 11.00 до 17.00 часа) Националният исторически музей в столичния квартал Бояна
ще бъде домакин на интерактивното забавление "Игри в музея". По същото време Националният политехнически
музей ще организира атрактивни демонстрации по физика, както и играта "Детектив в музея".

Народното читалище "Васил Левски 1928" в София ще се включи в геймърския фестивал с турнири по Monopoly,
"Не се сърди човече" и шахмат, както и други настолни игри за деца и родители, които ще продължат от 14.00, до
20.00 часа. Турнир по настолни игри ще има и в Народно читалище "Иван Вазов 2014", като той ще продължи от
19.00, до 2.:00 часа.

Рожденият ден на известната шотландска театрална и филмова актриса и носителка на Оскар за най-добра
поддържаща женска роля Тилда Суинтън ще бъде уважен по време на Sofia Game Night с прожекцията "3000
години копнеж" в Дома на киното.

Друга специална прожекция ще разкаже на гостите на фестивала историята на Фахим Мохамед, световен шампион
по шахмат за младежи.

Желаещите да се научат да пишат книги - игри също ще намерят своето събитие в рамките на фестивала. Това е
работилница с Ал Торо, който ще им помогне да овладеят тайните на едно изкуство, обединяващо книгите и игрите.
В клуб Абордаж ще се проведе дискусията "PLAY AND LEARN - бордови игри и образование", посветена на
потенциала на гейминга да ни помага в ученето. По време на Sofia Game Night ще има дори геймърско комедийно
шоу - Gamers Standup Comedy Night by Inside Joke, което ще се проведе от 19.00, до 21.00 часа в Топлоцентрала.

В рамките на Sofia Game Night ще има специално предизвикателство чрез игри от глухи към чуващи, организирано
от партньорите на фестивала deaf.bg -обединение на три водещи организации на глухите хора - фондация
"Заслушай се", фондация "Взаимно" и Младежка организация на глухите активисти - МОГА. Ако желаете да
разберете повече за глухата общност у нас, да научите понятия и жестове от българския жестов език (БЖЕ) и да се
запознаете с нови и интересни хора, ви очакваме в галерия Credo Bonum на 5-ти ноември от 18.30 часа.

Инициативата на Samsung България предизвиква ученици и учители да приложат на практика STEM
умения и дизайн мислене, за да направят света по-добро място

До 10 ноември продължава кандидатстването в конкурса за иновативни решения на Samsung България Solve for
Tomorrow. В него могат да се включат ученици в 10., 11. и 12. клас и учители в цялата страна, които имат
възможност да променят живота на хората и общностите около тях. Всички заявки за участие следва да бъдат
изпратените през формата за участие на сайта на конкурса https://www.solvefortomorrow.bg

Желаещите да станат част от изживяването Solve for Tomorrow България трябва да сформират отбор от максимум
4 души, като задължително един от тях е учител, и да предложат иновативни решения за справяне с проблеми в
своята общност. За целта участниците следва да представят идеи, които прилагат умения свързани с наука,
технологии, инженерство и математика (STEM) и дизайн мислене, в една от следните категории: "Околна среда и
климат", "Социално равенство" и "Безопасност и здраве"

Пилотното издание на Solve for Tomorrow България преминава в 4 етапа и след края на кандидатстването следват
избор на 9 отбора полуфиналисти, менторска програма и създаване на прототип от полуфиналистите, а в края на
програмата – финално събитие за избор на победител. На него ще бъдат представени прототипите и ще бъдат
обявени победителите, които ще получат като награда продукти на Samsung.

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

Кандидатстване за участие – до 24:00 ч. на 10.11.2022 г.

Обявяване на полуфиналистите – до 21.11.2022 г. на сайта www.solvefortomorrow.bg

Менторска програма и създаване на прототип – от 22.11.2022 г. до 15.02.2023 г.

Финално събитие и обявяване на победителите – март 2023 г., гр. София.

В рамките на конкурса Solve for Tomorrow има и специална категория, насочена към учителите за създаване на
упражнения с добавена реалност (AR) с инструмента Smart CreatAR. Кандидатстването за нея може да стане до
24:00 ч. на 31.01.2023 г. на сайта https://www.solvefortomorrow.bg. До 06.02.2023 г. ще бъдат обявени 3
полуфиналисти, които също ще вземат участие във финалното събитие през март 2023 г.

Заглавие: Продължава кандидатстването в конкурса за иновации Solve for Tomorrow
Дата: 28.10.2022 12:13
Медия: Агенция Стандарт

https://www.standartnews.com/tekhnologii/prodlzhava-kandidatstvaneto-v-konkursa-za-inovatsii-solve-for-tomorrow-507696.html


Solve for Tomorrow е международна програма, част от политиката за корпоративна социална отговорност на
Samsung, която започва през 2010 г. и към момента е достигнала до 2 милиона ученици в 58 държави.
Благодарение на нея, учениците дават своя принос към обществото, като същевременно развиват критично
мислене, лидерство и интерес към STEM умения.

В България Solve for Tomorrow се развива пилотно и освен конкурса, предоставя и безплатни обучения за учители
от цялата страна по дизайн мислене и създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR. Обученията се
организират от фондация "Образование 5.0", партньор на Samsung България в този проект. Информация за
графика им може да бъде получена на сайта на фондацията.

"Екопак България" дари на община Карлово 6 000 жълти чувала за разделно събиране на пластмасови отпадъци
от опаковки. Чувалите щe бъдат разпределени между домакинствата от пострадалите от наводненията населени
места, в които се пие бутилирана вода и се генерират големи количества рециклируеми отпадъци.
Необходимо е хората да смачкват и събират пластмасовите бутилки от вода, безалкохолни и др. в жълтите чували
и да ги поставят до контейнерите за смесени битови отпадъци. След това те ще бъдат събирани, извозвани и
предавани за рециклиране. По този начин ще бъдат опазени реките и природата в засегнатите райони и ще се
помогне за предотвратяване на подобни бедствия в бъдеще.
За подпомагане пострадалите хора "Екопак България" ще дари и финансови средства, които ще бъдат
управлявани от Обществения съвет, избран от Общински съвет Карлово.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Условието е ученикът да има добър успех

Учителка от Пазарджик ще дари стипендия на зрелостник в неравностойно положение, с която да поеме
разходите му по време на кандидатстудентската кампания. Има обаче и условия, на които ученикът трябва да
отговаря.

Решението учителката по английски език в математическата гимназия в Пазарджик Любомира Сребрина взима на
своя рожден ден. За празника нейният син и пожелава да прави само добрини. Така се ражда и идеята да дари
стипендия на ученик от 12 клас в неравностойно положение.

"Знам в момента колко е напрегнат животът, колко е трудно за родителите и на децата да постигат това, което
искат. Затова реших да помогна на едно детенце в 12 клас с кандидатстудентската кампания, изпитите и
предстоящите транспортни разходи", разказа тя.

Условието към ученика, който ще получи стипендията, е да има добър успех, да няма неизвинени отсъствия и да
покаже желание за развитие. Със своя жест учителката се надява да даде добър пример не само на сина си, но и
на своите ученици.

"Те са много щастливи и се надявам един ден и те да последват моя пример, защото ние трябва да правим добро.
Като учител винаги съм казвала, че не трябва да влезем в класната стая да си преподадем урока и да излезем.
Преди всичко трябва да бъдем хора и приятели с тези деца, защото те са подрастващи, ние трябва да ги
разбираме", категорична бе тя,

Когато направи своя избор, Любомира Сребрина ще превежда регулярно определена сума пари, с която да
покрие разходите за бъдещия студент.

Вижте повече в репортажа на кореспондента ни.

Заглавие: "Екопак България" дари община Карлово 6000 чувала за смет
Дата: 28.10.2022 08:16
Медия: Карлово Еу

Заглавие: Учител от Пазарджик отпуска стипендия на зрелостник в неравностойно положение
Дата: 22.10.2022 14:31
Медия: Bulgaria ON AIR

Заглавие: Писателката Десислава Николова дари на Неонатологичното отделение

http://www.karlovobg.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=18110%3A-----6000---&catid=34%3A2009-07-15-08-58-25&Itemid=86
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/283063-uchitel-ot-pazardzhik-otpuska-stipendiya-na-zrelostnik-v-neravnostoyno-polozhenie
https://lovechtoday.eu/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8/


Писателката Десислава Николова и нейната фондация "Кажи здравей на здравето" дариха термолегло с
фотолампа, перфузори, пулсоксиметър, ларингоскоп, веноскоп за недоносени бебета и кислородни палатки на
Неонатологичното отделение на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" в Ловеч. Стойността на апаратурата за
отделението е 9800 лева, а средствата са и от млади семейства, събрани на техните сватбени тържества.

