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БДФ В МЕДИИТЕ

Сумата, дарена от частни дарители през изминалата 2021 г., е 96 616 384 лева, показва Годишният анализ на
Български дарителски форум (БДФ). В сравнение с 2020 г. се наблюдава намаление от 18% в общия обем дарени
средства или с 20,7 млн. лева по-малко. Обичайно след година на силна дарителска активност, в която има
сериозна природна или хуманитарна криза (каквато беше трудната 2020 г., белязана от Covid – 19), идва спад на
дарителската енергия и 2021 г. илюстрира именно това. Дарителите продължиха да подкрепят каузи, свързани с
преодоляване на негативните и дълготрайни последствия от пандемията в различни обществени сфери.

Въпреки очаквания спад в инвестирането на частни дарителски ресурси в общественозначими каузи, все пак сме
свидетели на една позитивна обща тенденция. Националното представително проучване на социологическа
агенция "Алфа Рисърч" регистрира запазване в активността сред индивидуалните дарители – като всеки втори е
дарил през 2021. Макар и слабо, расте и групата на хората, които изобщо са правили дарения (от 56% на 58%).

Според анализа на БДФ най-голям дарител на финансови средства през 2021 г. са компаниите, следвани от
фондациите. Даренията от физическите лица се нареждат на трето място.

Компаниите в страната са дарили 51 381 167 лева, което е с 11% по-малко спрямо 2020 г. Въпреки това, те
остават водещ дарител за страната с 53% от общия дял на даренията. Бизнесът приоритетно е инвестирал в
област "Здравеопазване", предоставяйки средства за закупуване на апаратура, лекарства и консумативи за
болнични заведения. Корпоративни дарения приоритетно са насочени и в сферата на социалната подкрепа - за
оказване на помощ на най-силно засегнатите групи хора от пандемията в т.ч. и за преодоляване на негативните
промени на пазара на труда и социалното изключване.

Фондациите са дарили 33 780 198 лева, което е спад спрямо 2020 г. с 24%. Те са дарявали ресурси основно в
сферите "Социална подкрепа" и "Образование и наука". В контекста на произтеклите негативни социално-
икономически последици от кризата, увеличения ръст на безработицата, ограничения достъп до социални услуги,
те откликнаха на остри нужди, регистрирани сред най-уязвимите хора (деца и възрастни с увреждания, самотно
живеещи възрастни хора, семейства в крайна бедност и др.).

Хората са дарили 10 897 101 лева през 2021 г. Обемът дарени средства, сравнен с предходната година, е с 26%
по-малко. Това се отчита от количествените данни, които Български дарителски форум обработва на базата на
справки от Национална агенция за приходите за декларирани дарения, справка от трите мобилни оператора за
даренията с обаждане и SMS, и преглед на отчетите на съществуващите дарителски платформи в страната.

Анализът на БДФ включва и резултати от национално представително проучване, проведено от социологическата
агенция "Алфа Рисърч", с които се проследяват нагласите на хората към дарителството през годините и начина, по
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който те откликват на апели за подкрепа.

Според допитването всеки втори е направил дарение през 2021 г., а 58% от хората заявяват, че са дарявали по
принцип, което бележи възходяща тенденция. Втората поредна година на COVID-кризата до голяма степен
обуславя и запазващия се по-висок интензитет на дарения за здравни каузи (52% от общите дарени средства). При
физическите лица също ясно преобладава изборът да подкрепят най-силно засегнатите хора и групи от
пандемията.

Най-често хората даряват парични средства (ръст от 73% на 77%), на второ място – вещи/предмети/стоки, но в по-
ограничен мащаб спрямо 2020 г. (49% спрямо 57%) и на последно място – труд (на практика без промяна).

През 2021 г. се отчита стремеж към постепенна нормализация на всекидневния живот, като това се отразява и
във връщането на дарителската активност към области, които през 2020 г. търпят сериозен отлив. По-висока
активност се наблюдава по отношение на даренията за образование (от 7 на 13%), спортни каузи (от 1% на 7%),
околна среда (5-8%). За разлика от 2020 г., когато кризата успя да мобилизира хора от цялата страна и различни
социално-демографски групи, през 2021 г. дарителската активност постепенно започна да се "връща" към
традиционно по-активните граждани – живеещи в столицата и големите градове, поколения в активна възраст
между 30 и 50 г.

Осезаемо нараства делът на дарявалите за каузи, организирани от конкретни компании – от 19% на 36% и от
граждански организации (от 14% на 27%) – вероятно като следствие от сериозните усилия на компании и НПО в
контекста на кризата.

Предпочитани начини за даряване остават даренията директно в кутии и чрез SMS. Тези механизми, наред със
закупуване на продукти, обвързани с кауза, и дареният доброволен труд, продължават да допринасят за слабо
разпространената практика да се ползват данъчни облекчения.

Като положителни тенденции проучването отбелязва факта, че даряваните суми нарастват, както и мотивацията
да се закупуват продукти, обвързани с кауза (31% спрямо 29% през 2020 г. от хората биха предпочели такъв
продукт, дори да е по-скъп). Запазват се нивата на дарителство на работното място, като най-често служителите се
включват в доброволчески инициативи, даряват експертиза, организират благотворителни базари и събития.

Според качествените наблюдения на БДФ за развитие на дарителството в страната може да се заключи, че се
запазва тенденцията дарителите (компании, фондации и физически лица) да откликват навременно и осъзнато на
апели за подкрепа или за насърчаване на значими проекти и инициативи. В същото време се наблюдават и
практики, свързани със запазване на дългосрочни партньорства и стремеж към устойчив принос в решаването на
важни обществени проблеми. Налице е и по-осъзнат стремеж за проследяване на резултатите и ефективността на
дарените средства.

Над 50 представители на бизнеса и гражданския сектор се включиха в събитие на тема "Как дарява бизнесът в
България?", организирано от Български дарителски форум на 16 ноември 2022 г. в Launchee. На него бяха
представени данни от проучване за дарителските практики сред компаниите, проведено по поръчка на БДФ от
агенция "Алфа Рисърч" през май 2022 г. Събитието бе открито от Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор
на БДФ, която открои позитивните тенденции от последните години и все по-стратегическия подход на бизнеса
към дарителството и корпоративната социална отговорност (КСО). Геновева Петрова от агенция "Алфа Рисърч"
представи находките от проучването и акцентира както върху количествените данни, така и върху подходите и
мотивите за даряване от страна на бизнеса. Проучването показва, че 88% от средните и по-големи компании са
дарявали, а 64% правят това регулярно. Бизнесът откликва на спешни нужди и подпомага хора и общности,
пострадали от хуманитарни кризи, но в същото време, голяма част от компаниите вече даряват дългосрочно и
стратегически, показват още изводите от изследването. Във втората част на събитието се проведе панелна
дискусия с участието на представители на големи компании дарители: Екатерина Анчева от УниКредит Булбанк,
Захарина Вецева от TELUS Inte
ational България, Ива Михова-Митровска от Кока-Кола ХБК България и Мирослава Георгиева от Фантастико Груп.
Водещ на дискусията бе Доника Ризова – ПР експерт и журналист. 
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През декември Български дарителски форум ще връчи наградите "Корпоративен дарител". Инициативата отличава
компаниите с най-устойчиви и прозрачни инвестиции в значими обществени каузи в България.

Ще бъдат връчени отличия в 6 категории. Част от тях са според качествата на корпоративните програми в
подкрепа на обществото, а останалите са количествени – според обема инвестирани средства, материални
дарения и доброволен труд на служителите през предходната 2021 г.

Българското национално радио е партньор на инициативата.

"Дарителството е едно от нещата, които ни вдъхват надежда за света, в който живеем, надежда, че утре
ще е по-добро от днес, че има хора, които се вълнуват от съдбите на другите. Успехите на всеки бизнес
зависят от обществото. Когато успешните бизнеси инвестират обратно в това общество чрез дарения,
това е сигнал за постигнат баланс и зрялост на средата, в която всички живеем", казва в интервю на сайта на
Български дарителски форум генералният директор на БНР Милен Митев.

По думите му към момента тази тема не е достатъчно добре представена в медиите.

"Въпреки декларациите за противното, много медии продължават да се фокусират върху информацията с
негативен заряд. Друг голям проблем е автоцензурата – медиите често избягват да споменават дарители
от притеснение да не бъдат обвинени в скрита реклама. Тук е важно да се отдаде превес на обществения
интерес, който според мен изисква хората да са информирани, че се случват и хубави неща, каквото е
дарителството", казва още Милен Митев.

Според него като говорят повече за дарителството и описват историите на даренията и дарителите, медиите могат
да повдигнат въпроси от дневния ред на дарителите – за дарителството, което дава надежда и е механизъм за
развитие на каузи и сфери, визионерски начин за инвестиране в различни сфери и за решаване на конкретни
проблеми.

Цялото интервю с генералния директор на БНР можете да видите ТУК.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Лидерът в търговията с бързооборотни стоки у нас "Кауфланд" (Kaufland) започна реализацията на мащабен
социален проект - изграждане и реконструкция на общински детски площадки в цялата страна, съобщиха от
германската компания.

Началото бе поставено с първа детска площадка в столичния квартал "Малинова долина", която се намира в
близост до хипермаркета на веригата. В нея са инвестирани близо 190 000 лв.

Детската площадка носи името на малкия енот Kuniboo, който е талисман на собствената марка продукти на
"Кауфланд", предназначени за бебета и деца.

Площадката е направена така, че под формата на игри и забавления децата да научават и практични неща, за да
растат здрави и щастливи. За целта на всяка от 12-те пейки има екологични послания, като да се хвърлят
отпадъците в кофите, да се ядат плодове и зеленчуци, да не се ползват платмасови неща за еднократна употреба
и т.н.

Направени са и различни атрактивни съоръжения, като въжена пирамида с височина от 3.5 метра и "въжен
тролей" с дължина 26 метра.

Площадката е застлана с ударопоглъщаща настилка, а за максимална сигурност и комфорт на посетителите е
монтирана и ограда. Всички съоръжения за активна игра са произведени от френска компания, сертифицирана
със TUV сертификат за качество.

"Кауфланд" дарява изградената детска площадка за децата от 5 до 12 годишна възраст на столичния район
"Студентски".

"Първата образователна детска площадка Kuniboo е част от цялостната стратегия на компанията за
корпоративна и социална отговорност за подобряване на средата, в която живеем. В следващите години
предстои да изградим или ремонтираме множество общински детски площадки, тъй като грижата за
децата е и ще продължи да бъде приоритет за "Кауфланд". Като лидер на пазара ние осъзнаваме
обществената си роля и ще продължим да сме верен приятел на децата и техните родители", коментира
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Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и корпоративна и социална отговорност" на
компанията.

"Кауфланд България" е лидер в сектора на търговията у нас с годишен оборот от близо 1.9 милиарда лева и един
от най-големите работодатели с екип от над 6600 служители. С днешна дата веригата разполага с 63
хипермаркета в 35 града.

От старта си през 2006 г. в България до днес компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво
развитие и под мотото "Действията носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности - от
използването на енергийно ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през
подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата.

Разказът "18 метра" на Димитрина Благоева влезе в краткия списък на най-добрите творби, допуснати до участие в
конкурса "Литература в движение" на Фондация "Елизабет Костова".

Идеята на конкурса е да срещне две изкуства и разказът-победител ще бъде пресъздаден в кратък анимационен
филм. 230 творби бяха допуснати до участие. Те бяха разгледани при пълна анонимност от жури в състав Иван
Попов – Заека -аниматор и режисьор на анимационни филми, Петър Денчев - писател и театрален режисьор,
Весела Ножарова - изкуствовед и куратор. Журито преценяваше творбите, търсейки пресечна точка между
художествена стойност на текста и леснодостъпна история, която да дава свобода за визуална интерпретация.

В крайна сметка бяха селектирани пет произведения. Победител стана Йорданка Белева с разказа "Семеен
портрет на чернозема" от сборника й "Кедер" (изд. "Жанет 45", 2018). Сред първите й подгласници е
горнооряховчанката Димитрина Благоева. Тя всъщност е единствената в Топ 5, чийто разказ не е минал през
редакторска намеса в някое голямо издателство. Останалите вече имат печатни издания в биографиите си, а
първият сборник с разкази на Димитрина Благоева, която е адвокат в обичайното си битие, тепърва предстои.

"18 метра" е толкова кинематографичен, че сякаш е писан специално за конкурса. Всъщност разказът се появява
през 2019 г. като отговор на предизвикателство от приятел и е публикуван в електронното списание Liternet. 18-те
метра от последния полет на един човек включват 6 кадъра – по един за всеки етаж, покрай който минава. Шест
различни житейски истории – радости, драми, трагедии, са разказани само с няколко изречения, които обаче са
толкова ярко визуални, че повече думи биха били излишни. А в края остава само светлина, разбита в дъждовните
капки.

Фондация "Елизабет Костова" е създадена от американската писателка, която стана световно известна с
дебютния си роман "Историкът". Част от историята на романа, в центъра на който е легендата за Влад Цепеш –
Дракула, се развива по българските земи. С 10% от правата на бестселъра си писателката създава Фондация за
творческо писане в България. Основната й цел е да подпомага българската литература като поощрява превода и
публикуването й на световния пазар. Фондацията учредява наградата "Кръстан Дянков" за най-добър превод,
редовно организира курсове за творческо писане и конкурси, включително такъв за издаване на български роман
в САЩ. Само преди дни Фондация "Елизабет Костова" организира във Велико Търново първи по рода си фестивал,
съчетаващ литературата с танцовото изкуство.

Целият този интерес към България не е случаен. Елизабет Костова, която е бакалавър по британска култура от
Йейл и магистър по изящни изкуства от Мичиганския университет, идва в България през 1989 г. и на първите
протести среща своя бъдещ съпруг – компютърния специалист Георги Костов. Малко по-късно Елизабет Джонсън
добавя Костова към името си. А вече 15 години водеща цел на фондация "Елизабет Костова" е да популяризира
съвременната българска литература в англоезичния свят и да създава възможности пред българските автори за
обмен, обучение и публикации извън България.

Проектът "Литература в движение" се осъществява с подкрепата на Министерство на културата на Република
България.

Елена ВЕЛКОВА

Заглавие: Разказ на Димитрина Благоева бе избран сред най-добрите в конкурс на Фондация "Елизабет
Костова"
Дата: 13.11.2022 08:19
Медия: RegNews.NET

Заглавие: Хиляди фламинги избраха Атанасовското и Поморийското езера
Дата: 13.11.2022 09:15
Медия: Новини.бг

https://www.regnews.net/news/16684067494470/razkaz-na-dimitrina-blagoeva-be-izbran-sred-nay-dobrite-v-konkurs-na-fondatsiya-elizabet-kostova
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/748826


Хиляди птици розово фламинго са избрали Атанасовското и Поморийското езера, за да се заселят.

Преди години екзотичните птици можеха да се преброят на пръстите на едната ръка, докато днес вече са хиляди,
съобщава Нова телевизия.

Птиците достигат около 1.2 м. височина. Розови са, защото храната, която ядат, съдържа различни пигменти,
подобни на тези в морковите и чушките, които натрупвайки се в перата с годините, правят розовия цвят. Колкото
по-наситено розова е птицата, толкова по-възрастна е. Това обясни пред камерата ни Спас Узунов от Българска
фондация "Биоразнообразие".

Родители, учители и деца заедно засадиха 3400 фиданки в "Новата гора на София 2" край село Негован като с
всяко посадено дърво градусът на настроението се покачваше, въпреки ниските температури навън.

Нестле България подкрепи Инициативата на Столична община "Новата гора на София 2" – с. Негован като
организира истински празник за цялото семейство. С обединените усилия на 500 доброволци на възраст от 1 до
81 години бяха засадени 3500 дъбови фиданки от вида "цер".

Деца и ученици от над 10 детски градини и училища, повече от 30 студенти от Лесотехническия университет, заедно
с техните преподаватели, доброволци от Нестле България, НСОРБ, БАЧУ, над 30 състезатели от Колоездачен
отбор Omega Team, заедно със стотици граждани засадиха фиданки, които когато израснат ще произвеждат над
400 хил. килограма кислород годишно.

С много добро настроение, сред детски глъч и смях, въпреки хладното време рекордният брой доброволци,
предвождани от Евгени Иванов – Пушката и Маруся Иванова активно засаждаха и още по-активно се забавляваха.
Професионално подготвени аниматори показаха на всички деца как правилното засаждане на дърво може да се
превърне в забавна игра, а за награда организираха специална програма.

Най-активните родители, участващи в конкурса по-бързо и качествено засаждане получиха възможност да
разпуснат активно със спа седмица, народни танци, фитнес и всички удобства от безплатно едноседмично
посещение във фитнеси "Pulse Fitness & Spa", които подкрепиха #ЗалесявамеАктивно2022.

Музика и много настроение, осигуриха брандовете на Нестле България NESCAFÉ® 3in1, NESTLÉ Fitness®
KITKAT®,LION® и МУРА®, зареждайки присъстващите с още повече енергия и сладко настроение.

Ето и някои ползи от дърветата в градската среда:

Залесените пространства в градска среда активно работят за пречистване на въздуха от прах и вредни емисии,
като ги усвояват на повърхността или ги акумулират в листата, което помага за подобряване на микроклимата в
населеното място.

Всяко засадено дърво намалява съдържанието на въглероден двуокис в атмосферата, пречиства въздуха и го
прави по-качествен. Дърветата са най-мощният инструмент за фиксиране на въглерода, ограничаване на
парниковия ефект и противопоставяне на климатичните промени.

Имайте предвид, че отглеждането на едно дърво, за да стане то годно за озеленяване в градска среда, отнема
най-малко от 6 до 8 години, а при някои по-бавно растящи видове до 12 години. В същото време унищожаването на
дърво се случва за не повече от няколко минути. За съжаление освен природните бедствия като пожари и
наводнения, човешката ръка също допринася активно за обезлесяването чрез изсичането на дървета, често пъти
и незаконно. Затова всяко усилие за противодействие на последствията от обезлесяването е инвестиция в общото
ни по-добро бъдеще като е важно да се знае, че засаждането на дърво е само първата стъпка, последващите
усилия по отглеждането му са от изключително значение, за да може да се достигне до успешен краен резултат.

Повече за инициативата:

Инициативата "Залесяваме активно" 2022 на Нестле България подкрепи Инициативата на Столична община
"Новата гора на София 2" – с. Негован в партньорство с Лесотехнически университет – София, фитнеси "Pulse
Fitness & Spa" и с медийната подкрепа от Offmedia. 

Заглавие: #ЗалесявамеАктивно2022 събра над 500 доброволци, сред които 200 деца и се превърна в истински
семеен празник
Дата: 13.11.2022 11:02
Медия: Новини.бг

https://novini.bg/biznes/media-i-reklama/748834


В рамките на 3 акции през пролетния залесителен сезон и една през есенния служители на Нестле България и
стотици доброволци засадиха заедно над 10 0000 дъбови фиданки като част от глобалния ангажимент на Групата
да засади 200 000 000 дръвчета до 2030 г. в районите, от които набавя суровини.

Повече информация за събитието във Фейсбук.

(в материала има продуктово позициониране)

Произведенията, създадени по време на Четвъртия международен младежки арт фестивал "Река на
толерантността", организиран от Националния дарителски фонд (НДФ) "13 века България" под патронажа на
ЮНЕСКО, ще бъдат представени в изложбата "Споделеното изкуство на Балканите – традиции и съвременност".
Експозицията ще бъде открита утре, 14 ноември в 12:00 ч. в сградата нa художествената галерия в кметството на
Бръчко в североизточната част на Босна и Херцеговина, съобщиха от НДФ.

Инициатори на събитието са посолството на Република България в Босна и Херцеговина и Националният
дарителски фонд "13 Века България", със съдействието на Държавния културен институт към министъра на
външните работи на Република България.

Експозицията ще може да се разгледа до 14 декември 2022 г.

Тридесетте графики и фотографии са създадени от участниците в Международния младежки арт фестивал "Река
на толерантността" – 25 преподаватели и студенти от Националната художествена академия в София и
възпитаници на Солунския университет "Аристотел" - Гърция, Националния университет по изкуствата в Букурещ -
Румъния и Университета по изкуствата в Белград, Сърбия.

Творбите са дарени от авторите на НДФ "13 века България" и са събрани в специален двуезичен каталог. Поради
пандемичната обстановка четвъртото издание на младежкия арт фестивал бе проведено онлайн. В обособено
виртуално пространство на сайта на Фонда художниците от балканските държави обмениха енергия, идеи и
умения, разказват организаторите на фестивала.

По традиция арт-фестивалът е под патронажа на ЮНЕСКО, защото отразява идеите, целите и основните
приоритети на световната организация, а и Фондът единствен в България е със статут на официални отношения с
ЮНЕСКО (статут, който неотдавна бе продължен до 2027 г.).

Младежкият арт фестивал "Река на толерантността" трайно е свързан с подкрепата, подпомагането и развитието
на разнообразието на художествени посоки в съвременното изкуство на балканските държави. Участниците се
обединяват около идеята за толерантност, взаимно разбирателство и за опазването на художественото
наследство.

/ХТ/

Международна фондация "Св.св. Кирил и Методий", в сътрудничество с Американската фондация за България,
САЩ обявяват КОНКУРС за 25 стипендии "Нели и Робърт Гипсън" на студенти в България през учебната 2022-2023
година.

Всяка стипендия е по 2 500 лв. годишно и е насочена към студенти с високи академични постижения от семейства
с материални затруднения.

Основни изисквания към кандидатите:

Да са студенти в първи курс през учебната 2022-2023 г.,
Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка,

Заглавие: Изложба "Споделеното изкуство на Балканите – традиции и съвременност", организирана от НДФ "13
века България", се открива утре в Бръчко
Дата: 13.11.2022 13:42
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: ГОДИШНИ СТИПЕНДИИ "ГИПСЪН" НА ФОДНАЦИЯ ЗА ПЪРВОКУРСНИЦИ
Дата: 14.11.2022 13:28
Медия: Тракийски Университет Стара Загора

https://www.bta.bg/bg/news/lik/359380-izlozhba-spodelenoto-izkustvo-na-balkanite-traditsii-i-savremennost-organiz
http://www.uni-sz.bg/blog/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%81%D1%8A%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


Да са от семейства с доказани ниски материални възможности,
Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50,
Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50.

Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят
на горепосочените изисквания.

Общата сума на студент за цялото следване е 10 000 лева.

Срок за подаване на документите: 24 ноември 2022 г.

Място на подаване: Международна фондация "Св.св. Кирил и Методий", София, бул. "Цариградско шосе" № 113А
или по пощата на хартиен носител (важи клеймото). ДОКУМЕНТИ ПО ИМЕЙЛ НЕ СЕ ПРИЕМАТ!

Пълна информация за РЕГЛАМЕНТА за отпускане на стипендиите четете в приложения файл.

Повече за самите стипендии, както и ФОРМУЛЯРИ за кандидатстване можете да откриете тук
https://www.cmfnd.org/?page_id=521

Светлана Стефанова – изпълнителен директор на "ФААК България", носител на специалната награда за развитие
на регионите "Лъчезар Цоцорков", част от конкурса "Мениджър на годината" за 2022 г.: "Удоволствие и огромна
привилегия е да си носител на тази специална награда. За мен лично тя е особено ценна, тъй като винаги съм се
възхищавала на делото на проф. Лъчезар Цоцорков като лидер, визионер, но най-вече – голям българин. Той е
личност, която силно ме е мотивирала в годините. Следя и осъзнавам силната подкрепа, която фондация
"Лъчезар Цоцорков" оказва на различни социални, културни и образователни инициативи и за цялостното
развитието на отделни общности в България. Благодаря специално на г-н Димитър Цоцорков за високата чест,
която ми оказва, като осъзнавам голямата отговорност, която тази награда носи. Мога само да ви уверя, че ще
направя всичко по силите си и ще дам своя скромен принос към поетата мисия да окриляват." 

До 20 ноември в целия свят с над 100 събития ще бъде отбелязана Седмицата на италианската кухня по света. У
нас са предвидени дегустации на италиански вина и мезета, на кафе, шоколад, сладкиши, вечери, приготвени от
известни италиански готвачи. Мотото на тазгодишното издание бе представено по време на неформална вечеря в
София, организирана от Италианската търговска камара в България. Седмото издание на Седмицата на
италианската кухня по света се провежда под надслов "Задружност, устойчивост и иновация: съставките на
италианската кухня за здравето на хората и защитата на планетата".

Кампанията цели да подчертае достойнствата на италианската кулинарна традиция в чужбина като отличителен
елемент на марката "Италия", като в същото време подкрепя износа на продукти от сектор земеделие и
хранително-вкусова промишленост.

Като част от програмата шеф Лука Малакрида (капитан на APCI CHEF ITALIA – Националния отбор на Асоциацията
на италианските професионални готвачи) ще проведе кулинарен курс в Дневен център за трудови занимания за
хора с интелектуални затруднения "Светове". Събитието е благотворително.

10 традиционни италиански рецепти, подготвени от шеф Рита Монастеро, ще бъдат издадени в двуезична книжка и
разпространени безплатно в рамките на Седмицата.

В България "Седмицата на италианската кухня по света" се организира от Посолството на Република Италия в
България, Италианската търговска агенция – ИТА София, Италианския културен институт в София, Италианската
готварска академия и се популяризира от Министерството на външните работи на Република Италия.

Заглавие: Носителката на специалната награда "Лъчезар Цоцорков": Той е личност, която силно ме е
мотивирала в годините
Дата: 14.11.2022 14:21
Медия: PIA-news

Заглавие: Започна седмицата на италианската кухня по света
Дата: 14.11.2022 13:14
Медия: Труд

Заглавие: Тази Коледа А1 ще закръгля платените сметки през Моят А1 в полза на фондация ''За доброто''

https://pia-news.com/nositelkata-na-spetsialnata-nagrada-lachezar-tsotsorkov-toj-e-lichnost-koyato-silno-me-e-motivirala-v-godinite/
https://trud.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/
https://www.bgonair.bg/a/5-science/285552-tazi-koleda-a1-shte-zakraglya-platenite-smetki-prez-moyat-a1-v-polza-na-fondatsiya-za-dobroto


Средствата, които A1 ще дари от своя бюджет, ще бъдат използвани за обновяването на детско болнично
отделение в страната по проект ''Светулка''

А1 започва коледна кампания в подкрепа на фондация "За доброто'' и проект ''Светулка'' за преобразяване на
материалната и емоционалната среда в детските болнични отделения у нас.

Телекомът ще закръгля до лев всички сметки, платени от частни клиенти в приложението или портала Моят А1.
Ако сметката е например 20,19 лева, разликата от 81 стотинки до 21 лева ще бъде добавена от А1, а не от клиента.

Кампанията ще продължи от 14 ноември до 31 декември, като след това А1 ще дари собствени средства, равни на
събраната при закръглянето на сметките сума. Те ще бъдат използвани за следващия проект "Светулка".

''Тази Коледа А1 ще закръгля в полза на доброто. По този начин искаме не само да подкрепим каузата на
фондация ''За доброто'' за обновяване и преобразяване на детско болнично отделение, но и да направим нашите
клиенти съпричастни към тази благородна кампания. За целта трябва само да използват новите технологии и да
платят сметката си през Моят А1, а ние ще дарим собствени средства, равняващи се на символичното закръгляне
на тяхната сметка'', коментира Илияна Захариева, директор ''Корпоративни комуникации'' в А1 България.

Паралелно със събирането на средства от плащанията, направени през Моят А1, фондация ''За доброто'' ще
приема на сайта си кандидатурите за отделение ''Светулка'', което ще бъде преобразено със средствата от
кампанията. В началото на 2023 г. екипът на ''За доброто'' ще оцени кандидатурите според предварително
обявените критерии, като за целта ще селектира отделенията и ще ги посети на място. Едно от тях ще премине
през пълна промяна – ще бъде осигурено модерно медицинско оборудване, материалната база ще бъде
подновена и обогатена с терапевтични рисунки. Приятелската среда е основа за създаването на ново лечебно
емоционално пространство, в чийто център е поставено детето пациент.

''Идеята за болница, която не прилича на болница, движи всички наши проекти ''Светулка''. Уютното пространство с
персонализирани кътове помага на детето да преодолее стреса от боледуването, да остане социализирано, да не
се чувства изолирано. Помага и на родителите да надмогнат шока от болестта на детето. Втората крачка е
промяната на отношенията между детето, неговите родители и лекарите. Двете заедно формират дружелюбна
среда на спокойствие и доверие, в която лечението е по-качествено и оздравяването е по-бързо'', разказва екипът
на фондация ''За доброто''. ''Психолозите отдавна са обяснили връзката между средата, емоционалното състояние
и скоростта на оздравяване, а първите "светулки" – в Айтос и в Силистра, са нагледният пример за благотворното
въздействие на промяната'', допълват от организацията.

Повече за кампанията ''Закръгляме в полза на доброто'', как да подкрепите проект ''Светулка'' и какви са
критериите за кандидатстване може да намерите на a1.bg/donation.

Мобилното приложение Моят А1 и неговата уеб версия на A1.bg позволяват на потребителите си не само да
заплащат месечната си сметка, но и да управляват своите услуги самостоятелно и в удобно за тях време. Чрез него
те могат да избират дигиталните екстри, които са включени в плановете им, да добавят роуминг пакети,
съдържание и много други.

Сега клиентите на телекома могат да направят добро, като платят сметката си през Моят А1, и едновременно с
това да спечелят награда от приложението. До 29 януари 2023 г. регистрираните потребители в Моят A1 могат да
завъртят виртуалното Колело на късмета и да спечелят както моментни награди като мегабайти на максимална
скорост и национални минути, така и предметни изненади като 5 смартфона Samsung Galaxy A23 5G и 10
комплекта безжични слушалки TCL.

В почивна база "Железничар" до Варна са настанени 70 души – деца и възрастни с увреждания и хронични
заболявания. Има бягащи от войната с онкологични заболявания, със сърдечносъдови проблеми, хора на
хемодиализа, с диабет, аутизъм и други диагнози. Докато държавата продължава да плаща хотелско настаняване
на всички, които са пожелали това, за тези хора от началото на войната се грижат доброволци.

"Обръщали сме се за помощ към МТСП и МЗ и без резулат сме подавали проекти към международните
организации, подкрепящи бежанци. Многократно сме алармирали, че хората, бягащи от войната, със заболявания
и увреждания на възраст от 18 до 65 г., са уязвима група и няма как със 100 лева пенсия да заплащат здравни
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осигуровки в размера на 30% от нея", обясни Ваня Добрева, доброволец и председател на Асоциация "Хипофиза".

Спешно е необходима сума за заплащане на здравните осигуровки на 22 пациенти, настанени в базата, за да не
бъде прекъснато тяхното лечение. За да се платят до края на годината, са необходими 4600 лева, от тях 1600 лева
ще бъдат осигурени от Фондация Because. Месечният разход за лекарства, които не се реимбурсират от здравната
каса, е около 800 лева .

Можете да помогнете с банков превод на:

Сдружение Асоциация Хипофиза
IBAN: BG97FINV91501217022751
FINVBGSF
Първа инвестиционна банка

Защото СМЕ ХОРА!

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти!

"Каритас България" стартира поредното издание на ежегодната си кампания в подкрепа на възрастни хора
"Защото СМЕ ХОРА! ".

Чрез нея организацията иска да помогне на възрастни и болни хора от 13 градове и села в България с
професионални грижи за тяхното здравословно състояние и социални потребности, предоставени директно в
домовете им, където те се чувстват най-спокойни.

Възрастните хора в България са една от най-уязвимите групи – по отношение на доходи, качество на живот и
социална изолация. Те често са оставени сами на себе си, извън дневния ред на обществото, като никому ненужни
хора.

За да подкрепи възрастните хора в изконното им право да изживеят старините си достойно, "Каритас" извършва
услугата "Домашни грижи", благодарение на която те получават професионални грижи, внимание и разбиране в
своите домове, а с това и сигурност, че не са сами и забравени и че има хора, на които могат да разчитат.

Набраните от кампанията средства ще подпомогнат медицинските сестри и социалните помощници от центровете
за Домашни грижи на "Каритас" да продължават да посещават в домовете им над 400 възрастни и болни хора от
13 села и градове в България и да им помагат да изживеят старините си достойно.

За кампанията

"Хранителният магазин е в центъра, но аз от години не мога да стигна до него. Най-много стигам до пътната врата",
споделя 78-годишната Тодора, имаща редица заболявания, които създават огромни затруднения в ежедневието ѝ.
Това се отнася за огромна част от възрастните хора в България – приковани от болестта, притиснати от бедността,
изолирани от обществените дела, оставени сами със себе си, в компанията на вечната им спътница самотата.

За да подкрепим възрастните хора в правото им да изживеят старините си достойно, стартираме поредното
издание на кампанията ни "Защото СМЕ ХОРА! ".

Домашни грижи на "Каритас"

Домашните грижи, каквито "Каритас" осъществява от 20 години в България, оказват както професионална, така и
човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен
човек.

Грижите в домашна среда са проява на човечност и са неизменна част от съвременния свят. Те помагат на
възрастните хора да се справят с предизвикателствата на старостта, продължавайки да живеят в собствените си
домове, където се чувстват най-спокойни.

Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти!

Скоро ще си сменим ролите. Те ще изчезнат. Ще останат в нечия памет. Тогава ще дойде нашият ред да застанем
на тяхното място и да чакаме уважението, топлата дума и професионалните грижи.

Заедно с вас можем да променим тази ситуация! Да направим така, че изконните човешки потребности да бъдат
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израз на право, а не на очакване.

Да действаме днес, да бъдем двигател на промяната и да помогнем на възрастните хора да изживеят старините
си достойно! Защото СМЕ ХОРА и защото подкрепата, дадена от сърце, променя човешки живот!

Може да изразите съпричастността си, като:

Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.

Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITAS на номер 17 777 (за всички
мобилни оператори).

Дарите по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на "Каритас":

КБС Банк България

IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15

BIC: RZBBBGSF

Основание за плащане: Домашни грижи на "Каритас"

Титуляр на сметката: "Каритас България"

Дарите онлайн

Период на кампанията

14.11.2022 г. – 31.01.2023 г.

Партньори:

Столична община, " Метрополите" БНТ, "БТВ Медиа Груп", "Нова Броудкастинг Груп", БНР, "Фреш Радио Груп",
Пловдивска телевизия "Тракия" (ПОТВ), "Римекс" ТВ.