От пет години авторката се е посветила на благотворителна дейност, като закупува апаратура за неонатологични
отделения в страната. Лечебното заведение е единадесетата българска болница, която ще получи важна
апаратура, благодарение на усилията на младата писателка.

Десислава Николова и нейният проект "Подари щастие" се финансира от продажбата на авторската ни книга
"Щастлива и красива бременност като моята". Парите отиват изцяло за закупуване на кувьози и апаратура за
недоносените бебета", заяви Десислава Николова от фондацията. Партньор на кампанията е организацията
Ашомер Ацаир, които подпомагат проекта с безплатна реклама в интернет.

"От 37 години работя в това отделение и много рядко са тези хубави моменти. Дарението, което ще получим от
млади хора, е изключително ценно за нас. Получаваме неща, които досега не сме и мечтали да ги имаме", заяви д-
р Петя Станчева, началник на Отделението по неонатология. Тя изрази благодарността си към дарителите и
добави, че съвременната апаратура ще бъде от изключително голяма помощ за медиците, повечето от които са
възрастни хора.

По думите й лечебните заведения имат остра нужда и недостиг на средства, медикаменти, консумативи. "Даваме
любов, всеотдайност, труд, но ни е необходима техника за работа с най-малките бебенца. Изключително сме
щастливи за това дарение, което ще получим. Радвам се, че се дава равен шанс на нашите дечица, родени в
ловешката болница, да получават всичките качествени грижи, както в най-големите клиники в България", каза още
д-р Станчева.

Младите хора от Ашомер Ацаир споделиха, че чрез работата си в помощ на проекта, те изграждат така
необходимото критично мислене, работа в екип, лидерски умения, проактивност и активизъм.

Всеки, който желае да се включи в благородната кауза може да закупи книгата на Десислава Николова "Щастлива
и красива бременност като моята" или да направи дарение по банковата сметка, цитирана по-долу:

Банка Райфайзенбанк България;
BG86RZBB91551007379705;
Фондация "Кажи здравей на здравето";
Tитуляр: Десислава Николова
Пей пал – podari.shtastie@gmail.com

За книгата "Щастлива и красива бременност като моята"
Десислава Николова споделя своите най-незабравими 9 месеца и успя да повлияе положително на стотици
бъдещи майки да заченат, да имат по-спокойна бременност и по-леко раждане. С всяка закупена книга,
читателите допринасят за подобряването на средата в неонатологични отделения в страната, работещи с
остаряла апаратура, която създава риск от непълноценно развитие и трайни увреждания при недоносените
бебета.
Повече информация за благородната инициатива можете да откриете на страницата на Десисислава Николова –
Подари щастие във Фейсбук.

КАМПАНИИ

Дискриминация, която убива – така майката на пораснало дете с нужда от специално медицинско хранене описва
безхаберието на държавата, оставила хората с различни заболявания и тегло под нормата да оцеляват. Да
оцеляват, защото семействата им не знаят какви са подходящите медицински храни, а Здравната каса не ги
заплаща към момента, разказва Боряна Драганова, майка на 23-годишната Елена.

Заради хора като Елена, неправителствени организации и общността на майките на деца с увреждания, които

Дата: 24.10.2022 15:04
Медия: Ловеч днес.EU

Заглавие: Родители и НПО организации с искане НЗОК да заплаща специалната ентерална храна на хора с
увреждания
Дата: 21.10.2022 18:55
Медия: Българско национално радио

https://bnr.bg/post/101724459/roditeli-i-npo-organizacii-s-iskane-nzok-da-zaplashta-specialnata-enteralna-hrana-na-hora-s-uvrejdania


протестираха преди години срещу системата, изпратиха писмо до служебното правителство, парламентарно
представените партии и Националната здравноосигурителна каса, в което настояват за спешни действия за
осигуряване на лесен достъп до медицинска храна за всички нуждаещи се у нас, а техният брой не е ясен, тъй като
няма регистър на хората с такива нужди.

Елена е на 23, а тежи само 20 килограма и то в добрите периоди, когато не е болна. Диагнозата ѝ е тежка
церебрална парализа, има множество увреждания, натрупани през годините.

"Тези килограми са несъвместими с живота", разказва майката Боряна:

"За мозъка тези 20 килограма на тези 23 години е като сигнал за анорексия. Така се спират други органи и
системи, въобще доста сложна е връзката, като един човек расте на години, но не расте нормално на килограми".

Елена все още може да приема пасирана храна през устатата, но заради ниското тегло има и гастростома -
тръбичка, през която се вкарват храна и лекарства директно в стомаха.

Проблемът от една страна е финансов, тъй като тези храни не се заплащат от Здравната каса за пълнолетни.
Едно хранене струва 5 лева, което според изчисленията на Боряна означава около 500 лева месечно. Към този
разход се добавят и консумативите за гастростомата.

"Към момента висококалорийните специални медицински храни се купуват с дарителски средства", разказва д-р
Антоанета Тончева – биолог и член на общността "Мостове" – неправителствената организация, инициирала
писмото, изпратено до здравните власти и до парламентарно представените партии. То е подписано от
Националната мрежа за децата, лекари и граждански активисти, които подкрепят намирането на решение за
максимално улеснен достъп до медицински храни за нуждаещите се.

В писмото се настоява за нормативни промени - кодовете за трите вида малнутриция – буквално недохранване
поради невъзможност за усвояване на храна – да се добавят към основната диагноза на даден човек, обясни д-р
Тончева.

Другите искания са за актуализиране на списъка на специалните храни за медицински цели, заплащани частично
или изцяло от здравната каса, както и за създаване на регистър на пациентите, имащи нужда от медицинска
храна. Това ще улесни планирането на нужните средства и ще осигури пълноценно хранене за много хора, чиито
семейства в момента се чудят как да осигурят оцеляването им..

Според Боряна е нужно у нас да има специални центрове, в които медицински екипи да насочват семействата на
такива хора към подходящата за състоянието им храна, а държавата трябва да сключи договори за доставка на
такива храни, каквито има във всички нормални по думите на майката държави.

"Проблемът се подхвърля от няколко правителства, а реални действия няма", споделя д-р Тончева, а в това време
хора у нас умират от глад. От здравното министерство съобщиха за "Хоризонт", че вече е сформирана работна
група, която да се заеме с решаване на проблема. Според д-р Тончева важно е тази група да има план с
реалистични срокове и отговорници, а цялостната промяна е възможна за месеци, стига да има политическа воля.

От звуковия файл можете да чуете целия репортаж на Елена Бейкова.

Фондация "Грижа за живот" подкрепи с информационна кампания жените

От Илияна Ангелова

С много позитивна енергия, усмивки, полезна информация и настроение мина информационната кампания на
фондация "Грижа за живот България", която се проведе днес пред Дома на младоженците в Пловдив. Десетки
граждани дойдоха на събитието, за да проявят съпричастност и подкрепа на всички, свързани с болестта рак на
гърдата и с присъствието си да покажат на тях и семействата им, че не са сами в изпитанието, пред което са
изправени.

Старт на кампанията даде основателят на събитието и създател на фондацията Ивелина Радева, която е
преборила болестта. Тя отправи апел към всички присъстващи за редовна профилактика, защото открит навреме,
ракът на гърдата не е присъда, а само диагноза.

"Моето желание е не само в месеца на рака на гърдата да правим такива информационни кампании, а през
цялата година. Искам заедно, ръка за ръка, да предем доброто на колкото може повече хора", каза в
обръщението си Ивелина.

Заглавие: 300 розови балона полетяха над Пловдив за жените с рак на гърдата
Дата: 22.10.2022 17:45
Медия: Марица

https://www.marica.bg/plovdiv/zdraveopazvane/300-rozovi-balona-poletqha-nad-plovdiv-za-jenite-s-rak-na-gardata


Кметът на район "Централен" Георги Стаменов, с чиято подкрепа се проведе събитието, се обърна към
присъстващите с думите: "Благодаря на всички, които полагате усилия за превенция на заболяването. Убеден съм,
че с общи усилия ще успеем да намалим рисковете от разпространението му с повишаване на здравната култура
на хората. Знайте, че в лицето на район "Централен" и Община Пловдив имате един партньор, приятел и
съмишленик". С негова подкрепа вечер каменните листа в градинката пред Дома на младоженците ще са
осветени в розово в знак на съпричастност към болните от рак на гърдата.

Сред официалните гости на събитието беше д-р Парашкев Цветков - мамолог, хирург, онколог с над 36 години в
областта на заболяването и специалист в профилактиката й, който подкрепя всяка кампания на Фондацията.

" Всички вие и ние – лекарите, не сме от двете страни на бариерата. Нашата обща кауза е здравето, то не е нито
бизнес, нито политика, то е грижа за живот. Ние сме тук, за да ви кажем на достъпен език кое, какво, кога и как
трябва да се направи. С тази цел направихме Ръководството, което всеки ще получи безплатно", каза д-р Цветков.
Той подчерта, че жените не трябва да се страхуват за външния си вид. " Лечнието на рака на гърдата не е
осакатяващо. В хирургията на Онкодиспансера вече имаме достатъчно опит да възстановим естетичния вид на
жените и те да имат самочувствието, че не са по-различни отпреди", каза лекарят.

Онкологът д-р Ваня Балева акцентира и призова мъжете също да се преглеждат.

"Мъжете, също боледуват от рак на гърдата и при тях заболяването протича много тежко и сложно. За рака трябва
да се говори честно, без страх, срам, открито и с прости думи. Проверявайте се и запомнете, че ракът на гърдата
не е само женска болест", призова лекарката.

За необходимостта от психологична помощ напомни Елена Атанасова - онкопсихолог, която над 13 години работи в
Онкологичния диспансер.

"Ние бяме едно от първите болнични заведения, в които се работи не само с тялото на пациента, но и с неговата
психика. Психиката влияе на здравето. Затова в нашата болница вече обучаваме и студенти, които работят с
онколозите. Запомнете, че това, което не ви кара да се чувствате добре, е като дреха, която винаги можете да
съблечете", каза психоложката.

Надя Танева – директор "Социално подпомагане", припомни, че пациентите имат подкрепата както на различните
организации и лекарите, така и на държавата.

Безплатно мобилно приложение представиха дамите от Сдружението на жените мотористи "Ем Пауър България",
които редовно участват в благотворителни кампании в цялата страна. Въпреки студеното време те дойдоха с
моторите си от Търново, София и други градове в страната.

"Мобилното приложение е създадено от д-р Василева от Българско дружество за борба срещу рака на гърдата. С
него всяка жена след операция, може да си проверява показателите, диетата, да прави консултации с диетолог, а
след като се качат всички епикризи и изследвания, ще има възможност за консултации по всяко време с психолог
и онколог," каза г-жа Малинова от Сдружението.

Спонсори на Информационната кампания бяха фирмите "Пиер Фабр България" и "Ревита".

Полина Ангелова, представител на дерматологичната фирма Пиер Фабр България, чиято марка за медицинска
козметика е AVEN, представи сериите, които са подходящи за болните от рак на гърдата.

"Компанията е пионер в онкологията и произвежда козметика, свързана с последствия по време и след лечение
на онкологични заболявания. След терапиите се появяват странични явления, които засягат ноктите, кожата и
косата като сърбеж, сухота, лющене, дискомфорт на кожата и за тези проблеми имаме цяла серия. Имаме и гел за
следоперативно намаляване на белезите. Козметиката е медицинска, без консерванти и се предлага само в
аптеките", каза представителят на фирмата.

Отпечатването на безплатното Ръководство е благодарение на спонсорството на фирма "Ревита" . Те представиха
своя продукт "Мешима", наречен на едноименната лечебна гъба, от която е съставен. Препаратът се използва за
превенция сред рисковите групи на голяма част от видовете карциноми. То намалява токсичността на
химиотерапевтиците, използва се при имунен дефицит и тежко изтощение в резултат на инфекциозни и
онкологични заболявания.

Всички участници получиха подаръци с продукти на "АVEN", огледала за дамска чанта и чадъри с логото на
фондация "Грижа за живот" и безплатното ръководство на д-р Цветков. Витамини на фирма "Ревита" получиха
участниците, участвали в томболата на кампанията.

Тържествената част приключи с пускането на 300 розови балони за всички жени, които не са успели да се
преборят с рака и да напомнят, че профилактиката е най-важната за добрия изход от болестта.

Жените мотористи пък по традиция пуснаха розов дим в знак на подкрепа и съпричастност.

Поздравителен адрес за подкрепа изпрати г-жа д-р Веселка Христамян - председател на постоянна комисия по
Здравеопазване и социални дейности при Общински съвет-Пловдив:



"Поднасям своите поздравления към организаторите за събитието фондация "Грижа за живот" с призив " Огледай
се отвътре" и медийния партньор вестник "Марица" - Пловдив !Информираността на гражданите е един от важните
фактори за превенция срещу заболяванията. Особено онкологичните такива.Профилактиката им е единственият
най-сигурен начин за ранна диагностика, водеща до максимално ефективно лечение. Може да спаси човешки
живот.

Радвам се, че водещите специалисти онколози от Комплексен Онкологичен център-Пловдив продължават и след
акцията в лечебното заведение да бъдат в помощ и подкрепа на съгражданите ни!", се казва в него.

За поредна година медиен партньор на събитието беше вестник "Марица".

Снимки: Валентина Биларева

Доброволците от инициативата "Бъди човек" обявиха поредната благотворителна кампания за набиране на
хранителни продукти и средства за подпомагане на самотни възрастни хора и многодетни семейства в Ямболска
област.

Събраните дарения ще бъдат предоставени в навечерието на Рождество Христово. Очаква се в благотворителната
акция отново да се включат над 20 доброволци, предимно ученици и студенти. Деян Христов, който е участник в
предишни кампании споделя:

"Удоволствие доставят усмивките на децата, които ни посрещат, на възрастните хора, които са изоставени. За
съжаление има моменти, в които се прибираме доста натоварени психически, но така или иначе сълзите им са от
радост и затова на следващата година пак се връщаме там".

Даренията се събират до 13 декември, като пунктовете са обявени на фейсбук страницата "Бъди човек – област
Ямбол". Могат да се даряват и предмети за бита и вещи от първа необходимост.

В предходните 17 кампании са подкрепени над 2500 жители в над 100 населени места в Ямболска област.

На фона на растящата инфлация и настъпващата криза, все повече хора имат нужда от помощ. Много от тях не
могат да си позволят дори храна. Българската хранителна банка помага продоволствия да стигат до тези, които се
нуждаят най-много. Тя приема дарения от излишна и годна храна и я превръща в ресурс за различни социални
програми за хранително подпомагане. Но и от там алармират - хората, които имат нужда от помощ, стават все
повече, а даренията - все по-малко.

"Българската хранителна банка е организация, която работи с хранителната индустрия. Партньор сме на всички
компании, които произвеждат, преработват или търгуват храна. И когато разполагат с излишък от такава или храна
с много къс срок на годност, я предоставят на нас, за да стигне до хора, които имат нужда от нея", казва
изпълнителният директор Цанка Миланова. И добавя, че сред нуждаещите се вече има и бежанци от войната в
Украйна.

"Забелязва се намаляване на количествата дарена храна. И това е съвсем разбираемо. Компаниите също са
подложени на сериозен натиск от растящите цени на основни енергийни ресурси, от това, че трябва да посрещат
нарастващи ежедневни разходи. А има много излишна храна. Нещо повече - има отлична възможност храната
бързо да стига до нас, защото са създадени всички необходими условия, като данъчен режим и достатъчно висок
праг на възможност храната да се дарява без да се плаща ДДС", казва още Миланова.

Тя призовава всеки, който има излишна храна в големи количества, да се свърже с Банката чрез контактите,
посочени на сайта ѝ. Приемат се и доброволци за работа.

"Всяка организация, която изпитва недостиг като бюджет или като храна в натура, може да се свърже с нас.
Достатъчно е да минем през много кратка процедура по оценка на техния капацитет, за да сме сигурни, че те имат
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добри ресурси и начин да се погрижат за храната, така че тя да стигне до нуждаещите се годна и безопасна. На
сайта има форма за заявка, влизаме в контакт, научаваме какви са техните нужди, за колко хора се грижат и така
си взаимодействаме", казва още Миланова.

Ако искате да помогнете на Българската хранителна банка, може да изпратите и DMS с текст HRANA на номер 17
777 на цена 1 лв./ Нова телевизия

Нeонатологичното отделение на Многопрофилната болница в Ловеч получи голямо дарение с апаратура от
фондацията "Кажи здравей на здравето".