"Община Пазарджик започва изграждането на приют за безстопанствени животни. За тази цел е сформирана
експертна група, която до края на годината трябва да изготви доклад за мястото на приюта", това съобщи кметът
Тодор Попов. 
Той уточни, че се прави оглед на няколко парцела около града и близките до Пазарджик села. Попов посочи още,
че ще разчита на експертизата на фондация "Четири лапи", с които Общината си партнира и по отношение на
зоологическата градина, както и на доброволците от РAW-Пазарджик, които години наред се грижат за бездомни
животни и имат подобно съоръжение в село Мало Конаре.
През последните години в страната има изградени само два приюта - единият е в Троян и е с капацитет само за 21
кучета, а другият е в Павликени - за малко повече животни, обясни кметът и добави, че работната група от
Пазарджик ще ги посети, за да се запознае с тяхната работа,
"В Пазарджик се предвижда приютът да е с капацитет за около 100-150 животни, а изграждането му трябва да
започне през 2023 г., като средствата ще бъдат заложени в общинския бюджет", посочи още Тодор Попов.
По думите на кмета на Пазарджик създаването на приют за бездомни кучета е проява на отговорност не само към
животните, но и към хората. 

Според статистиката на МВР всяка трета жена в България е жертва на домашно насилие, като само през
изминалата 2021 г. официално са регистрирани 2816 жени потърсили помощ по проблема. По данни на МВР само
през първите пет месеца на 2022 г. жертвите на домашно насилие са 4 пъти повече отколкото полицията е
регистрирала за цялата 2021 г. Цифрите на статистиката сочат, че едва 5% от жертвите търсят помощ.

Тази вечер, на 14 ноември 2022 г. от 20.00 часа в клуб "Строежа" ще се състои концерт срещу насилието над
жени озаглавен "Нито една повече". Той е организиран от "Феминистки мобилизациии" по повод Международния
ден за елиминиране на насилието над жени - 25 ноември е част от голяма кампания с различни културни
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инициативи. Подробности по темата в ефира на Радио София разказаха Десислава Димитрова, "Феминистки
мобилизации" и Илияна Георгиева от Dead Man's Hat.

По думите на Димитрова целта на концерта и останалите културни събития е да се повиши чувствителността на
обществото по темата с домашното и полово базираното насилие. На 25 ноември пред Съдебната палата от
18:30 ч. ще се състои протест срещу насилието над жени. Час от събитията ще бъдат курсове по самозащита,
кинопрожекция с дискусия, както и онлайн кампания за масово входиране на протестни писма към държавните
институции съдържащи исканията на протестиращите.

"Нито една повече" е и мотото на изложбата на открито пред градинката "Кристал", която беше открита днес, 14
ноември 2022 г. от 15:00 ч.

"Ние знаем за изложбата, не сме участвали в организацията, но много се радваме, че след като миналата година,
когато за първи път използвахме този слоган, тогава протестът беше огромен. За първи път в България стана
такъв голям протест по този повод. Освен това успяхме да ангажираме и да мобилизираме хора и в други градове,
което също не се беше случвало до този момент и всички излязохме с това послание "Нито една повече", нито
една повече жертва на насилие, и вече виждаме, че хората все повече го използват", сподели Димитрова.

Според думите на Георгиева малко са жените, които не са преживели насилие и лошото е, че това вече се
възприема като нещо нормално:

"Не става въпрос само за насилието над жени, ние бихме застанали зад всяка една дейност свързана срещу
насилието. Лошото е обаче, че статистиката спрямо жените е наистина ужасяваща и това нещо трябва да спре. Да
се говори за него и да има все повече места, към които жертвите на насилие да могат да се обръщат, защото те
реално са беззащитни в този момент".

По данни на статистиката хората от по-бедните и крайни райони не разпознават проблема като такъв, защото са
израснали в такава среда. Неприемането на проблема води и до големи последствия в развитието на децата на
тези хора, както и като цяло на обществото. Георгиева отправи призив към жертвите на насилие да алармират
полицията или да потърсят помощ в някой от кризисните центрове.

Десислава Димитрова сподели, че концертът има благотворителен характер, като е безплатен, на входа всеки
ще може да остави по своя преценка дарение за Фондация "Пулс". Те поддържат един от кризисните центрове
за деца и жени жертви на насилие, който се намира в Перник.

"Избрахме тази фондация, защото тази година те имаха доста сериозни финансови затруднения и бяха пред
затваряне. Те си направиха кампания, закрепиха се нещата, но аз смятам, че това трябва да е нещо целогодишно
и не може винаги да стигаме дотам, че един кризисен център от малкото реално функциониращи в страната да е
пред затваряне", отбеляза тя.

В края на концерта групата Dead Man's Hat ще представи няколко свои авторски песни, които ще бъдат от двата
албума на бандата. Освен това на сцена ще излязат групите Рeople of Maha и Callie.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Гастроентеролози от болницата ще преглеждат напълно безплатно пациенти с положителни тестове в
периода на кампанията

От 11 ноември, в рамките на програмата за скрининг за рак на дебелото черво, организирана от Фондация
"Лъчезар Цоцорков", специалисти от Отделението по гастроентерология в УМБАЛ "Лозенец" ще преглеждат
безплатно пациенти с положителен резултат от скрининговите тестове за окултни кръвоизливи. По време на
консултациите гастроентеролозите на болницата ще предоставят на пациентите персонални препоръки и ще
поддържат контакт с тях, с цел продължаване на тяхното проследяване.

"Приехме инициативата на Фондация "Лъчезар Цоцорков" присърце, защото като лекари, които познават
спецификата на болестта, знаем, че превенцията и скринингът са от ключово значение при справянето с рака на
дебелото черво. Вярвам, че в България е възможно да съществува модерна медицина с акцент към човешкото
отношение и с настоящия проект ще го докажем на практика. Жизненоважно е да възвърнем изгубената вяра на
пациентите в българския лекар", сподели д-р Герасим Темелков, гастроентеролог в УМБАЛ "Лозенец".

"Ракът на дебелото черво е второто по смъртност онкологично заболяване в България – то може да бъде напълно
предотвратимо, стига да бъде установено навреме. Безкрайно сме благодарни на УМБАЛ "Лозенец", които
прегърнаха инициативата "Заедно срещу рака на дебелото черво" и се включват със своята ценна експертиза в
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Медия: Zdrave.net

https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A3%D0%9C%D0%91%D0%90%D0%9B--%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86--%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0--%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE-/n24109


този животоспасяващ проект. Програмите за скрининг като тази, която осъществяваме в момента, могат да
променят за добро здравната система в България и буквално да спасят живота на хиляди хора", споделя Елена
Джамбазова, програмен директор "Здравеопазване" във Фондацията.

Програмата за скрининг "Заедно срещу рака на дебелото черво" на Фондация "Лъчезар Цоцорков" се провежда
пилотно в София от началото на септември 2022 г. като първа стъпка към осъществяването на една по-голяма цел
в бъдеще: организиране и провеждане на национална скринингова кампания. Програмата дава възможност за
извършване на безплатни тестове за окултни кръвоизливи, чрез които се извършва ранна диагностика на
заболяването. От старта на кампанията до момента, положителните тестове са 14% от общо направените
лабораторни изследвания.

Всяка година на 20 ноември честваме Световния ден на детето. На тази дата се отбелязва и годишнината от
приемането на Конвенцията за правата на детето. Целта на УНИЦЕФ е в дните около честването й да се даде
гласност на най-наболелите проблеми. Днес организацията поставя начало на кампанията "Подкрепи отбора на
бъдещето – Децата на България".

До края на годината ще разказваме историите на децата от рисковите групи, с които работим, обясни пред БНР
Боряна Гидикова, която е директор "Комуникации" в УНИЦЕФ – България. "Планирани са събития и конференции,
на които ще се дискутира темата. Трябва да напомним на обществото, че има проблеми, които не може да
подминаваме. Необходимо е да ги разрешаваме, при това не с отделни програми и проекти, а чрез цялостна
политика".

Кампанията е насочена към децата с увреждания и към тези от маргинализираните групи, живеещи под прага на
бедността и представляващи 30% от децата на България, посочи тя.

"Всяко дете има право на образование, но това е само на теория. 10 хиляди деца със специални потребност и с
увреждания не ходят на училище и детска градина. За тях УНИЦЕФ разработи специално мобилно приложение
за символна комуникация. То е безплатно и дава възможност на децата, които не могат да говорят, да общуват с
хората около тях. Такива допълнителни инструменти помагат на учителите и родителите. Важно е тази
информация да стигне до повече хора".

Друга тема, по която работи УНИЦЕФ е закрилата от насилие над деца.

"Данните са изключително тревожни. 47% от децата в България са преживяли някаква форма на насилие.
Имаме специални услуги в тази област, които сме нарекли "Зона заКрила". Те съществуват в Монтана, София и
Шумен, където се предоставя социална, правна и психологическа подкрепа на деца, преживели насилие. УНИЦЕФ
работи за системна промяна и подобряване на политиките на национално ниво. Сътрудничим си и с институциите.
Съществува обаче недостиг на средства и стигма върху тази тема".

Всеки може да стане част от тази кампания, дарявайки средства.

"Има два лесни варианта – единият е с редовни месечни дарения от 5 лева, изпращани чрез SMS или чрез
дарение в онлайн платформата на организацията".

Цялото интервю на Веселина миланова с Боряна Гидикова може да чуете в звуковия файл. 

УНИЦЕФ България започва кампания в подкрепа на правото на всяко дете на грижа, образование и закрила от
насилие

В навечерието на Световното първенство по футбол УНИЦЕФ България започва национална кампания под
надслов "Подкрепи отбора на бъдещето – децата". Без значение коя нация подкрепяме на Мондиала, в свят, който
е по-разделен от всякога, футболът има силата да обединява. Когато става въпрос за правата на децата, може да
има само един отбор. Това е отборът, зад който всички трябва да застанем – Децата. Всяко дете има право на
грижа, образование и закрила от насилие и дискриминация. Това е и глобалното послание на УНИЦЕФ около
Световния ден на детето, 20 ноември, който тази година съвпада със старта на Световното по футбол.

Заглавие: УНИЦЕФ стартира кампания в подкрепа на децата от уязвимите групи
Дата: 15.11.2022 10:16
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Подкрепи отбора на бъдещето – децата на България
Дата: 15.11.2022 13:57
Медия: Аз - жената

https://bnr.bg/post/101736432/borana-gidikova
https://www.az-jenata.bg/a/12-semeystvo/61178-podkrepi-otbora-na-badeshteto--decata-na-balgariia/


Лица на кампанията в България са двама от националните посланици на УНИЦЕФ – актрисата Елена Петрова и
музикантът Владимир Ампов – Графа.

С тази кампания УНИЦЕФ насочва вниманието на обществото върху три ключови теми – ранно детско развитие,
качествено приобщаващо образование за децата с увреждания и специални потребности и закрила от насилие за
всяко дете. Те ще бъдат сред основните приоритети на Детския фонд на ООН при новата 5-годишна програма на
организацията за България, която започва от 2023 г.

Първите години от живота на едно дете са ключови за неговото развитие. За да може всяко дете да получи най-
добър старт в живота, УНИЦЕФ работи за достъп до ранна детска интервенция за установяване на затруднения
възможно най-рано и предоставяне на подкрепа за децата и семействата. В България това все още е слабо
развито и е по-скоро единична, а не системна практика. Специалистите в България по-често работят с по-големи
деца, а родителите на децата с увреждания или затруднения в развитието често са изключени от процеса. Данните
от изследване на организацията показват, че почти 60% от родителите на деца с увреждания до 6-годишна
възраст не са били свидетели как педиатърът попълва въпросник, свързан с развитието на детето. УНИЦЕФ
обучава лекари и други здравни специалисти за проследяване на развитието през първите 2 години от живота на
децата с цел ранно включване в услуги за ранна интервенция при открити затруднения. Детският фонд на ООН
обучава и професионалисти за подкрепа на децата – с активното участие на родителите, у дома, в яслата и
детската градина.

С помощта на дарителите и партньорите си организацията ще продължи да работи и настоява за изграждане на
национална система за ранна интервенция, за да могат всички семейства с деца от раждането до 2 години да
имат навременна професионална информация за развитието на детето си и своевременна, координирана и
ефективна подкрепа в общността.

Качественото приобщаващо образование за децата с увреждания и специални потребности също е основен
акцент в работата на УНИЦЕФ в България. 32 000 е приблизителният брой на децата с увреждания в България.
Около 10 000 от тях не посещават училище или детска градина, а близо 15 000 деца със специални потребности са
невербални и изпитват затруднения да общуват.

УНИЦЕФ разработи безплатно мобилно приложение за символна комуникация Cboard, което дава възможност на
децата, които не могат да говорят, да общуват с близките си, учителите си и хората около тях. То е адаптирано на
български език и може да се редактира според нуждите на всяко дете, като се добавят символи и съдържание.
УНИЦЕФ ще продължи обученията на родители, учители и специалисти, за да могат все повече да използват
приложението в ежедневното си общуване и обучението на децата със специални образователни потребности.

ПУСНАХА В ПРОДАЖБА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ТИРАЖ НА КАЛЕНДАРИ ЗА 2023 Г. В ПОДКРЕПА НА ФОНДАЦИЯ
"ИСКАМ БЕБЕ". Артикулите за Великотърновския регион са 100, а цената не е точно определена. От организацията
апелират препоръчителното дарение за календара да бъде минимум 10 лв.

Инициативата се реализира с подкрепата на "Ботаника", "БИЛЛА България" и FEIA. Средствата, събрани от
продажбата, ще бъдат дарени за лечението на двойка, която има нужда от донорски генетичен материал, за да
сбъдне мечтата си за свое дете.

"В годините всеки наш календар е с различна тематика. Този е посветен на разнообразието от билки, подправки и
плодове, които можем да отглеждаме в домашни условия. Към всеки брой са прикрепени семена, предоставени
ни от "Ботаника", които могат да бъдат засети в саксия или на двора", споделиха от фондацията.

При направена поръчка за повече от 20 бр. от корпоративен дарител на всеки календар може да има стикер,
който съдържа името и логото на компанията, както и надпис "Подарък с кауза", като по този начин желаещите
изразяват своята подкрепа към каузата на "Искам бебе" да се раждат повече мечтани деца.

Артикулите могат да бъдат закупени от областния координатор на организацията Вероника Михайлова.
Заявяването на желаната бройка става на телефон 0886 801 309. За населени места извън града доставка ще се
осъществява посредством куриер с наложен платеж и такса за сметка на получателя.

Галина ГЕОРГИЕВА

Заглавие: Продават календари в подкрепа на двойка, която се бори да има дете
Дата: 15.11.2022 15:02
Медия: Вестник Борба

Заглавие: Kaufland дарява 30 лаптопа на младежи без родители

https://www.borbabg.com/2022/11/15/prodavat-kalendari-v-podkrepa-na-dvoyka-koyato-se-bori-da-ima-dete/
https://www.cross.bg/kaufland-bulgariya-programata-1706583.html


/КРОСС/ Kaufland България дари 30 лаптопа на стипендиантите на програма "Готови за успех", организирана от
фондация "BCause". Програмата подпомага образованието на студенти и ученици в гимназиален курс с отличен
успех, загубили единия или и двамата си родители. През 2022 г. стипендиантите на програмата са 117 младежи от
цялата страна. Общата стойност на подсигуреното изцяло от дарители финансиране е 233 600 лева.

"Вратите на Kaufland България са винаги широко отворени за младите хора. Вярваме, че успешното бъдеще
принадлежи на такива като вас – трудолюбиви, амбициозни, с много енергия и идеи. Убедени сме, че всеки, който
има желание да се развива, трябва да получи своя шанс и затова за нас е чест да бъдем част от тазгодишната
церемония, подпомагайки образованието на младежите", каза мениджър "Корпоративни комуникации и CSR" в
Kaufland България Кремена Георгиева по време на събитието, на което бяха отличени стипендиантите. Тя връчи
на двама от тях грамоти и пожела успех на всички участници в програмата.

"Благодарим на дарителите на "Готови за успех", които въпреки сложните времена на кризи, вече 17-а поредна
година застават до младежите от програмата. Вярваме, че има смисъл да подкрепяш образованието, защото
подкрепата в образованието е подкрепа за бъдещето", каза Веселина Йорданова от фондация "BCause", която е
координатор на програмата.

За 17 години, откакто се реализира "Готови за успех", са набавени общо 1755 годишни стипендии на стойност 2 533
500 лева. Едногодишната студентска стипендия за бакалаври е 2500 лева, а ученическата е 1000 лева. Водещ
критерий при определянето на стипендиантите е успехът на кандидатите. "Младежите получават подкрепа не
просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключителни постижения, отличен успех и са целенасочени,
мотивирани и активни", коментират избора си от фондация "BCause".

Дарителството е част от цялостната политика за устойчиво развитие, която Kaufland България разгръща под
слогана "Действията носят промяната". Компанията работи последователно по проекти и инициативи с конкретен
принос в полза на хората и природата. За своята дългосрочна политика за корпоративна социална отговорност
Kaufland България е отличена с множество награди.

За 33-та поредна година Фондация "Еврика" връчва стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки.
Тази година фондацията избра 42 талантливи ученици и студенти, които получават още едно признание за своите
знания и труд. Всички те са печелили конкурси или са завоювали медали за България от най-престижните
международни състезания по математика, информатика, физика, химия и биология.

Стипендиите, присъдени чрез конкурс носят имената на изтъкнати български учени и общественици с принос в
развитието на българската и световна наука, техника и технологии – Джон Атанасов, акад. Никола Обрешков, акад.
Благовест Сендов, акад. Георги Наджаков, акад. Ростислав Каишев, акад. Методи Попов, акад. Дончо Костов, акад.
Димитър Мишев, акад. Ангел Балевски, акад. Евгени Матеев и акад. Александър Теодоров-Балан.

І. Именни стипендии в размер на 3 000 лева, както следва:

За постижения в овладяването на компютърните науки на името на Джон Атанасов –
Тонислав Светославов Троев от ШУ "Еп. Константин Преславски"
Йорданка Мариянова Ламбова от НВУ "Васил Левски", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" – Шумен
За постижения в овладяването на математиката на името на акад. Никола Обрешков –
Цветелина Цветозарова Стефанова от РУ "Ангел Кънчев"
За постижения в овладяването на изчислителната математика и математическото моделиране на името на
акад. Благовест Сендов –
Илиян Йорданов Йорданов от СУ "Св. Кл. Охридски"
За постижения в овладяването на знания в областта на физиката на името на акад. Георги Наджаков –
Мирослав Светославов Мойсеев от СУ "Св. Кл. Охридски"
За постижения в овладяването на химията и химичните технологии на името на акад. Ростислав Каишев –
Кристиян Кристиянов Веселинов от СУ "Св. Климент Охридски"
Екатерина Георгиева Георгиева от ПУ "П. Хилендарски"
За постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията на името на акад. Методи
Попов –

Дата: 15.11.2022 15:43
Медия: Агенция "КРОСС"

Заглавие: Фондация "Еврика" връчва 42 стипендии на изявени ученици и студенти по природни науки за
2022/2023 (списък)
Дата: 15.11.2022 17:04
Медия: MediaBricks

https://mediabricks.bg/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%B2%D0%B0-42-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8/


Страхил Каменов Василев от Медицински университет – София
Здравко Иванов Иванов от Медицински университет – Пловдив
За постижения в овладяването на аграрните науки, вкл. ветеринарните науки и горското стопанство на
името на акад. Дончо Костов –
Петя Андриянова Петрова от ЛТУ – София
За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на електрониката, автоматизацията и
електротехниката на името на акад. Димитър Мишев –
Радина Иванова Бодурова от ВВВУ "Г. Бенковски" – Д. Митрополия
Димитър Стефанов Димов от НВУ "Васил Левски", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" – Шумен
За постижения в овладяването на инженерните науки в областта на машиностроителните технологии на
името на акад. Ангел Балевски –
Борислав Петров Иванов от ВВВУ "Г. Бенковски" – Д. Митрополия
Тони Борислав Борисов от НВУ "Васил Левски", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" – Шумен
За постижения в овладяването на знания в областта на икономиката на името на акад. Евгени Матеев –
Жак Милчев Семизов от Икономически университет – Варна
Валери Красимирова Коничева от УНСС – София

Стипендия "Акад. Александър Теодоров–Балан" по целево дарение в размер на 2 500 лева

Габриела Димитрова Дамянова – ПУ "Паисий Хилендарски"

III. Стипендия по целево дарение в размер на 2 500 лева

Любомир Любомиров Гайдарски – Медицински университет – София

Стипендии на носители на златни медали от международни олимпиади в размер на 1 400 лева

Александър Пламенов Проданов – СУ "Св. Кл. Охридски"
Димитър Антоан Каразапрянов – Медицински университет – София
Павел Атанасов Николов – СУ "Св. Кл. Охридски"
Петър Стоилов Жотев – СМГ "П. Хилендарски"

Стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер на 1 200 лева

Атанас Димитров Димитров – СМГ "П. Хилендарски"
Васил Николов Николов – СУ "Св. Кл. Охридски"
Георги Мирославов Александров – СУ "Св. Климент Охридски"
Деян Деянов Хаджи-Манич – МГ "Д-р Петър Берон" – Варна
Иван Тодоров Тагарев – СМГ "П. Хилендарски"
Илияс Башир Номан – СМГ "П. Хилендарски"
Крум Найденов Александров – МГ "Гео Милев" – Плевен
Маргулан Ерланович Исмолдаев – МГ "Д-р Петър Берон" – Варна
Марин Христов Христов – СМГ "П. Хилендарски"
Явор Ивайлов Христов – СМГ "П. Хилендарски"

Стипендии на носители на бронзови медали от международни олимпиади в размер на 1 000 лева

Божидар Данчев Димитров – ПМГ – Силистра
Виктор Бориславов Михайлов – СМГ "П. Хилендарски"
Иван Георгиев Георгиев – Медицински университет – София
Кирил Теодоров Тошев – Медицински университет – София
Кръстьо Стоянов Драгинов – Медицински университет – София
Никола Миленов Димитров – Медицински университет – София
Румен Миленов Михов – СУ "Св. Кл. Охридски"
Явор Мирославов Йорданов – СУ "Св. Кл. Охридски"
Яна Александрова Атанасова – НПМГ – София
Янислав Светлинов Данчовски – СУ "Св. Кл. Охридски"

Справка за стипендиите и стипендиантите:

Общ брой на стипендиантите за учебната 2022 – 2023 година – 42

Стипендии по видове:

Стипендии, носещи имената на известни български учени и творци с принос в българската и световна наука
и техника – 16;
Стипендии за носители на медали от международните средношколски олимпиади – 24



Стипендии по целеви дарения – 2

Разпределението на стипендиантите по университети и училища:

10 на СУ "Св.Климент Охридски"
7 на Медицински университет – София
3 на НВУ "В. Левски", Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" – Шумен
2 на ВВВУ "Г. Бенковски" – Д. Митрополия
2 на ПУ "П. Хилендарски"
1 на Медицински университет – Пловдив
1 на УНСС – София
1 на ШУ "Еп. Константин Преславски"
1 на Икономически университет – Варна
1 на РУ "Ангел Кънчев"
1 на ЛТУ – София
7 на СМГ "Паисий Хилендарски"
1 на МГ "Д-р Петър Берон" – Варна
1 на НПМГ – София
1 на МГ "Гео Милев" – Плевен
1 на ПМГ – Силистра

С продажбата на календари за 2023 г. ще се набират средства в подкрепа на Фондация "Искам бебе".
Календарите са създадени в партньорство с Ботаника, БИЛЛА България и FEIA. Средствата от продажбата ще
бъдат дарени за лечението на двойка, която има нужда от донорски генетичен материал, за да сбъдне мечтата си
за дете.
Всеки календар е с различна тематика, като настоящият е посветен на разнообразието на билки, подправки и
плодове, които можем да отглеждаме в домашни условия. Към всеки брой са прикрепени семена, предоставени
на неправителствената организация от Ботаника, които могат да бъдат засадени в саксия или на двора.
При направена поръчка за повече от 20 броя от корпоративен дарител, на всеки календар може да има стикер,
който съдържа името и логото на компанията, както и надпис "Подарък с кауза" като по този начин желаещите
изразяват своята подкрепа към "Искам бебе", допълват от фондацията.
Препоръчителното дарение е 10 лв. Календарите могат да бъдат закупени за В. Търново от областния
координатор на "Искам бебе" Вероника Михайлова, а заявки могат да се направят на 0886 801 309. За населени
места извън В. Търново доставка ще се осъществява чрез куриер с наложен платеж и куриерска такса за сметка
на получателя.
Весела БАЙЧЕВА

Близо 2300 розови фламинги обитават Атанасовското езеро в Бургас. Данните са от последното преброяване на
птиците, извършено миналия месец. Редовният мониторинг е осъществен в рамките на проекта "Лагуната на
живота", каза за БТА Радостина Ценова от Българската фондация "Биоразнообразие". Тя посочи, че значително е
увеличена числеността на розовото фламинго през последните години.

"Бройката започна да расте от август 2019 година. Тогава дойде първата голяма група от 159 птици и оттогава
всъщност всеки месец се увеличава броят им. В бургаското езеро има постоянно присъствие на розово фламинго
без значение сезонността", обясни Ценова. Тя каза, че това лято трима американски студенти от университета в
Колорадо са пристигнали в морския град, за да правят изследвания какво е влиянието на розовото фламинго в
Атанасовското езеро върху обичайно пребиваващите тук птици.

"Засега няма някакви тревожни факти. Розовото фламинго избира различни басейни, в които да се храни.
Специфичното на Атанасовското езеро е, че с изградените диги и валове, е разделено на повече от 150 басейна. В
голяма част от тях водата е с различна соленост, има различни обитатели и различна храна за птиците. Засега
няма някаква пряка конкуренция между нашите обичайни обитатели и фламингите, но продължаваме да правим

Заглавие: Продават календари в подкрепа на каузата на "Искам бебе"
Дата: 16.11.2022 11:41
Медия: Янтра днес

Заглавие: Колонията от розово фламинго край Бургас доказва сериозните промени в климата
Дата: 16.11.2022 13:00
Медия: 24 Часа

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/prodavat-kalendari-v-podkrepa-na-kauzata-na-viskam-bebev.html
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13076167


мониторинг и да извършваме различни изследвания. Целта е да сме достатъчно наясно каква е ситуацията и
изобщо какво е бъдещето на популацията на фламинги тук в нашите езера", поясни Ценова.

Розовото фламинго идва в Атанасовското езеро от близките си колонии в Турция и Гърция. Засичани са и
опръстенени птици от Франция и Испания.

"Интересното е, че розовото фламинго е вид, който търси накъде да разшири ареала си, разпространението си.
Сега, с климатичните промени, розовото фламинго избира нови територии, които се нетипични, които не са били
обитавани преди от този вид птици, какъвто е нашият случай тук в Бургас. Интересно е какво ще се случи, но
появата на такава голяма численост на един такъв вид е много сериозно доказателство за климатичните промени
и много остро илюстрира на хората какво се случва. Ние самите виждаме, че 26 градуса през ноември, не е
нормално за нашите ширини", добави Ценова и обясни, че цветът на розовото фламинго се определя, както от
възрастта му, така и от храната, с която се храни. Колкото по-стара е една птица, толкова по наситено оцветена е
тя, особено в подкрилията, каза Ценова.

Освен фламинги сега в Атанасовското езеро пребивават къдроглави пеликани, саблеклюни, ангъчи, малки и
големи бели чапли, зимно бърне, различни видове патици и др.

"Затова са толкова важни влажните зони, защото във всеки един момент са сигурно място и дом за водолюбивите
птици", посочи Ценова. Тя информира, че на 25 ноември ще се състои Обществен съвет за Атанасовското езеро, на
който ще се обсъждат важни теми и проблеми, засягащи резервата.

Фондация "Еврика" раздаде годишните си стипендии на 42-ма кандидати, като седем от тях се обучават в
Медицински университет- София
Така фондацията подпомага обучението и развитието на даровитите млади хора – студенти и ученици, а дейността
си развива вече тридесет и три години. Стипендиантите се определят на конкурсен принцип.
Годишните стипендии носят имената на изтъкнати български учени и общественици, оставили ярка диря в основни
направления на развитието на науката и техниката.
Тази година за постижения в овладяването на знания в областта на медицината и биологията, на името на
акад.Методи Попов, именна стипендия в размер на 3 000 лева получи Страхил Василев от Медицински
университет – София.
Стипендия по целево дарение в размер на 2 500 лева получи Любомир Гайдарски.
Димитър Антоан Каразапрянов от Медицински университет – София получи стипендия в размер на 1 400 лева като
носител на златен медал от международна олимпиада.
Четирима студенти на университета ще получат стипендии в размер на 1000 лева като носители на бронзови
медали от международна олимпиада.Това са Иван Георгиев, Кирил Тошев, Кръстьо Драгинов и Никола Димитров.

На 15 ноември, в посетителски център "Юрий Гагарин" в Златица, се проведоха консултации между лица и фирми
– кандидати за финансиране и представители на Сдружение "Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и
среден бизнес" в региона на Средногорието.

Срещата започна с кратък филм – презентация на някои от спечелените и реализирани досега проекти в района.
Представители на основния дарител във фонда – "Дънди Прешъс Металс" дадоха множество разяснения за
начините и формите за кандидатстване както и обясниха видовете финансиране, което може да бъде получено.

Допълнителни разяснения кандидатите получиха и от Жулиета Хубенова като представител на консултантската
фирма, която партнира на Фонда. В залата присъстваха и представители на общинската администрация в Златица.

Бяха дадени отговори на поставените конкретни въпроси от желаещите да кандидатстват. Изяснено беше, че от 15
ноември до 30 ноември е последният срок за кандидатстване за финансиране през 2022 година. Средствата за
община Златица са в общ размер на 80 хил.лв. като половината от тях ще бъдат предоставени под формата на
безвъзмездно финансиране, а другата половина като банков заем с много ниски лихви. За кандидатите от община

Заглавие: Седем студенти на МУ-София получиха годишни стипендии на Фондация "Еврика"
Дата: 16.11.2022 14:04
Медия: Медицински университет - София

Заглавие: Проведоха се консултации за финансиране на проекти в Златица
Дата: 16.11.2022 15:38
Медия: Средногорие медия 

https://mu-sofia.bg/sedem-studenti-na-mu-sofia-sas-godishni-stipendii-na-fondacia-evrika/
http://www.srednogorie.bg/News2019/provedoha-se-konsultatsii-za-finansirane-na-proekti-v-zlatitsa-15643-97555.html


Златица не се предвижда самоучастие.

Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите документи са
публикувани на интернет страниците на общините Челопеч, Чавдар и Златица.

Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч, административната сграда
на рудничната компания, първи етаж, информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките
на приемния период.

/КРОСС/ Най-голямата търговска верига у нас Kaufland България направи коледна изненада за децата от всички
общински детски градини в Карлово, като им подари най-желаните коледни играчки от асортимента си – дървени
детски кухни KidLand. Компанията предоставя играчки на всяка една от групите от всички детски градини на
територията на общината, като инициативата е част от цялостната й политика за устойчиво развитие.

"Благодарни сме, че нашата община беше избрана и всички наши детски градини ще получат любимата играчка.
Жестът е благороден и показателен за доброто партньорство между община Карлово и Kaufland България",
коментира д-р Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово.

"Подкрепата на местните общности в градовете, в които присъстваме, е наша дългосрочна политика, защото
вярваме, че това е в основата на успешния модел на развитие. В допълнение на даренията от храна и вода, които
направихме към най-пострадалите села в общината при наводнението тази година и по повод предстоящите
коледни празници, ще зарадваме и най-малките граждани на община Карлово. Като жест на внимание и грижа
към пълноценното развитие на децата от всяка от групите в общинските детски градини ще дарим дървени детски
кухни, с които да си играят в тяхното ежедневие", коментира при връчването на дарението Георги Янев.

"Детските кухни KidLand са най-търсената детска играчка от собствената ни марка KidLand. Те са произведени с
грижа, както за най-малките, така и за природата – те притежават FSC сертификат, който гарантира, че
използваните материали при тяхното производство спазват строгите стандарти за устойчиво стопанисване на
горите. Вярвам, че с тези играчки децата ще могат освен да играят и да опознават света и да учат повече за него",
добави Красимир Тодоров, мениджър "Акционен мениджмънт" в компанията.

Детските кухни Kidland са част от разнообразния асортимент от детски стоки, които Kaufland ще предлага в своите
63 хипермаркета в страната. Освен тях клиентите на лидера в модерната търговия могат да намерят повече от 400
артикула за момичета и момчета с марката Kidland в категории дървени, музикални и плюшени играчки, дървени
пъзели, както и бебешки играчки.

"Корпоративната отговорност не свършва до вратата на фабриката или офиса. Дейностите ѝ влияят върху
качеството на живот на всеки гражданин", казва Антоан Рибу, бивш главен изпълнителен директор на Danone,
преди точно 50 г. и полага началото на корпоративната социална отговорност. "Имаме само една планета Земя.
Живеем само веднъж", допълва той в паметната си реч в Марсилия през 1972 г., с която призовава за различен
бизнес подход и проправя пътя за нова визия за КСО. Тези думи се превръщат в определящи за мисията на
Danone в дългосрочен план и бележат раждането на "двойния модел" на управление на компанията, който
съчетава постигането на икономически бизнес успехи със социални ползи за обществото.
"Danone e компания с над 100-годишна история и пионер в налагането на разбирането, че отговорността на
компанията не свършва до вратата на офиса. Щастливи сме днес да отбележим 50 години от знаменитата реч на
главния изпълнителен директор на Danone – Антоан Рибу, през 1972 г. в Марсилия, която полага началото на
нашата социално отговорна мисия и поставя за нас основите на един нов, прогресивен бизнес модел на
управление, който следваме и до днес. Цялостната ни дейност и вдъхновящи местни проекти като Данониада са
доказателство за това", сподели Любомир Спасов, изпълнителен директор на Danone за България. 
Началото на новата визия за КСО 
Антоан Рибу е инициатор на идеята, че като отговорни производители, компаниите трябва да носят отговорност не

Заглавие: Kaufland подарява най-желаната детска играчка от асортимента си на всички градини в Карлово
Дата: 16.11.2022 15:18
Медия: Агенция "КРОСС"

Заглавие: Danone отбелязва 50 години от емблематичната реч на Антоан Рибу и началото на корпоративната
социална отговорност
Дата: 16.11.2022 17:04
Медия: My PR
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само за своите продукти, но и за тяхното въздействие върху здравето и планетата. От тогава това е определящата
мисия за Danone и основна цел зад всички иновации на компанията е да внесе здраве в ежедневието на хората
чрез продуктите, които продава, като същевременно гарантира, че тяхното производство и опаковки са насочени
към по-екологично бъдеще, водена от убеждението, че здравето на хората и бъдещето на планетата са неизменно
свързани.
Danone и КСО в България
С всички свои действия Danone подкрепя както на местно, така и на глобално ниво, визията на Антоан Рибу, която
сега несъмнено се е превърнала в мисия на компанията. Два от най-популярните социално-отговорни проекти
днес на компанията стартират именно от България: 
1) Данониада – Повярвай в мечтите си 
• Национален детски футболен турнир, дал началото на Международния турнир за купата на Danone
• старт: 1998 г., повече от 24 години история
Първият турнир Данониада се провежда в България в навечерието на Световното първенство по футбол през 1998
г. във Франция и в него участват над 1000 ученически отбора от цялата страна. Голямото желание, с което децата
се включват в турнира, дава ясен сигнал на компанията за необходимостта от продължаване на този социален
проект. Благородната инициатива на "Данон Сердика" АД е посрещната с ентусиазъм в цялата група Danone. Така
през 2000 г. по модела на българската Данониада се организира първият Международен турнир за купата на
Danone (Danone Nations Cup). За почти 24-годишната история на турнира в България над 100 000 деца са
участвали в него, преживели са невероятни емоции и отборна игра. Данониада е най-награждаваната социална
инициатива на Danone в България.
2) Разработване и успешно стартиране на Activia Закуска
Activia Закуска е абсолютна иновация в портфолиото на Activia, изцяло разработена от българския екип на
компания. За над 15 години на пазара продуктът успешно се наложи като звезда в сутрешното меню на
българските потребители, предлагаща им балансирана алтернатива за закуска в забързаното ежедневие.
За в бъдеще Danone ще продължава да следва завета на Антоан Рибу и чрез целенасочените усилия ще
продължава да подкрепя здравословния начин на живот и да помага за изграждане на по-добро бъдеще.
"За мен е огромна чест и отговорност да поема поста на изпълнителен директор в компанията.
Предизвикателството е голямo и съм амбициран да продължа успешното представяне на Данон на българския
пазар и налагането на здравословни и устойчиви практики в бизнеса с храни и напитки в съответствие с визията ни
"Една Планета. Едно Здраве." (One Planet. One Health), която отразява твърдото убеждение, че здравето на хората
и това на планетата са взаимосвързани, заяви Любомир Спасов по повод новата си длъжност.

Над 15 милиона бебета се раждат всяка година преждевременно в цял свят, като в Европа броят им е около 500
000 годишно. В България всяка година се раждат повече от 6000 недоносени деца.
В световен мащаб, недоносеността и свързаните с нея усложнения, са водещата причина за смъртност при деца
под 5-годишна възраст. За много от оцелелите недоносени бебета, преждевременното раждане носи различни
дълготрайни здравни последствия и увреждания, проблеми със зрението и слуха, обучителни затруднения.
Само през 2021 година в България честотата на преждевременните раждания е била 12.22% - над 1 на всеки 10
бебета се е родило с различна степен на недоносеност. Всяка година у нас се раждат повече от 6000 недоносени
деца, които на практика представляват една най-големите групи малки пациенти и се нуждаят не само от
специализирани грижи и модерна апаратура, но и от специфично внимание и проследяване.
С мисъл за тях и семействата им, за подобряване на медицинските грижи и проследяването, както и за
повишаване на информираността по темата сред специалистите и обществеността, по повод Световния ден на
недоносените деца – 17 ноември Фондация "Нашите недоносени деца", съвместно с Българската асоциация по
неонатология, организира конференция под мотото "Родени твърде рано: медицински и социални аспекти на
развитието на недоносените деца".
Конференцията, която ще се проведе на 19 ноември, събота, е единствено по рода си събитие у нас, което се
организира за втори пореден път и в него ще вземат участие голяма част от водещите медицински експерти и
развитийни специалисти в България с опит в грижата за недоносените деца. Те ще засегнат теми, свързани с
проследяването на бременността и превенцията на преждевременното раждане, медицинските грижи за
недоносените деца и тяхното проследяване, както и детското развитие – от ранното детство до предучилищна и
училищна възраст.
Тазгодишното събитие е с фокус късното проследяване на преждевременно родените деца, така че да се
гарантира тяхното оптимално развитие и пълноценно израстване. България е една от малкото страни в света, в
която няма национална програма за проследяване на развитието на недоносените бебета. През 2019 г.,
Фондация "Нашите недоносени деца" внесе в Министерство на здравеопазването Проект за национална програма
за проследяване на преждевременно родени деца от 0 до 7 г., но към настоящия момент, потребностите от грижа
за проследяването на оптималното детско развитие на недоносените бебета и малки деца, все още продължават
да бъдат извън обсега на политическото внимание и ангажимент. 

Заглавие: Над 6000 недоносени деца се раждат годишно в България
Дата: 16.11.2022 19:04
Медия: DarikNews.bg
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Десетокласникът Илия Марваков от СУ "Никола Вапцаров" бе ученикът, който взе участие в седемдневния
културен фестивал "#EntreCultFest", по проект "Предприемчивост и свързаност на младите хора на Балканите чрез
творчество и култура", съфинансиран по програма "Еразъм +", КД2 и организиран от фондация "Българска памет",
който се проведе в Банкя (София). Той работи под ръководството на старши учител по български език и
литература Заприна Глушкова. Идеята на форума бе да подпомогне кариерното развитие и да съдейства за
европейската интеграция на младите хора. Участниците във фестивала бяха избрани чрез конкурс за есе на тема:
"Моята иновативна творческа идея ". Те бяха от България, Северна Македония и Сърбия – по 18 ученици от
държава.

В рамките на 7 дни се осъществиха редица творчески изяви, свързани с културните традиции в трите страни –
изобразително изкуство, песни и танци, обичаи и фолклор. Бяха анализирани разнообразни източници на
информация в сферата на творчеството и културата. Учениците, разпределени в смесени групи, презентираха и
участваха в различни симулационни упражнения. За една седмица младите хора развиха и подобриха умения като
креативност, предприемчивост, мотивация за гражданско участие, комуникативност, инициативност и лидерство.

Зареден с много положителна енергия от проведения фестивал, десетокласникът Илко Марваков представи още
първия ден след връщане в училището в класа на неговия ментор – г-жа Глушкова, програмата на събитието чрез
множество примери за културното богатство на Стария континент, както и на фундаменталната роля на културното
наследство на Европа за формиране на съвременните общества – единни в многообразието. Той запозна
учениците с предизвикателствата, които Фондация "Българска памет" предлага на младежите чрез своите форуми.

Илко участва за първи път в такъв форум, но още отсега мечтае и чака с нетърпения обявяването на следващия
конкурс от Фондация "Българска памет".

За пета поредна година по случай 17 ноември – Световния ден на недоносените бебета, Pampers ще подкрепи
най-уязвимите бебета в България и техните семейства като им осигури спокойствие и комфорт.

От 2018 г. насам, марката успя да дари над 400 000 пелени за преждевременно родени бебета у нас. Целта на
Pampers е да покрие нуждите от специализирани пелени в неонатологиите в България, затова тази година ще
дари още 25 000 малки пелени.

Знаете ли, че доскоро в България пелените, които преждевременно родените бебета са носили, са били големи
почти, колкото тях самите? Тази драстична разлика в размера води до дискомфорт, дори по време на сън. Затова
Pampers дарява своите най-малки пелени, създадени специално за най-нежната кожа на най-малките бебета,
подходящи дори за новородени с екстремно ниско тегло – от 800 грама. Те са предназначени да сведат до
минимум неудобствата и да подпомогнат съня, който е ключов за здравословното им развитие. Защото, когато си
толкова малък, имаш нужда от най-нежното докосване.

Докосването е първото сетиво, което придобиваме с появата си на този свят. То предшества зрението, предшества
и речта. Това е първият език, чрез който новородените бебета разбират света около тях. Когато се родиш по-рано
от очакваното, сетивата ти са изключително изострени. Усещаш интензивно всяко докосване. И най-лекият допир
има голямо значение. Кожата на недоносените бебета е два пъти по-тънка, което я прави много по-чувствителна
на допир, затова всичко, което я докосва, трябва да бъде изключително деликатно.

Марката Pampers е посветена на щастливото и здравословно развитие на всички бебета, включително на тези,
родени преди термин. Кампанията в подкрепа на недоносените бебета тази година се провежда под надслов
"Докосването е любов" и има за цел да даде сила на тези малки герои и техните родители, като създаде вълна от
позитивна енергия. За да посрещат всяка следваща битка в живота с лекота. Всеки, който иска, може да се включи
като сподели в социалните мрежи своето послание към тях или своята история с щастлив край с хаштаг
#малкибойци #littlefighters #PampersForPreemies!

Кампанията се провежда в партньорство с Фондация "Нашите недоносени деца" и Kaufland България.

Заглавие: Ученик от СУ "Никола Вапцаров" – Хаджидимово, участва в семинар на Фондация "Българска памет"
Дата: 17.11.2022 09:37
Медия: ТопПреса
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Необходими са три хиляди лева.

Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" към Русенската католическа организация "Каритас" стартира
кампания за събиране на средства, нужни за обособяването на нов психомоторен кът. Необходими са три хиляди
лева.

Средствата се събират чрез Платформата.бг на Фондация BCause до 29.01.2023 година. Каузата на Центъра може
да бъде подкрепена на този линк: https://platformata.bg/bg/kauzi/1845:4493-2022-11-12-07-21-
39/details/campaign.html

Всички деца, които посещават Център "Милосърдие", изпитват удоволствие от движението, показва
дългогодишната практика на специалистите. Затова екипът иска да оборудва специално пространство в Центъра с
подходящи меки модули и настилка за психомоторни занимания. Те са насочени към четири области от
развитието на детето: връзката му със света и общуването; схемата на тялото; тонуса и моториката; времево-
пространственото структуриране. По този начин децата със специални нужди ще опознаят по-добре тялото си, ще
го почувстват и ще го овладеят такова, каквото е.

Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" към Русенската католическа организация "Каритас" работи с
деца със специални нужди повече от 20 години. В момента го посещават 37 деца с различни физически,
психически и умствени затруднения. Разполага с добра материална база: кабинети и зали, оборудвани за
специализирана терапевтична работа. В Центъра работят кинезитерапевт, психолог, логопед, социален педагог,
социален работник и арттерапевт.

Екипът на Каритас Русе изразява благодарност към всички дарители, които биха подкрепили инициативата за
психомоторен кът. Така ще помогнат на децата да чувстват свободата да изразяват себе си чрез движение.

Пощенска банка се включва за седма поредна година в социално отговорната инициатива "Гордея се с труда на
моите родители", която се организира от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Ученици от втори,
трети, четвърти и пети клас от почти 30 столични училища ще посетят централната сграда на финансовата
институция, за да се запознаят с повече детайли за професиите и труда на техните родители чрез специално
разработени образователни програми. Настоящото издание на проекта, който традиционно се организира на 1
ноември, ще се реализира в рамките на целия месец в отговор на изключителния интерес на деца от над 30
паралелки.

Експерти от различни управления в банката ще споделят интересни факти за образованието, кариерния си път,
натрупания професионален опит и своята история на успеха, като ще дадат на учениците ценни насоки и съвети за
пътя им към мечтаната професия. Те ще имат възможност да разкажат на децата и за личната си мотивация в
избора си на настоящ работодател в лицето на Пощенска банка, която предоставя отлични възможности и
перспективи за растеж и развитие на потенциала на своите над 3000 служители. Децата ще научат много нова и
полезна информация, необходима за бъдещото им кариерно ориентиране.

"Щастливи сме, че сме част от тази мащабна и дългогодишна инициатива вече седем поредни години. В Пощенска
банка корпоративната социална отговорност с фокус върху образованието и развитието на младите хора е водещ
приоритет, защото вярваме, че децата са нашето по-добро утре. Смятаме, че всеки родител е модел за
подражание и личен супергерой, затова насочваме усилия и енергия, за да подкрепим този процес на
вдъхновение и мотивираме младите от най-ранна възраст да вземат отговорни решения и да правят съзнателни
избори. Личният професионален път се базира на индивидуалните компетенции и качества, чието развитие
гарантира един непрекъснат процес на изключителни кариерни възможности. С всяко издание на инициативата
се надяваме, че преживяването за нашите най-малки гости е още по-вълнуващо и че успяваме да им предадем
ценен опит и насоки по лесен и разбираем начин", коментират от Пощенска банка.

Програмата "Гордея се с труда на моите родители" има за цел да покаже на децата, че трудът е потребност и
ценност, че всеки човек е необходим и полезен за обществото, а гъвкавите умения и любознателност са основна
предпоставка за всяка успешна лична и професионална реализация. Инициативата създава още съпричастност с
ценностите на труда и напредването в живота, благодарение на лични качества, способности и натрупани знания,
и дава възможност на всяка компания участник да покаже на служителите си, че не само те са най-ценният ѝ

Заглавие: Дневен център "Милосърдие" събира средства за психомоторен кът
Дата: 17.11.2022 12:02
Медия: Дарик

Заглавие: Пощенска банка с инициатива "Гордея се с труда на моите родители"
Дата: 17.11.2022 12:03
Медия: Kmeta.bg
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актив, но и че оценява високо техния принос пред най-важната аудитория за тях – децата им.

Инвестициите в устойчивото развитие са основен елемент в дейността на Пощенска банка. Основна мисия на
финансовата институция е да бъде пълноценен участник в процесите, през които преминава българското
общество, и да подпомага проекти в някои от основните сфери на обществения живот като образование, култура,
спорт и грижа за околната среда. Сред водещите проекти в областта на образованието се отличават мащабната
инициатива на Пощенска банка в подкрепа на образованието на ученици от Националната търговско-банкова
гимназия и Частната професионална гимназия по банково дело, търговия и финанси, стратегическите
партньорства със СофтУни, международното бизнес училище INSEAD и Американския университет в България,
атрактивната стажантска програма на компанията, образователната програма в партньорство с Finance Academy,
провеждането на открити уроци като част от инициативата "Световната седмица на парите" и др.

Повече информация за мисията, визията и ценностите на Пощенска банка като водещ работодател, както и за
богатата многопластова политика за корпоративна социална отговорност на институцията, може да бъде открита
на www.postbank.bg.

Последвайте ни и в Google Новини 

Мирис на вкусна храна, потракване на съдове и оживление изпълниха Дневния център към фондация "Светът на
Мария" в София. Хора с интелектуални затруднения сложиха престилки, запретнаха ръкави и обединиха усилия, за
да приготвят едни от най-популярните ястия от италианската кухня - ролца от патладжан по сицилиански и
канелони с пълнеж от рикота, диви билки, крем пармезан и захаросани домати. В това начинание ги напътстваше
шеф-готвачът Лука Малакрида. Освен готварски умения, той им предаде и най-ценния урок – към всяко ястие
трябва да добавяме цвят и любов. Зехтин и сол са другите важни съставки, според Малакрида.

За около два часа всички се "потопиха" в днешното занимание. Хората с интелектуални затруднения имаха
възможност да месят тесто за прочутата италианската паста, да го оформят и заглаждат. Лука им обясняваше
всяка стъпка, а те изпълняваха всичко старателно. По лицата им се четеше любопитство и вълнение.

И докато първите опити бяха по-неуспешни, впоследствие помощниците на Лука станаха по-уверени в готвенето. Те
бяха подкрепяни и от директора на "Светът на Мария" – Миряна Сирийски. Когато тя приканваше всеки да опита
да оформи тесто, с широка усмивка едно от момичета й отвърна: "Екип сме". И това беше наистина така - ако едни
готвеха по-ентусиазирано, другите ги подкрепяха с ръкопляскания.

За БТА Лука Малакрида заяви, че готвенето може да е и успешна терапия. През последните дни загубихме
навиците си да готвим във вкъщи. Моето послание е да отделяме поне 20 минути на ден, за да готвим – с детето си
или с други близки, заяви той и посочи, че с днешното готвене иска да предаде посланието, че храната трябва да
се приготвя заедно.

Посланикът на Италия Джузепина Дзара също увери, че храната сплотява. Тя каза, че обича италианската кухня, а
у нас най-много се радва на зеленчуците, най-вече на чушките.

Според директора на Италианската агенция за търговия и инвестиции у нас Киара Петро, подобни събития са
шанс хората с интелектуални затруднения да допринесат за развитието на цялото общество. Тя сподели, че нейна
братовчедка с рядко заболяване посещава център, подобен на този на "Светът на Мария", където успява да добие
нови способности – да шие, плете и готви.

За нуждата хората с интелектуални умения да бъдат пълноценна част от обществото разказа и Цецка Караджова,
учредител на фондацията. За БТА тя сподели, че "Светът на Мария" се е появил заради лична кауза – сестрата на
съпруга й Мария е с интелектуално затруднение. Караджова и съпругът й са обиколили няколко държави, за да
взаимстват опит, който да пренесат в България. С техните усилия днес Дневният център към фондацията се
посвещава от над 40 души.

Всеки ден те се занимават с различна дейност, като целта е да добият умения, с които да излязат на пазара на
труда. Хората с интелектуални затруднения не правят неща, които нямат смисъл, а се обучават, каза Караджова.
Тя сподели, че 11 души са успели да намерят работа. Те са наети предимно в ресторантьорския и хотелиерски
бранш.

Във фондацията към всеки се подхожда индивидуално. Директорът на центъра, социален работник и психолог
правят срещи със семейството и проучват състоянието на човека, който има нужда от подкрепа. Има двуседмичен
пробен период, след който се преценява дали в Дневния център той може да получи необходимата подкрепа,
обясни също Караджова.

Заглавие: Цвят и любов са най-важните съставки за всяко ястие – този урок предаде на хора с интелектуални
затруднения шеф-готвачът Лука Малакрида
Дата: 17.11.2022 13:56
Медия: Българска телеграфна агенция
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Посетителите в центъра показват, че се чувстват добре, когато са ангажирани в различни занимания. След
готвенето с Лука, те чистиха и подреждаха кухнята, същевременно сервираха и обяда.

Павел сподели, че готвенето е минало добре, но му е било трудно да навива патладжана за ролцата. Той каза, че
харесва италианската кухня, а от българската най-любимото му ястие е шкембе чорбата. За Гергана правенето на
паста е било вълнуващо. Тя сподели, че обича да похапва мусака, но й е трудно да я приготвя сама. Алекс пък се
чуди защо италианското тесто за пица е по-тънко, отколкото това в България. Тя мечтае да стане най-добрата
готвачка в България и затова оценява силно срещата си с Лука Малакрида. За да подобри уменията си в кухнята,
гледа и известни телевизионни кулинарни предавания. Даниел се надява някой ден да посети Италия и да опита
повече храни, популярни в тази страна.

Събитието бе част от Седмицата на италианската кухня по света. Това даде възможност на хората с интелектуални
затруднения да чуят и звучния италиански език по време на готвенето с Малакрида.

В края на срещата всеки един от помощник-готвачите в центъра се снимаха с Малакрида и му поискаха автограф.
Разделиха се с усмивки и с популярното ciao.

/РИ/

За пета година България ще се включи в световната инициатива "Щедрият вторник". Тя е след т.нар. Чернен петък
и има за цел да бъдат набрани дарения за различни каузи.

Официален партньор на кампанията за България е фондация "BCause", а въпросният вторник през 2022-ра е на
29 ноември.

"Мисията ни е свързана с развитие на дарителската култура. Искаме де привлечем повече партньори за тази
инициатива. Дарителството да стане част от живота ни и да го проявяваме без да е Коледа или да чакаме
конкретен повод", обясни пред Радио София Гергана Павлова, координатор за "BeCause".

Членове и доброволци на фондацията свързват каузи, нуждаещи се с бизнес структури, организации и дарители.

За изминалите 5 години са подкрепени над 400 организации, допълни Павлова.

Сред известните личности, които подкрепят инициативата са Алек Алексиев, Йоана Темелкова, Елена Замярска,
Михаил Дюзев, Ива Екимова.

Могат да се присъединят и още, които проявяват активност в социалните мрежи.

"Много е важно всеки да дари за това, което му е на сърце, което припознава", посочи още Гергана Павлова.

Конкретен пример за избрана кауза даде Милена Ташкова от фондация "Дете и пространство". Като част от
#ЩедриятВторник организацията е обявила дарителска кампания "Мечта на колела". С нея се цели набиране на
средства за закупуването на люлка за инвалидни колички за деца и младежи с увреждания от Центъра за
настаняване от семеен тип "Д-р Любомир Жупунов" в Русе. Там са настанени 9 деца с тежки физически
увреждания . За люлката са нужни около 6 хиляди лева. Очаква се силна активност на 29 ноември, но каузата
продължава до края на годината.

Чуйте целия разговор на Гергана Пейкова.

Учене за природата сред природата беше фокусът на образователните природозащитни лагери за младежи (15 -
18 г.) от района на Тополовград и Свиленград, проведени в два уикенда на октомври и ноември край село
Орешник в планината Сакар, съобщиха организаторите от Българска фондация Биоразнообразие.
Те споделят, че за повечето младежи това е първа екологична инициатива, в която участват. А сега чрез преходи,

Заглавие: Изберете кауза, бъдете щедри
Дата: 17.11.2022 14:16
Медия: Радио София

Заглавие: Учене за природата сред природата е фокусът на образователните природозащитни лагери за
младежи
Дата: 17.11.2022 16:34
Медия: Фокус
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лекции и гражданска наука видяха на практика как се проучват различните видове организми и как се отразяват
глобалните промени на климата върху биоразнообразието и човешкия живот. Лагерите имаха за цел да поставят
основите на екологията и природозащитата и да представят възможностите на гражданската наука. Те бяха
реализирани с подкрепата на програма "Младежи за околна среда" на Министерството на околната среда и
водите чрез възлагане от РИОСВ Хасково.
Образователното съдържание беше съобразено със сезона и включваше теренни излети с експерти в следните
области: растения, бозайници, птици, гъби. В есенните дни бяха разпознавани видове дървета по листата и кората
им (напр. дъб, ясен, клен, бор), видени бяха някои от цъфтящите представители в гората като есенния минзухар и
регистрирани няколко находища на орхидеята есенен спиралник (Spiranthes spiralis) – единствената орхидея в
българската природа, която цъфти през есента и все още зелените й стъбла се отличават сред околните
пожълтели треви.
Младежите научиха, че бозайниците трудно се наблюдават директно, особено ако сме в голяма група, но по
следите, които оставят - стъпки, екскременти, козина, се убедиха, че тук се срещат лисици, сърни, вълк, чакал, заек
и др. Птиците наблюдаваха с бинокли и зрителни тръби, но и ги разпознаваха по полет, силует и звук.
По време на лагера бе установен нов вид гъба за Сакар - Scleroderma polyrhizum. Това е вид, който няма стопанско
значение за хората и вероятно поради това не е достатъчно проучен. За децата бе любопитно да научат, че
плодното тяло е само една част от гъбите, а някои гъби - като дърворазяждащата гъба обикновена пънчушка,
заемат огромни площи от няколко хектара.
Дневните познавателни маршрути включваха посещение на защитени и интересни местности - защитена местност
"Черните скали", долмените край село Сакарци, местност "Големият здравец".
Екипът на БФБ представи връзките между организмите и средата, екологичните изисквания на видовете и
ползванията на природните ресурси. Специално внимание бе обърнато на особеностите на карстовите райони,
намаляващите водни ресурси - пресъхнали чешми и микроязовирчета и извори, вследствие на което страдат
хората, фермерите, но и дивите видове, които намират убежище във влажните разливи като тритони, бумки, черни
щъркели. Гражданската наука набира все по-голяма популярност в България, затова бе важно да се покажат
възможностите й на младите хора - специализираните групи в социалните мрежи, където от български
специалисти дават информация за растения, влечуги или гъби. Чрез различните приложения вече се събират
голям брой данни за науката - напр. в българското приложение SMART BIRDS или в приложението на National
Geographic - INaturalist.
Надеждата на организаторите е, че сред тези млади хора ще се появят бъдещите природозащитници, а всички
тези 30 участника по-добре ще познават природата на своя роден край и вече ще имат по-различно отношение
към срещаните видове и към посещенията сред природата. 

На 15 ноември 2022 г. в навечерието на Световното първенство по футбол УНИЦЕФ България стартира
национална кампания под надслов "Подкрепи отбора на бъдещето – децата". Тя е в подкрепа на правото на
всяко дете на грижа, образование и закрила от насилие. Подробности за инициативата, нейните цели и как можем
да я подкрепим пред Радио София разказа Боряна Гидикова, директор "Комуникации" в УНИЦЕФ България.

"Тази година Световният ден на детето 20 ноември съвпада със старта на Световното по футбол и затова УНИЦЕФ
започва тази национална кампания точно по време на Мондиала. В съзнанието на хората футболът е един спорт,
който ги обединява. Въпреки, че те харесват отделни държави и отделни отбори, когато става въпрос за правата
на децата може да има само един отбор и затова ние призоваваме всички да подкрепят отбора на бъдещето -
децата", сподели Гидикова.

"Съществува специален въпросник, който се попълва заедно с мерките на децата още в бебешка възраст. Той
съдържа въпроси за тяхното емоционално и интелектуално развитие, но за съжаление много малка част от
лекарите попълват подобни въпросници. А колкото по-рано се установи каквото и да е забавяне в развитието и се
предприемат мерки, толкова по-голям шанс има детето да го преодолее. Затова ние от УНИЦЕФ обучаваме
лекарите, родителите и учителите да проследяват развитието на децата през първите две години от живота им,
които са много важни, и ако се установят затруднения да ги насочат към услуги за ранна детска интервенция",
отбеляза тя.

10 хиляди е броят на децата в България със специални детски потребности, които не посещават училище и детска
градина, като според последните промени в законодателството на теория те имат право на това, но на практика то
не се случва. Гидикова подчерта, че от УНИЦЕФ България работят в посока всички те да бъдат приобщени в
образователната система.

Всеки желаещ може да подкрепи програмите на УНИЦЕФ за децата по следните начини:

· С редовни месечни дарения от 5 лв., като изпрати SMS с цифра 5 на номер 1021. ДДС и такси не се начисляват
на абонатите на всички мобилни оператори.

· Онлайн на https://dari.unicef.bg

Заглавие: УНИЦЕФ България стартира кампания "Подкрепи отбора на бъдещето – децата"
Дата: 17.11.2022 18:54
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101738101/unicef-balgaria-startira-kampania-podkrepi-otbora-na-badeshteto-decata


Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Календари за 2023-а година направиха доброволците от фондация "Искам бебе". С парите от продажбата им
организацията ще подкрепи финансово каузата си – да подпомага двойки с репродуктивни проблеми, предаде
кореспондент на "Фокус". 
Всички събрани средства ще отидат при семейство, което има нужда от от донорски генетичен материал, за да
сбъдне мечтата си за дете.
Кампанията е ежегодна и всеки път календарите са с различна тематика. През 2022-а тя е свързана с
разнообразието на билки, подправки и плодове, които можем да отглеждаме в домашни условия. Към всеки брой
са прикрепени семена, предоставени на неправителствената организация от Ботаника, които могат да бъдат
засадени в саксия или на двора.
"При направена поръчка за повече от 20 броя от корпоративен дарител, на всеки календар може да има стикер,
който съдържа името и логото на компанията, както и надпис "Подарък с кауза" като по този начин желаещите
изразяват своята подкрепа към "Искам бебе", допълват от фондацията.
Всеки, който иска да подкрепи каузата, може да се свърже с областния координатор на "Искам бебе" Вероника
Михайлова /за Велико Търново/ или да направи заявка на тел. 0886/ 801 309 /за поръчки извън града/.
Препоръчителното дарение е 10 лв. 
Календарите са създадени в партньорство с Ботаника, БИЛЛА България и FEIA. 

129 журналистически материала ще се борят за първото място в четирите категории на конкурса "Валя Крушкина -
журналистика за хората" 2022, както и за Голямата награда, съобщи пред Радио София Ренета Куцарова от
фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ).

Номинациите се приемаха от 11 септември до 1 ноември.

След две години без присъствено награждаване, през декември ще се проведе официална церемония, на която
ще станат ясни наградените.

На фона на всички други събития и кризи, които се случват, конкурсът продължава да привлича вниманието и да
мотивира представителите на журналистическата гилдия, отбеляза Куцарова:

"Това ни вдъхновява. Смятаме, че е важно да има мерило за качествена журналистика, каквото се явява и нашият
конкурс. Отново най-силен интерес има към категорията Пишещ журналист - печатни медии и онлайн медии."

Останалите три категории са:

Журналист от електронна медия - радио и телевизия;

Снимащ журналист - оператори и фотографи;

Журналист - надежда - млад журналист.

Фонд "Валя Крушкина" е учреден при Фондация "Работилница за граждански инициативи" на 11 септември 2012 г.
В досегашните 10 издания на конкурса са номинирани над 460 журналисти с повече от 950 материала.

Носители на Голямата награда досега са били: Асен Генов и Константин Павлов (2012), Росен Цветков (2013),
Миролюба Бенатова (2014), Мария Милкова (2015), Генка Шикерова (2016, 2018), Тина Ивайлова (2017), Полина
Паунова (2019), Добромир Иванов (2020), Мария Цънцарова (2021), припомня БНР.

м.л.

Заглавие: С благотворителни календари "Искам бебе" подпомагат каузата си
Дата: 18.11.2022 13:21
Медия: Фокус

Заглавие: 129 журналисти се борят за наградата "Валя Крушкина", 2022
Дата: 18.11.2022 12:36
Медия: Съюз на българските журналисти

Заглавие: Град Бургас си има истински грижовен "настойник"
Дата: 18.11.2022 12:09

https://www.focus-news.net/novini/regioni/S-blagotvoritelni-kalendari-Iskam-bebe-podpomagat-kauzata-si-1468278
http://sbj-bg.eu/article/details/53834/129+zhurnalisti+se+boryat+za+nagradata+Valya+Krushkina%E2%80%9D%2C+2022
https://frgi.bg/bg/articles/initsiativa-za-izghrazhdanie-na-bdieshcho-pokolieniie-ghrazhdanski-lidieri/grad-burgas-si-ima-istinski-grizhoven-nastoynik


Николай Николов от град Бургас е баща на две прекрасни деца. Успоредно с не леката задача да бъде родител,
той се занимава и с безброй страхотни каузи в сферите на образованието, здравеопазването, хранителни банки и
социалната подкрепа, като част от екипа на сдружение "Верният настойник". В желанието си да подобри уменията
си за работа в неправителствена организация, Ники се записва за участие в проект Инициативата за изграждане
на бъдещо поколение граждански лидери на Фондация "Работилница за граждански инициативи", финансиран от
Фонд Активни граждани на ЕИП.

В интервюто по-долу разказваме накратко историята на Ники.

Как попадна в света на "активните граждани" и какво точно правиш във "Верният настойник"?

Попаднах в тази сфера благодарение на мои приятели от тийнейджърските готини. Често ми разказваха за хората,
които са подкрепили, колко деца са успели да зарадват, за емоциите, които преживяват. Пожелах и аз да изпитам
чувството да помогна на човек в нужда. Присъединих се към тях. Запознах се с председателя на сдружението,
Жельо Желев и от тогава до днес съм рамо до рамо с екипа.

Освен с благотворителни инициативи и страхотни каузи, организацията се занимава и със стопанска дейност -
бизнес, състоящ се от магазин за дрехи и два дома за възрастни хора. Стопанската дейност на организацията е
необходима от една страна, за да осигурим устойчивост и развитие за това, което правим, а от друга - да
издържаме финансово нашите семейства. Заедно с Жельо, отговаряме за управлението и развитието на
стопанската дейност в сдружението, както и за дизайна, планирането и осъществяването на всички проекти, каузи
и инициативи, с които се занимаваме като организация.

От колко години работиш, в подкрепа на хора в неравностойно положение?

Неформално работя в тази сфера повече от около 18 години. Първо бях доброволец в младежко неформално
обединение, а в последствие прераснало в неправителствена организация.

Историята, която няма да забравиш...?

Невероятните истории съпътстват ежедневието на хора като мен, които са се посветили да помагат на тези в
нужда. Сещам се за наистина много различни истории, които не само са ме научили да ценя това, което имам, а и
са ми дали стимул и желание да науча и децата си на това.

Помня преди години в организацията ни попадна една доброволка от Америка. Американците имат много развита
ценностна система и култура по темата за доброволчеството и още докато са млади голяма част от тях са
обиколили по една дузина държави, за да помагат на хора в нужда. Така тази дама се падна при мен, за да и
разкажа за организацията ни и да я разведа из региона, в който работим по-интензивно. Отивайки още в първото
населено място, на което бях решил да я заведа, тя изпадна в шок и ми обясни, че не може да повярва, че в
държава от Европейския съюз в 21 век хора живеят в по-лоши битови условия, дори и от местата в Африка, където
е била, и то само на 30 км от гр. Бургас.

Друга история, която ми дава смисъл да продължавам, е от миналата година. В разгара на Covid пандемията
регулярно организирахме дарения на хранителни продукти от първа необходимост на пенсионери и хора в нужда
от град Бургас. Това се случваше с предварително записване в интернет, като всеки жител на града можеше да се
запише или да посочи човек, за когото знае, че има нужда от такава помощ. Паркирайки микробуса на един от
адресите, видях жена на средна възраст, която ме чакаше с почти насълзени очи. Слязох, подадох й хранителния
пакет и попитах с какво още мога да помогна. Тя ми каза, че това е напълно достатъчно и ми сподели, че
хладилника и е изключен от 3 дни, защото няма какво да държи в него. Тази жена е пример, че не само хората от
малцинствените групи имат нужда от помощ, както често вярват хората у нас.

Подарявал съм чисто нови маратонки на дете, което никога не е получавало нещо чисто ново, подарявал съм
коледни подаръци на деца, които никога не са получавали такива, водили сме организирано деца, които никога на
са излизали от населеното място, в което живеят - на зоопарк, на кино – не мога да ви опиша колко зареждаща е
детската радост и еуфория.

Много, много са нещата, които мога да кажа, и точно такива моменти, ме карат да бъда още по-нахъсан и да се
чувствам на място и полезен с това, което правя.

От какво имат нужда хората, на които помагаш?

Може да звучи като клише, но хората, на които помагаме се нуждаят наистина от малко, за да бъдат щастливи.
Освен всичко материално, забелязвам напоследък, че все повече се нуждаят и от "блага дума", която да им даде
кураж, за да продължат да се борят с предизвикателствата на живота.

Защо реши да се включиш в Инициативата?

Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"



Инициативата е нещо уникално за България, което събира на едно място различни млади хора, отправили поглед
напред в развитието на организациите и общностите, към които принадлежат. Практическото обучение е на много
високо ниво и е много подходящо за изграждането ни като лидери в неправителственият сектор и доста
специализирано за развитието на НПО-та, в които работим. Добавената полза от всичко това е мрежата от
контакти и приятелства, които участниците имаме възможност да изградим по време на обучението.

Какво успя "да си откраднеш" от обучението до този момент?

Много ценни за мен бяха лекциите за учредяване на сдружението в частта си на чисто юридическите изисквания,
водене на документация, дизайна и изготвянето на различни стратегически документи, както и срещата с изявени
лидери и успели хора не само от НПО сектора, но и от частния и публичен сектор.

Мечтаеш си за …?

Мечтая благотворителността и доброволчеството да намерят по-голяма популярност у нас, както е в по-развитите
държави и сами ще се уверим, че страната ни може да изглежда по друг начин и да се развива по-динамично и в
по-добра посока.

25 стипендии "Гипсън" ще получат наши първокурсници. Те са в размер на 2500 лв. годишно и са предназначени за
студенти в високи академични постижения и от семейства с ниски доходи. Конкурсът е обявен от Международна
фондация "Св. Св. Кирил и Методий" в сътрудничество с Американска фондация за България. Основни изисквания
към кандидатите са – да са студенти първи курс през учебната 2022-2023 г., да са записани в редовна форма на
обучение, държавна поръчка. 
Също така те трябва да са от семейства 
с доказани ниски материални доходи, да имат успех от дипломата са средно образование поне 4.5, както и от
кандидат-студентския изпит. Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение,
че стипендиантите отговарят на изискванията на този правилник. Общата сума на студент за цялото следване е 10
000 лева.

Документите за кандидатстване може

да се донесат във Фондацията или да се изпратят и по пощата/куриер на адреса на Фондацията
(бул. "Цариградско шосе" № 113А, гр. София 1784) с клеймо не по-късно от 24 ноември 2022 г. Документи по
електронна поща не се приемат, подаването им задължително става лично. Повече за конкурса и необходимите
документи вижте ТУК.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Срещаме се с проф. Миглена Темелкова, ректор на ВУТП и проф. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ "Тодор
Каблешков", за да ни разкажат малко повече за връзката между бизнеса и образованието, в частност в техните
университети. За технологиите, които все повече са част не само от нашия живот, но и неизменна стъпка за
развитието на всеки бъдещ специалист. Доколко и дали практиката е застъпена в университетите и как бъдещите
специалисти преминават през своето обучение. Нека разгледаме университетите и тяхната политика на развитие.

Така например във Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) партньорството с практиката е
застъпено още във времето, когато университетът е институт, а впоследствие колеж. Днес това партньорство се
развива с още по-голяма интензивност.

Обучението преминава в реална производствена и бизнес среда – т.е. студенти се обучават директно в най-
големите телекомуникационни, ИТ и технологични глобални лидери, какъвто безспорен лидер е например
компанията Huawei.

От друга страна, тези компании имплементират в образователния процес свои експерти, които обезпечават

Заглавие: 25 стипендии "Гипсън" за първокурсници
Дата: 18.11.2022 11:28
Медия: Clinica.bg

Заглавие: Връзката между бизнеса и образованието е от ключово значение
Дата: 11.11.2022 15:22
Медия: Нова телевизия
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практическите и лабораторните занятия.

Проф. Миглена Темелкова

"Така студентите ни получават практически знания, умения и компетентност от хора, които реално работят като
инженери и мениджъри в утвърдени корпорации. Най-важното обаче е, че студентите ни черпят опит от тези
експерти от практиката и по този начин са напълно подготвени и адекватни на изискванията на пазара на труда.
Така те се реализират бързо по специалността, която изучават още докато учат. Затова и 93% от нашите студенти
работят още от втори курс в утвърдени и силни компании – безспорни пазарни лидери", споделя проф. Темелкова.

С всяка изминала година технологиите се развиват все повече и повече. Как обаче партньорствата с големи
технологични компании, като Huawei, спомагат на учебните заведения да са в крак с времето?

"Няма как да предоставяш качествено и адекватно на предизвикателствата на трудовия пазар образование, ако
не си в крак с новите технологии и ако нямаш за партньор бизнеса.", допълва проф. Темелкова, ректор на ВУТП.

Обучителният процес във Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" също дължи високата си ефективност на
информационните технологии – разполагат със система за онлайн обучение, учебните материали по всички
дисциплини са достъпни в електронен формат, комуникацията между студентите и преподавателите извън
учебните занятия е почти изцяло опосредствана чрез интернет.

Съвсем наскоро ВТУ "Тодор Каблешков" подписва меморандум за сътрудничество с технологичната компания
Хуауей Технолодцис България.

Проф. Даниела Тодорова

"Първо, то е още едно потвърждение за неразрушимата връзка образование – бизнес – наука. Второ, израз е на
нашата грижа студентите да имат досег до "истинския свят" и то в лицето на една от най-големите
високотехнологични компании в света.И трето, смятам, че установяването на партньорски отношения допринася
за издигането авторитета и публичния образ и на двете страни.

За нас е гордост и чест, че лично изпълнителният директор за България – господин Тери Ли беше гост на две много
значими събития в календара на ВТУ "Тодор Каблешков" за 2022 г., а именно тържественото отбелязване на 100-
годишниината на ВТУ и дипломирането на бакалаври, випуск "2022. ", обяснява проф. Даниела Тодорова.

С голям интерес се проведе и представянето на стипендиантска програма на Хуауей Технолоджис България пред
студентите на ВТУ "Тодор Каблешков

Каква е ролята на дигитализацията обаче?

Дигитализацията е вече навсякъде. Искаме или не, но вече живеем в Индустрия 4.0. Дигитализира се публичния
сектор, изписването на лекарства, учебния процес, производството.

Интегрирането между традиционни науки и дигитални знания води до намирането на професиите на бъдещето, до
създаването на иновациите на бъдещето. И тук е безспорната роля на технологични компании като Huawei.

Специално 

Подкрепа за хора с психични заболявания в САЩ бе темата на презентацията, която изпълнителният директор на
Фондация "Оак хаус" /Къщата на дъба/ Кристен Гервин от Порт Клинтън, щата Охайо, представи по време на
работна среща с ръководители на различни социални услуги в Кърджали и представители на НПО.

Срещата бе организирана от клуб "Доверие" към Фондация "П.У.Л.С." с подкрепата на Община Кърджали. В нея
освен ръководителите на социални услуги в Кърджали, участваха и експерти от община Кърджали и лично кметът
д-р инж. Хасан Азис, който откри събитието.

"Във време на кризи – икономическа, финансова, здравна, наличие на война, винаги възниква необходимостта от
балансиращи механизми, защото кризите засягат най-уязвимите групи от обществото, които имат нужда от помощ.
В този смисъл в настоящия момент се нуждаем в най-висока степен от социални дейности и подкрепи. През
последните 20 години социалните работници и служители са част от този баланс. За това време в община
Кърджали се разкриха 17 вида различни социални услуги. В тях са ангажирани около 700 души. Те са пряко
ангажирани с предоставянето на услугите на над 5000 души в община Кърджали. Броят на различните социални
услуги ще се увеличава и през следващата година, защото времето го изисква", каза в приветствието си към
участниците в срещата кметът д-р инж. Хасан Азис. И подчерта, че е особено важно местната власт да бъде част от

Заглавие: Американска специалистка сподели в Кърджали опит за работа с хора с ментални проблеми
Дата: 11.11.2022 15:17
Медия: Нов Живот

http://www.novjivot.info/2022/11/11/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%BA/


решаването на проблема на хората в нужда, заедно с представителите на неправителствения сектор.

Кметът на Кърджали благодари на Кристен Гервин за това ,че е прекосила океана и е дошла в Кърджали, за да
сподели опит със своите колеги и й подари картина.

Приветствие към участниците поднесе и организаторът на проявата в лицето на председателя на фондация
"П.У.Л.С." Екатерина Велева. В него тя подчерта колко е важно да се почерпи опит от американските им колеги за
работа с хора с ментални проблеми, за което благодари на Кристен Гервин. "Този опит е много простичък и много
ефективен, а именно – работата в малка общност, работа директно в общността, работа с колеги, които наистина
имат желание да работят за разрешаването на проблемите на хората с психични заболявания и не се страхуват",
каза Екатерина Велева.

Своя опит в работата с хора с ментални проблеми Кристен Гервин сподели в специална презентация.
"Подкрепяме индивидуално хората, които имат психични заболявания и които се нуждаят от общност, в която да
получат необходимата им подкрепа. Всички услуги, които ние предоставяме са напълно безплатни, защото много
от членовете на нашата социална услуга живеят в изключително бедни условия", каза Кристен Гервин.

По думите й възстановяването на хората с ментални проблеми е процес за завръщането им в нормалния начин на
живот. "Когато те попаднат при нас, нормалното за тях не съществува. Правим така те да се върнат към нормалния
начин на живот, да имат възможност да работят и да живеят един по-добър добър живот", формулира целта на
програмата, по която работи Фондация "Оак хаус" Кристен Гервин.

Тя подчерта, че целия процес на лечение и възстановяване на хората с ментални проблеми се обезпечава
съвместно с няколко агенции с различен предмет на дейност и услуги, които предоставят. "Ние сме възприели
един холистичен подход – да лекуваме личността в САЩ. Това означава че ние лекуваме тялото, душата и ума на
човека. Защото възстановяването всъщност е един уникален процес за всяка една личност.", каза още
председателят на Фондация "Оак хаус" Кристен Гервин.

В рамките на двудневното си посещение в Кърджали тя проведе уъркшоп под мотото "Лицата на
възстановяването". Участниците в него имаха възможност да се докоснат до един от начините за арт терапия,
рисувайки и украсявайки маски. "Рисунките отразяват вътрешното състояние на човека. В началото на
възстановяването си хората с ментални проблеми изобразяват маските в тъмни, мрачни цветове, които все
повече изсветляват на по-късен етап от терапията" , сподели Кристен Гервин.

Мария Йорданова е щастливо омъжена жена и майка на две деца – София на 9 г. и Самуил на 6 г. По образование
Мария е Специален педагог - магистър "Социална работа" и магистър "Предучилищна и начална училищна
педагогика" /ПНУП/. По ирония на съдбата, първо работи като специалист в областта на уврежданията. След това
се появява и причина да се задълбочи в сферата. Синът й Сами е с диагноза Детска Церебрална Парализа /ДЦП/.
Диагноза, която променя посоката на Мария към път, осеян с предизвикателства, отчаяние, търсене на
специалисти, нужда от психологическа подкрепа.

През 2020 година й хрумва идеята да създаде Фондация "За децата с церебрална парализа", Мисията е да осигури
подкрепа за родители на деца с увреждания. За няколко месеца намира хора, които застават зад каузата й. Мария
обаче осъзнава, че трябва да повиши знанията си за работа в неправителствения сектор. Търсейки възможности
за развитие, попада на Инициативата за изграждане на бъдещо поколение граждански лидери – проект, който
цели да повиши капацитета на хора от НПО, финансиран от Фонд Активни граждани на ЕИП.

След почти една година в програмата, Мария си е поставила още по-голяма цел. В момента работи по изграждане
на пространство за майки на деца с увреждания – Мястото на мама.

Пример за една силна жена, непоклатима пред житейските предизвикателства, споделяме с Вас, чрез интервюто
ни с Мими.

Какво те провокира да създадеш неправителствена организация, Мария?

След разговорите ми с голям брой майки на деца с ДЦП и други заболявания, които водят до двигателни
затруднения, а и от личен опит, усетих, че имаме нужда от някаква структура, която да подкрепя родителите и
техните семейства, за да се запазят стабилни. Чувайки разказите на майките за това, че семействата им се
разпадат, че се чувстват сами, неразбрани, отхвърлени, заради различните им деца, почувствах като свой дълг да
направя нещо. Пожелах да променя "нещото", за да чувам след време по-различни разкази, за да има по-
щастливи и майки, и семейства, уверени в силата си да се справят с нелеката си съдба. Така се роди идеята за
основаване на Фондация.

Заглавие: "Мястото на мама" на Мария Йорданова от Инициативата ще подкрепя майки на деца с увреждане
Дата: 11.11.2022 15:37
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

https://frgi.bg/bg/articles/initsiativa-za-izghrazhdanie-na-bdieshcho-pokolieniie-ghrazhdanski-lidieri/-myastoto-na-mama-na-mariya-yordanova-ot-initsiativata-shte-podkrepya-mayki-na-detsa-s-uvrezhdane


Какви са проблемите, с които се сблъскваш, какво искаш да промениш със своята организация?

Сблъсках се с много трудности и недомислици по пътя си, въпреки че бях подготвена и пълна с информация какво
точно ни очаква. Покрай Сами започнах да общувам с много родители на деца с ДЦП и други заболявания, и
разбрах, че те имат нужда от също толкова подкрепа, работа и интеграция в обществото, колкото и децата им.

Разбрах, че ако помогна на родителите, ще помогна и на децата, защото например Мама е тяхното утро, обед и
вечер, тяхната надежда, човекът, който неизменно е до тях и се грижи за тях. Храни, облича, раздвижва, разхожда,
обгрижва по всякакъв начин - тя е техните очи, уши и крака. Но в един момент Мама започва да забравя за себе си.
Забравя че тя е човек с мечти, желания, надежди, стремежи, тя често се разболява, разделя с половинката си,
няма възможност да работи, за да помага на детето си, не се вижда с приятели по същата причина,
самочувствието и изчезва, всичко и се струва сиво, несправедливо и коварно, животът и се преобръща на 360
градуса.

Искам да променя описаната по-горе картина, искам тя да звучи по-оптимистично за все повече семейства.
Почувствах, че има какво да дам от себе си, за да направим устойчива промяна в това отношение и съм готова да
работя здраво и да дам своя принос за това.

Фондацията е факт от цели 2 години. Сега си се захванала и с изграждане на "Мястото на мама". Разкажи ни
повече за тази идея?

През последните две години влагам много мисъл, труд, обучавам се, за да мога да намеря начин да подкрепя най-
крехкото и едновременно най-силно същество на планетата - Майката на дете с увреждане.

Идеята за "Мястото на мама" дойде като много логична хрумка и необходимост, отчитайки своя опит и чувства, и
след размишление върху всичко онова, което бях чула от разговорите ми с множество майки и техните семейства.
Съвсем естествено в съзнанието ми изплува нуждата от пространство, посветено на майките и семействата на
децата с увреждания, където в главната роля ще бъдат именно те. Защото и те са част от това общество, и имат
нужда да се погрижат за себе си.

Родителите, също като своите деца, се чувстват някак отчуждени, изолирани и неразбрани заради ситуацията, в
която се намират. Освен това проблемът "липса на време за себе си" е голямо предизвикателство за тях. Той е в
основата на адекватното полагане на грижи и е предпоставка за запазване на целостта на семействата на деца с
различни възможности.

Какви са амбициите ти за това място?

Мястото на Мама ще бъде пространство за родители, където да отделят време за социално кафе, чай, Арт терапия,
групи за взаимопомощ, психологическа подкрепа, спорт- Йога, Пилатес, Зумба и др., семинари, обучения, събития -
място за празнуване на рождени дни, Хъб за размяна на помощни средства, Хъб за размяна на информация,
Консултации, Изложби, Базари, Кулинарни следобеди.

Но и…пространство, където децата ще могат да, се срещнат с други деца, да играят и творят, да чуят приказка или
разказ, да гледа филм или куклен театър.

По този начин те също ще обогатяват социалните си умения и ще се разнообразят от ежедневното препускане по
специализирани терапии.

Как обученията на Инициативата намериха място в твоето забързано ежедневие?

Логично продължение на моята воля да стана лидер на организация, бе да се включа в обучение, което да ми
помогне да се самоопозная и обуча как да съм полезна в тази ми роля. Съвсем навреме, от един пост на Илияна
Николова – изпълнителен директор на ФРГИ, разбрах, че започва второто издание на Инициативата. Реших, че
това е моето място и кандидатствах. За огромна моя радост бях приета. И така започна моят нов живот.

Кое е най-полезното за теб от Инициативата?

Много полезни неща мога да изброя, като цяло абсолютно всичко, което учим, правим, търсим е от изключително
значение за мен. Но може би най – важното е, че се превърнах в съвсем нов човек. Преподредих целите си,
промених начина ми на мислене, разпознах и активизирах лидерските си качества и за много кратък период от
време видях промяната в цялата организация. Предстои ми още една година, в която съм сигурна, че ще взема и
още и още.

Какви са целите ти, за какво мечтаеш?

Идеите и целите ми стават все по-големи. Вече виждам "Мястото на мама" освен като център за подкрепа, и като
образователен център, място за преквалификация, обучения и семинари. Вярвам, че "Мястото на мама" ще
запълни една значителна празнина в списъка от социални услуги и заедно с това ще даде подкрепящо рамо и за
младите майки, които тепърва ще се сблъскват с определението "майка на дете с увреждане".

Мечтая си един ден откриването на места като "Мястото на Мама" и приемането на дете с ДЦП в масова детска



градина или училище да са нещо нормално, а не новината на деня.

Мечтая всички деца да имат равен старт и шанс да се реализират в обществото.

Мечтая за щастливи усмивки, на щастливи деца, в щастливи и сплотени семейства.

Фондация "За децата с церебрална парализа" приема предложения за идеи, подкрепа, доброволчество и
сътрудничество. За контакти, посетете сайта на Фондацията.

Креативен център Русе успешно продължава обучението на ученици от 11 клас от НУИ "Проф. Веселин Стоянов"–
Русе в съвременно оборудвания кабинет на ул. "Николаевска" 40 в Русе, съобщиха от пресцентъра на общината.

Всеки курсист има персонален достъп до компютър, графичен таблет и индивидуален акаунт, до специално
разработените обучителни материали за графичен софтуер, композиция и цветознание и предпечат на рекламни
издания.

Обучението дава уникалния шанс на младежите да работят с професионална техника за дигитално изкуство, и да
приложат на практика наученото в училище, използвайки лицензиран софтуер (Adobe Photoshop), достъпен на
всички компютри в залата на Центъра. Така младежите получават невероятна възможност за израстване в новите
технологии и получават насоки за професионално ориентиране след завършване на средното си образование.

Курсът е част от проект "Креативност", реализиран по програма "Знание и растеж" на Общинска фондация "Русе-
град на свободния дух" с подкрепата на Еконт Експрес ООД.

Стотици деца и ученици се включиха във Варненския фестивала на науката, който започна днес в залите на
Фестивалния и конгресен център в морската столица. Събитието е организирано от фондация "Красива наука" с
подкрепата на Община Варна под патронажа на Министерството на образованието и науката.

"Поздравявам организаторите за ентусиазма, с който представят по атрактивен начин великите учени и открития!
Вярвам, че това ще вдъхнови красивите умове на децата на Варна, защото съм сигурен, че днес в залите има много
малки мечтатели и големи бъдещи откриватели!", заяви кметът Иван Портних при откриване на събитието.
По време на фестивала ще бъдат представени български и чуждестранни учени в 60 събития в 4 зали и онлайн,
изложбена зона за демонстрации и експерименти и научна магия на открито и из града.

Част от темите са: "Извънземни" следи върху релефа на Земята", "Големият взрив или как се сеят картофи", "Вода
на Международната космическа станция", "Роботика - автоматизирана икономика на бъдещето", "Най-вкусният
вулкан".

При огромен интерес преминават и дискусиите "Боулинг с роботи", "Есенна научна палитра", която разкрива
тайните на багрите в природата, "Как измерихме Земята за първи път", водят се обучения за създаване на
собствен стъпкомер, правят се опити в лабораториите по химия и физика.

Фестивалът продължава до 13-ти ноември включително във ФКЦ.

Пълната програма може да бъде намерена тук: https://beautifulscience.bg/programa/

Заглавие: Креативен център Русе продължава с обучението на ученици от Националното училище по изкуствата
Дата: 11.11.2022 16:45
Медия: 24 Часа

Заглавие: Фестивал на науката събра стотици деца във Варна
Дата: 11.11.2022 17:00
Медия: Черно море

Заглавие: Защото СМЕ ХОРА!
Дата: 11.11.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13040220
https://www.chernomore.bg/a/4-obshtestvo/246701-festival-na-naukata-sabra-stotitsi-detsa-vav-varna
https://www.ngobg.info/bg/news/127286-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0.html


Когато и животът ги е изоставил, им оставаш само ти!

Кампания на "Каритас" в подкрепа на възрастни хора.

Кампанията

"Хранителният магазин е в центъра, но аз от години не мога да стигна до него. Най-много стигам до пътната врата"
– споделя 78-годишната Тодора, имаща редица заболявания, които създават огромни затруднения в ежедневието
ѝ. Това се отнася за огромна част от възрастните хора в България – приковани от болестта, притиснати от
бедността, изолирани от обществените дела, оставени сами със себе си, в компанията на вечната им спътница
самотата.

За да подкрепим възрастните хора в правото им да изживеят старините си достойно, стартираме поредното
издание на кампанията ни "Защото СМЕ ХОРА!". Чрез нея искаме да помогнем на над 400 възрастни и болни хора
от 13 села и градове в България с професионални домашни грижи, благодарение на които ще се справят по-лесно
в ежедневието си и най-вече – ще разберат, че не са сами и забравени.

Домашни грижи на "Каритас"

Домашните грижи, каквито "Каритас" осъществява от 20 години в България, оказват както професионална, така и
човешка подкрепа, основаваща се на уважение, зачитане на достойнството и потребностите на всеки възрастен
човек.

Грижите в домашна среда са проява на човечност и са неизменна част от съвременния свят. Те помагат на
възрастните хора да се справят с предизвикателствата на старостта, продължавайки да живеят в собствените си
домове, където се чувстват най-спокойни.

Когатои животът ги е изоставил, им оставаш само ти!

Скоро ще си сменим ролите. Те ще изчезнат. Ще останат в нечия памет. Тогава ще дойде нашият ред да застанем
на тяхното място и да чакаме уважението, топлата дума и професионалните грижи.

Заедно с вас можем да променим тази ситуация! Да направим така, че изконните човешки потребности да бъдат
израз на право, а не на очакване.

Да действаме днес, да бъдем двигател на промяната и да помогнем на възрастните хора да изживеят старините
си достойно! Защото СМЕ ХОРА и защото подкрепата, дадена от сърце, променя човешки живот!

Набраните от кампанията средства ще подпомогнат медицинските сестри и социалните помощници от центровете
за Домашни грижи на "Каритас" да продължават да посещават в домовете им над 400 възрастни и болни хора от
13 села и градове в България и да им помагат да изживеят старините си достойно.

Може да изразите съпричастността си, като:

Изпратите SMS с текст DMS CARITAS на 17777 на цена 1 лв. за всички мобилни оператори.

Станете постоянен месечен дарител с дарение от 2 лв., чрез SMS с текст DMS CARITASна номер 17 777 (за всички
мобилни оператори).

Дарите по банков път, с основание за плащане: Домашни грижи на "Каритас":

КБС Банк България
IBAN: BG71 RZBB 9155 1060 1693 15
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Домашни грижи на "Каритас"
Титуляр на сметката: "Каритас България"

Дарите онлайн

Период на кампанията

14.11.22 г. – 31.01.23 г.

Партньори

Столична община, "Метрополитен", БНТ, "БТВ Медиа Груп", "Нова Броудкастинг Груп", БНР, "Фреш Радио Груп".

Благодарим ви, че помагаме заедно!



Малките деца не се страхуват от точните науки, те са отворени към света, но след това, с израстването им и
"навлизането" в социалните мрежи, нишката се къса и пренасищането с информация ги откъсва от физиката,
математиката, химията. Това коментира за БТА гл.ас. д-р Янко Николов от Института по астрономия при
Българската академия на науките и Варненската обсерватория "Николай Коперник". Той бе сред лекторите на
първото издание на Фестивала на науката в крайморския град, чийто организатор е фондация "Красива наука".
Българската телеграфна агенция е медиен партньор на тридневния форум, който даде възможност на варненци
да се докоснат до света на науката по разбираем и достъпен начин. Д-р Николов бе лекторът, който представи
пред младата публика тангото на звездите, както и зоопарка на различните видове галактики.

Астрономията привлича вниманието на децата, но с времето те се пренасочват, което е напълно нормален
процес, допълни ученият. По думите му преподавателите в школите са напълно наясно, че много малко от
младежите, които обучават, ще станат астрономи. По-важното е, че тези, които посещават извънкласните
занимания, получават знания, които променят и разширяват светогледа им, посочи Николов.

За учения сериозен проблем е, че нашата държава не влага достатъчно усилия и ресурс в образованието.
Ножицата на знанията е много широко отворена, факт е, че има деца, които печелят международни олимпиади,
но има и такива, които не разбират какво четат, аргументира се Николов. Той подчерта, че трябва да се работи
упорито за сближаването на двете групи, но като се доближават изоставащите към тези със знанията, а не
обратното.

България има много добри учени, които са на световно ниво и то въпреки малкото финансиране и ниското
заплащане, допълни астрономът. Според него, ако искаме да бъдем общество на знанието и да се развиваме,
трябва да инвестираме в наука. "Срам ме е, когато чуя от политиците, че няма пари за наука. България е дала
писменост на толкова много народи, а сега, за да инвестираме в наука няма и процент от бюджета", посочи
астрономът.

На въпрос дали различните науки вече не страдат от "конкуренцията" на технологиите и роботиката, които най-
много привличат младите хора, Николов посочи, че в това отношение би трябвало да се търси по-скоро
сътрудничество. Науките се допълват и хубавото е, че точно младите ще могат да съчетават знанията и да творят
нови неща, да правят открития, каза астрономът.

/РИ/

Екипът ветеринарни лекари на Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани" проведе за първи път
профилактичен преглед на птиците, обитаващи Зоопарк Стара Загора.

Бухали, лешояди, щъркели, ястреби, мишелови и зеленоглави патици бяха сред пациентите, които преминаха
профилактичен преглед и обезпаразитяване днес, под ръководството на д-р Руско Петров, управител на Центъра
и докторант във ВМФ на Тракийския университет, и д-р Стефка Димитрова, главен лекар в Спасителния център.

Прегледът се осъществи в присъствието на ръководителя на старозагорския зоопарк д-р Ивелина Илиева, както и
на доброволци, студенти по ветеринарна медицина и чуждоезична група от Ветеринарномедицинския факултет на
Тракийския университет с ръководител д-р Ройдев. Инициативата бе част от обучението им по хирургия на
екзотичните животни.

Общото заключение на специалистите, участващи в прегледа е, че птиците имат добър здравен статус и нямат
проблем да посрещнат студените месеци.

Като водещи експерти в лечението и рехабилитацията на диви птици в България, ветеринарните лекари на
Спасителния център на "Зелени Балкани" и занапред ще бъдат партньор на екипа на Зоопарк Стара Загора,
продължавайки ползотворното си сътрудничество.

Заглавие: Малките деца не се страхуват от точните науки, пренасищането с информация ги откъсва от тях,
според учен
Дата: 13.11.2022 18:16
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: От "Зелени Балкани" извършиха профилактични прегледи на птиците в старозагорския зоопарк
Дата: 14.11.2022 09:05
Медия: Старозагорци

https://www.bta.bg/bg/news/lik/359461-malkite-detsa-ne-se-strahuvat-ot-tochnite-nauki-prenasishtaneto-s-informatsiya-
http://www.starozagorci.com/news-41157.html


Състезание "Стара Загора търси математически таланти" организират "Съветът на мъдреците" при
Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански" и фондация
"Миню Балкански". Това съобщи за БТА Яна Ковачева, организатор "Учебни дейности" във фондацията.
Могат да кандидатстват деца от цялата страна, които се обучават от подготвителен клас до 4 клас. 
Надпреварата ще се проведе на два етапа. Първият е обучителен и ще бъде онлайн, а вторият – състезателен, ще
бъде присъствен. 
За включване в подготвителния етап, който е в три кръга, на адрес [email protected] трябва да се изпратят данни за
името на детето, класа, училището и населеното място.
Подготовката ще приключи на 30 ноември 2022 г. 
Следват два присъствени състезателни кръга, които ще се проведат в Стара Загора .
Надпреварата се провежда за първи път и нашата цел е да открием сред учениците тези, които имат интерес към
математическите и компютърните науки, обясни пред БТА Яна Ковачева. 

В пощата на доброто - dobro@samaritans.bg, получихме номинация за добротворец, който вече беше номиниран и
отличен с "Отличието на общността "Добрият Самарянин" през 2017 година… Моника Маринова е от онези хора, за
които живота е белязан от непрекъснати добротворящи жестове.

В тази връзка, Общественият инициативен комитет на Годишните награди "Добрият Самарянин", реши, че такива
примери на добротворство - забелязани, разказани и отличени, трябва да продължат да бъдат показвани на
сцената на Церемонията по връчване на Годишните награди "Добрият Самарянин" и предавани на бъдещите
поколения. Ето защо, в рамките на регламента на Годишните награди "Добрият Самарянин", се открива нов
сегмент за представяне на историите за Неуморимите добротворци.

И така, нека ви запознаем с тази Номинация за Годишните награди "Добрият Самаряни" 2022 г. Тя е Моника
Маринова, която неуморимо подкрепя хора, попаднали в тежка битка за живота си или оцеляването си, като
инициира дарителски кампании и привлича широка обществена подкрепа

Добротворецът: Моника Маринова, борбена, силна, усмихната и чаровна.

Добротворството: Моника Маринова е от онези хора които се появяват в живота ти най-неочаквано и в най-
правилното време. Тя, с нейната лъчезарна усмивка и енергия, дава онзи необходим лъч светлина, в труден
момент в живота на човек, за когото се впуска в спасителна мисия. Познавам я като човекът, направил не една
кампания, неспиращ с неуморно постоянство да прави още и още спешни и успешни кампании за лечение на хора,
намиращи се в безизходица.

През м. септември, Моника Маринова организира дарителска кампания за пострадалите от наводненията в с.
Каравелово - "Стара Загора помага на с. Каравелово - Да протегнем ръка и да дарим НАДЕЖДА!", в която, в
рамките на 8 дни, благодарение на доброволци и дарители са набрани, описани, разпределени, транспортирани и
раздадени продукти от първа необходимост, включително пакетирана храна, консерви, препарати, посуда,
домашни потреби - за общо 70 къщи и за 45 деца. Пострадалите деца в селото са 25, но Моника и всички участници
в кампанията не подминават и останалите 20 деца в селото, и така 45 деца получават книжки, играчки, пособия за
рисуване и лакомства.

През м. март, Моника Маринова стартира кампанията "Живот за Ники от гр. Стара Загора", помагайки на Николай
Дойчев да достигне до Турция, за да намери оптимално лечение за състоянието, в което се намира. В последните
месеци Моника засилава своята активност с инициативата "Благотворителен базар от Мони за Ники" и
продължава да стои неотлъчно до семейството в борбата им с тежко заболяване, в лечението на Ники в чужбина и
желанието на семейството да бъдат заедно отново със своето дете. Инициатор е на редица събития, които
набират спешно средства за лечението на Ники, с когото самата Моника споделя дълги часове на разговори и
подкрепа, като мечтае да види усмивката му и надеждата в очите му. Моника вярва заедно с Ники за добрият
изход и възможното лечение!

Моника Маринова е неуморна и в борбата си за всеки пациент с рядко заболяване. Познава проблемите на
физическото страдание лично, знае какво е да преминаваш през трудности и да се бориш за здравето си, самата
тя е преминала през нелеки изпитания и предизвикателства, които я правят пример за останалите.

Заглавие: Състезание "Стара Загора търси математически таланти" организират от гимназия "Минко
Балкански" и фондация "Миню Балкански"
Дата: 14.11.2022 09:06
Медия: Утро Русе

Заглавие: Mоника Маринова е номинирана за отличието "Добрият самарянин" за 2022 г.
Дата: 14.11.2022 10:07
Медия: Старозагорци

https://utroruse.com/article/872264/
http://www.starozagorci.com/news-41163.html


Хората могат да даряват нови или добре запазени топли зимни дрехи и обувки за големи момчета. 

Русенската католическа организация "Каритас" започна акция "Топла зима": хората с добри сърца могат да
даряват нови или добре запазени топли зимни дрехи и обувки за големи момчета. Акцията ще помогне на 30
момчета на възраст от 14 до 17 години, настанени в държавна база в село Рибарица в Тетевенския балкан.

Това е младежкият футболен отбор от украинския град Николаев, който е в центъра на непрекъснати ожесточени
бойни действия. Момчетата са бежанци в България, за тях се грижат двама техни треньори и няколко майки на
малки деца. Всички те са част от близо 160 бежанци от войната в Украйна, настанени в Рибарица, които имат
нужда от топли дрехи и обувки за идващата зима.

Инициативата стартира във връзка с 13 ноември – Ден на "Каритас" в България и Световен ден на бедните, обявен
от Папа Франциск. Даренията се приемат в Хуманитарния център на Каритас в Русе на ул. "Богдан войвода" 3
всеки работен ден от 08:30 до 17:30.

Приемат се и парични дарения по банковата сметка на Каритас: BIC: FINVBGSF IBAN: BG45FINV91501017334928

Чуйте повече от разговора с Цвета Ненова от Каритас Русе.

Хората над 65 години се чувстват неподготвени за бедствие, авария или криза (БАК), сочат резултатите от
проучване на Българския червен кръст (БЧК), направено сред 250 души в периода май-ноември 2022, проведено в
три училища, един дом за възрастни хора, пет клуба на възрастни хора и доброволци на Български младежки
червен кръст (БМЧК) София. Проучването е част от проекта "Информирани и подготвени при бедствия, аварии и
кризи", а резултатите от проучването бяха представени на пресконференция в централата на БЧК в София.

Около 20% от анкетираните са присъствали на обучение, лекция или симулация на БАК в близката една година.

На пресконференцията присъстват и представители на столични училища, като всички те изразиха положително
становище за проекта и съвместната им работа с БЧК.

(следва)

/ИС/

Фондация "Проект Бузлуджа", която се занимава с дейности, насочени към отварянето на монумента "Бузлуджа"
за посетители, организира благотворителната музикална вечер "Коктейл с кауза". Събитието ще се състои на 25
ноември от 20:00 часа в кафе бар "Градини" в Казанлък. Това съобщават от фондацията в официалната си фейсбук
страница.