Началникът на отделението д-р Петя Станчева каза, че предоставената апаратура е много ценна за недоносените
бебетата.

"Дарението, което ще получим от млади хора, е изключително ценно за нас. Получаваме неща, които до сега не
сме си и мечтали да ги имаме – термолегло с фотолампа, перфузор, пулсоксиметър, ларингоскоп, нашият е много
остарял, а е много необходим уред за нас. Получаваме веноскоп, който ще ни помогне в бъдеще да работим с
малките бебенца много по-безопасно, много по-точно".

Десислава Николова от фондацията поясни, че средствата са събрани от продажбата на книгата ѝ "Щастлива и
красива бременност като моята" и дарени от младоженци.

"Като парите изцяло отиват за закупуване на кувьози и апаратура за недоносените бебчета. Искам да оставя
пример, че може когато се обединяваме съвсем обикновени хора да постигаме големи неща и да помагаме".

В благотворителната кампания участват и младежи от неправителствената организация "Ашомер Ацаир".

Снимки: Пламен Христов

Служители на район "Западен" се присъединиха към инициативата "Капачки за бъдеще". В кратки срокове те
събраха и предадоха 60 килограма капачки, като така се включиха в кампанията за закупуване на линейка за
деца.

Идеята служителите да се включат в благородната мисия е лично на кмета на района Димитър Колев. Нещо
повече – кампанията в "Западен" продължава и през ноември, когато до сградата на кметството ще бъде
поставено огромно сърце, в което гражданите да предават събраните от тях капачки.

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.

В момента тече акция за осигуряване на 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. От
създаването си през 2017-та година насам, от организацията са помогнали и на 35 болници в 35 града в страната
с кувьози и медицинска техника.
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Тази неделя – 23 октомври, пункт за предаване на капачки и кенчета ще бъде организиран на паркинга на
Kaufland в центъра на Враца.

От началото на октомври подобни акции се проведоха на паркингите на Kaufland във Видин, Кюстендил, Плевен,
Търговище и Перник. 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).

Заместник-кметът на Столична община в направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности'' -
Мирослав Боршош, даде старт на благотворителна кампания в подкрепа на създаване на първия спортен център
за онкоболни в България. Начало на благотворителната кауза бе дадено на откритата сцена на VOX POPULI в
Княжеска градина, в присъствието на Стойка Кръстева, Владо Николов, Евгения Раданова, Михаела Маевска, Иван
Яхнаджиев и Кристина Николова. Редица обичани български спортисти се включват в благотворителния търг "Ре:
МИСИЯ НОВ ЖИВОТ" на фондация "РеСтарт", като даряват спортни артикули с колекционерска стойност, за да
заработи първият 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.
Мария Петрова, Невяна Владинова, Александър Николов, Тереза Маринова, Елица Василева, Александър
Везенков, Румяна Нейкова, Боряна Калейн, Таня Богомилова, Петър Стойчев, Тервел Пулев, Армен Назарян са
сред първите, които дариха артикули, съобщиха от Столична община.
Зад каузата на фондацията застават още футболни клубове и Българският футболен съюз. За благотворителния
търг вече са предоставени фланелки на "Левски", ЦСКА, "Славия" и "Локомотив" (София) с автографите на
футболистите. 
За ценителите са предоставени топка за снукър от суперзвездата Рони О'Съливан, както и ценни артикули от тенис
турнира Sofia Open с автографи на дузина звезди на тениса, сред които Григор Димитров, Яник Синер, Пабло
Кареньо Буста, Лоренцо Музети.
Каузата подкрепят също хора на изкуството. В търга ще има картини на художника Иван Яхнаджиев, рисувани с
деца. Предоставен е и специално подписан екземпляр от романа "Остайница" на писателката Рене Карабаш,
който очаква и своята екраницазия. Благородната идея е подкрепена и от Дом на киното.
За всеки предоставен предмет от звездните участници ще може да се наддава онлайн - от 22 октомври до 23
ноември 2022 г. в страницата на фондация "РеСтарт" във фейсбук - https://www.facebook.com/ReStartFndn. 
Фондация "РеСтарт" е основана от Ива Филипова, която преди повече от 7 години чува диагнозата рак на млечната
жлеза. Седем 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. Членове на
фондацията са Искрен Зографски – поет и успешен консултант по недвижима собственост, и актрисата Стефания
Колева, която е и дипломиран арт терапевт.
Инициативата е подкрепена от Столична община и се реализира в партньорство със Студио за документален
театър VOX POPULI. 

Медия: Конкурент

Заглавие: Боршош даде старт на благотворителна кампания в подкрепа на създаване на първия спортен
център за онкоболни
Дата: 23.10.2022 14:00
Медия: Фокус

https://www.focus-news.net/novini/regioni/Borshosh-dade-start-na-blagotvoritelna-kampaniya-v-podkrepa-na-suzdavane-na-purviya-sporten-centur-za-onkobolni-1437123


Момичето трябва спешно да събере 130 000 лв.

След 2-годишна пауза чаровната студентка Жанет Иванова отново е изправена пред изпитание. Момичето трябва
да бъде оперирано, заради което има нужда от помощта ни.

През август 2017 г. Жанет е оперирана от онкологично заболяване на яйчника, който е отстранен. Следва
поредица от химиотерапии, които дават добър резултат за период от 2 години. До 2020 година,когато болестта се
завръща, само че в друг орган-далак. Следващата стъпка е да се отстрани далакът. Подобно на случая от 2017 г.,се
налага лечение, химиотерапия, за което момичето и семейството й се обръщат за помощ към хората.

"Няма да забравя как за 8 дни се събра цялата огромна сума за лечението ми,за което ще бъда вечно
признателна и благодарна на всеки от вас.

И така, благодарение на лечението, всичко беше добре допреди няколко дни, когато бях на профилактичен
преглед в клиниката в Истанбул. При ядрено магнитен резонанс се установи наличие на лезии в черния дроб,
които е необходимо да се отстранят възможно най-спешно.Заедно с тях ще се премахне и левият яйчник и
матката, защото там е първоизточника на болестта и професорите препоръчват да се махнат", обяснява Жани.

За операцията,1 ден в интензивно отделение и 6 нощувки в болницата са нужни 130 000 лв.

"Макар и в тежките времена, в които живеем, вярвам, че е възможно сумата да бъде събрана.За да не се усложнят
нещата и да стопираме болестта навреме, професорите определиха срок до 15 ноември, което предполага
спешно събиране на средствата. Времето е много малко,а сумата огромна, дори звучи малко невъзможно, но аз
вярвам, че всичко ще се случи по най-добрия начин", не се отчайва момичето.

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

Дарителска сметка към Банка ДСК:

IBAN: BG50STSA93000027088768
BIC: STSABGSF
Титуляр по сметката: Жанет Иванова Иванова

Или pavelandreev.bg

/КРОСС/ Малко над 1,5 млн. лева са събрани до момента по двете DMS кампании за пострадалите от
наводненията в Карловско. Местните хора недоволстват, че средствата все още не са разпределени, а имат нужда
от тях, за да се подготвят за зимата доколкото това е възможно.

Очаква се тази вечер Общественият съвет към община Карлово да изготви критерии за разпределянето на
средствата, а в четвъртък те да бъдат гласувани от общинския съвет. Според заместник-кмета на града Николай
Цветков е напълно реалистично парите да започнат да се разпределят още от началото на следващия месец.

Близо 2 месеца след потопа все още има много работа по отстраняване на щетите.

"Настоявам за рационалност и пропорционалност при разпределение на средствата. Има описани щети, има вече
и остойностени", казва Албена Бончева, жител на с. Каравелово и член на Обществения съвет.

Преди наводнението Николай е имал малка ферма в Каравелово, с която се препитавал. Сега целият му имот е в
пясък.

"В момента просто крави няма как да се гледат, единствено камили мога да гледам на този пясък тук", казва с
ирония той.

Заглавие: След 2-годишна пауза Жани отново е пред изпитание – нуждае се от спешна операция
Дата: 23.10.2022 14:44
Медия: Трафик Нюз

Заглавие: 1,5 млн. лв. са събрани до момента от кампаниите за пострадалите от наводнението в Карловско
Дата: 24.10.2022 11:00
Медия: Агенция "КРОСС"

https://trafficnews.bg/bulgaria/sled-2-godishna-pauza-zhani-otnovo-e-pred-izpitanienuzhdae-259998/
https://www.cross.bg/suvet-sredstvata-momenta-1704916.html


На 13-ти октомври 2022 г. Ангел Иванчев, който е един от най-младите управители на офис на един от водещите
мобилни оператори в България навършва 36 години.