По време на събитието посетителите ще могат да опитат коктейл "Бузлуджа", а част от стойността на всяка напитка
е дарение за проекта. Вечерта ще бъде открита от актрисата от Общински театър "Любомир Кабакчиев" Беатрис
Благоева и от председателя на фондация "Проект Бузлуджа" арх. Дора Иванова. За музиката ще се погрижат
Благовест Пешев – "Fey" и Христо Димитров – "Icaka", които взеха участие и в тазгодишния фестивал "Open

Заглавие: "Каритас" Русе започна акция "Топла зима"
Дата: 14.11.2022 11:33
Медия: Дарик

Заглавие: Хората над 65 години се чувстват неподготвени за бедствие, авария или криза, сочат резултати от
проучване на Българския червен кръст
Дата: 14.11.2022 11:13
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Фондация "Проект Бузлуджа" организира благотворителна музикална вечер за набиране на
средства за опазване на монумента
Дата: 14.11.2022 13:40
Медия: Българска телеграфна агенция
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Buzludzha". Част от музикалната програма е и Стоян Петров, допълват организаторите.

"За нас приоритет е да стигнем до хората и те да научат, че това, което правим, е един неполитически проект за
културно наследство, който цели да пазим това, което имаме и да го използваме по най-добрия начин в бъдеще",
каза арх. Дора Иванова през лятото.

Както БТА писа, арх. Дора Иванова беше сред финалистите в каузата "Будител на годината". От 2015 година тя е
посветена на каузата "Бузлуджа". Откакто написва дипломната си работа на тази тема, тя успява да обедини учени,
изследователи, чужди и родни фондации, културната общественост, общини, за да завърши дейностите по
стабилизиране на мозайките и обезопасяване на монумента, който се планира да отвори за посетители през
пролетта на 2023 след десетилетия разруха и безстопанственост. Актуалната цел на проекта е отварянето на
паметника за посещения, а визията за бъдещето е сградата да се превърне в място за история, изкуство и
културни събития от световна величина.

/АКМ/

Единственото по рода си събитие в страната насърчава диалога между младите хора и организациите в
гражданския сектор

Шестият годишен форум на неправителствените организации на Американския университет в България (АУБ) ще
се проведе отново присъствено след паузата заради световната пандемия. Събитието се завръща в кампуса на
университета на 16 ноември от 12.00 до 20.30 часа в разширен и по-мащабен формат. АУБ организира форума с
мисията да подкрепи неправителствените организации (НПО) в България и да насърчи сътрудничеството и
диалога между НПО сектора и младите хора.

"Нашият ежегоден панаир на организации от гражданския сектор се разраства тази година! Ще разполагаме с
повече време, за да могат студентите да се свържат с представители на гражданското общество, нестопанския и
неправителствения сектор и да научат повече за тяхната работа и инициативи. Освен това сме подготвили
дискусии в три панела, за да подчертаем значението на това да бъдеш ангажиран и допринасящ гражданин,"
сподели Тихомира Дончева, директор на Центъра за информация, демокрация и гражданска активност към АУБ.

Това единствено по рода си събитие в България, което среща младите хора с идеи и каузи от пъстрия и активен
граждански сектор. То дава възможност на различни НПО да представят своята дейност и проектите, по които
работят, пред студентите на АУБ, а от своя страна те ще могат да дадат своята обратна връзка към НПО-тата и да
споделят идеите си за тяхната работата. В рамките на форума студентите имат възможността да се включат като
доброволци и да подкрепят кауза по свой избор.

Програмата на форума стартира в 12.00 часа, а дискусиите започват в 16:30 ч., като до 17:30 ч. ще се проведе
панел А на тема "Да намериш своята кауза", от 18:00 ч. до 19:00 ч. е панел Б: "Дисциплинарно разнообразие в
сферата на гражданските организации" и от 19:30 ч. до 20:30 ч. е панел В: "Въвличане в гражданските организации
извън работно време".

До този момент има регистрирани над 20 участници от страна на неправителствените организации, сред които:

· Алцхаймер България

· Американски съвет за международно образование

· Асоциация за споделено обучение ELA

· Асоциация на българските лидери и предприемачи – ABLE

· Българска фондация Биоразнообразие

· Българска организация за доброволно кръводаряване

· Български червен кръст

· Център за изследване на демокрацията

· Форум за гражданско участие

· За промянаБГ

Заглавие: Шестият форум за НПО на Американския университет се завръща в разширен и по-мащабен формат
Дата: 14.11.2022 15:12
Медия: E-79 News
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· Фондация за достъп до права – ФАР

· Четири лапи България

· Impact Drive

· Международен център за развитие на образованието и обучението

· Коалиция за медийна грамотност

· Наставник на младите

· Национален алианс за социална отговорност

· Sensika Technologies

· Фондация Смокиня

· TimeHeroes

· Тръст за социални постижения

· Асоциация Zarika

/sn: wikipedia

Каритас - Русе започна дарителска акция "Топла зима" за бежанци от Украйна.

Става дума за 30 млади футболисти от град Николаев на възраст от 14 до 17 години, настанени в държавна база в
село Рибарица.

Затова от организацията призовават хората да даряват нови или добре запазени топли зимни дрехи и обувки, за
да помогнат на момчетата.

РЕКЛАМА

В държавната база в Рибарица са настанени общо около 160 украински бежанци.

Даренията се приемат в Хуманитарния център на "Каритас" в Русе на ул. "Богдан войвода" 3. Подкрепата за
бежанците от Украйна се осъществява с финансовото съдействие на "Католически служби за помощ".

Вижте повече във видеото.

Ротари клуб Дупница тази година ще се бори да реализира глобален проект с участието на фондация Ротари
Интернешънъл. Целта на проекта е ремонт и оборудване на Детско отделение към Общинската болница в
Дупница. Необходимите средства са 100 000 евро, като фондацията ще удвои тази сума и така ще бъде направен
цялостен ремонт, с обзавеждане и оборудване на отделението.

"Именно това е и идеята на ежегодния ни Ротариански бал, който ще се проведе през декември. Всеки, който
желае може да направи дарение по сметката на клуба", информира президентът на ротарианската общност в
Дупница Илиана Вакъвчиева. Партньор по проекта е Ротари клуб София Интернешънъл. На Ротарианска
конференция в Лимасол е била представена идеята с цел набиране на дарения за необходимата сума. "Надяваме
се, че ще успеем да реализираме този проект с подкрепата и съдействието на Ротари по света, както и на всички
дупничани и хора от цяла България с добри сърца!", добави Илиана Вакъвчиева.

Заглавие: ВИДЕО: "Каритас" - Русе започна акция "Топла зима" за украински бежанци ВОДЕЩА НОВИНА
Дата: 14.11.2022 15:32
Медия: Кис 13

Заглавие: Ротарианците от Дупница с мащабен проект за Детско отделение
Дата: 14.11.2022 17:20
Медия: Dupnicanews.eu
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Dupnicanews.EU

Фондация "Ценности, добродетели, интегритет" организира събитие за разпространение на резултатите по
проект "KIDpreneurship – развитие на предприемаческото мислене в нашите деца" (2020-1-LV01-KA201-077505),
финансиран по програма "Еразъм+", сектор "Училищно образование". 
Целите на събитието са:

Представяне на обучителен модул за развитие на предприемаческите умения на деца в предучилищна
възраст.
Представяне на обучителен модул за развитие на предприемаческите умения на деца в начална училищна
възраст.
Представяне на онлайн обучение за учители по предприемачески умения.
Развитие на международната мрежа "KIDpreneurship Network", подкрепяща усилията на педагозите у нас и
в Европа при внедряване на иновативни практики в тази област – пространство за обмен на опит и ресурси.

Събитието ще се проведе на 19 ноември 2022 г., от 10.30 ч., в гр. София, 90 СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", център
"раСТЕМ", ет. 4. 
Програма: 10:30 – 11:00 Регистрация 11:00 – 13:00 Представяне и дискусия13:00 – 14:00 Кетъринг и създаване на
контакти 

В събота се проведе първото от серията обучения за развитие на дигитални умения на сдружение Startup Factory.
Стартиращи предприемачи в различни сфери на дейност направиха първите си стъпки в дигиталния маркетинг,
разучаваха стратегии за личен бранд и продукти, както и инструментите, които ще им помогнат да станат добри в
тази бързо развиваща се област.

През ноември месец организацията е предвидила още две интензивни уикенд обучения, които ще помогнат на
русенци да усвоят основите на дигиталните инструменти. На 19 ноември предстои практическото обучение
Маркетинг в социалните мрежи, по време на което участниците ще научат как да управляват своите профили и
реклами в Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn и Pinterest. На 26 и 27 ноември добре известната
преподавателка от Русе Сюзан Феимова ще демонстрира как работи дигиталния свят и под нейното ръководство
участниците ще изградят първата си интернет страница.

Практическите обучения са полезни за младежи и стартиращи предприемачи, както и за всеки с нулев или
минимален опит в дигиталните технологии.

Инициативата се осъществява по проект "Развитие на дигиталните и предприемачески умения", с подкрепата на
Фондация "Америка за България".

Startup Factory e организация с нестопанска цел, която работи вече осма година за развитието на дигиталните и
предприемачески умения на младежи и възрастни от Русе и за подобряване на предприемаческата екосистема в
региона. Екипът организира обучения и тематични събития в три направления: програмиране, дизайн и
предприемачество.

Заглавие: Форум "Предприемачество за деца в предучилищно и начално образование"
Дата: 14.11.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: В събота се проведе първото от серията обучения за развитие на дигитални умения на сдружение
Startup Factory
Дата: 15.11.2022 10:21
Медия: Русе инфо

Заглавие: Властта на гражданите. Медицинските храни спасяват животи
Дата: 14.11.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите":
"Ще осигури ли държавата медицински храни на всички неждаещи се?" по Дарик радио, с водещ
Александър Детев. Гости са Аделина Банакиева, сдружение "Общност Мостове" и Антоанета Иванова,
Национална мрежа за децата.
В 21 век предпочитаме да не мислим за войни и хора, които умират от глад. Действителността обаче ни
принуждава. Война има на килиметри от нас, а недохранването и гладът отнемат живота на 3.1 милиона деца
годишно в цял свят. В България също има хора, които страдат от недохранване заради липсата на медицински
храни. Медицинските храни имат специален състав и се приемат от пациенти с болести, при които нормалната
диета е невъзможна или опасна за живота им. Държавата обаче не се грижи всички нуждаещи се да ги получават.
Аделина Банакиева и Антоанета Иванова търсят цялостно решение на този проблем, който продължава
десетилетия и призовават държавата да се намеси с бързи мерки. И двете са част от работна група към
Министерство на здравеопазването, създадена по инициатива на Кремена Кунева, в която се събират служители
на МЗ и НЗОК, лекари и представители на граждански организации. По нейна преценка има надежди, че до 4
месеца ще има временно решение за пациенти, които се нуждаят от медицинска храна, а до 1 година ще има
работещ механизъм, по която НЗОК да осигурява тази храна. 
Аделина и Антоанета поясняват, че медицинските храни и диагнозите са в списък на диетични храни за
медицинска употреба, но в него са включени много ограничен брой заболявания. Огромен брой хора със
заболявания извън този списък, страдат от недохранване без да имат право на медицински храни. Част от тези
заболявания са редки, но повечето са масови и са основно неврологични, след оперативни, бъбречни, сърдечно-
съдови и др. Решението, което работната група предлага е трите кода за недохранване, които показват степента –
лека, средна, тежка – да влязат като самостоятелни кодове в списъка с медицински храни и към тях да могат да се
добавят медицински храни. Така хора със заболявания извън изброените в списъка ще могат да получат храни. В
работната група е получен анализ от МЗ, който се потвърждава, че използването на кодовете самостоятелно е
напълно възможно и приемливо. Антоанета казва, че те търсят цялостно решение така че НЗОК да гарантира на
всеки болен за кратко или по-дълго време медицински храни.Това е основно право на пациента. НЗОК и МЗ носят
отговорност и са длъжни да осигурят медицински храни. 
Трудностите идват от НЗОК и проблемът се задълбочава от това, че не се събират и поддържат данни за брой
хора, нуждаещи се от медицински храни, нито от количества и видове такива. Следваща стъпка е НЗОК да
поиска мнение от експертните съвети по съответните заболявания за използването на кодовете, както да
прогнозни данни за броя на хора със заболявания, които ще ползват специалните храни. След това работната
група ще предложи решение на Надзорния съвет на НЗОК. От този съвет зависи въвеждането на самостоятелните
кодове. Опасенията на Антоанета и Аделина са, че нямат да се случат договорените неща и да се спази срокът от 1
месец за отговор от експертните съвети. Аделина допълва, че храните са скъпи и хората и семействата им
молят за дарения в интернет и от благотворителни организации, което е не само несигурно, но и унизително. И
докато в България има хора, които умират бавно и мъчително от недохранване в ЕС проблемът с медицинските
храни е решен в полза на пациентите. Не случайно страната ни е на последно място в осигуряването на
медицински храни. Антоанета казва, че имат подкрепата на ангажираните с проблема европейски институции, но
отговорността за решение е на българската държава. 

Липсата на медицински храни за всички нуждаещи се представлява системно нарушаване на основно човешко
право и пациентите и семействата им имат всички основания да съдят държавата. И Аделина и Антоанета са
благодарни на всички, които се включват в търсене на решение на проблема, включително и депутати от различни
партии. Аделина допълва, че тъй като темата за медицинските храни е обществено важна тя не трябва да зависи
от конкретно правителство. Проблемите са се натрупали в продължение на години и няма да се решат и от
няколко поредни правителства. Затова те търсят устойчиви решения за да не чакат благодеяния от политическите
сили. Антоанета споделя, че колкото и политическата нестабилност да пречи те намират сили да продължат,
защото трябва да има хора, които не се отказват. "В момента отговорността е на НЗОК, ние само им помагаме",
казва тя.
Чуйте целия разговор 
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. 

"Фабрика за анализи и решения", фондация, учредена 2018г., за да бъде в помощ на политиките за деца и
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младежи в България, създаде програма "Генерация" – постоянна менторска програма за насърчаване на
кариерната подготовка, професионално развитие и подкрепа при започване на първа работа за младежи,
изоставени от родителска грижа. В живота на децата от институциите най-кризисен и рисков е периодът на
напускане на институциите след навършване на пълнолетие. Анализите показват, че един от основните проблеми
за тези младежи е професионалната реализация. С изграждането на интернет платформата и мрежата от
специалисти и доброволци, ФАР има за цел да помогне на младежите да наваксат изпуснатото през годините в
социалните институции, да работят по личностното си развитие и да изградят важни професионални навици и
компетенции.

"Животът е препускане през семейство, родителство и работа. Изграждаме дом, възпитаваме деца и забързани
не намираме време да погледнем към онези, на които не е било дадено да растат и да градят живота си като
останалите. Към онези, които имат нужда някой да им подаде ръка."

Жени Шиер (съосновател на ФАР)

На 14-ти октомври 2022 г. в Сохо, залата за събития беше представенa новата интернет платформа на програма
"Генерация". Част от събитието бяха специалист по кариерно ориентиране, специалист по творческо писане,
мислене и презентационни умения, младежи, директори и възпитатели от институциите за деца изоставени от
родителска грижа.

Хиляди деца в България са лишени от родителска грижа или са изложени на риска да я загубят и това ги лишава от
равен старт в живота. Основните грижи и функции за осъществяване на политиките за тези деца и младежи са
отговорност на национални и местни институции и организации. Работата на тези институции бавно се подобрява с
годините, но остават сериозни предизвикателства, които не предотвратяват декласирането.

У нас се наблюдава слаба култура и липса на чувствителност, а разминаванията и социалната изолация
допринасят дискриминационни социални норми, нагласи и практики в обществото. Социалното интегриране на
младежите от институциите е възпрепятствано от непознаване на пазара на труда, липса на професионална
ориентираност, презентационни умения и трудови навици. Пропуските в образованието, липсата на квалификация
и семейна подкрепа лишават младежите от равен старт в живота. Към решаването на този проблем е насочена
програма "Генерация".

Институциите, неправителственият сектор и работодателите трябва да търсим и да намираме решенията заедно.
Работодателите нямат достатъчно информация, относно насърчителните мерки по чл. 36, ал.2 от ЗНЗ и не
откриват работни места за младежи от институциите. Програмата ще подпомага основните нужди на родителите,
децата и младежите в риск, а именно осигуряване на ресурси и условия за неотпадане от училище и
продължаване на образованието във ВУЗ, навременна и ефективна професионална ориентация, връзка с
работодателите и осигуряване на заетост и доходи, психологическа подкрепа и социални умения и включване.

У нас се наблюдава слаба култура и липса на чувствителност, а разминаванията и социалната изолация
допринасят за дискриминационни социални норми, нагласи и практики в обществото. Програмата работи за
обществена ангажираност по неотпадане от училище и продължаване на образованието във ВУЗ, навременна и
ефективна професионална ориентация, връзка с работодателите и осигуряване на заетост и доходи,
психологическа подкрепа и социални умения и включване.

"В света на гражданските активисти и обществените дейности се раждат идеи, гориш в каузи и даряваш любов, а тя
е заразяваща и завладява още и още хора.

Ето това вдъхновение ни събра, за да организираме своя ентусиазъм във фондация Фабрика за анализи и
решения и да дадем на обществото от своя заряд. И в работата за другите осъзнахме, че това, което сме получили
е многократно повече от това, което сме дали!"

Жени Шиер

Програма "Генерация" вече направи първите си стъпки в помощ на младежите, пътят е дълъг и съмишленици има
много. А който чувства личния подем да помага, може да стане доброволец, като повече информация за това
може да се открие на сайта на "Генерация" (https://generation-program.com).

Платформата е създадена с подкрепата на "Програма Европа" на Столична община.

Мобилен рентгенов апарат, два монитора за следене на жизнени показатели, две инфузионни помпи и
аспирираща помпа дари на педиатричното отделение на монтанската болница фондацията "Децата на България".
Новата апаратура вече е монтирана, обучават се специалистите, които ще я ползват. Мобилният рентгенов апарат
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е изключително полезен и много нужен. Предназначен е за снимки на неподвижни и трудно подвижни пациенти.
Той е от последен клас, удобен и лек. С мониторите ще се следят пулсът, дишането и насищането с кислород на
кръвта им. Инфузионните помпи служат за дозирано вливане на лекарствени средства на болните дечица.
Предстои доставката на респиратор за неонатологичното отделение на болницата. Изпълнителният директор д-р
Тони Тодоров на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" изказа сърдечна благодарност на фондацията за предоставената
медицинска апаратура за детското отделение. Неправителствената организация "Децата на България" развива
благотворителна дейност в България от 2015 година. 

Ямбол, 15.11.2022 г.

На 18 ноември, петък, служители на Община Ямбол ще раздават хигиенни продукти, част от дарението на фирма
"Рубелла Бюти", на гражданите.

Акцията ще се осъществи между 11:00 и 13:00 часа на няколко локации: на площад "Страшимир Кринчев" в квартал
"Каргон", пред бившия магазин "Югоагент" в жилищен комплекс "Диана", в централната градска част – пред
подлеза на улиците "Георги Раковски" и "Преслав", както и пред сградата на пощата.

В северните квартали на града хигиенните продукти ще бъдат раздавани от здравните медиатори през следващата
седмица.

Компанията е отличена за стипендиантската си програма "Заедно с теб" Съветът на жените в бизнеса в България
връчи своята специална голяма награда – отличителен знак, на "Асарел-Медет"АД. Призът е част от
новоучредените годишни национални награди на организацията – за вдъхновяващи постижения за разнообразие,
равнопоставеност и приобщаване. Отличието беше връчено на прокуриста на компанията Галя Костова на
тържествена церемония, която се проведе на 14 ноември в София. Признанието за "Асарел-Медет" е за
стипендиантската програма на дружеството "Заедно с теб". Тя е създадена през 1999 г., за да помага на родители
и деца от асарелски семейства, които са се сблъскали с най-тежкия момент на житейско изпитание – ранна загуба
на майка или баща. Подкрепата се осигурява независимо дали починалият или овдовелият родител са част от
екипа на компанията. На децата в училищна възраст се отпуска месечна стипендия, като подкрепата може да
бъде продължена и по време на висшето образование, в случай че младежите изберат за своето кариерно
развитие приложима за дружеството специалност. Така мнозина от тях са насърчени в тази посока и после стават
част от екипа на "Асарел-Медет", а междувременно участват и в летните стажантски програми на компанията.
Социалната програма е помогнала пряко на 135 стипендианти (ученици и студенти) и на техните родители през
изминалите 23 години. От всички тях 37 – или близо 27,5%, по-късно са се присъединили към екипа на
компанията. Съветът на жените в бизнеса в България е инициатор и организатор на конкурса "Вдъхновяващи
постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване", който отличи в пет категории вдъхновяващите
постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място и в обществото.
Кандидатурите бяха разгледани от авторитетно жури, в което личат имената на бившия социален министър Лидия
Шулева, журналистите Георги Тошев и Венцислав Савов, писателят Георги Бърдаров, омбудсманът на Република
България проф. Диана Ковачева и др. Над 100 бизнес лидери, членове, партньори и приятели на Съвета на
жените в бизнеса в България присъстваха на официалната церемония и подкрепиха финалистите и победителите.
ОТЛИЧИЯТА Общо 45 бяха инициативите, които се бориха за престижните отличия, като сред наградените са
Аксенчър България, VMware България, УниКредит Булбанк, Интерланг и Фондация живот със синдром на Даун,
L'Oréal България, Престиж, А1, МБАЛ Св. Панатлеймон, УМБАЛ Медика и Momsanity. Статуетките за призьорите
бяха изработени от инж. Мариела Джиджинкова – ръководител на отдел "Екология" в "Асарел-Медет"АД. В
свободното си време тя изработва бижута и сувенири от топено художествено и флоатно стъкло. Снимки: Димитър
Кьосемарлиев (Bulgaria ON AIR) и Съвет на жените в бизнеса 
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В ход е новият проект на Ротари клуб Силистра (президент Николай Костов за ротарианската 2022-2023 г.),
осъществяван със сборни средства, събрани от проведен преди време благотворителен бал, както и с привлечени
по друг ред. Става дума за провеждане на специализирани очни прегледи с деца от I до IV клас от 4 училища в град
Силистра, в които има начално образование. Професионалният ангажимент за реализация на проекта е поет от
офталмолога д-р Анна Сапунджиева. Чрез директорите и класните ръководители се осъществява необходимото
съгласие от страна на родителите. Търсят се възможности прегледите да стават по възможност по график в
медицинските кабинети на училищата.

Подобен масов очен скрининг като първичен преглед се прави за пръв път (по предварителна информация е
възможно да участват над 900 деца). Началото на прегледите бе поставено в Основно училище "Отец Паисий".
Целта е да бъде извършена ранна диагностика, за да се търсят възможности за преодоляване на евентуални
отклонения. Проектът е предизвикан от тревогата за евентуални проблеми в зрението на децата, предвид
двугодишното онлайн-обучение в училищата.

В 20-годишната история на силистренския ротариански клуб това не е първият проект с медицинско съдържание.
В предишни години средства са насочвани неведнъж към различни отделения на МБАЛ Силистра АД:
неонатологично и детско, както и към Второ вътрешно отделение, обикновено по заявление на ръководителите на
отделенията, а в някои случаи и в резултат на навременни наблюдения за покриване на определена
необходимост (закупуване на уреди, обновление на помещения и др.). В предишни години в Ротари клуб Силистра
са членували и лекари с различни специалности: вътрешни болести, неврология, патология, хигиено-
епидемиология и др.

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

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ! Ако станете свидетел на инцидент, катастрофа, неправилно паркиране, побой,
самозабравил се политик или нещо нередно, което Ви заобикаля - сигнализирайте ни! ВАЖНО! Ако сметнете, че
някой е в опасност, първо помогнете или се обадете на тел. 112.

ИЗПРАТИ СИГНАЛ 

Социално предприятие Арт ателие "Творилница" откри магазин в Ловеч с изработени изделия от хора с психични
заболявания. Инициативата за създаването на предприятието и магазина, какъвто има и в София, е на Фондация
"Глобална инициатива в психиатрията" /ГИП/ - София. В помещение до художествена галерия "Проф. Теофан
Сокеров" се предлагат изработени от текстил възглавнички, престилки, панери, ръкохватки, коледни сувенири,
джуджета, еленчета и други аксесоари за дома.

Валентина Христакиева, директор на фондация "Глобална инициатива в психиатрията", посочи за БТА, че се
надява магазинът да бъде лицето на града, той като се намира в историческата му част. В него ще работят
предимно хора с психично-здравни трудности. "Надяваме се по този начин да им дадем възможност да пробват
още една социална роля и да бъдат там, където им е мястото – в общността", добави Христакиева.

В момента в арт работилницата работят шестима души с психично-здравни трудности. В работата им помага
трудотерапевт. Средствата, които се събират от продажбите на изделията, се реинвестират в разширяване на
дейността. Всички работещи в предприятието и магазина са назначени на трудов договор.

"Това е за нас изключително важно, тъй като с труда си те допринасят за развитието на магазина и предприятието.
Надяваме се тази практика да бъде заимствана от повече работодатели, които да осигуряват възможност на хора
с увреждания да полагат труд и да реализират своя потенциал", каза още Христакиева.

Калина Пешева е част от хората, които ще посрещат клиентите в магазина. "Всичко тук е направено с любов и
голямо желание. Няма как човек да не се чувства удовлетворен, когато вижда нещата, които е направил.
Благодарна съм за предоставената възможност", заяви Пешева.

От една година в арт ателието работи Йоана Димитрова, която също е назначена на трудов договор. "Хубаво е за
нас, че произвеждаме тези неща и се купуват, всичко тръгва добре", каза Димитрова.

Идеята е магазинът да стане и база за придобиване на трудови умения в реална работна среда на хора, които не
са готови да излязат на общия пазар на труда.

Новата инициатива бе осветена и открита в присъствието на кмета на общината Корнелия Маринова, заместник-
кмета Венцислав Христов и още много гости. Те изгледаха и документалния филм "Един от нас".
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Асоциация "Хипофиза" започва кампания за набиране на средства за лекарства за украинските бежанци. Това
съобщи председателят на асоциацията - Ваня Добрева.

"Бежанците от Украйна, които са със заболяване или с някакво увреждане, не получават специална грижа в
България. Всички получават едно и също - настаняване и хранене. От началото на войната и пристигането на
украинци у нас, заедно с лекари доброволци, ние ходим по хотелите, където са настанени. В база "Железничар",
близо до Варна, от началото на юни са настанени 70 души с увреждания и хронични заболявания, за които се
опитваме да се грижим", обясни тя и подчерта, че тази грижа е изцяло от доброволци.

Необходимата сума за лекарствата, които от асоциация "Хипофиза" купуват за тях, е в размер на 800 лева,
месечно:

"Това е тази част, която не се реимбурсира от НЗОК. Допълнително са необходими средства за здравните
осигуровки на навършилите 18 години бежанци от Украйна - до 63-годишна възраст за жените и до 65 г. за мъжете.
... Ние предупреждавахме държавата, че ще се случи този проблем, но те приеха решение не както ние
предложихме. Вече проблемът съществува. Редно е държавата да поеме заплащането на осигуровките на хората,
които не могат да работят заради сериозен здравословен проблем и на майките на деца до 2-годишна възраст".

Ваня Добрева подчерта, че непрекъснато пишат писма на институциите, но "никой не обръща внимание на това".

Интервюто на Снежана Иванова с Ваня Добрева в предаването "12+3" можете да чуете от звуковия файл.

Нашият правен екип посети любимия град под тепетата, където проведохме втора от поредица срещи с местни
граждански организации. Заедно с 27 души, ангажирани с работата на различни организации от област Пловдив,
обсъдихме резултатите от анкетата за определяне на приоритетите за подкрепа на гражданския сектор в
България като част от кампанията СРГО не е поредната абревиатура. Разговаряхме и за ролята на Съвета за
развитие на гражданското общество (СРГО), как той може да се превърне в стабилна платформа за гражданско
представителство и структурирано гражданско участие от най-високо ниво в изпълнителната власт, както и за
възможностите за пловдивските организации да вземат активно участие в работата на Съвета.

Колегите споделиха и конкретни мерки във връзка с трите основни приоритети за развитие на гражданския сектор
според проведената анкета:

По приоритет "развитие на гражданското участие" се предложиха мерки в следните направления:

Образователни: застъпване на обучението относно Целите на ООН за устойчиво развитие в училищата чрез
дебати, ораторство и метода "връстници обучават връстници"; механизъм за признаване на неформално
образование предоставено от НПО; сътрудничество между НПО и МОН с цел обезпечаване на
възможността НПО да развиват дейност в училищата.
Участие на младите хора: създаване на младежки консултативен орган; приемане на закон за
доброволчеството;
Развитие на възможностите за участие – прилагане на стандарти осигуряващи достъпност до провеждани
обществени консултации (например обсъждания да се провеждат в подходящо време); развитие на
международното застъпничество на български НПО пред ООН, ЕС и др.

По приоритет "осигуряване на устойчиво финансиране за гражданските организации" конкретните мерки в
направленията:

Държавно финансиране - Създаване на фонд на централно ниво за дофинансиране/съфинансиране на
проекти на НПО чрез инструменти за безвъзмездна финансова помощ и финансов лизинг; развитие на
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данъчните облекчения за фирми, които финансират инициативи на НПО;
Общинско финансиране: Създаване на фондове на общинско за финансиране на проекти на НПО, както и
за подкрепа чрез безлихвени/нисколихвени заеми при нужда от съфинансиране на проекти на НПО по
различни програми; създаване на възможности за косвена финансова подкрепа чрез покриване
(преференциални условия) на разходи за комунални услуги и предоставяне на общинска собственост за
развитие на дейности на НПО;
Европейско финансиране – подкрепа (административна и юридическа) за кандидатстване по проекти с
европейско финансиране; въвличане на НПО още на етап разработване на оперативните програми с
европейско финансиране;

По приоритет "борба с дезинформацията и очернящи кампании срещу НПО" се предложиха следните мерки в
следните три направления:

Популяризиране на работата на гражданските организации – осигуряване на финансиране за медийно
отразяване; осигуряване на възможности НПО да представят дейностите си в училища и университети.
Добри практики – създаване и популяризиране на насоки за изпълнение на добри практики за осигуряване
прозрачност на финансирането и работата на НПО; насърчаване на прозрачната работа на НПО чрез
доброволно сертифициране или годишна награда във връзка спазване на добрите практики;
Изграждане на общност – организиране на срещи на местно и централно ниво на НПО; подобряване на
комуникацията между НПО и местната и областна власт;

Благодарим на домакините ни в град Пловдив - Асоциация Голям брат, голяма сестра - за организацията на
срещата, както и на всички, взели участие в нея. Резултатите от срещата и предложените мерки ще бъдат
представени на членовете на СРГО и пред представители на Министерски съвет.

Следващите срещи с местни граждански организации за обсъждане на приоритетите и мерките за развитие на
гражданското общество ще бъдат проведени на:

16.11.2022 в Русе - със съдействието на Сдружение "Еквилибриум".

Повече по темата научете на www.ngo.vote

Срещите се организират в рамките на Кампанията за определяне на приоритети за подкрепа на граждански
инициативи на Коалиция РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението - Български
център за нестопанско правo, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти - България,
сдружение Еквилибриум. Благодарим и за партньорството на фондация Impact Drive, сдружение ПРО
ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink - Гражданска мрежа, Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум.

"Ценностите, които на практика представя днешната инициатива "Вдъхновяващи постижения за
разнообразие, равнопоставеност и приобщаване", всъщност не са нови ценности. Темата за
равнопоставеността се появява още със списъка на основните права с Всеобщата декларация за правата на
човека през 1948 г., ООН в своя устав говори за равнопоставеност, Европейският съюз, Съветът на Европа, а
и днес в представянето изследване видяхме, че като че ли възприятието за жените, които са успели някак
изостава."

"Ценностите, които на практика представя днешната инициатива "Вдъхновяващи постижения за разнообразие,
равнопоставеност и приобщаване", всъщност не са нови ценности. Темата за равнопоставеността се появява още
със списъка на основните права с Всеобщата декларация за правата на човека през 1948 г., ООН в своя устав
говори за равнопоставеност, Европейският съюз, Съветът на Европа, а и днес в представянето изследване
видяхме, че като че ли възприятието за жените, които са успели някак изостава." Това каза омбудсманът при
раздаването на първите съвместни награди на Съвета на жените в бизнеса в България и Европейската
инвестиционна банка.

Проф. Ковачева бе част от журито оценявало 45 инициативи, които се бориха за отличие в пет категории. В журито
участваха още Лидия Шулева, журналистите Георги Тошев и Венцислав Савов, както и писателят Георги Бърдаров.

"Много ми беше трудно като член на журито да взема решение кои са най-заслужилите, кои трябва да бъдат
отличени – всеки заслужава награда за усилията, които е положил. За мен наистина е радост, че мога да връча
една награда, с която всеки от представените днес заслужава да бъде отличен, затова си струва тази инициатива
да продължи", категорична бе Диана Ковачева.

Омбудсманът отличи L'Oréal България в категория вдъхновяваща инициатива за овластяване на следващото
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поколение жени таланти за стипендиантската програма "За жените в науката", която подкрепя жени – млади
учени, в тяхната научна и изследователска дейност.

Другите победители бяха компаниите Аксенчър България и VMware България в категория вдъхновяваща
инициатива за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място. УниКредит Булбанк в
категория вдъхновяваща инициатива на работодател в подкрепа на работещите родители, на семейството и
децата. Интерланг и Фонадация живот със синдром на Даун за вдъхновяваща инициатива за преодоляване на
стереотипните нагласи и приобщаване на малцинствените групи и хора с увреждания съответно в стопански и в
нестопанския сектор и Престиж за компанията шампион в представяне на жени на ръководни и лидерски
позиции.

В изказването си омбудсманът се обърна към вицепремиера и служебен министър Лазар Лазаров, който
присъстваше на награждаването и подчерта, че от получените жалби - инициативата с квотите за хората с
увреждания не работи добре, защото не малко работодатели предпочитат да заплатят глоба, за да не запълнят
тези квоти.

"Давам си сметка, че е трудно, давам си сметка, че трябва да вложиш повече от пари и енергия, трябва да вложиш
и сърце, за да отвориш бизнеса си за хора с увреждания, но наистина си струва", каза омбудсмана и допълни, че
обществото и държавата е в дълг към хората с увреждания.

Голямата награда на организаторите – Отличителен знак на СЖББ беше присъден на Асарел Медет за
програмата "Заедно с теб". Инициативата подкряпя със стипендия деца от I до XII деца, на които единият родител,
работещ в компанията, е починал. А подкрепата може да продължи и по време на висшето образование, когато
младежите изберат приложима в дружеството специалност. За изминалите 23 години са подпомогнати общо 135
стипендианти – ученици или студенти, като 37 от тях по-късно са започнали работа в компанията.