Но вместо "Бъди жив и здрав!" на рождения си ден Ангел чува диагнозата - Плоскоклетъчен карцином на езика G2
или рак на езика.

Тази новина го разтърсва жестоко и безапелационно, тъй като лекарите му дават 20 процента шанс за живот.

Целият пълноценен и активен живот на Ангел се срива за миг... Кариера, любов, мечти - за семейство, деца...,
всичко това за миг му изглежда като наивен приоритет, ако не притежава най-важното - здраве …

Ангел е млад и умен мъж, който сам е постигал всичко в живота и след първоначалния шок от чутата диагноза, се
осъзнава, проявява типичното за него постоянство и целеустременост, и решава да се бори, да търси изход, да
счупи кривото огледало отразило мечтите му, че не може да спре до тук, че трябва да се изправи и да се пребори
за живота си!

След незабавно предприети действия и изследвания, се оказва, че има шанс за Ангел и той е много по-голям от 20
процента. Шансът на Ангел е в спешна операция в болница Анадолу Медицински Център в Турция, където след
разглеждане на изпратените им изследвания и епикризи, екипът на болницата с рейтинг в топ 10 в света,
обнадеждават Ангел и семейството му с хубавата вест, че тумора е достижим за оперативна интервенция. Но това
трябва да се случи незабавно, а сумата необходима за операцията от 30 000 евро е непосилна за семейството на
Ангел.

Именно за това приятелите на Ангел организират дарителска кампания "Да спасим Ангел!", чрез която се надяват
да се съберат необходимите за операцията на Ангел в Турция средства и така да му помогнат да оздравее и да се
върне към нормалния си ритъм на живот.

Приятелите на Ангел разчитат на всички хора с добри сърца да проявят съпричастност и да помогнат кой с колкото
може. Те са убедени, че ще се намерят добри хора, които ще подадат ръка на Ангел, ще му помогнат, ще му върнат
надеждата, че ще оздравее и сбъдне мечтите си.

Нека заедно да помогнем на семейство Иванчеви, които се нуждаят от помощ, за да спасят сина си. Нека да
помогнем един млад човек да не изгуби живота си!Нека заедно да спасим Ангел!

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

Банка: Алианц Банк България

IBAN: BG41BUIN95611000707352

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Дарение за Ангел

Читателка на медия "Нова Варна" се свърза с екипа ни, за да сигнализира за своя много близка приятелка, която
познава от детството си и която се бори от дълго време с коварна болест – рак.

Става въпрос за Жанет Иванова, която е от Варна и живее в Аксаково.

"Всичко беше наред, докато наскоро не й съобщиха лоша новина в болницата в Истанбул, че болестта отново се
развива и има лезии в черния дроб. Трябва да се извършат множество операции, като цената е меко казано
невъзможна да се събере за такъв кратък период от време, но ние вярваме, че ще успеем, защото какво ни
остава, ако не да сме човечни и добри едни към други. Молбата ми към Вас е, ако може това да се разчуе и да
достигне до повече хора, защото времето, за което трябва да съберем парите е малко, както споменах по-горе в

Заглавие: Зов за помощ: Да спасим 36 годишният Ангел!
Дата: 24.10.2022 15:12
Медия: Агенция Стандарт

Заглавие: Млада варненка се нуждае от непосилна сума пари в борбата с рака
Дата: 24.10.2022 15:30
Медия: Нова Варна

https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/zov-za-pomoshch-da-spasim-36-godishniyat-angel-507318.html
https://novavarna.net/2022/10/24/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0/


съобщението", пише читателката.

След това предостави и линк с по-подробна информация за ситуацията на момичето.

Жанет, след 2-годишна пауза, отново е поставена пред изпитание.

През 2017 година е била оперирана от онкологично заболяване на яйчника, който бил отстранен. Последвала
поредица от химиотерапии, които дали добър резултат за период от 2 години. До 2020 година, когато болестта се
завърнала, само че в друг орган-далак. Следващата стъпка била да се отстрани далака. Подобно на случая от
2017 г. ,се наложило лечение, химиотерапия.

"Няма да забравя как за 8 дни се събра цялата огромна сума за лечението ми, за което ще бъда вечно
признателна и благодарна на всеки от вас", казва самата Жанет.

"И така, благодарение на лечението, всичко беше добре до преди няколко дни, когато бях на профилактичен
преглед в клиниката в Истанбул, когато при ядрено магнитен резонанс се установи наличие на лезии в черния
дроб, които е необходимо да се отстранят възможно най-спешно. Заедно с тях ще се премахне и левия яйчник и
матката, защото там е първоизточника на болестта и професорите препоръчват да се махнат", допълва тя.

За операцията,1 ден в интензивно отделение и 6 нощувки в болницата са нужни 130 000 лв. До момента има
събрани малко над 9 300 лв. за Жани.

За да не се усложнят нещата ,професорите определят срок до 15 ноември, което предполага спешно събиране на
средствата.

IBAN: BG70BUIN95611000708188

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Дарение за Жани

Семейството благодари на всички, които са им подали ръка

Доброто съществува! Доказателство за това са 9-годишният Марти и неговото семейство, които в кратък срок
трябваше да съберат 16 000 евро за лечението на детето в чужбина.

Момченцето е с диагноза аутизъм и неразвита експресивна реч.

Благодарение на стотиците хора, които откликнаха и дариха средства, необходимата сума вече е събрана и Марти
може да замине за Турция, където да му бъдат направени две вливки, които значително подобряват неговото
състояние.

"Искаме да благодарим на всички, които помогнаха. Изключително сме щастливи и признателни на всеки, който е
отделил от собствения си джоб за нашето дете. Всяка една вливка го кара да се чувства много по-добре и става все
по самостоятелен", коментират родителите на Марти.

След като вливките бъдат направени, се очаква и становище на лекуващите лекари дали ще бъдат необходими
още такива. Всяка една от тях струва 8 000 евро плюс всички съпътстващи разходи – сума непосилна за едно
семейство, в което работи само единият родител, а другият трябва да се грижи изцяло за болното си дете.

Годишно над 500 деца стават жертви на катастрофи по пътищата у нас
Благотворителна инициатива за набиране на средства за деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия
стартират Българският Червен кръст и частна петролната компания, съобщават от пресцентъра на Червения
кръст.

Заглавие: Добра новина! Събраха се средствата за лечението на Марти
Дата: 24.10.2022 17:00
Медия: Трафик Нюз

Заглавие: Стартира благотворителна кампания за набиране на средства за деца, пострадали при ПТП
Дата: 24.10.2022 16:31
Медия: Пловдив 24

https://trafficnews.bg/plovdiv/dobra-novina-sabraha-se-sredstvata-lechenieto-marti-260091/
https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Startira-blagotvoritelna-kampaniya-za-nabirane-na-sredstva-za-deca-postradali-pri-PTP-1438542


Целта е да бъдат набрани средства за управлявания от БЧК Национален дарителски фонд за подпомагане на
децата-жертви на ПТП и техните семейства. В него партньори на БЧК са 9 държавни институции и
неправителствени организации, сред които ГД "Национална полиция" в МВР, Министерството на
здравеопазването, Министерството на транспорта и съобщенията, Съюзът на българските автомобилисти,
Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" и др.
Кампанията е посветена на големия християнски празник Рождество Христово и се осъществява под мотото "Ние
сме с теб!", а началото поставя петролната компания, която реши да се откаже от рекламните материали и
коледните подаръци, които традиционно изпраща на своите партньори по това време на годината, и да дари
сумата от 100 000 лв. в полза на пострадалите деца.
Годишно над 500 деца стават жертви на катастрофи, като много от тях остават и сираци. По данни на
Министерството на вътрешните работи през 2021 година при инциденти по пътищата на България са ранени 968
деца. Повечето от тях се нуждаят от продължително възстановяване и специализирани грижи, които често са
непосилни за техните родители или настойници. Чрез набраните средства в Националния дарителски фонд, два
пъти в годината, пострадали деца получават финансова помощ. От създаването си през 2005 г. досега, Фондът е
подпомогнал 966 деца и техните семейства.
Българският Червен кръст и българската петролна компания призовават всички, които имат желание, да се
включат в благотворителната инициатива. Номерът на банковата сметката на Националния дарителски фонд за
подпомагане на децата-жертви на ПТП и техните семейства е:
IBAN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33 BIC: UNCRBGSF Банка: УниКредит Булбанк 

Годишно над 500 деца стават жертви на катастрофи по пътищата у нас

Благотворителна инициатива за набиране на средства за деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия
стартират Българският Червен кръст и петролната компания INSA OIL. Целта е да бъдат набрани средства за
управлявания от БЧК Национален дарителски фонд за подпомагане на децата-жертви на ПТП и техните
семейства. В него партньори на БЧК са 9 държавни институции и неправителствени организации, сред които ГД
"Национална полиция" в МВР, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта и
съобщенията, Съюзът на българските автомобилисти, Държавна агенция "Безопасност на движението по
пътищата" и др.

Кампанията е посветена на големия християнски празник Рождество Христово и се осъществява под мотото "Ние
сме с теб!", а началото поставя петролната компания, която реши да се откаже от рекламните материали и
коледните подаръци, които традиционно изпраща на своите партньори по това време на годината, и да дари
сумата от 100 000 лв. в полза на пострадалите деца.

Годишно над 500 деца стават жертви на катастрофи, като много от тях остават и сираци. По данни на
Министерството на вътрешните работи през 2021 година при инциденти по пътищата на България са ранени 968
деца. Повечето от тях се нуждаят от продължително възстановяване и специализирани грижи, които често са
непосилни за техните родители или настойници. Чрез набраните средства в Националния дарителски фонд, два
пъти в годината, пострадали деца получават финансова помощ. От създаването си през 2005 г. досега, Фондът е
подпомогнал 966 деца и техните семейства.

Българският Червен кръст и българската петролна компания призовават всички, които имат желание, да се
включат в благотворителната инициатива. Номерът на банковата сметката на Националния дарителски фонд за
подпомагане на децата-жертви на ПТП и техните семейства е:

IBAN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Вижте всички от Actualno.com

Кампанията е организирана Асоциация "Българска книга" и е подкрепена от Министерство на образованието и

Заглавие: БЧК и INSA OIL стартират благотворителна кампания за набиране на средства за деца, пострадали
при пътнотранспортни произшествия
Дата: 24.10.2022 18:32
Медия: Actualno.com

Заглавие: Инициативата "Купи 1 книга. Дари я на своето училище!" призовава учениците да се превърнат в
съвременни будители
Дата: 24.10.2022 21:15
Медия: Фокус

https://www.actualno.com/society/bchk-i-insa-oil-startirat-blagotvoritelna-kampanija-za-nabirane-na-sredstva-za-deca-postradali-pri-pytnotransportni-proizshestvija-news_1830888.html
https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/Iniciativata-Kupi-1-kniga-Dari-ya-na-svoeto-uchilishte-prizovava-uchenicite-da-se-prevurnat-v-suvremenni-buditeli-1438822


науката
В навечерието на Деня на народните будители – 1 ноември, кампанията "Купи 1 книга. Дари я на своето училище"
на Асоциация "Българска книга", подкрепена от Министерство на образованието и науката, приканва учениците да
се превърнат в съвременни будители. Под наслова "Коя е твоята любима книга?" организаторите провокират
учениците да споделят със съучениците си своето любимо произведение, като го дарят на училищната библиотека.
В специално създадената фейсбук страница на инициативата ще бъдат публикувани всички снимки, които
изпратят учениците, учителите и училищните библиотекари.
"Миналата година много ученици разпознаха призива ни "Бъди съвременен будител" и заедно с учителите,
директорите и училищните библиотекари организираха допълнителни активности, с които показаха своето
отношение към литературата и книгите, превръщайки се в посланици на четенето. Надяваме се тази година отново
да постигнем подобрен ефект за училищната общност." – споделят инициаторите на кампанията "Купи 1 книга.
Дари я на своето училище".
Кампанията под надслов "Коя е твоята любима книга?" ще се проведе от 1 ноември до 30 ноември. Инициативата
ще стартира по повод Деня на народните будители с призива "Бъди съвременен будител" и цели да се организират
различни активности в училищата и детските градини, които да насърчат четенето и интереса към книгите при
децата от всяка възраст. Инициативата е възможност за организирането на допълнителни класни и извънкласни
занимания, свързани с любимите заглавия на учениците, като: обсъждане на обичаните детски произведения,
организиране на литературни четения и творчески ателиета, провеждане на различни състезания и конкурси.
Инициативата за даряване на книги на училищните библиотеки е част от националната кампания "Купи 1 книга",
възникнала в разгара на кризисната ситуация около епидемията от COVID-19, под надслов "За да я има книгата".
За няколко дни тя успя да обедини над 200 издателства и онлайн книжарници, както и авторитети като Факултетът
по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в една обща
кауза – да помогнем на книгата, да я съхраним като ценност и да гарантираме нейното бъдеще.
Мисията на "Купи 1 книга. Дари я на своето училище" е да утвърди четенето като ценност и да отправи послания,
свързани с книгата като национално богатство. Целта на кампанията е да насърчи училищната общност да покаже
своето отношение към литературата и книгите.
Инициативата е организирана от Асоциация "Българска книга". 

Неонатологичното отделение на болницата в Силистра ще получи като дарение нов неонатален респиратор. Той е
закупен със средства, събрани от акцията "Жълти стотинки - деца помагат на деца", съобщават организаторите на
кампанията.

Стойността на апарата е 36 000 лв. Той е от най-ново поколение и е изключително удобен за приложение при
новородени деца с много ниско тегло при раждането. Използването му дава възможност за по-малка
продължителност на обдишването с апарат, което осигурява адекватно развитие на детето.

Тази година Силистра е столица на благотворителната кампания "Жълти стотинки - деца помагат на деца".
Координатори са представителите на местния мотоклуб IRON CROSS. Събраните средства ще бъдат използвани
за купуване на апаратура за Неонатологичното отделение на болницата в крайдунавския град.

Със средства от кампанията вече беше закупен нов интензивен кувьоз и бяха ремонтирани и обзаведени две
помещение в отделението.

/ЛРМ/

Близо 2000 лв. събра благотворителното състезание по силов многобой "Powerman Amateur Bulgaria". Те ще
подпомогнат дейността на детска градина "Пролетна дъга" в бургаското село Маринка.

Зрелищното шоу се проведе заедно с базар на ръчно изработени сувенири и кулинарни изкушения, дело на
работещите в детското заведение, начело с директора Гергана Вълкова. Присъстващите имаха възможност да
опитат домашни сладкиши и лимонада. Събраните средства ще отидат за нов конвектомат за кухнята на детската
градина, обяви директорката Вълкова.

Заглавие: Отделението по неонатология в Силистра ще получи ново дарение от кампанията "Жълти стотинки -
деца помагат на деца"
Дата: 25.10.2022 09:14
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Най-силните бургаски мъже помогнаха за събирането на 2000 лв. в подкрепа на децата от Маринка
Дата: 25.10.2022 11:55
Медия: Черноморски Фар

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/349172-otdelenieto-po-neonatologiya-v-silistra-shte-poluchi-novo-darenie-ot-kampaniyata
https://www.faragency.bg/news/16666881392965/nay-silnite-burgaski-mazhe-pomognaha-za-sabiraneto-na-2000-lv-v-podkrepa-na-detsata-ot-marinka


Такова състезание се проведе за пръв път в Маринка. В него взеха участие 7 силоваци. Сред тях бе и местният
жител Стоян Василев, който достойно представи родното село. Той остана на трето място в надпреварата.
Първото бе заето от Тони Кънчев от гр. Българово, а на второ се класира 15-годишният Анастас Стойков от кв.
"Банево", който спечели и симпатиите на останалите участници. В силовата надпревара се включи също така брат
му Станислав Стойков.

Победителят бе награден от кмета на село Маринка Любомир Узунов, а децата от "Пролетна дъга" поздравиха
участниците и зрителите на силовия многобой със свои изпълнения. Организаторите на благотворителната
инициатива бяха изненадани от малчуганите с направен от тях благодарствен плакет.

Силните мъже премериха сили в следните дисциплини:

- Дърпане на бус 3.5 т. за най-добро време;

- Кобилица 200 кг. за време;

- Кръст във всяка ръка със 7.5 кг. за издръжливост;

- Силова щафета;

- Гума 300 кг., 8 повторения за време;

- Фермерска разходка със 100 кг. за 15 м. и чувал 60 кг. + вдигане на камък 75 кг.