Съветът на жените в бизнес в България връчи и няколко специални награди - А1, МБАЛ Св. Панатлеймон и УМБАЛ
Медика бяха специално отличени за приноса им в подкрепа на работещите родители с проектите за безплатни
детски градини и занимателни центрова за всички техни служители, а стартиращата организация Momsanity получи
Специална грамота от СЖББ за вдъхновяваща инициатива в развитие за мисията да помагат на майки, които
минават през труден следродилен период.

На официалната церемония председателят на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на
УниКредит Булбанк Цветанка Минчева представи резултатите от Националното представително проучване за
равнопоставеност, многообразие и приобщаване, проведено от социологическа агенция "Тренд".

Според резултатите от него 49% от участниците смятат, че мъжете и жените в България не са равнопоставени в
професионално отношение, 46% усещат разлика в заплащането между жените и мъжете на сродни позиции, 39%
отговарят, че няма достатъчно жени предприемачи в България, 66% виждат необходимостта жените в България
да бъдат насърчавани да създават собствен бизнес, 69% вярват, че фирмите у нас трябва да имат програми,
подкрепящи равнопоставеността, 73% са убедени, че нужни програми с насоченост към млади момичета, които да
ги насърчават в кариерното развитие или да бъдат предприемачи и 69% са категорични, че в България са нужни
програми към приобщаване на хора с различия.

Фондацията на името на прочутия банкер, финансист, политик дипломат и общественик Атанас Буров отбеляза 3
десетилетия от създаването си с представяне в аула "Максима" на УНСС.

Модератор на събитието под надслов "30 години фондация "Атанас Буров" в помощ на ученици и студенти" беше
Стефан Иванов, директор "Риск" в Уникредит Булбанк, а в официалния президиум местата си заеха Цветанка
Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, ректорът
проф. д-р Димитър Димитров, Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондацията, Андрей
Пръмов, член на УС на фондацията, Радка Тончева, бивш изпълнителен директор на Обединена българска банка
и също член на Управителния съвет, Благовест Маламов, директор дирекция "Интензивно управление на кредити
във Fibank и част от настоятелите на "Атанас Буров" (на снимката от ляво надясно).

Сред официалните гости бяха проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, зам.-ректор по учебната дейност и
доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност .

"Изказвам специални благодарности на ректора проф. д.-р Димитър Димитров и УНСС, които през годините са ни
оказали неимоверна подкрепа да изграждаме и развиваме традициите в банкерството в България", каза при
откриване на събитието Стефан Иванов.
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"Преди десети ноември съм чел "Разговори с Атанас Буров. Нецензурирани стенографски записки". Тогава беше
много опасно и апокрифно да четеш такива неща, но за мен те бяха едно интелектуално предизвикателство.
Искам да ви кажа, че г-н Буров е водил лекции в нашия университет, разбира се, не в тази сграда. И е имал много
добро отношение към студентите и обучението, както и връзката с бизнеса", сподели ректора на УНСС проф.
Димитър Димитров. По думите му УНСС и фондация "Атанас Буров" се надяват да помогнат на студентите да се
ориентират кариерно на по-ранен етап.

Виолина Маринова, председател на Управителния съвет на фондацията, представи организацията, която е
основана през 1992 г. от осем български банки, две финансови къщи, Международния банков институт, в. "Пари" и
няколко физически лица. "Мисията на фондацията е да съхрани делото и идеите на Атанас Буров за изграждане на
демократична българска държава с просперираща икономика. Както и да открива и поощрява таланти в областта
на банкирането и икономиката сред професионалните среди, българските ученици и студенти", каза Виолина
Маринова.

Радка Тончева, бивш изпълнителен директор на Обединена българска банка, призьор на фондация "Атанас
Буров" от 2004 г., сподели, че за нея е привилегия да говори пред студентите в аула "Максима". "Аз наистина имах
привилегията и късмета да съм участник в промените, които започнаха в банковата сфера непосредствено след
1989 г. – създаването на търговските банки, преобразуването на бившите клонове на БНБ в търговски банки",
разказа Радка Тончева. Тя отбеляза, че е много е важно студентите да съхранят морала си, какъвто и бизнес да
правят, както и да развиват професионализма си не само в себе си, а и на екипа, с който работят.

"За нас в бизнеса партньорството със студентите е изключително важно. Какво е банкиране в банките? Хора,
системи и процеси. Обаче системите ги правят хората. Така че хората са най-важни. А хората, това сте вие", каза
Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк и
партньор на фондация "Атанас Буров".

След представянето на целите и идеите на фондация "Атанас Буров" Виолина Маринова награди ректора проф.
Димитър Димитров с грамота за ползотворно сътрудничество и плакет с лика на Атанас Буров. Плакетът е
изработен специално за 30-годишнината и се връчва за първи път.

Пред аудиторията говори проф. д-р Силвия Трифонова, заместник-декан по качеството и международното
сътрудничество на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и член на настоятелството на фондацията. Тя
окуражи студентите да кандидатстват в стипендиантката програма на фондацията и разказа, че самата тя е сред
първите стипендианти: "Много съм щастлива, че имах възможността да бъда стипендиант и оттогава досега да
постигна такива успехи, че да бъда избрана и като член на Съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров". За
мен това е един от най-големите успехи в професионалната ми кариера", каза проф. Трифонова.

"Гордея се, че съм пред вас в момента и съм един пример за това, което прави фондацията. Те ме подкрепиха
през 2000 г. Независимо дали сега го осъзнавате или не, фондацията може да ви даде много възможности. И това
не е една стипендия само. Това, което се дава, е едно голямо признание", сподели от своя страна Благовест
Маламов, директор дирекция "Интензивно управление на кредити във Fibank и също настоятел на фондацията.

Фондация "Атанас Буров" е учредена на 11 ноември 1992 година в град София в името на обединяване
усилията и интересите на финансовите институции и специалисти. Сред основните й приоритети са
съхранение и развитие на българските банкерски традиции; подпомагане и развитие на банковото и
финансовото дело в България; организиране на широка образователна дейност в областта на банковото и
финансов дело и други. Фондацията дава годишни стипендии за студенти от икономическите
университети в страната в размер на 400 лева, като за тази година срокът за подаване на документи е 18
ноември. Организира и лятно училище – елитен форум, в който могат да участват 20 селектирани
студенти от икономическите ВУЗ-ове в страната, които в рамките на 10 дни имат възможност да
почерпят знания от професионалисти от различни сфери.

"Аз не съм песимист. Аз съм дълбоко убеден, че каузата на България не е загубена и бих желал да вдъхна във
вас същата вяра, да повдигна вашите сърца, да ви дам малко от моя оптимизъм, защото оптимизмът е извор
на вяра и енергия, а българският народ има нужда в днешния момент от едното и от другото, за да търпи,
да се надява и да действува..."

Атанас Буров

През тази седмица, в периода 17–20 ноември 2022 година предстои провеждането на Национална среща на
представители на Ученически парламенти и учениците наставници – "Интеркултурна академия за гражданско

Заглавие: Център "Амалипе" организира "Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност" за
училищата от Южна България
Дата: 15.11.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/calendar/125036-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0.html


участие и толерантност" (Лидерска академия за активни ученици), която се финансира от Посолството на САЩ в
България. В продължение на 4 дни, в хотел "Сити", гр. Стара Загора, момичета и момчета от Южна България, на
възраст между 14 и 19 години, ще имат възможността да научат нови знания, да се опознаят и да се забавляват.
Очакваме в лагера да се включат около 100 ученици.
Целта на ежегодната Лидерската академия е учениците да се самоопознаят, да развием техните лидерски
качества и умението им за работа в екип, като в същото време научат и повече за ромските традиции, култура и
обичаи, за да развият по-толерантна среда в ежедневието си, прилагайки метода "връстници обучават връстници",
да организират кампании и т.н. За да постигнем това в пъстрата програма включваме теми като "Език на
омразата", "Ранни бракове", "Приносът на ромите в световната история и култура", "Планиране на кампании и
доброволчество", "Ромите в България", "Екипност и лидерство" и "Ученически парламент и местна власт. Що е
ученик наставник?" ""Демократични ценности", "Вечер на талантите" и др.
Лидерската академия си поставя за цел да достигне най-вече до онези младежи, които са от уязвими общности, от
селски райони, от населени места, до които тази информация достига много по-рядко, а те самите имат много по-
малко възможности за участие.
А екипа на Център Амалипе се подмладява и учи от младежите докато им преподава! Защото всичко е двустранно!
Стискайте ни палци! Очаква ни динамична и мега яка седмица!
Събитието се провежда по проект "Интеркултурна академия за гражданско участие и толерантност".

Проектът се изпълнява от Център "Амалипе", Фондация "Отворено общество" – София, Форум "Гражданско
участие" и девет училища в най-малко 50 общини в необлагодетелствани региони и общности извън София. Ще
обхване широк кръг ученици в гимназиална възраст, особено тези, които получават недостатъчен достъп до услуги,
от уязвими ромски общности, от слабо развити региони и др., за да повиши значително техните знания, интерес и
мотивация да бъдат активни в различни форми на гражданско участие . Те ще бъдат включени в набор от
интерактивни обучения на връстници (включително Академия за лидерство), дейности за формално образование
и кампании/симулации. Ще бъдат разработени и използвани набор от онлайн и други инструменти.
Проектът се реализира с подкрепата на Public Diplomacy Small Grants Program of the State Department чрез
Посолството на САЩ в България.
Презентация за проекта и основните дейности, можете да видите тук. 

16 ноември е обявен за международен ден на толерантността. На тази дата през 1996 г. на Общо събрание на
ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Дали сме толерантни или не – това е въпрос, на
който всеки сам трябва да си отговори, но също и заедно, като общество.

Ивайло Ябълкаров от фондация "Мисия криле" определя толерантността като умение да приемем чуждото
мнение и да се съобразим с него, дори и да не сме съгласни. В интервю за Радио Стара Загора той изрази
скептицизъм относно толерантността ни като общество, но подчерта, че фондация "Мисия криле" има много
инициативи, свързани с темата за толерантността през месец ноември.

НБЛ и БФБаскетбол ще обединят усилия и ще застанат заедно зад каузата на Сдружение "Да дарим усмивка". По
традиция Националната баскетболна лига посвещава всеки сезон редица свои мачове на благотворителна кауза.
Тази година фокус на вниманието на най-добрите клубове и баскетболисти у нас ще е националната инициатива
"Да се запознаем", която обединява усилията на проекта "Различните деца на България" и фондация "Можем
заедно" за изграждане на атмосфера на толерантност и приемане на децата и възрастните със специални
потребности и тяхната интеграция в обществения живот.

Отборите ще засвидетелстват подкрепата си към благородната кауза в мачовете от 9 кръг на НБЛ на 7 и 8
декември.

Под мотото "Да дарим усмивка" ще преминат мачовете Ямбол – ЦСКА, Академик Пловдив – Левски, Шумен –
Балкан и Спартак Плевен – Рилски спортист.

Благотворителното коледно събитие "Да дарим усмивка за Коледа" е част от дейността на Сдружение "Да дарим
усмивка". Празникът ще се проведе на 10 декември 2022 година в зала "Триадица" с подкрепата на БФБаскетбол.

Заглавие: Ивайло Ябълкаров: Фондация "Мисия криле" подготвя различни инициативи свързани с темата за
толерантността през месец ноември
Дата: 16.11.2022 08:35
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: НБЛ и БФБаскетбол застават заедно зад каузата на Сдружение Да дарим усмивка
Дата: 16.11.2022 10:36
Медия: Спортове

https://bnr.bg/starazagora/post/101736765/ivailo-abalkarov-fondacia-misia-krile-podgotva-razlichni-iniciativi-svarzani-s-temata-za-tolerantnostta-prez-mesec-noemvri
https://sportove.net/406640/


Над 100 деца ще получат подаръци лично от Дядо Коледа, ще има фокуси, песни, танци, работилници за сладки и
много, много изненади! Специални гости ще бъдат шампионите на ФАФА и Слав Петков, както и играчи от
националния отбор на България по баскетбол на колички.

Кампанията на "Да дарим усмивка за Коледа" започва от днес и ще продължи до Коледа (25.12.2022 г.). Ще се
събират средства, с които да подкрепим работата на проекта "Различните деца на България" – благодарение, на
който в много градове в страната вече има люлки за деца със специални потребности.

Можете да дарите усмивки като подкрепите "Различните деца на България"

Банкова сметка:

Получател: Сдружение "ДА ДАРИМ УСМИВКА"

Основание: "Различните деца на България"

Банкова сметка: BG91UBBS80021026839650

"Да дарим усмивка" е благотворително сдружение, с председател д-р Асен Цеков. Инициативата е създадена през
2017 година от група приятели. Днес Сдружението стои зад редица каузи в помощ на социални институции и хора с
ограничени финансови възможности. Посещенията и срещите с децата и възрастни се извършват регулярно с цел
да се осигури не само финансова, но и емоционална подкрепа. Сред успешните каузи е и инициативата "Защото
кръвта в живот", която вече няколко години е сред най-успешните кампании в подкрепа на кръводаряването. Тази
есен благотворителния маратон и концерт "Да дарим усмивка за първия учебен ден" успя да зарадва над 150 деца
в неравностойно положение, които получиха всичко нужно, за да започнат учебната година с усмивка.

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на
България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Специализирани очни прегледи за деца от първи до четвърти клас от четири училища в Силистра ще осигури
местният Ротари клуб, съобщиха от организацията.

Прегледите ще се извършват от офталмолога д-р Анна Сапунджиева. Средствата за тях са осигурени от проведен
не отдавна благотворителен бал. Очаква се да бъдат прегледани около 900 деца.

Целта е да бъде извършена ранна диагностика, за да се търсят възможности за преодоляване на евентуални
отклонения. Инициативата е предизвикана от тревогата за евентуални проблеми в зрението на децата, предвид
двугодишното онлайн-обучение в училищата.

В началото на настоящата ротарианска година бе завършена друга инициатива на клуба. Тя бе насочена към
спортната площадка в двора на Професионалната гимназия по строителство "Пеньо Пенев". Отново със средства,
събрани от публични прояви с благотворителна цел, бяха подменени таблата и кошовете на игрището за
баскетбол, монтирана бе и соларна лампа.

/АБ/

Онлайн платформата "Климатека" инициира лаборатория "Наука и журналистика за климата". Целта е учени и
журналисти да работят заедно за повишаване информираността на обществото за промените в климата.
Събитието ще се състои от днес до 23 ноември. В този период трябва да бъде създаден журналистически
материал по дадена тема, свързана с отраженията на климатичните изменения върху околната среда и хората.

В лабораторията ще участват учени и експерти от различни области – от природни науки и енергетика, до здраве и
психология. Екипите са общо 10.

Заглавие: Силистренският Ротари клуб ще осигури очни прегледи за около 900 деца
Дата: 16.11.2022 12:55
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Учени и журналисти работят заедно за повишаване на информираността за климатичните промени
Дата: 16.11.2022 12:57
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/361123-silistrenskiyat-rotari-klub-shte-osiguri-ochni-pregledi-za-okolo-900-detsa
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/361133-ucheni-i-zhurnalisti-rabotyat-zaedno-za-povishavane-na-informiranostta-za-klimat


Подобна лаборатория ще има в още четири страни от Централна и Източна Европа. Събитието е част от
международен проект "Журналистика и наука за климата", който се изпълнява от "Климатека" и фондация
"БлуЛинк", съвместно с партньори от Унгария, Румъния и Сърбия, финансиран от Европейската инициатива за
климата (EUKI).

БТА също ще се включи в инициативата.

/ВД/

Събитието, което помага на различни бизнеси, предприемачи и благотворителни каузи

Четвъртото издание на "Денят на жената предприемач 2022" ще се реализира на 24-ти ноември 2022 г. в Гранд
Хотел Милениум София, от 9.30 часа. Тази година събитието ще има тема: "Жената в различните ѝ роли", която
цели да покаже жените всички лица на всяка дама, включително нейното бизнес амплоа.

Асоциацията на жените предприемачи в България - "Селена" организира за поредна година събитието, което
организацията определя като "празник", тъй като се празнува от 2013 година в 144 държави през месец ноември.
Асоциацията на жените предприемачи "Селена" единствено притежава лиценз да прави това събитие в България.
Неговата цел е да подкрепи жени предприемачи, лидери, мотиватори и експерти в своята област, а също така да
създаде трибуна за бизнес партньорства в България и по света и то не само с женски бизнеси. Посланик на този
ден за България е на Славянка Стойкова - председател на Асоциацията, а Десислава Авджиева, която е
заместник-председател, е продуктов мениджър и идеен организатор на събитието.

През тазгодишното издание организаторите дават заявка за едно много по-различно и полезно събитие, което ще
предостави възможност на различни бизнеси, предприемачи и хора с идеи да се срещнат, да обменят опит и да
почерпят вдъхновение.

Дневната програма започва в 9.30 часа в зала Шекспир на Гранд хотел Милениум като по време на нея, гостите ще
могат да посетят 5 обучителни класове, които ще бъдат с различна тематика. Сред темите, които ще се включат
доказани специалисти, са "Личен бранд в синергия с корпоративен бранд за по-успешен бизнес?"; "Личен стил и
визуален имидж. Как да създадем свой собствен бизнес стил?"; "Постигане на баланс между личен и
професионален живот. Значение на емоционалната интелигентност при управление на бизнеса.";
"Презентационни умения и
изкуството да продаваме по-ефективно?"; "Дигитализация на бизнеса като основен фактор за успех. Как да
дигитализираме бизнеса си?".

Паралелно с обучителните модули и вечерната програма, има организирано бизнес изложение, като достъпът до
него е напълно безплатен за всеки желаещ да се запознае с разнообразни бизнеси и тяхната дейност. Сред
фирмите-изложители ще бъдат една от най-големите шопинг платформи, студио за широкоформатен дигитален
печат, дизайн и реклама, испански бранд, предлагащ висококачествена козметика, български производител на
кафе, компания за кредитно посредничество и финансови консултации, медицински център за традиционната и
интегративната медицина, адвокатско дружество, бизнес академия за професионални обучения, онлайн магазин
за хранителни добавки, естетичен център, логистична компания, застрахователен брокер и много други.

Организаторите споделят какво ги е мотивирало да включат и бизнес изложение като част от събитието и входът
за него да е напълно безплатен: "Има много полезни и интересни бизнеси, с които бихме желали да запознаем
повече хора. Нашата основна идея е да помагаме на предприемачите и бизнесите в страната да се развиват, за да
изградим по-устойчива икономика. А какъв по-добър начин да намериш нови партньори и дейни хора със сходни
идеи като теб от бизнес изложение? Каним всички да посетят изложението, за което достъпът е свободен, за да
създадат ценни контакти и да обменят знания.", казва Десислава Авджиева - заместник-председател на "Селена".

Като допълнителна опция за създаване на нови и ценни бизнес контакти, гостите могат да използват специално
създадена нетуъркинг платформа, която ще дава възможност на всички участници да запазят час за разговор с
желан от тях събеседник предварително.

Във втората част на събитието, през вечерта, ще се състоят дискусионни панели, в които участие ще вземат
Славянка Стойкова - председател на "Селена", Боряна Туджарова - съосновател и управител на първата социална
мрежа само за жени, Джузепе Ди Бенедето - Социален предприемач и създател на общности, Елена Радева -
Преподавател по бизнес и мениджмънт в Американския университет в България, Михаела Ралука Тодор -
Председател на Европейската асоциация на жените за Румъния и България, Георги Първанов - Изпълнителен
Директор на водещата регионална HR компания и други експерти. В забавната програма са предвидени коктейл,

Заглавие: Безплатно бизнес изложение по време на "Денят на жената предприемач"
Дата: 16.11.2022 16:34
Медия: Дама

https://dama.bg/article/bezplatno-biznes-izlozhenie-po-vreme-na-deniat-na-zhenata-predpriemach/37393/


театрална постановка, детско представление, музикални изпълнения и интерактивна escape игра.

Неизменна част от събитието са и трите благотворителни каузи, които Асоциацията подкрепя. Първата кауза е на
фондация "Emprove", която помага на жените, станали жертва на домашно насилие. Втората кауза е "Предай
нататък", чрез която се събират средства за коледни обеди и вечери в домове за възрастни хора. Третата кауза
цели подкрепа на "Фондация за нашите деца". За да подкрепят децата на България, хората могат да си закупят
кафе "Селена", което е създадено специално за Асоциацията на жените предприемач за насърчаване на каузата.

Повече информация за международното събитие можете да намерите на официалната страница на
инициативата: Women's Entrepreneurship Day

Официален уебсайт за България: https://wed.selenabulgaria.com/

Facebook страница за България: https://www.facebook.com/WomensEDayBulgaria

Instagram профил за България: https://www.instagram.com/womensdaybulgaria/

НАЗАД 

Най-голямата дентална верига у нас ЕО Дент отбеляза 20 години от основаването си с благотворителен концерт в
зала 1 на НДК и посвети юбилея си на нова кауза - създаването на първата по рода си у нас специализирана
спортна зала за незрящи.

Водещи на спектакъла бяха Мария Силвестър и Александър Кадиев, а на сцената излязоха едни от най-
емблематичните български музиканти, артисти, спортисти и популярни личности, сред които Веселин Маринов,
Mary Boys Band, Криско, Кристиан Костов, Емилия, NDOE, Сашка Васева, Дичо, Владо Димов, Мартина Вачкова,
Владимир Пенев, Наталия Симеонова, Йордан Йовчев, Наско Лазаров, Галя Георгиева, Ива Давидова, фолклорни
изпълнители и танцови състави.

"Сигурни сме, че ще успеем да сбъднем и тази мечта", споделиха основателите на ЕО Дент, денталните лекари д-р
Венета и Валентин Павлови, които заедно с целия им екип от над 420 души, партньори, приятели и съмишленици,
приемат за лична кауза достъпа до здравни и социални услуги на всички хора със специални потребности у нас.

Екипът на ЕО Дент ще финансира инициативата с приходите от продажбата на публикуваната в навечерието на
концерта книга "Усмивката" с редактор Георги Тошев. Под красивата си лилава корица, сборникът събира истории
за живота с усмивка, за успеха с усмивка, за щастието с усмивка, носи надежда и помощ за каузата, в която може
да се включи всеки, който има възможност и желание. Изданието може да се открие в книжарниците, както и
самите клиники от веригата ЕО Дент! Абсолютно всички средства от продажбите на книгата ще бъдат инвестирани
в строежа на залата, която ще е предназначена за практикуването на специализирания спорт за незрящи - голбал!

"Българските спортисти по голбал са на световно ниво и носят много радост и гордост на страната ни с десетките
медали, с които се прибират у дома от международни първенства. Успехите им са забележителни, въпреки
условията, в които тренират. Благодаря на ЕО Дент и съмишлениците им, че застават зад каузата да построим
първата в България зала за голбал!", коментира Иван Янев, председател на федерацията на незрящи.

Освен с покупка на "Усмивката", всеки, който желае да подкрепи инициативата, може и да дари средства по
сметката на:

Фондация "Лъч-1"

IBAN: BG33UNCR70001525087408

BIC: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

Заглавие: Най-голямата верига дентални клиники у нас ЕО Дент ще финансира изграждането на спортна зала за
незрящи
Дата: 16.11.2022 16:33
Медия: Мениджър

Заглавие: "Коктейл с Кауза" е новата инициатива на фондация "Проект Бузлуджа"
Дата: 16.11.2022 18:07
Медия: Телевизия Стара Загора
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"Коктейл с Кауза" е новата инициатива на фондация "Проект Бузлуджа" и е насочена към хора от Казанлък и
рагиона. Събитието ще се проведе на 25 ноември от 20:00ч в заведение в центъра на града на розите, а най-
лесния начин да се включиш в каузата е като заповядаш и изпиеш коктейл, с който автоматично даряваш част от
стойността му.

Вечерта ще бъде открита от актрисата Беатрис Благоева и арх. Дора Иванова от фондация "Проект Бузлуджа",
която ще разкаже накратко за целите на проекта.

За музиката ще се погрижат Благовест Пешев aka Fey, както и Христо Димитров aka Icaka, DJ-ите благодарение на
които я имаше сцената пред Бузлуджа на тазгодишния фестивал OPEN BUZLUDZHA. Част от музикалната
програма е и Стоян Петров, който ще ни зареди емоционално с български и световни хитове.

"Камъче по камъче и стъпка по стъпка заедно можем да опазим паметника!Ти си ключът. Отвори Бузлуджа." е
мотото на благотворителна цел в подкрепа на опазването на дом-паметника.

Мотото на дарителската кампания е "Детето – най-добрият приятел на животните" и с нея искаме да покажем на
деца със специални нужди, че могат да се срещат и да се сприятеляват не само с други деца, но и със животни.
Така, както кучето е най-добрият приятел на човека, човекът също може да бъде най-добрият приятел на
животните. А да си приятел на някого означава да го подкрепяш и да се грижиш за него винаги, когато той има
нужда, а ти имаш възможност да го направиш. Кампанията е част от международната дарителска инициатива
Giving Tuesday или Щедрият вторник.

Във Фондация КОНКОРДИЯ България вярваме, че който спаси един живот, спасява целия свят! Децата, с които се
срещаме в ежедневната си работа имат нужда от подкрепа и грижа за определен пeриод от време, който
продължава толкова дълго, колкото е необходимо. При нас те получават храна и подслон, защитена среда и
уважение, първа медицинска помощ, помощ в образованието, възможност да разгърнат талантите си и да се
развиват.

В нашите социални центрове полагаме грижа за 100 деца според специално създадена и обновявана заедно с тях
Политика за защита на децата. В нейното изпълнение следваме принципа, че всяко дете има право да живее
добре, да бъде лекувано, да разполага със здравословна храна, да живее в чиста среда, да не бъде нарянявано и
да бъде уважавано. То има и отговорности - да знае и да уважава тези права на всички други деца и възрастни
хора.

Децата, които подкрепяме в КОНКОРДИЯ, са с тежки съдби. Повечето от тях не разполагат с необходимите
условия, грижа и подкрепа, на които имат право и които заслужават. При нас те живеят и се развиват в спокойна и
защитена среда, взаимно се учим на уважение един към друг, да спазваме правила, да следим за спазването на
правата си, и да информираме, когато те са нарушени.

С вашето дарение заедно ще направим възможно деца в нужда: да се срещнат и запознаят отблизо с диви
животни; да разберат защо е нужно да се грижим за тях; да научат как могат да го правят.

Целта на кампанията е да съберем 6000 лв., с които да направим възможно деца в риск да посетят три центъра
в България, в които хора спасяват диви животни и полагат грижи за тях. Да покажем на децата, че и животните
имат права, и че хората ги уважават. Местата, които искаме да посетим са ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица, Център
"Драгоманско блато" и Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора.

Помогнете на децата да намерят новите си най-добри приятели сред дивите животни!

#ЗнаемПраватаНаЖивотните #ЖивотнитеСаМиПриятели

Заглавие: КОНКОРДИЯ България започва кампания "Деца в нужда стават приятели на животни в риск" в
рамките на дарителската инициатива "Щедрият вторник"
Дата: 16.11.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Юлия Георгиева, Център за хуманни политики, пред Труд News: Новите психоактивни вещества са
опасни, защото са ужасно силни
Дата: 17.11.2022 06:30
Медия: Труд
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Юлия Георгиева е председател на управителния съвет на фондация "Център за хуманни политики". Била е част и
от програмата за обмен на игли и спринцовки във фондация "Инициатива за здраве". Има опит и наблюдения за
хората, зависими от наркотици. Работила е с тях дори и в местата за лишаване от свобода.

Пред "Труд News" Юлия Георгиева говори за актуалната дрога на пазара и за това, какви опасности крият новите
психоактивни вещества, както и има ли ефективна превенция в България.

- Юлия, какви са вашите наблюдения относно зачестилите водачи, който сядат зад волана след употреба на
наркотици?

- Наскоро колеги журналисти направиха медиен мониторинг и анализ. Оказа се, че от 1 октомври 2019 до 18
октомври 2022 г. те са изследвали всички статии в медиите, които включват конкретно тези думи. Резултатите
показват, че 62,9% от статиите са свързани с шофиране след употреба на психоактивни вещества, 18% са
материалите, свързани с престъпността, 6% - с превенцията, 7,8% – с наркозависимостта, 3,4% - с наркополитики
и 1,9% с деца и наркотици. Оказва се, че това е несъизмеримо, т.е., шофирането под въздействието на наркотици
и причиняването на ПТП, както и получените присъди на хора, които са шофирали след употреба на такива
вещества, са много по-малки отколкото мащабът на отразяване в медиите. Несъизмерим е обемът на отразяване
в медиите с вредата, които се причинява от шофьори, употребили наркотици. Отразяването е много интересно и
хората обичат да четат за това, но на практика има много по-сериозни причини за ПТП, отколкото шофирането
след употреба на наркотици. Оказва се, че превишената скорост и отнемането на път с предимство са двете
основните причини за катастрофи.

- В момента има ли "актуална" нова дрога на пазара?

- Според медиите актуалната "нова" дрога е райският газ. Моят проблем с райският газ е, че той е многократно по-
безопасен в сравнение с новите психоактивни вещества, които са безкрайно популярни и много евтини. Тези нови
вещества, които са т.нар. "синтетични канабиноиди" са доста силни и леснодостъпни. Много популярно стана да ги
наричат "дизайнерска" дрога, но това не е коректно. Международният термин е "нови психоактивни вещества". Те
много трудно се залавят от полицията, защото с обикновен полеви тест не могат да бъдат хванати. Има седем
лаборатории в страната, където е възможно да бъдат изследвани. Там може да се изпрати веществото, за да се
види, какво точно е то. Проблемът с тези вещества е, че те много лесно водят до психози. В Европа тези вещества
са ужасно много и през последните години са открити над 4000 такива. Непрекъснато се слагат в забранителни
списъци и мафията постоянно видоизменя формулата. Когато се измъкне ново вещество, което заменя старото,
на практика, за някакъв период от време, то не е незаконно.

- Какви са основните вреди на райския газ?

- Райският газ действа около 1-2 минути. Той е по-малко опасен от алкохола и цигарите. При него няма такива
продължителни състояния, при които човек може да бъде по някакъв начин застрашен. Райският газ е в капсула,
като обикновено я пробиват и го слагат в балон. Проблем би било, ако се опитат да го дишат без балон, защото
излиза под голямо налягане и е много студен. Може да измръзне устата или носът. Другият проблем е, ако твърде
много се диша само в балона, т.е., не се поема нормално въздух, защото така човек остава без кислород. Това са
основните вреди на райския газ.

- А какво представляват новите психоактивни вещества, за които споменахте?

- Те са синтетични наркотици, които се произвеждат в лаборатории и нямат нищо общо с т.нар. "традиционни"
наркотици. През годините хероинът и кокаинът бяха заменени с тези нови вещества, което е една изключително
хитра стъпка от страна на мафията, която нае химици, които изолираха вещества със сходно действие на
традиционните наркотични вещества. Така тези нови вещества, дори и за кратко, не са забранени от закона.

- Какви поражения носят тези нови психоактивни вещества за тялото и психиката на човек?

- Те са ужасно силни. Действието им е сходно с тези на традиционните вещества. В различни групи са. Могат да
бъдат стимуланти, както са амфетамините или пък опиати, какъвто е хероинът. Понеже са изкуствено извлечени
(придобити), затова са толкова силни и опасни. Самата промяна на формулата им ги прави НЕ незаконни. Още не
се знае точно, какви поражения нося тези вещества, но очевидно променят мозъчната дейност. Хората получават
психози, временно полудяване. Пак казвам, те са много евтини и лесно достъпни, и затова са широко
разпространени сред подрастващото поколение. Популярни са като "билка" или "чай". Това им е уличният жаргон.
Преди няколко години имаше смъртни случаи на деца, които починаха вследствие употребата на тези нови
вещества. Става дума за случаи на самоубийства, деца, които скачаха отвисоко. Те изпадат в психоза и не тогава не
могат да преценят, какво правят, като съответно се стига до този край.

- Има ли превенция в България срещу дрогата?

- За мое огромно съжаление такава превенция, която да е оказала ефективността си, както трябва да бъде, в
България няма. Има отделни опити в различни градове и от отделни хора, които се опитват да правят нещо, но
системна превенция няма. Не виждам и никаква политическа воля да има такова нещо. В общи линии се залага на
предоставена информация, организиране на хепънинги, и т.н.



- Работещи ли са комуните в България?

- Има терапевтични общности, в които работят професионалисти, които знаят как да лекуват зависимости. За
съжаление, през последните години, започнаха да се появяват и фалшиви общности. Бившата зам.-министърка на
здравеопазването Светлана Йорданова, преди месец-два си отвори такава комуна, терапевтична общност в
Боровец. Струва 5000 лв. на месец и обещава на хората, че ще ги излекува децата им за 28 дни. Мисля, че дори не
е нужно да коментираме това. Няма зависим човек, на когото да му бъде гарантирано, че ще бъде излекуван, да
не говорим пък за 28 дни.

- Вие самата, при работата си във фондация "Инициатива за здраве", сте посещавала и местата за лишаване от
свобода. Какви са наблюденията Ви относно наркозависимите там?

- Там продължава да няма никаква помощ за тях, както няма и навън. Хората, които са в "Метадоновата програма"
на д-р Александър Канчелов, могат да продължат да получават метадоновата си терапия и в затвора. Това са само
тези, които са конкретно в неговата програма. Всички останали, в момента, в който влязат в затвора, остават без
терапия и психологична подкрепа. Психиатър в Софийския затвор сигурно пък не е стъпвал там от 20 години.
Работейки преди във фондация "Инициатива за здраве" правихме обучение в местата за лишаване от свобода – и
на затворници, и на затворнически персонал. Обучавахме социалните работници в затвора. Това беше една
система – какво е зависимост и защо се случва, както и това, по какъв начин може да се помогне на тези хора. С
колегите бяхме изготвили една сериозна програма, която стъпваше върху нуждите на самите служители в затвора,
като те бяха, казали от каква информация имат нужда. Освен това имаше и обучение на самите затворници – на
безопасен прием. Психолози работеха и с отделни хора вътре. Имаше и такива от тях, които спряха употребата на
наркотици.

По света, в местата за лишаване от свобода, има терапевтични общности, които функционират в рамките на самия
затвор. В някои държави в Европа съществува популярната замяна на затвор - избор на затвор или лечение.
Когато го обяснявахме това, много хора казваха, че едва ли има някой, който ще отиде в затвора, когато има избор
да се лекува, но не е точно така. Лечението никак не е песен и повечето хора предпочитат да отидат в затвора, ако
вече са били там, отколкото да останат на лечение. Важното обаче е, че имат възможност да избират.