Благотворителен концерт. Снимка: Eventim

Редица популярни български музиканти се включват в благотворителен концерт "Приятели, помагайте" на 31
октомври от 19:00 часа в зала 1 на НДК, съобщиха от платформата "Приятели, помагайте".

Чрез благотворителното събитие се събират средства за основен ремонт на осем къщи от пострадалите от
наводненията в Карловските села Слатина, Богдан и Каравелово, както и цялостното обзавеждане на по-малко
пострадали къщи с мебели, бяла техника и различни консумативи. Част от събраните средства ще бъдат и за
изгражданата "Къща на щастието".

В концерта ще вземат участие обичани имена от българската естрадна и рок музика, както и едни от най-
популярните фолклорни изпълнители, оркестри и танцови ансамбли на България. Всички изпълнители,
потвърдили участието си в благотворителния концерт, ще пеят напълно безвъзмездно. Зрителите ще чуят и видят
изпълнения на най-известните и любими български песни.

Сред участниците в концерта са Силвия Кацарова, Братя Аргирови, Дичо, Нели Петкова, Иво Папазов-Ибряма,
група "Ахат", Дидо, Теди Кацарова, Петя Панева, Нелина, Пепи Христозова, Лилия Семкова, Кристина Иванова,
Мария Стефанова и Темелко Иванов, дует Димитър и Христо, Живко Василев, ансамбъл "Шевица", ансамбъл
"Българани", ансамбъл "Средец", Калоферските гайдари, оркестър "Тракия", Георги Янев и "Орфей", Младен
Малаков и "Бисери", Rhythm Studios Team, Sofia Gospel Choir, духов оркестър и мажоретен състав "Стефан
Стефанов" и други приятели на доброто.

"Организираме благотворителния концерт, за да спасим няколко семейства и деца от бедата, в която се намират.
Абсолютно всички средства от събитието ще се използват по предназначение – да довършим "Къщата на
щастието" и да настаним децата, както и да помогнем на нашите "братя и сестри" от тежко пострадалите села да
продължат нормалния си начин на живот", споделят от платформата "Приятели, помагайте".

Доброволци от "Приятели, помагайте" не спират да работят по възстановяването на къщи в тежко пострадалите
села. Целта е къщите да бъдат възстановени преди да е дошла зимата.

Преди година създателят на платформата Лео Кадели и приятели купуват и къща, която наричат "Къща на
щастието" – с цел да настанят безвъзмездно в нея две деца, останали без родители.

"Къщата беше в лошо състояние. Започнахме ремонт, но, за жалост, не ни достигат финансови сили, за да я
довършим, защото в момента насочваме всички си възможности към други непредвидени спешни каузи",
обясняват от платформата.

"Организираме благотворителния концерт, за да спасим няколко семейства и деца от бедата, в която се намират.
Абсолютно всички средства от събитието ще се използват по предназначение – да довършим "Къщата на
щастието" и да настаним децата, както и да помогнем на нашите "братя и сестри" от тежко пострадалите села да

Заглавие: Благотворителен концерт: Събира средства за пострадалите от наводненията в Карловско
Дата: 25.10.2022 12:50
Медия: Искра.бг

https://www.iskra.bg/blagotvoritelen-kontsert-sabira-sredstva-za-postradalite-ot-navodneniata-v-karlovsko/


продължат нормалния си начин на живот", каза основателят на "Приятели, помагайте" Лео Кадели.

Платформата "Приятели, помагайте", която организира благотворителния концерт, е създадена на 24 април 2016
г. В момента обединява над 100000 последователи. До днес приятелите на доброто са успели да помогнат на над
10000 семейства в неравностойно положение. Помощта се изразява в основен ремонт на жилища, обзавеждане,
помощни средства за трудноподвижни хора и редица различни благотворителни акции – помощ при извънредни
положения като наводнения, пожари и други. Платформата е получила различни признания и награди, сред които
"Будител на Годината", награда от Столична Община, както и от редица други общини. Финансирането на
платформата е изцяло и единствено от средства на приятели – без спонсори, субсидии, проекти от държавата или
от Европа.

Благотворителният концерт на 31 октомври в НДК е воден от същата идея – да разшири кръга на приятелите на
доброто, които да помогнат заедно на българи в нужда. На концерта ще присъстват и множество "последователи
на доброто", доброволци на платформата.

Всеки може да подкрепи каузата и да се наслади на изпълненията на музикантите и танцьорите, които вече
станаха част от отбора на "Приятели, помагайте".

Билети за благотворителния концерт "Приятели, помагайте" може да купите онлайн на Eventim.bg, в
партньорската мрежа на Eventim в цялата страна и на касите на НДК. 
Вземи своя билет сега и помогни на пострадалите от наводненията в Карловските села от ТУК.

На 30 октомври от 9 до 16 ч. в София на площад "Батенберг" ще се проведе 11-ата кампания за предаване на
капачки, алуминиеви кенчета и пластмасови PET бутилки на "Капачки за Бъдеще". Събраните през годините
капачки и закупените от тях кувьози вече са помогнали на над 1000 бебета в България. А само за 11 месеца
дарената детска линейка в Пловдив е помогнала десетки детски животи да бъдат спасени. След като с предната
кампания събраха за втора детска линейка, сега организаторите събират средства за трета.

"Капачки за Бъдеще" са помогнали на 35 болници в 35 града с кувьози и медицинска техника, направиха първата
планинска офроуд линейка, дариха първите две детски линейки в страната и сега е целта да подсигурят средства
за трета.

В събитието си във фейсбук ( https://www.facebook.com/events/420426530262255 ) организаторите призовават:

"Донесете своите капачки, алумиениви кенчета и пластмасови PET бутилки неделя 30.10 на площад "Александър
Батенберг" (на жълтите павета срещу Галерията – ще го намерите по задръстването)

Разкажете на всичките си приятели, познати, колеги, комшии или просто минувачи по улицата, които ви се сторят
по-симпатични и бихте искали да ви станат приятели, а защо не и нещо повече

Отбележете се в събитието като "Going / Ще отида" !

Споделете го и поканете всичките си приятели тук от бутона "Поканете", за да научат и те и да се включат и да
помогнат да спасяваме още ЖИВОТИ! Детски животи!

Защото дарените от всички нас кувьози вече са помогнали на НАД 1000 бебенца ❤ , а дарената детска линейка а
Пловдив е помогнала десетки животи да бъдат спасени само за последните 11 месеца!

Защото когато сме ЗАЕДНО и работим рамо до рамо, се случват чудеса!

Разкажете на всички, елате и помогнете да случим поредно ЧУДО! ЗАЕДНО! ❤

Защото ЗAЕДНО МОЖЕМ!"

Заглавие: На 30 октомври ще се проведе 11-ата кампания за предаване на капачки и кенчета на "Капачки за
Бъдеще" в София
Дата: 26.10.2022 11:05
Медия: MediaBricks

Заглавие: С жълти стотинки от деца е закупен неонатален респиратор за МБАЛ - Силистра
Дата: 26.10.2022 11:12
Медия: Puls.bg

https://mediabricks.bg/%D0%BD%D0%B0-30-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-11-%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8/
https://www.puls.bg/novini-i-sbitiia-c-2/s-zhlti-stotinki-ot-detsa-e-zakupen-neonatalen-respirator-za-mbal-silistra-n-46304


Неонатологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение - Силистра ще получи
необходимия ѝ неонатален респиратор благодарение на кампанията "Жълти стотинки – деца помагат на деца".

Стойността на апарата е 36 000 лв., като участващите в кампанията, сред които деца и възрастни, са събрали 21
000 от средствата. Останалата част предстои да бъде събрана.

Използването на неонатален респиратор дава възможност за по-малка продължителност на обдишването с
апарат, което осигурява адекватно развитие на детето, независимо дали то е доносено, или недоносено.

"Всички неонатологични отделения трябва да работят със съвременна апаратура. В нашето отделение последният
апарат, който получихме, беше преди 10 години. Затова ние кандидатствахме за нов респиратор и сме много
удовлетворени от факта, че ще получим най-съвременният такъв. Съвременната апаратура е по-безопасна, което
е от изключителна важност за нашата работа. Респираторите са ни необходими за всички недоносени деца и
доносени с дихателна недостатъчност. С тях ние правим дихателно подпомагане и по този начин спасяваме
децата. Благодарим на всички показали съпричастност към децата на България", сподели по този повод
началникът на Неонатологичното отделение на МБАЛ - Силистра д-р Румяна Манева.