Конкурсът "Загорка Зелен Фонд 2022", чиято цел е да подкрепи проект, свързан с облагородяване на градската
среда в град Стара Загора и региона, навлезе в следващата си фаза. Независимото експертно жури, което ще
оцени обективно всички постъпили проекти е вече факт, като традиционно в него ще се включат професионалисти
от най-различни области, включително представители от Загорка.

И тази година в платформата за кандидатстване на компанията, неограничен брой идеи могат да подават
физически лица и неправителствени организации от цялата страна, не по-късно от 1 декември 2022 година. 
Всички кандидатури трябва да бъдат обвързани с опазването на околната среда или да имат социална
насоченост, така че от реализирането на проекта да могат да се възползват максимално много хора.

ЗАГОРКА ще финансира реализирането на проекта победител със сума до 50 000 лева, благодарение на
кампания свързана с продажбата на специалното пиво Загорка Юбилейно. Юбилейно пиво не е просто бира, с
която компанията отбелязва своята 120 годишнита, а е бира с кауза, която затвърждава мисията на компанията
за #добрототук. При закупуването на всяка бутилка Загорка Юбилейно, ЗАГОРКА ще инвестира 25 стотинки от
продажбата в каузата за регион Стара Загораи ще събира средствата в Загорка Зелен Фонд.

В журито на "Загорка Зелен Фонд 2022" ще се включат: доц. д-р Марина Стефанова, директор на магистърска
програма "Отговорно и устойчиво управление" и координатор на ESG академия в партньорство с Българска
асоциация на КСО специалистите, Елена Стоева, председател на УС на СНЦ "Зелени Балкани – Стара Загора",
Георги Генчев, съосновател и управител на информационния портал за неправителствените организации в
България, Сашка Панайотова, журналист, Иванка Сотирова, заместник-кмет по образование, здравеопазване и
социални дейности на Община Стара Загора и Мирчо Христов, експерт "Международни партньорства и проекти" в
"Държавна опера-Стара Загора". Милена Москова, старши бранд мениджър в ЗАГОРКА, Катерина Кирова-
Миланова, мениджър "Корпоративни комуникации и устойчиво развитие" в ЗАГОРКА и Венцеслав Дойчев,
мениджър технически проекти в "Загорка".

Оценяването на проектите ще продължи до 31 декември 2022 година, като победителят в конкурса ще донесе на
своите създатели и финансова награда в размер на 1000 лева, а реализирането на проекта ще започне веднага
след обявяването му през месец януари 2023 година на територията на Стара Загора и региона.

Повече информация за конкурса може да откриете на сайта на компанията.

Заглавие: Независимо експертно жури ще оценява проектите в конкурса "Загорка зелен фонд"
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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
"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.

Сдружение "Усмивка" Бургас вече има две изключително успешни Коледна и Великденска благотворителни
кампании в подкрепа на 400 възрастни хора на територията на Бургас. Оказа се, че броят на хората, които
дарители подкрепиха в тази кампания надхвърли 400 човека, пиша от сдружнието. Това ги мотивира да
организират отново Коледна кампания за възрастни хора, живеещи в самота, за които срещата с човека, който
полага грижи за тях е единствената среща с околния свят.

Доходите на голяма част от самотно живеещите възрастни хора в Бургас и околността не им позволяват да поемат
дори минималните разходи, които идват с празниците. Ето защо, от Сдружение "Усмивка" отправят покана към
гражданите на Бургас и цяла България да се включат в Коледна кампания като подготвят подарък за някой
възрастен, който можете да изпратите или донесете на адрес: Гр. Бургас, ул. "Янко Комитов " 4, За кампанията "
Доброто продължава – Да дарим усмивка на възрастните хора в Бургас и региона 2022г.".

Инициативата започва официално от 19 ноември.

Как можете да ни помогнете?

Ето и списък със следните продукти от които можете да дарите:

Олио, боб, леща, ориз, брашно;
Макарони , спагети, юфка, овесени ядки, корнфлекс
Всякакви консерви; риба, месо, домати, пастет;
Лютеница; зеленчукови консерви, компоти
сладко, мармалад, сол, захар,брашно,
всякакви видове пакетирани сладки – локум, обикновени бисквити, вафли , бисквити, шоколад, зърнени
закуски, бонбони
натурален сок, халва.
Кори за баница

Всякакъв вид вакуумирани колбаси
кроасани, различни лакомства
сезонни плодове.

По желание можете да включите в пакета перилни и почистващи препарати –
прах за пране
мокри и сухи кърпи, салфетки

Заглавие: Сдружение "Усмивка" съвместно с Община Бургас стартира кампания в подкрепа на 600 възрастни
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сапун; паста за зъби;
веро, почистващи препарати, дезинфектанти
гъби за миене на чинии,
предпазни маски, латексови ръкавици,
тоалетна хартия , мокри кърпички, салфетки,
памперси за възрастни всякакви размери, подложни чаршафи,
постелъчно бельо , олекотени завивки,
запазени дрехи,
чорапи, чехли ,
аналгин, аспирин, парацетамол, обезболяващи лекарства, които се продават без рецепта;
канадка в помощ на трудно подвижни хора

Всеки, който желае, може да избере продукти от приложения списък. Може да дари само един продукт от
избраните, по един от няколко вида или пък няколко броя от един вид. Могат да се даряват и продукти, които не са
в списъка, но дарителят счита, че ще бъдат от полза.

На гърба на поздравителната картичка можете да отправите Вашето Коледно пожелание към нашите възрастни
като им пожелаете здраве и много усмивки! Може да се дари и парична сума, с която ще се купят лекарства или ще
се платят сметки за ток или вода. Средствата можете да изпратите по сметка на Сдружението:

SMILE SDRUZHENIE
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45 крайно нуждаещи се от селата Зверино, Злидол, Лик и Очиндол получиха повече от 270 кг пакетирани
трайни хранителни продукти

Фондация "Проект Северозапад" подпомогна за пореден път с хранителни продукти възрастни хора с увреждания
в община Мездра.

45 крайно нуждаещи се от селата Зверино, Злидол, Лик и Очиндол получиха повече от 270 кг пакетирани трайни
хранителни продукти.

Списъците с нуждаещите се са изготвени съвместно с кметствата и пенсионерските клубове по места.

По този начин от Фондацията се надяват да облекчат поне малко домакинствата на самотно живеещите възрастни
хора.

"Всичко това е възможно благодарение на дарителите на Фондация "Проект Северозапад", които ни подкрепят,
независимо от трудните времена, споделиха по този повод в социалната мрежа от Фондацията. Благодарим с
цялото си сърце и продължаваме да работим в подкрепа на възрастните хора!

Всеки, който желае, може да подпомогнете дейността на Фондация "Проект Северозапад" по следните начини:

• ДАРИТЕЛСКИ SMS

Изпратете дарителски SMS с текст на латиница: DMS ZA BABA на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и
A1). Направете абонамент за месечни дарения с SMS-и.

• ПЛАТФОРМАТА.БГ

Посетете https://platformata.bg/bg/ за подкрепа на дарителски кампании. Можете да направите онлайн дарение с
кредитна карта, PayPal или с директен превод. Дарителската кампания "ЗА БАБА" на Фондация "Проект
Северозапад" е в раздел "Трета възраст".

• ДАРЕТЕ ПО БАНКОВА СМЕТКА

Фондация "Проект Северозапад",

Банка: Уникредит Булбанк,

IBAN: BG30UNCR 70001522797195

Заглавие: Фондация "Проект Северозапад" подпомогна с хранителни продукти възрастни хора с увреждания в
община Мездра
Дата: 17.11.2022 10:32
Медия: Дарик

https://darik.bg/fondacia-proekt-severozapad-podpomogna-s-hranitelni-produkti-vazrastni-hora-s-uvrezdania-v-obstina-mezdra-


• ДОБРОВОЛЕН ТРУД

Можете да помогнете с доброволен труд:

- в грижата за възрастните хора;

- при сортирането, обработката и раздаването на храна;

- в работата с деца от "Арт работилница Северозапад";

- в развитие и поддръжка на социалните услуги, които предоставя Фондацията;

• ПРЕДМЕТНИ ДАРЕНИЯ.

За повече информация: https://severozapad.net/help-us.html и +359 889 63 44 55.

Фондация "Проект Северозапад" подпомогна за пореден път с хранителни продукти възрастни хора с
увреждания в община Мездра. 45 крайно нуждаещи се от селата Зверино, Злидол, Лик и Очиндол получиха
повече от 270 кг пакетирани трайни хранителни продукти. Списъците с нуждаещите се са изготвени
съвместно с кметствата и пенсионерските клубове по места.

По този начин от Фондацията се надяват да облекчат поне малко домакинствата на самотно живеещите възрастни
хора.

"Всичко това е възможно благодарение на дарителите на Фондация "Проект Северозапад", които ни подкрепят,
независимо от трудните времена, споделиха по този повод в социалната мрежа от Фондацията. Благодарим с
цялото си сърце и продължаваме да работим в подкрепа на възрастните хора!

Всеки, който желае, може да подпомогнете дейността на Фондация "Проект Северозапад" по следните начини:

• ДАРИТЕЛСКИ SMS

Изпратете дарителски SMS с текст на латиница: DMS ZA BABA на номер 17 777 (за абонати на Telenor, VIVACOM и
A1). Направете абонамент за месечни дарения с SMS-и.

• ПЛАТФОРМАТА.БГ

Посетете https://platformata.bg/bg/ за подкрепа на дарителски кампании. Можете да направите онлайн дарение с
кредитна карта, PayPal или с директен превод. Дарителската кампания "ЗА БАБА" на Фондация "Проект
Северозапад" е в раздел "Трета възраст".

• ДАРЕТЕ ПО БАНКОВА СМЕТКА

Фондация "Проект Северозапад",

Банка: Уникредит Булбанк,

IBAN: BG30UNCR 70001522797195

• ДОБРОВОЛЕН ТРУД

Можете да помогнете с доброволен труд:

- в грижата за възрастните хора;

- при сортирането, обработката и раздаването на храна;

- в работата с деца от "Арт работилница Северозапад";

- в развитие и поддръжка на социалните услуги, които предоставя Фондацията;

• ПРЕДМЕТНИ ДАРЕНИЯ.

За повече информация: https://severozapad.net/help-us.html и +359 889 63 44 55.

Заглавие: 270 кг пакета с храни получиха възрастни хора от Фондация "Проект Северозапад"
Дата: 17.11.2022 11:20
Медия: MediaNews.BG

http://medianews.bg/bg/a/fondatsiya-proekt-severozapad-podpomogna-s-khranitelni-produkti-vzrastni-khora-s


Помогнете ни да помогнем!

Фондация "За Нашите Деца" организира коледна кампания под надслов "Тази Коледа чудесата правите Вие!" за
десета поредна година, съобщиха от пресцентъра на организацията.

Традиционната инициатива на организацията ще обедини отново социално ангажирани компании и техните
екипи, училища, възрастни и деца, водени от съпричастността им към най-уязвимите деца и техните семейства.
Основната цел, която си поставят организаторите, е да вдъхновят и ангажират хората около мисията всяко дете да
живее и да се развива в сигурна семейна среда.

Десетото издание на "Тази Коледа чудесата правите Вие!" включва различни предизвикателства, чрез които всеки
един може да бъде част от каузата на фондацията. За целите на инициативата е изработен информационен сайт,
където са поместени идеи за дейности и събития, сред които коледен следобед на талантите, търг на ненужни
вещи, кино в офиса и др.

Каузата на организацията може да бъде подкрепена и по време на специални събития, част от базарите Sofia
Christmas Fest и Joy to the World в София, където всеки ще има възможност да се запознае с екипа на фондацията
и да го подкрепи чрез закупуване на коледни картички и книги.

Миналогодишното издание на кампанията успя да набере над 80 хиляди лева в подкрепа на цялостната дейност
на фондацията, припомнят от организацията.

През 2022 г. благодарение на ангажираността на дарители и съмишленици организацията подкрепи над две
хиляди деца и семейства, а за своята 30-годишна история е подпомогнала над 20 хиляди деца и семейства в
България.

При последната инициатива на фондацията бяха събрани над 230 хиляди лева по време на благотворителната
Вечер на добродетелите. Сто процента от всички набрани средства ще бъдат инвестирани в програми, които ще
подкрепят над 2500 деца и семейства през 2023 година.

/РИ/

Извънредна новина Най-важните новини в момента, в който се случват - директно в имейла Ви. Съдържание от
Банка ДСК

Mastercard и Банка ДСК ще подкрепят консервационната програма на Зоологическа градина-София за научно
базирана подкрепа и опазване на изчезващите видове животни от всички кътчета на планетата. С дарението,
което правят, двете компании подпомагат дейността на най-големия зоопарк на Балканите и ангажират
милионите си клиенти с темата за климатичните промени и проблема с масовото изчезване на животински
видове.

Ролята на зоопарковете в опазването на биоразнообразието

Важна мисия на съвременните зоологически градини е екологичното образование и популяризиране на знанията
за природата. Те поставят важен фокус и върху опазването на биологичното разнообразие и изграждането на
правилно отношение към дивата природа и животните. През последните десетилетия отглеждането на животни в
контролирана среда и с помощта на експерти се е превърнало в наука и възможностите за успешно отглеждане и
размножаване на редки и екзотични видове са се увеличили чувствително. Благодарение на събраната научна
информация, шансовете за спасение на критично застрашените от тях са реални - около 40 вида животни, които са
напълно изчезнали в природата, се отглеждат само в зоопаркове, което може да е последна възможност за
оцеляването им.

Софийският зоопарк е сред уважаваните в Европа, като именно Европейската асоциация на аквариумите и

Заглавие: Фондация "За Нашите Деца" започна коледна кампания в подкрепа на уязвими деца
Дата: 17.11.2022 11:09
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Mastercard® и Банка ДСК подкрепят консервационната програма на Софийски зоопарк за диви
застрашени видове
Дата: 17.11.2022 11:54
Медия: Дневник

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/361759-fondatsiya-za-nashite-detsa-zapochna-koledna-kampaniya-v-podkrepa-na-uyazvimi-
https://www.dnevnik.bg/pr_sfera/2022/11/17/4416789_mastercard_i_banka_dsk_podkrepiat_konservacionnata/


зоопарковете гласува доверие за изпращането у нас на няколко критично застрашени животински вида като два
снежни леопарда, женско бърнесто мече и два персийски леопарда. Там могат да се видят видове, които са под
специален режим. Във време на природна катастрофа, още по-критична е необходимостта от появата на
адекватни и работещи методи за възпрепятстване на тревожните тенденции за съхранение на най-застрашените
животински и растителни видове, които може би именно в зоопарковете биха намерили шанс за по-дълъг живот, в
защитена среда и с постоянни грижи.

Mastercard и Банка ДСК и WildLife Impact програма

Благодарение на усилията на Mastercard и Банка ДСК, България стана първият европейски пазар, който се включи
в Програмата WildLife Impact в началото на тази година. За всяка издадена дебитна карта DSK Mastercard Wildlife
Impact, те даряват по 1 долар на международната организация Conservation International, за да помогнат за
опазването и възстановяването на местообитанията на дивите животни. Към днешна дата над 65 хиляди клиенти
на банката вече се включиха в инициативата за опазването на 2 000 критично застрашени видове, в това число -
африкански горски слон, черно-бял гривест лемур, жълтоопашата вълнеста маймуна и панголин. Въздействащото
послание на картата - "Докато тази карта изтече, много застрашени видове могат да изчезнат", ще продължава да
напомня за отговорно отношение към проблемите с климатичните промени.

Идния понеделник, 21 ноември, Управителният съвет на Фондация "Васил Самарски" ще връчи учредената през
тази година стипендия на първия си стипендиант.

Зорница Кюркчиева ще получи стипендията си от 18.00 ч. на Сцена 47 на НАТФИЗ в присъствието на състудентите
си, преподавателите и декана на Факултет "Сценични изкуства" проф. д-р Пенко Господинов.

Младата актриса е второкурсничка във НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" и е от класа на проф. Пламен Марков. Тя е
първият стипендиант на Фондацията, избран от жури след проведен конкурс. Талантливата студентка от
специалността "Актьорство за драматичен театър" ще получи чек с 2 000 лева.

Тя участва в конкурса на Фондацията с два материала: "Лодка в гората" на Николай Хайтов и "Сцени от един
семеен живот" на Ингмар Бергман.

Стипендията бе учредена през месец май тази година и ще бъде ежегодна. Всяка година носителят й ще бъде
обявяван на 4 ноември – рожденият ден на патрона на Фондацията Васил Самарски. 
Със стипендията на името на основателя на казанлъшкия театър "Любомир Кабакчиев" Фондацията цели да
подпомогне финансово развитието на творческия потенциал на студенти и да съдейства за развитието на новото
поколение в театралното изкуство.

Средствата за стипендията, както и за дейността на Фондацията са осигурени от дарители, чрез платформата
"Приятели на Фондация "Васил Самарски" на сайта на НПО и събитие по фондонабиране, провело се на 11 май
тази година, в което се включиха хора от Казанлък и няколко други града.

Васил Самарски е създател и пръв директор на Театър "Любомир Кабакчиев" в Казанлък.
Фондацията на името на незабравимия за много казанлъчани и хора от други градове Васил Самарски бе
учредена с идеята създаденото от него в сферата на културата и изкуството да продължи да се развива и светлата
му памет да бъде съхранена за поколенията.
Фондация "Васил Самарски" е официално регистрирана на 3 ноември 2021 г. в негова памет само няколко месеца
след 19 май, когато ковид прекъсна живота му едва на 51-годишна възраст. Фондацията се фокусира върху
подкрепата на таланти от сценичните изкуства, както и осъществяване на културни проекти.
Мотото на Фондацията е "Паля светлината за теб" – извадка от последния пост във Фейсбук на Васил Самарски от
нощта срещу Великден миналата година.

На снимката: Зорвица Кюркчиева Снимка: Фондация "Васил Самарски"

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Заглавие: Първият стипендиант на Фондация "Васил Самарски" ще получи чека си в НАТФИЗ
Дата: 17.11.2022 12:35
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Отбелязаха 15-та годишнина на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" в
Народното събрание
Дата: 17.11.2022 14:51
Медия: Фокус
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Представители на законодателната и изпълнителната власт, на неправителствени организации и лекари
присъстваха на отбелязването на 15-ата годишнина от учредяването на Сдружение "Национална мрежа на
здравните медиатори". Под патронажа на Комисията по здравеопазването в Народното събрание бяха открити
четири информационни щанда, на които народните представители и гостите на парламента имаха възможност да
се запознаят с дейността на здравните медиатори. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. 
Председателят на Комисията по здравеопазването доц. д-р Антон Тонев отбеляза, че мястото на здравния
медиатор понякога остава скрито от общественото внимание, но тяхната работа с представителите на най-
рисковите общности е много важна. Те са близо до тези, които са най-засегнати от динамичните промени и имат
най-много нужда да виждат успешни примери и затова бих искал да изразя искреното си уважение към техния труд
и да ги уверя, че и занапред ще се стремя да помагам на техните инициативи, добави той.
Заместник-председателят на Народното събрание Никола Минчев отбеляза, че парламентът нееднократно е
показвал своята ангажираност и подкрепа към ежегодната кампания "Инициатива за здраве и
ваксинопрофилактика". Той поздрави организаторите на кампанията и депутатите от Комисията по
здравеопазването, които през годините активно са работили за популяризиране и разширяване на дейността на
здравните медиатори в България. Вярвам, че и занапред всички, приели каузата за подобряване на достъпа до
качествено здравеопазване на групите в неравностойно положение, ще продължат да работят заедно и ще имат
сериозен напредък в реализирането на целите си, заяви Никола Минчев.
Високо оцени работата на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори" и служебният министър на
здравеопазването д-р Асен Меджидиев. Благодарение на вашите ежедневни усилия днес тя е една от най-
големите неправителствени организации, доверен партньор на държавата в изпълнение на политиките по
отношение на най-уязвимите групи от населението, обърна се той към присъстващите представители на
сдружението. За изминалите години здравните медиатори натрупаха солиден опит, знания и последователен
подход, които са важно условие за ефективно прилагане на мерките и осигуряване на навременни и качествени
здравни грижи за всички български граждани.
Председателят на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" проф. д-р Ивайло Търнев подчерта, че
здравните медиатори са пример за общността и през изминалите години са израснали много в социалната си
работа. Благодаря за подкрепата на тази програма от представителите на всички политически сили и се надявам
тя да има устойчиво развитие, защото е гарант за цялото ни гражданско общество и е доказала своята ефективност
във времето, добави той.
На събитието в Народното събрание бяха връчени грамоти на представители на законодателната и
изпълнителната власт, на неправителствени организации и лекари. Сред отличените бяха председателят на
Комисията по здравеопазването доц. д-р Антон Тонев, както и предишните председатели на комисията д-р
Александър Симидчиев, д-р Даниела Дариткова, д-р Нигяр Джафер. 

По-рано тази година Татяна бе приета да учи "Космическо инженерство" със специализация "Ракетни горива" в
първия специализиран университет по авиация и космонавтика в света – Embry–Riddle Aeronautical University във
Флорида, САЩ. За да се запише като студент, тя се нуждае от 118 000 лева – около 80 000 за обучение и
административни такси, близо 27 000 за общежитие, около 2800 за учебни материали и около 8500 за
транспортни разходи, храна и застраховка. Сумата е ориентировъчна и годишна.

Младата добричлийка е приета за пролетния семестър, който започва в началото на януари догодина, затова
трябва да събере парите до края на 2022 г. За целта преди дни в платформата "Подкрепи.бг" бе създадена
кампанията "Таня – космическото момиче на България по пътя към звездите!" До момента около 620 души са
дарили малко над 43 000 лева.

"Силно се надявам България отново да стане космическа сила. Помогнете ми да изстрелям мечтата си сред
звездите! Благодаря от сърце на всички компании, фондации и частни лица, подкрепили ме до момента", пише в
профила си в социалната мрежа добричлийката.

През февруари Татяна замина за Флорида, където премина обучение по проект PoSSUM към НАСА и
Международния институт по космически науки – единственото, което тренира и сертифицира кандидат-астронавти
за суборбитални полети.

Тя е участвала в два учебно-тренировъчни лагери по модел на НАСА – в Измир (Турция) и Хънтсвил, Алабама.
Освен към космоса, Татяна има афинитет и към изкуствата – свири на барабани и има издадена стихосбирка.
Носител е на отличие в инициативата "Достойните българи", редом с олимпийските шампионки Стойка Кръстева и
Ивет Горанова.

Заглавие: Да помонем на Татяна, за да имаме българка в космоса!
Дата: 17.11.2022 15:33
Медия: Frog news

https://www.frognews.bg/novini/pomonem-tatiana-imame-balgarka-kosmosa.html


От седем европейски държави България е държавата с най-голям дял неидентифицирани и нерегистрирани
кучета, продавани онлайн, въпреки правната рамка. Това сочи проучване на фондация "Четири лапи", проведено
от изследователска агенция Savanta. Данните са от изследване, състояло се в началото на 2022 г.

Според проучването 60% от кучетата в България се продават без микрочип и паспорт. Половината от закупените
кученца са на възраст от шест седмици или още по-малки, когато все още трябва да бъдат с майките си,
коментират от фондацията. Експертите обръщат внимание, че продажбата на животно в тази възраст
компрометира значително здравето и социализацията на кученцата до края на техния живот.

Само 15% от купувачите казват, че са купили кучето си от регистриран развъдник, показват още данните от
изследването.

"Резултатите от проучването в България повдигат сериозни въпроси за развъждането и продажбата на кучета в
България и подчертават липсата на осведоменост по отношение на придобиването и собствеността на кученце",
коментира Ивелина Иванова, координатор "Програми" на "Четири лапи" – България.

Фондацията провежда кампанията "Малко. Бързо. Болно", която цели да покаже рисковете от незаконната
търговия на кучета. "Осинови, не купувай" е призивът, зад който застават от "Четири лапи", за да призоват хората да
идат до местен приют, от който да изберат своя домашен любимец.

Проучване на фондацията през 2021 г. установи, че продавачите масово не спазват изискванията за регистриран
развъдник, а животните живеят в лоши условия.

/РИ/

В зала "Големи котки, терариум и аквариум" на Софийския зоопарк днес бе представена специална тематична
изложба с фотографии на дарители и осиновените от тях животни.

Снимките са дело на фотографа Марсел Фенс, който е доброволец към Зоологическата градина.

Събитието, посветено на 25 години Дарителска и осиновителска програма, бе уважено от над 50 представители на
корпоративни дарители и частни лица, съпричастни към мисията на зоопарка за опазване на биоразнообразието
и за отглеждането при възможно най-добри условия на животните.

Всеки един от тях получи специален сертификат и подарък лично от директора на Зоологическа градина – София
ланд. арх. Добромир Бориславов.

Сред дарителите е и председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев, осиновител на снежния
леопард Никс.

По думите на Бориславов, тази година зоопаркът ще достигне най-високия брой посетители между всички
общински обекти в София.

Скоро предстои зоологическата ни градина да стане пълноправен член на Европейската асоциация на
зоопарковете и аквариумите.

Заглавие: От седем европейски държави в България има най-голям дял неидентифицирани и нерегистрирани
кучета в онлайн продажбите, сочи проучване
Дата: 17.11.2022 15:46
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Софийският зоопарк отбелязва 25 години Дарителска и осиновителска програма
Дата: 17.11.2022 16:37
Медия: Радио София

Заглавие: "Карин дом" предлага безплатни консултации за семейства с недоносени деца
Дата: 17.11.2022 16:51
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/362061-ot-sedem-evropeyski-darzhavi-v-balgariya-ima-nay-golyam-dyal-neidentifitsirani-i
https://bnr.bg/sofia/post/101738013/s-tematichna-fotoizlojba-sofiiskiat-zoopark-otbelazva-25-godini-daritelska-i-osinovitelska-programa
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/362143--karin-dom-predlaga-bezplatni-konsultatsii-za-semeystva-s-nedonoseni-detsa


"Карин дом" предлага безплатни консултации за семейства с недоносени или родени с ниско тегло деца, каза за
БТА Венета Милева от едноименната фондация. На подкрепата на центъра могат да разчитат родители на
малчугани от 0 до 3-годишна възраст.

Повод за инициативата на "Карин дом" е Денят на недоносените деца, който се отбелязва на 17 ноември, а целта
на екипа е да достигне до повече семейства. Безплатните консултации ще се реализират след предварително
записване, допълни Милева. Желаещите да се възползват от услугата трябва да се регистрират тук.

Дори да не успеят да се включат в настоящата инициатива, семействата с недоносени или деца, родени с ниско
тегло, винаги могат да разчитат на екипа на "Карин дом", посочи Милева. Единствено първата консултация е
платена. Потърсилите помощ в центъра могат да разчитат на мултидисциплинарен екип, който включва социален
консултант, рехабилитатор, логопед, психолог, консултант по кърмене, ерготерапевт. Всеки от експертите може да
помогне според нуждите на детето.

"Карин дом" е двигател за развитието на услугата "Ранна интервенция", която се реализира с партньорството на
Община Варна. Началото е поставено през 2010 г., а до момента подкрепа са получили над 1 000 семейства от
крайморския град. Програмата е насочена към бебетата и малките деца до 3-годишна възраст, които са с
диагностицирано състояние или изостават в някоя област на развитие – познавателна, двигателна, речева,
социална, емоционална.

/ЛРМ/

"С голям успех се проведе първото издание на "Литературни срещи", финалната ноемврийска среща предложи
дискусия с международни участници и литературен куиз. Този проект постави София и България на
международната литературна карта още с дебюта си". Това казва заместник-кметът на София Мирослав Боршош
за поредицата от събития на "Литературни срещи", съобщават от пресцентъра на Столична община.
Той коментира, че гости от ранга на Олга Токарчук и Георги Господинов, събития в нетрадиционни формати,
достъпни както за професионалисти, така и за широката публика, са препълнили залите на Регионалния център
за съвременни изкуства "Топлоцентрала". Всяко издание на "Литературни срещи" е годишна програма от различни
по съдържание, мащаб, продължителност и акценти събития. През 2022 г. срещите се състояха през юни и
ноември, а през 2023 г. към програмата ще се добави и април.
Международна дискусия беше сред акцентите през този месец. Събитието беше посветено на коментара върху
литературата през последната година. В него участваха Биляна Курташева (доктор по теория и история на
литературата, България), Владимир Арсениевич (писател, преводач, редактор, публицист и творчески директор на
фестивала "Крокодил", Сърбия), Владимир Янковски (писател, преводач и редактор в издателство "Готен",
Република Северна Македония), Кейт Грифин (програмен директор на Националния център за писатели в Норич,
Великобритания) и Хана Комар (поетеса и активистка, Беларус). Модератор беше литературният мениджър и
директор на фондация "Следваща страница" Яна Генова.
Организатор на поредицата от събития е фондация "Прочети София". "Литературни срещи" са част от календара
на културните събития на Столична община през 2022 г. / ГН 

Покана за уебинар на 23 ноември, 16:00 - 17:30
Алиансът за ранно детско развитие организира онлайн семинар на 23 ноември на тема "Как мрежите за ранно
детско развитие могат да бъдат катализатор за промени?" Уебинарът се провежда съвместно с Международната
асоциация "Стъпка по стъпка" ISSA и международната кампания "Първите години, първи приоритет".
Събитието ще се състои на 23 ноември от 16:00 до 17:30 ч. онлайн в платформата Zoom на следния линк:
https://us06web.zoom.us/j/82755775349?pwd=UFkyM2k2RHhiUXQ1SXJNVnRJY2EyZz09 
Водещ на уебинара е Аманда Уелш, старши консултант в Network Impact. Аманда има 20-годишен изследователски
опит в сферата на информационните стратегии, мониторинг, политики и застъпничество.
Целта на предстоящия семинар е да подкрепи работата на Алианса за ранно детско развитие. И да предостави
възможност за споделяне на опит с функционирането на подобни мрежи, включително анализ и планиране на
бъдещи действия.

Заглавие: Проектът "Литературни срещи" постави България на международната литературна карта, казва
Мирослав Боршош
Дата: 17.11.2022 17:43
Медия: Утро Русе

Заглавие: Как мрежите за ранно детско развитие могат да бъдат катализатор за промени?
Дата: 17.11.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://utroruse.com/article/874355/
https://www.ngobg.info/bg/news/127323-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-.html


За Network Impact:
Организацията е създадена през 2006 г. с мисията да представя развитието и използването на мрежи за
постигане на промени в социалната сфера. Сред клиентите им са Министерство на образованието на САЩ,
Германската агенция за международно развитие, фондацията на Бил и Мелинда Гейтс и много други. През
2020 г. Network Impact изготвя доклада The Network Advantage: How Regional Networks Catalyze Impact in Early
Childhood Development, който проучва регионалните мрежи за ранно детско развитие в Европа, Азия и
Африка.
Уебинарът на 23 ноември, от 16:00 до 17:30 ч., ще се проведе на английски език. Осигурен е превод.
За да се регистрирате за участие, моля попълнете формата за регистрация на следния линк: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaFsiHOgh_0hmDt5Dk1LvQY_3pb6ZRMA2KzOdW6NNi_zL0GA/viewform 
За повече информация посетете уебсайта https://rannodetstvo.org/ и Facebook страницата Алианс за детско
развитие 

На 16 ноември на церемония в хотел "Маринела" бяха връчени годишните награди за добротворство и обществена
отговорност на фондация "Сошъл Фючър" – "Агент на промяната"

Българската IT компания SiteGround, която е един от световните лидери в хостинг индустрията, е определена за
"Агент на промяната" в категория "Бизнес" в рамките на годишните награди за добротворство и обществена
отговорност на фондация "Сошъл Фючър" – "Агент на промяната".

Носителите на титлата "Агент на промяната" са хора и организации, които са двигател на позитивната промяна в
България.

"За нас това, че SiteGround е отличен като "Агент на промяната" сред бизнесите в България, е наистина важно
признание, тъй като е доказателство за успешните ни социални практики до момента и валидира мащабните
планове, които имаме за развитие на българското образование, здравеопазване и спорт. Това е дългосрочна
програма, но вярваме, че резултатите от нея могат наистина качествено да променят средата у нас към по-добро",
коментира при получаването на наградата Вилиана Станева, PR мениджър на SiteGround.

"Искаме действията именно на хората и бизнесите, които са носители на промяната, да накарат повече хора да
последват този пример", сподели Йоана Колева, председател на фондация "Сошъл Фючър".

За последните две години, 2020 и 2021, управленският екип на SiteGround са подкрепили социални каузи с повече
от 600 хиляди лева, в това число болници, неправителствени организации и други институции от обществена
значимост в страната. 12 милиона лева ще бъдат предоставени и на института INSAIT за разходи по привличането
на учени от световна величина, като преподователи в института в страната ни. Благодарение на мащабната си
ангажираност и инвестиции, за 2020 и 2021, SiteGround е носител на над 20 отличия като работодател и
обществено отговорна компания в България. Със създаването на фондацията си "За пример", Иво Ценов и Тенко
Николов заявиха намерение да дарят 100 милиона лева за дейността ѝ. 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.

Конференцията "Дигитализация и социални неравенства" ще бъде открита днес, от 10:00 ч., в столицата. Това
информират от Българската академия на науките (БАН) в своята интернет страница.

Форумът е организиран от Института по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) и Бюрото на Фондация
"Конрад Аденауер". Той ще се състои в хибриден формат - в зала "Триадица 2" на Гранд хотел София и чрез онлайн
платформата ZOOM.

Модератор на събитието е Саша Безуханова, председател на Българския център на жените в технологиите и на
MOVE.BG. Конференцията ще бъде открита от Норберт Бекман-Диркес, директор на Фондация "Конрад Аденауер"
в София, ръководителя на ИФС-БАН проф. дсн Емилия Ченгелова и проф. д-р Ергюл Таир, научен секретар на БАН
в направление "Човек и общество".

Заглавие: SiteGround е "Агент на промяната" в категория бизнес за 2022
Дата: 17.11.2022 23:55
Медия: Projectmedia

Заглавие: Конференция ще обсъжда дигитализацията и социалните неравенства
Дата: 18.11.2022 08:25
Медия: Българска телеграфна агенция

http://projectmedia.bg/2022/11/17/siteground-%D0%B5-%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/
https://www.bta.bg/bg/news/lik/361927-konferentsiya-shte-obsazhda-digitalizatsiyata-i-sotsialnite-neravenstva


Във форума ще бъдат обсъдени въпроси като социалния и икономически ефект на дигиталната трансформация,
резултатите от технологичната промяна по отношение на качеството на трудовите умения, въздействието на
медийната грамотност спрямо третото ниво на цифрово разделение, българския път в дигиталното включване. В
рамките на събитието ще бъде обсъдено как да се направи секторът на ИТ по-включващ по отношение на жените.
/ИРС

/ХТ/

Институтът обръща негативната тенденция на "изтичане на умове", коментира президентът

Развитието на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии към СУ "Св. Кл. Охридски" (INSAIT)
е от изключително значение за бъдещето на България и региона. Това заяви президентът Румен Радев, който
днес, на тържествено събитие в Гербовата зала на "Дондуков" 2, приветства първите докторанти на INSAIT по
случай началото на академичната година за института.