Събирането на средства за Неонатологията в Силистра продължава, като следващите необходими апарати са
монитор и инфузионна помпа за приемния сектор, полуинтензивен кувьоз, ехограф, пулсоксиметър, отоскоп,
термолегло, неонатологични легла и кислородни палатки.

Същият апарат кампанията дарява на миналогодишната "столица на акцията" - Шумен. Тогава в Многопрофилната
болница за активно лечение на града се ражда силно недоносено момченце. Проведена му е апаратна
вентилация в рамките на два дни, тъй като не може да диша самостоятелно.

Благодарение на кампанията "Жълти стотинки – деца помагат на деца" са обзаведени и две помещения в
отделението на МБАЛ-Шумен - приемния сектор и сектора за специални грижи.

Обзавеждането е на обща стойност 5 700 лв., като в приемния сектор вече е доставен и интензивен кувьоз,
закупен съвместно от акция "Жълти стотинки – деца помагат на деца" и кампанията за благотворително събиране
на пластмасови капачки за МБАЛ - Силистра.

Цената на кувьоза е 16 200 лв., от които 7 241 лв. са събрани във вид на капачки, а останалите 8 959 лв. - от
събраните жълти стотинки.

До момента общо над 560 000 лв. са събрани за 14-те години, в които кампанията "Жълти стотинки – деца помагат
на деца" е активна. Закупено е оборудване за детски отделения на 18 болници в 16 български града.

Кампанията е посветена на Коледа и се осъществява под мотото "Ние сме с теб!". Целта е да бъдат събрани
средства за управлявания от БЧК: "Национален дарителски фонд за подпомагане на децата-жертви на ПТП и
техните семейства".

Годишно над 500 деца стават жертви на катастрофи по пътищата на България, като много от тях остават сираци.
По данни на Министерството на вътрешните работи през 2021 година при инциденти по пътищата на България са
ранени 968 деца. Повечето от тях се нуждаят от продължително възстановяване и специализирани грижи, което
често е непосилно за техните родители или настойници. Тези деца получават помощ два пъти в годината от фонда,
но тя се оказва крайно недостатъчна. В същото време, всяка година големите български компании харчат стотици
левове за рекламни материали, които изпращат в знак на уважение и с поздрав за Коледа на своите партньори.
За втора поредна година българската петролна компания INSA OIL ще вложи тези средства в благотворителна
кампания и приканва своите партньори и всички, които искат да се присъединят да направят дарение в
Националния фонд.

Миналата година INSA OIL изцяло обнови дом за деца в неравностойно положение в с. Зелениково, като дари
средствата от рекламната си коледна кампания и продължава да подкрепя дома и децата. Допълнително в
рамките на съвместната инициатива с Българския червен кръст тази година INSA OIL ще дари 100 000 лева и за
Националния дарителски фонд за подкрепа на деца пострадали от ПТП. Българската петролна компания INSA
OIL и Българският червен кръст призовават всички фирми, които имат желание да участват в благотворителната
инициатива. Номера на сметката на фонда е:

Национален дарителски фонд на Българския червен кръст за подпомагане на деца пострадали при ПТП

Заглавие: INSA OIL и Българският червен кръст дават начало на благотворителна кампания в помощ на децата
пострадали при пътнотранспортни произшествия.
Дата: 26.10.2022 14:43
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IBAN: BG64UNCR 7630 1077 1341 33

BIC: UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк

Имената на всички дарители ще бъдат публикувани на интернет страницата на INSA OIL и Български червен кръст
по реда на постъпване на даренията.

Материалът е предоставен от INSA OIL.

Неонатологичното отделение на болницата в Силистра получи като дарение нов неонатален респиратор. Той е
закупен със средства, събрани от акцията "Жълти стотинки - деца помагат на деца", съобщават организаторите на
кампанията.

За БТА завеждащият отделението д-р Румяна Манева каза, че стойността на апарата е 36 000 лв. Той е от най-ново
поколение и е изключително удобен за приложение при новородени деца с много ниско тегло при раждането.
Използването му дава възможност за по-малка продължителност на обдишването с апарат, което осигурява
адекватно развитие на детето.

До края на март догодина Силистра ще е столица на инициативата "Жълти стотинки - деца помагат на деца". През
този период и всички събрани средства ще бъдат изразходвани за закупуване на оборудване за Неонатологичното
отделение на МБАЛ-Силистра. Желаещите да дарят могат да го направят в постоянния пункт за набиране на
средства - в базата на мотоклуб IRON CROSS MCC на ул. "Митничарска" 14, както и по сметката на Сдружение
"Съзидание 2012" в Банка ДСК, IBAN BG50STSA93000014652592, BIC STSABGSF.

До момента със средства от кампанията отделението получи интензивен кувьоз и бяха обзаведени две
помещения - приемна и сектор Специални грижи.

Над 560 000 лева е общата събрана сума за 15-те години на акцията, а със събраните средства е закупено
оборудване за детски отделения на 18 болници в 16 български града.

Надсловът "Деца помагат на деца" е същината на благотворителната акция. Целта е да се ангажират повече деца.
Всяко дете участва, като в специална, направена лично от него, касичка събира монети, с които да помогне на
други деца в нужда. Вече традиционно в акцията участват цели детски градини и училищни класове.

/ЛРМ/

Неонатологичното отделение на болницата в Силистра получи като дарение нов неонатален респиратор. Той е
закупен със средства, събрани от акцията "Жълти стотинки - деца помагат на деца", съобщават организаторите на
кампанията.

Стойността на апарата е 36 000 лв. До момента са предплатени 21 000 лева.

До края на март идната година Силистра ще е столица на инициативата "Жълти стотинки - деца помагат на деца".
През този период всички събрани средства ще бъдат изразходвани за закупуване на оборудване за
Неонатологичното отделение на силистренската болница.

Заглавие: Неонатологичното отделение на болницата в Силистра получи като дарение нов неонатален
респиратор
Дата: 26.10.2022 17:44
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Дарение с жълти стотинки
Дата: 27.10.2022 08:37
Медия: Радио Шумен

Заглавие: Финална есенна кампания "Капачки за бъдеще". Целта е да се купи неонатална линейка
Дата: 28.10.2022 12:34
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Новото в инициативата е, че тази година срещу дарение на пластмасови шишета ще бъдат давани фиданки за
засаждане. Получателите им ще получат инструкции и насоки за засаждането им. По този начин се стимулира и
засаждането на дървета и постепенното възстановяване на зелените площи в България.

Кампанията се провежда за 11-та година. Неин основател е Лазар Радков. За пет години са дарени 22 кувьоза.
Рециклирани са над 1 млн. капачки. За трета поредна година ще бъдат събирани кенчета, а за втора бутилки.
Целта е събиране на средства за закупуване на неонатална линейка. Предвижда се да бъде организирана и
акция по кръводаряване.

Кампанията "Капачки за бъдеще" е една от модерните инициатива за взаимопомощ между гражданите на
България. Тя предполага социална спойка на обществото. Включва също и доброволчески труд. Събирането на
капачки, пластмасови и метални опаковки, е и част от стимулирането на кръговата икономика. Рециклирането им
предполага по-чиста околна среда и по-малко площи, които се използват за депонирането им.

Финалът на кампанията е тази неделя в София от 9 до 16ч. на площад "Батенберг".

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

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.

Подробности по темата пред Радио София разказа Мария Брестничка.

"Ситуацията в момента в едно изречение се описва с това, че хора, които в 21 век в България умират от глад не
могат да си позволят да купят храната, която да ги поддържа живи. Защо това е така? Става дума за т. нар.
"храни за медицинска употреба", които заместват храненето за хора, които не могат да усвояват храната, която
всички ние ядем", отбеляза Брестничка.

Тя допълни, че тези храни са много скъпи, като едно малко шишенце около 300 мл. струва приблизително 8 лв., и
така месечната сума нужна на един човек за хранене достига 2-3 хил. лв., но разходите не се поемат от НЗОК.
Брестничка подчерта, че с всяко ново правителство проблемът не се решава, макар да има устни обещания това
да се случи.

"Активистите, които от години подкрепят децата и възрастните, които имат нужда от такава храна са принудени да
внасят храни от чужбина, да правят дарителски кампании за да могат да покриват тези 2 хил. лв на месец",
коментира Брестничка. Тя сподели, че са предложени следните стъпки за справяне с проблема:

· 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.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Медия: Frog news

Заглавие: 24 граждански организации алармират за недостъпните храни за медицински нужди
Дата: 24.10.2022 15:50
Медия: Радио София
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