Сред първите докторанти на INSAIT са талантливи млади учени от България, Канада, Русия, Франция и Украйна.

Държавният глава припомни, че още при откриването на INSAIT през април тази година е била заявена
амбициозна цел този институт да превърне България и региона в едно от водещите научни и иновативни средища в
областта на компютърните науки. Само за шест месеца от началото на своята дейност институтът е успял да
привлече преподаватели от световна величина, сред които проф. Люк Ван Гуул – един от най-изтъкнатите учени в
областта на изкуствения интелект, както и изявени студенти от водещи университети в света.

"INSAIT се превръща в стратегически за нашата страна проект, защото развива България в областта на науката и
технологиите на бъдещето, които създават здрава основа за технологични стартъпи и нови индустрии", посочи
държавният глава.

Радев отбеляза също така, че INSAIT вече е желан международен партньор от редица високотехнологични
компании, университети, научни центрове и много студенти. "Това е изключително важно, защото обръща
негативната през последните десетилетия тенденция на "изтичане на умове" извън България и позиционира
страната ни като дестинация за инвестиции в областта на науката и научноизследователската дейност", посочи
държавният глава.

Президентът открои и значимата социална роля на института, който е успял да обедини усилията на четири
последователни български правителства в името на една висока, стратегическа и дори национална цел.

В събитието взеха участие освен проф. Люк Ван Гуул, архитектът на INSAIT проф. Мартин Вечев, министърът на
образованието и науката проф. Сашо Пенов, заместник-ректорът на Софийския университет проф. Елиза
Стефанова, швейцарският посланик в България Негово Превъзходителство Раймунд Фурер, Светослав Драгиев,
директор на фондация "За пример" и др.

За началото на първата академична година на INSAIT поздравелния отправи и Mаргрете Вестагер, вицепрезидент
на Европейската комисия.

Фондация "Да лаб" обявява отворена покана за изпращане на предложения за проекти, които ще бъдат
създадени в рамките на платформата за дигитални изкуства Е-valuation (Стойност-ценност), съобщават от
фондацията.

Това е третото издание на ежегодната платформа, която започва през 2021 г. и досега е продуцирала седем
проекта на български артисти. Новото издание на проекта се реализира с подкрепата на Министерството на
културата.

Поканата е насочена към български артисти, които работят в сферата на дигитални и медийни изкуства. Те могат
да подадат предложение за проект, свързан с темата и формата на платформата. След конкурс ще бъдат избрани

Заглавие: Първите докторанти на INSAIT бяха представени в Президентството
Дата: 18.11.2022 09:36
Медия: Economy

Заглавие: Три арт проекта ще получат по 4 000 лева за реализация и професионално съдействие
Дата: 18.11.2022 14:03
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.economy.bg/bulgaria/view/52947/Pyrvite-doktoranti-na-INSAIT-byaha-predstaveni-v-Prezidentstvoto
https://www.bta.bg/bg/news/lik/362628-tri-art-proekta-shte-poluchat-po-4-000-leva-za-realizatsiya-i-profesionalno-sade


три проекта, които ще получат подкрепа в размер на 4 000 лева за реализация и професионално съдействие в
процеса.

Продуцираните проекти ще бъдат представени чрез самостоятелни изложби в галерия Depoo, в София, през
пролетта на 2023 г. и ще бъдат включени в програмата на деветото издание на международния фестивал за
дигитални изкуства "Да фест" през октомври 2023 г. /ДД

/ХТ/

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Отличието за духовност, хуманизъм и патриотизъм "Йеродякон Игнатий – Васил Левски" е учредено от
уважаваните карловски скулптори Николина Канарова и Недко Кръстев през 2014-та година.
Тази година то бе присъдено на проф. д-р Иван Гаврилов – блестящ хирург, безкористно отдаден на стремежа за
спасяване на българската памет, добротворец, дарител и съвременен будител, съобщиха от културната
институция. 
За никого не беше изненада поредният жест на дарителство от страна на Проф.Гаврилов. Той дари книги на
Общинска библиотека "Д-р Иван Богоров", Нина Канарова и на читалището. Институцията получи и портрет на
Апостола с посланието "Да опазим България". 
Нина Канарова припомни историята на Отличието, като обоснова мотивите за избор на проф. д-р Гаврилов да
бъде негов носител. Професор Гаврилов бе удостоен с бронзов бюст на Васил Левски, дело на Николина Канарова
и Недко Кръстев и традиционна грамота. 
Уважението си към Професора засвидетелства и СУ "Васил Левски" – Карлово, в лицето на ученичката Мария
Кръстанова, която отправи сърдечно обръщение с неподправена младежка емоция и успя да развълнува всички в
залата. 
Стилиян Дерменджиев и пианистът Илия Пиринчиев изпълниха музикален поздрав. 

Проф. Мартин Вечев от INSAIT осигури стипендия от 27 000 лева за студент в магистърската програма "Логика и
Алгоритми" във ФМИ. Тя има за цел да установи дългосрочна връзка между INSAIT и Факултета по математика и
информатика и позволява на спечелилия я студент да се фокусира изцяло върху образованието си без да се
налага да работи през този период.

Стипендията е лично дарение от проф. Мартин Вечев в размер от 1500 лева на месец за период от 18 месеца за
студент от магистърската програма "Логика и Алгоритми" във Факултета по Математика и Информатика на
Софийския университет "Св. Климент Охридски". Носителят на стипендията е Траян Господинов, студент първа
година в магистърската програма, избран от комисия, включваща проф. Мартин Вечев, проф. Стоян Михов, проф.
Тинко Тинчев, доц. Стефан Герджиков и проф. Александра Соскова.

Един от сериозните проблеми на българското висше образование в сферата на информатиката е, че студентите
обикновено работят по време на обучението си. Това има неблагоприятен ефект в специалности, които изискват
задълбочена концентрация и солидно натрупване на базови знания. Този порочен модел пречи на българската IT
индустрия да излезе от коловоза на аутсорсинга и да премине към изграждането на специалисти, които умеят да
създават високотехнологични продукти с голяма добавена стойност. Изследванията на световно ниво, както и
създаването на високотехнологични компании на базата на тези изследвания, каквато е амбицията на INSAIT, са
възможни само при наличието на студенти с фундаментални и задълбочени познания.

КАМПАНИИ

Заглавие: В Карлово връчиха отличие за духовност, хуманизъм и патриотизъм на проф. д-р Иван Гаврилов
Дата: 14.11.2022 19:01
Медия: Карлово Прес

Заглавие: Проф. Мартин Вечев от INSAIT отпуска лична стипендия от 27 000 лева на студент от Факултета по
математика и информатика в СУ
Дата: 16.11.2022 14:34
Медия: Любословие

Заглавие: Кампания в подкрепа на 4-годишно дете с рядък тумор започна в Пазарджик
Дата: 14.11.2022 10:03
Медия: Дарик

https://www.karlovopress.com/karlovo/kultura-4/v-karlovo-vrchiha-otlichie-za-duhovnost-humanizm-i-patriotizm-na-prof-d-r-ivan-gavrilov-7015
https://luboslovie.bg/2022/11/16/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82-insait-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82/
https://darik.bg/kampania-v-podkrepa-na-4-godishno-dete-s-radak-tumor-zapochna-v-pazardzik


50 000 евро са необходими за лечението на момченцето в Гърция

Кампания в подкрепа на 4-годишно детенце с рядко срещан тумор започна в Пазарджик.

Атанас Вътев е едно енергично, лъчезарно, умно, бъбриво момченце, което може да грабне всяко сърце. Той е
роден с венозно съдова аномалия зад дясното ухо. От ден първи семейството се опитва да намери пътя към
лечението на този прецедент за България. Терапията до момента в България не е дала резултат, затова
родителите са направили консултация със специалисти в Турция, Швейцария, Германия и Гърция.

Болница в Атина е направила оферта за лечение на стойност 50 хиляди евро, което е с двегодишна
продължителност и включва няколко курса склеротерапия. Родителите обаче не могат да си позволят тази сума,
но и не може повече да се бавят, затова започват кампанията "Заедно в подкрепа на Наско".

Инициаторите на кампанията призовават всеки да помогне с каквото може, за да има Наско своето щастливо
детство и да расте здрав.

Дарителски кутии за момченцето са поставени в множество търговски обекти в целия град, училища, църкви.
Средства за лечението на момченцето се събират и по банков път:

ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ

ТИТУЛЯР: АТАНАС АНГЕЛОВ ВЪТЕВ

Банка: ДСК

IBAN BG71STSA93000029461786 - BGN

BIC: STSABGSF

IBAN BG05STSA93000029461907 - EUR

BIC: STSABGSF

Организатор на акцията е Каритас - Русе

Каритас - Русе започна дарителска акция "Топла зима" за бежанци от Украйна.

Става дума за 30 млади футболисти от град Николаев на възраст от 14 до 17 години, настанени в държавна база в
село Рибарица, информира телевизия Кис 13.

Затова от организацията призовават хората да даряват нови или добре запазени топли зимни дрехи и обувки, за
да помогнат на момчетата.

В държавната база в Рибарица са настанени общо около 160 украински бежанци.

Даренията се приемат в Хуманитарния център на "Каритас" в Русе на ул. "Богдан войвода" 3. Подкрепата за
бежанците от Украйна се осъществява с финансовото съдействие на "Католически служби за помощ".

Близо 5000 лв. са събрани на благотворителния базар, осъществен в Плевен в подкрепа на болно дете. Това
съобщи за БТА Теодора Христова, майка на 10-годишната Емел Благовестова Коларова, която страда от левкемия.
На базара се предлагаха различни сувенири, някои от тях изработени от лишени от свобода в плевенския затвор,
други дарени от хора, решили по този начин да подкрепят каузата. "Изказвам моята благодарност към всички,
които дойдоха на базара, закупиха си по нещо и така подкрепиха Емел", добави Теодора Христова. 

Заглавие: Дарителска акция събира зимни дрехи и обувки за украински младежи
Дата: 14.11.2022 15:34
Медия: Dunavmost

Заглавие: В Плевен са събрани близо 5000 лева на благотворителен базар за болно дете
Дата: 14.11.2022 17:08
Медия: Утро Русе

https://www.dunavmost.com/novini/daritelska-aktsiya-sabira-zimni-drehi-i-obuvki-za-ukrainski-mladezhi
https://utroruse.com/article/872570/


Инициативата бе съпроводена и с фолклорен концерт, в който участваха състави от Брестовец, Плевен, Ловеч и
село Опанец. 
До края на годината ще има още една благотворителна инициатива, свързана с Емел. В дните преди Коледа ще се
състои коледен базар, на който ще се предлагат сувенири, изработени от деца от плевенски училища. 
Емел е от плевенското село Брестовец. В края на 2018 г.а е диагностицирана с остра лимфобластна левкемия, б-
клетъчна. Преминава през множество химиотерапии. При лумбална пункция настъпват усложнения, довели до
крайно рисково състояние с опасност за живота на детето. Семейството се свързва с турски специалисти, които
дават големи надежди за възстановяване на Емел. В момента тя е в Истанбул заедно със своята майка, където се
извършва лечението и рехабилитацията ѝ. Емел има значителен напредък. 

Събота и неделя смолянчани показаха, че имат големи сърца. Стотици жители на града се включиха в
благотворителната кауза за 18-годишният Никола. Сумата, която се събра за подпомагане лечението на младият
мъж, е 7 900 лв.

В турнира, организиран в областния град, се включиха 11 отбора. Футболистите мериха сили на изкуствената
настилка, заобиколени от множество публика. Победител стана отборът на Мадан – "Фюжън", а втори
смолянчаните от "Савой клуб". До полуфиналите и оспорване на третото място стигнаха "Бургас 63" и "Партизан".

Турнирът бе организиран в подкрепа на 18-годишния Никола Хъмчев. Младежът пострада след падане от 10-
метров стълб преди две години. Никола и в неделя показа, че е един млад, вдъхновяващ човек, събрал около себе
си верни приятели с непоколебимия си спортен дух. За съжаление инцидентът го приковава към инвалидната
количка, но той не губи вяра, че ще се изправи на крака.

От такси на участниците събраните средства възлизат на 1 600 лв. Към тях смолянчанинът Антоан Шотаров
прибави 2 000 лв., а в кутията за дарения се събраха 4 300 лв. В тази сума са включени и дарените средства от
служителите на Областна администрация, които предаде областният управител Стефан Сабрутев.
"Злото понякога се случва, то не може да бъде спряно винаги. Сега хората, които са се събрали тука – всеки от тях
е решил да помогне. И когато всеки направи една малка крачка, ще се случи нещо добро", посочи Христо Петров,
който пристигна в Смолян, за да се включи в турнира. Той обясни, че е разбрал от своя колега Камбарев за
съдбата на ученика Никола Хъмчев и е решил да помогне за каузата. А Михал Камбарев определи турнира като
старт на една добра инициатива, която може да се случва периодично, за да се помага на деца, имащи нужда от
помощ. "Стана един хубав празник, който въпреки дъжда, не отказа никой. Това е хубав старт на една инициатива,
която може да се случва периодично, за да помагаме на деца. Ники е много дейно дете, с много силен дух и може
да бъде пример за всички нас да не се отказваме в трудните моменти", каза Камбарев.

"Ние не сме специални гости, а сме тук, за да подпомогнем каузата, която е страхотна. И днес, когато се отбелязва
Международния ден на доброто съм убеден, че ще покажем, че може да живеем в разбирателство и доброта",
каза областният управител Стефан Сабрутев. Той пожела на Никола да се изправи на крака и всеки ден да бъде
ден на доброто.

"Искам от сърце да благодаря на организаторите и на всички участници в турнира. Беше страхотно. Като знам, че
това се случва в името на една прекрасна кауза и цел, съм безкрайно щастлива, че имаме толкова много
приятели", каза майката на Никола Лина Хъмчева.

Очаквано още с пристигането си Ицо Хазарта събра около себе си младежите. Много от тях се снимаха за спомен с
рап изпълнителя, който последните близо две години се е отдал на политиката.
След приключване на финалите победителите получиха своите награди от областния управител Стефан Сабрутев
и народните представители Михал Камбарев и Христо Петров.

Всички участници бяха наградени с грамоти, а първите три отбора – с купи и медали. За най-добър вратар на
турнира призът получи Самуил Хъмчев – брат на Никола, най-добър футболист стана Лъчезар Чавдаров, а
наградата за феърплей грабна отборът на "Галактикус". Алекс Кадиев бе награден като най-малкия участник, а
Сара Аршинска – единствената дама, взела участие в благотворителното състезание. Димитър Мазаров получи
приз за най-колоритен играч.

(повече по темата в следващи публикации)

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА:

Имена: Никола Венциславов Хъмчев
IBAN: BG25 UNCR 7000 1525 1097 65

Заглавие: Смолянчани събраха 8 000 лева за лечение Никола
Дата: 14.11.2022 18:34
Медия: Отзвук

https://otzvuk.bg/smolyanchani-sabraha-8-000-leva-za-lechenie-nikola/


Общата сума, събрана от концерта с благотворителна кауза "Звън и накит", който се състоя преди дни в Артиум
център, и от кутии за дарения на БЧК – Несебър, е 6012 лв. Това стана ясно на работна среща в сградата на
Общината, където организаторите и участниците в инициативата отчетоха събраните средства, съобщиха от
администрацията. Парите ще бъдат дарени на три деца в нужда, като средствата ще се разпределят на три равни
части от по 2004 лв. за всяко дете.
Организатори и партньори в благотворителната акция бяха: Община Несебър, Артиум център, БЧК-Несебър. Те
изказват благодарност на оркестъра на ДФА "Филип Кутев" и певицата Петя Панева, участвали в концерта с
благотворителна кауза "Звън и накит", както и на всички дарители, в благородната инициатива в полза на
нуждаещи се деца от Община Несебър. 

Жителите на пострадалите села в Карловско не са получили никакви средства от събраните дарения, обяви Ани
Иванова от Инициативата за възстановяване на Каравелово.

За да стигне до тях финансовата помощ, трябва да бъдат извършени няколко неща, които вече са факт.
Направихме последен оглед на всички пострадали имоти, за да няма съмнение, че някой имот е пропуснат. В
понеделник вече имахме окончателния протокол на Обществения съвет, а утре ще имаме извънредно заседание
на Общинския съвет, на което да бъдат разпределени средствата, получени до момента. Те са в размер на над 1,7
млн. лв. До стотинка ще отидат при пострадалите. Това увери кметът на Карлово Емил Кабаиванов в ефира на
"България сутрин".

По думите му след гласуването на Общинския съвет областният управител има 14-дневен срок да прегледа
решенията, след което средствата ще бъдат изпратени в банковите сметки на собствениците на имоти.

Той поясни, че пострадалите имоти са разделени в 4 групи според тежестта на разрушенията - всяка от тях ще
получи помощ в различен размер.

"Няма по-публично и по-законово разпределение на средствата от това, което правят държавата и общината. Ако
има някаква несигурност, тя е в други, които са събирали средства", категоричен бе Кабаиванов пред Bulgaria ON
AIR.

Градоначалникът коментира и ситуацията с дървата в града.

"Разговарях с министъра на земеделието и той потвърди, че ще ни помогнат със специализирани резачи да
разпределим на по 5 кубика дървения материал, изваден от реките. 150 човека са получили по 5 кубика дърва
безплатно. Още толкова трябва да получат помощ. Общият брой на пострадалите имоти е 394, а целият дървен
материал, който остане, ще бъде раздаден на останалата част от населението", обясни Кабаиванов.

Кметът подчерта, че селата са почистени, водоснабдяването и електроенергията са възстановени, дърва има, а
помощите ще бъдат раздадени съвсем скоро.

Гледайте целия разговор във видеото.

Клиниката по педиатрия към УМБАЛ "Д-р Георги Странски" в Плевен получи нов апарат, закупен със средства от
кампанията "Българската Коледа". Това съобщи Момчил Цветков, говорител на лечебното заведение.

Апаратът е на стойност около 47 000 лева. Той представлява ултразвукова система за педиатрична диагностика с
четири възможности - позволява преглед на коремни органи, кардиологичен преглед, на щитовидна жлеза и
трансфонтанелен преглед.

Заглавие: Над 6000 лева събра благотворителната кауза "Звън и накит" в Несебър
Дата: 14.11.2022 17:18
Медия: Бургас 24

Заглавие: Защо дарените над 1,7 млн. лв. не достигнаха до пострадалите в Карловско?
Дата: 15.11.2022 07:59
Медия: Bulgaria ON AIR

Заглавие: Болницата "Д-р Георги Странски" в Плевен получи нов апарат от "Българската Коледа"
Дата: 15.11.2022 09:35
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Nad-6000-leva-subra-blagotvoritelnata-kauza-Zvun-i-nakit-v-Nesebur-1463332
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/285625-zashto-darenite-nad-17-mln-lv-ne-dostignaha-do-postradalite-v-karlovsko
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/360207-bolnitsata-d-r-georgi-stranski-v-pleven-poluchi-nov-aparat-ot-balgarskata-kol


Цветков поясни, че последните две възможности за преглед са нови за клиниката, затова лекарите са много
доволни и благодарни за предоставената им техника.

В Клиника по педиатрия на болница "Д-р Георги Странски" в Плевен постъпват за лечение средногодишно около
три хиляди деца.

"Българската Коледа" е благотворителна инициатива на Президента на Република България за подпомагане на
тежко болни деца, която се провежда неизменно от 2003 година досега.

/ИС/

3125.30 лв. събраха за няколко часа учениците от ОУ "Св. Паисий Хилендарски" в гърменското с. Горно Дряново на
благотворителен базар, организиран в помощ на 27-годишната Сибел Аян от с. Брезница. Децата правиха
празнична украса и сладкиши с майките и бабите си, разделиха се с любими играчки, подредиха маси и чинове в
двора на училището, застлаха ги с покривки, донесени от домовете им, и в крайна сметка почти всичко бе
продадено.

Ден по-рано бе отворена и кутията за дарения в кметството, където специална комисия преброи други 2275 лв.

След като през лятото събраха 10 000 лв., за да направят табела с името на селото си с размери 30 на 5 метра, а
през есента дариха още 10 300 лв. за ремонт на селската джамия, хората в селото показаха, че въпреки кризата и
притесненията за тежката зима, която ги очаква, винаги може да се разчита на тях за добра и благородна кауза.

В спасяването на Сибел, която има сериозен здравословен проблем още от 2016 г., за последните 2 седмици се
включиха хора от цялата община Гърмен, Белица, дориРудозем. Пример даде с. Краище, където жителите събраха
над 3000 лв. и пресметнаха, че ако всяко от 10-те села в Гърмен събере по толкова, парите ще стигнат за
операцията на Сибел в Турция, която е насрочена за този четвъртък. Заради малката оставаща сума от нужните 16
000 евро пари ще се събират до сряда в близките села до Гоце Делчев.

В село Горно Дряново децата направиха благотворителен базар, въпреки че не познават болната Сибел

ВАНЯ СИМЕОНОВА

Общата сума, събрана от концерта с благотворителна кауза "Звън и накит", който се състоя преди дни в Артиум
център, и от кутии за дарения на БЧК – Несебър, е 6012 лв. Това стана ясно на работна среща в сградата на
Общинска администрация, където организаторите и участниците в инициативата отчетоха събраните средства.
Парите ще бъдат дарени на три деца в нужда, като средствата ще се разпределят на три равни части от по 2004 лв.
за всяко дете.
Организатори и партньори в благотворителната акция бяха: Община Несебър, Артиум център, БЧК-Несебър. Те
изказват благодарност на оркестъра на ДФА "Филип Кутев" и певицата Петя Панева, участвали в концерта с
благотворителна кауза "Звън и накит", както и на всички дарители, в благородната инициатива в полза на
нуждаещи се деца от Община Несебър. 

Община Пазарджик започва кампания за събиране на средства за лечението на 4-годишния Атанас Вътев. Това
заяви кметът Тодор Попов пред родителите на малчугана, които се срещнаха с него. Наско страда от рядка
съдово-венозна малформация. Лечението до момента в България не е дало резултат, затова родителите са

Заглавие: Деца и възрастни в Гърмен, Белица, Гоце Делчев обединени в помощ на млада жена от с. Брезница,
събират до последно 16 000 евро за операцията й в четвъртък
Дата: 15.11.2022 11:19
Медия: Вестник Струма

Заглавие: 6012 лв. е сумата събрана от благотворителна инициатива в Несебър
Дата: 15.11.2022 11:15
Медия: Виа Понтика

Заглавие: Община Пазарджик започва кампания за лечението на дете с рядко заболяване
Дата: 16.11.2022 16:37
Медия: 24 Часа

https://struma.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5/
https://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=70238
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13079199


направили консултация със специалисти в Турция, Швейцария, Германия и Гърция. Те обаче не могат да си
позволят скъпоструващо лечение в чужбина. Община Пазарджик ще организира цялата кампания за събирането
на необходимите средства за операцията на детето, увери ги кметът и обеща да им съдейства както за
кампанията, така и за намирането на най-подходящото заведение за лечение в чужбина.

"Не трябва да позволяваме едни пари да делят родителите от това детето им да е здраво и щастливо", коментира
Попов. Той допълни, че за благотворителната кауза да се спаси един детски живот ще бъдат ангажирани
представители на бизнеса, училищата в общината и др. граждани и организации, които да са съпричастни към
шанса момченцето да оздравее. Все още не е ясна точната сума, необходима за операцията на 4-годишния Наско,
но за лечението на детето вече са разкрити банкови сметки.
ДАРИТЕЛСКИ СМЕТКИ
ТИТУЛЯР: АТАНАС АНГЕЛОВ ВЪТЕВ
Банка: ДСК
IBAN BG71STSA93000029461786 - BGN
BIC: STSABGSF
IBAN BG05STSA93000029461907 - EUR
BIC: STSABGSF

За втора поредна година след два дни ще стартия кампания за перничани в нужда "Не си сам" , В големи
хипермаркети доброволци ще събират хранителни пакети за бедни и самотни хора в Перник и околностите.
Препоръчителният списък включва: консерви готова храна, боб, олио, захар, ориз, леща, брашно, макарони/фиде,
по-меки сладкиши с дълга трайност - това е пакетът, който получава всеки нуждаещ се. Дарителите биха могли да
участват с целия набор от продукти или с един или няколко от тях, а важно напомняне от страна на организаторите
е да не се даряват продукти, които изискват температурен режим на съхранение, както и такива, със срок на
трайност по-кратък от края на декември.

Идеята е в дните преди Коледните празници пакетите да доставят храна и радост на нуждаещите се.

Желаещите да дарят, мога също да се свържат с организаторите за лично предаване на хранителните продукти на
тел. 088 44 55 062

Нужни са 24 000 лв. за вливане на стволови клетки в чужбина

Божидар Тончев е едно специално дете, с диагноза атипичен аутизъм. Сега е почти на 8 годинки, а с нея живее от
5-годишна възраст.
В момента се събират средства за него, за стволови клетки. Сумата е 24 000 лева, непосилна за майка му, която е
самотен родител. Стволовите клетки ще бъдат влети в чужбина, което би подобрило неговото състояние.
Майката Ирена се обръща с молба към всички добри хора да застанат зад нейната борба за по-добър живот за
Божи и в този труден период от живота й.

Дарение може да направите тук.
Или на банкова сметка:
IBAN: BG39 BPBI 8170 4075 6731 02
BIC: BPBIBGSF
ТИТУЛЯР: Божидар Тончев.
Нека помогнем! Нека бъдем хора!

Заглавие: За втори път коледна кампания за перничани в нужда
Дата: 17.11.2022 10:32
Медия: Глашатай

Заглавие: Да помогнем за по-добър живот на Божи
Дата: 17.11.2022 10:29
Медия: Dnes.bg

Заглавие: 15 000 лева събра благотворителният футболен турнир за Никола
Дата: 17.11.2022 11:50
Медия: Марица

https://glashatai.com/article/22409-za-vtori-pyt-koledna-kampaniq-za-pernichani-v-nyjd
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/11/17/da-pomognem-za-po-dobyr-jivot-na-boji.550841
https://www.marica.bg/region/smolqn/15-000-leva-sabra-blagotvoritelniqt-futbolen-turnir-za-nikola


Благотворителният футболен турнир, който се проведе в помощ на Никола Хъмчев, събра близо 15 000 лв. от
такси, дарения на място и преводи към дарителската сметка, обявиха организаторите.

Никола Хъмчев вече е в София за пореден цикъл от лечебни миопунктурни процедури в клиниката на проф.
Чавдар Нинов – "Клиника Нинов" и е обнадежден, че отново ще стъпи на крака.

"Всичко това беше възможно, защото нито един футболист не се отказа. Мачове се играеха в студ и дъжд, стотици
смолянчани се включиха и направиха дарение на игрището до Стария стадион и десетки направиха директни
преводи към дарителската сметка.

Известни личности като Ицо Хазарта и Алекс Робов дойдоха да подкрепят каузата на Никола.

Инициаторът на събитието бяха Венцислав Чавдаров и екипът му.

Никола е на 18 години. През 2020 г. той падна от електрически стълб в района над квартал Райково и получи
тежки травми. Оттогава е в инвалидна количка.

Нужни са още средства, за да се изправи Никола на крака. Ако някой иска да го подкрепи може да дари на
сметката:

Никола Венциславов Хъмчев

Банка: УниКредит Булбанк

IBAN: BG25UNCR70001525109765

BIC: UNCRBGSF

Сдружение "Усмивка", съвместно с Община, стартира Благотворителна кампания "Доброто продължава - Да
дарим УсмиВка на възрастните хора в Бургас и региона 2022 г." Това съобщиха за "Фокус" от сдружението. Тя е в
подкрепа на 600 възрастни в града и ще се провежда в периода от 19 ноември до 19 декември т.г. 
През изминалата година сдружението реализира две изключително успешни благотворителни кампании по повод
Великден и Коледа, които помогнаха на 400 възрастни хора в Бургас региона, защитени жилища за деца и домове
за жени и мъже с психични отклонения. 
"Оказа се, че броят на хората, които Вие нашите дарители подкрепихте в тази кампания надхвърли 400 човека.
Това ни мотивира да организираме отново Коледна кампания, която посвещаваме на всички наши клиенти
възрастни, баби, дядовци, живеещи в самота, за които срещата с човека, който полага грижи за тях е единствената
среща с околния свят. Жестът на внимание, който те получиха по Коледа и Великден ни показа колко малко е
нужно , за да стоплиш сърцето на някого и получиш една истинска усмивка", посочи Митка Георгиева, председател
на Сдружение "Усмивка". 
Всеки може да се включи, като закупи и дари някои от следните продукти: 
· Олио, боб, леща, ориз, брашно;
· Макарони , спагети, юфка, овесени ядки, корнфлекс
· Всякакви консерви; риба, месо, домати, пастет;
· Лютеница; зеленчукови консерви, компоти
· сладко, мармалад, сол, захар,брашно,
· всякакви видове пакетирани сладки - локум, обикновени бисквити, вафли , бисквити, шоколад, зърнени закуски,
бонбони
· натурален сок, халва.
· Кори за баница
· Всякакъв вид вакуумирани колбаси
· кроасани, различни лакомства
· сезонни плодове.
· По желание можете да включите в пакета перилни и почистващи препарати - прах за пране, мокри и сухи кърпи,
салфетки, сапун; паста за зъби; веро, почистващи препарати, дезинфектанти, гъби за миене на чинии, предпазни
маски, латексови ръкавици, тоалетна хартия , мокри кърпички, салфетки, памперси за възрастни всякакви
размери 
· подложни чаршафи, постелъчно бельо , олекотени завивки,
· запазени дрехи,
· чорапи, чехли ,

Заглавие: Благотворителна коледна кампания в помощ на възрастните хора започва в Бургас
Дата: 17.11.2022 12:53
Медия: Фокус

https://www.focus-news.net/novini/regioni/Blagotvoritelna-koledna-kampaniya-v-pomosht-na-vuzrastnite-hora-zapochva-v-Burgas-1466973


· аналгин, аспирин, парацетамол, обезболяващи лекарства, които се продават без рецепта;
· канадка в помощ на трудно подвижни хора
Продуктите се изпращат на адрес: гр. Бургас, ул. "Янко Комитов" 4; За кампанията "Доброто продължава – Да
дарим УсмиВка на възрастните хора в Бургас и региона 2022г." 
"Възрастният човек е като детето – той вижда със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща.
Всеки, който желае, може да избере продукти от приложения списък. Може да дари само един продукт от
избраните, по един от няколко вида или пък няколко броя от един вид. Могат да се даряват и продукти, които не са
в списъка, но дарителят счита, че ще бъдат от полза. На гърба на поздравителната картичка можете да отправите
Вашето коледно пожелание към нашите възрастни като им пожелаете здраве и много усмивки", добавят от
Сдружението. 
На всички дарители ще бъде изпратена онлайн грамота "Рицар на усмивката", затова е нужно на гърба на
картичката да напишете четливо имейл адрес, на който да бъде изпратена тя. Може да се дари и парична сума, с
която ще се купят лекарства или ще се платят сметки за ток или вода. Средствата можете да изпратите по сметка
на Сдружението:
SMILE SDRUZHENIE IBAN BG23RZBB91551007918704 РАЙФАЙЗЕНБАНК ОФИС БУРГАС 5
За кампанията " Доброто продължава – Да дарим УсмиВка на възрастните хора в Бургас и региона 2022г. " .
Грамота можете да заявите на имейл: mitka_g@abv.bg
За повече информация на : 0988 753 171 

Университетската болница "Д-р Георги Странски" в Плевен получи нов апарат, закупен със средства от
благотворителната кампания "Българската Коледа". Специалната система е за поставяне прецизна диагноза на
деца.

Апаратът е на стойност близо 47 000 лева и е за Клиниката по педиатрия. Това е ултразвукова система за
педиатрична диагностика с четири възможности – позволява преглед на коремни органи, кардиологичен преглед.
Нови за клиниката са възможностите за преглед на щитовидната жлеза и трансфонтанелен преглед.

Апаратът от "Българската Коледа" дава възможност на специалистите в различни области на лечение на децата
да поставят прецизни диагнози. Близо 3000 деца от Северна България се лекуват годишно в Клиниката по
педиатрия.

По-рано тази година Татяна бе приета да учи "Космическо инженерство" със специализация "Ракетни горива" в
първия специализиран университет по авиация и космонавтика в света – Embry–Riddle Aeronautical University във
Флорида, САЩ. За да се запише като студент, тя се нуждае от 118 000 лева – около 80 000 за обучение и
административни такси, близо 27 000 за общежитие, около 2800 за учебни материали и около 8500 за
транспортни разходи, храна и застраховка. Сумата е ориентировъчна и годишна.

Младата добричлийка е приета за пролетния семестър, който започва в началото на януари догодина, затова
трябва да събере парите до края на 2022 г. За целта преди дни в платформата "Подкрепи.бг" бе създадена
кампанията "Таня – космическото момиче на България по пътя към звездите!" До момента около 620 души са
дарили малко над 43 000 лева.

"Силно се надявам България отново да стане космическа сила. Помогнете ми да изстрелям мечтата си сред
звездите! Благодаря от сърце на всички компании, фондации и частни лица, подкрепили ме до момента", пише в
профила си в социалната мрежа добричлийката.

През февруари Татяна замина за Флорида, където премина обучение по проект PoSSUM към НАСА и
Международния институт по космически науки – единственото, което тренира и сертифицира кандидат-астронавти
за суборбитални полети.

Тя е участвала в два учебно-тренировъчни лагери по модел на НАСА – в Измир (Турция) и Хънтсвил, Алабама.
Освен към космоса, Татяна има афинитет и към изкуствата – свири на барабани и има издадена стихосбирка.
Носител е на отличие в инициативата "Достойните българи", редом с олимпийските шампионки Стойка Кръстева и
Ивет Горанова.

Заглавие: Нова система за педиатрична диагностика в УМБАЛ-Плевен с пари от "Българската Коледа"
Дата: 17.11.2022 14:06
Медия: Novini.site

Заглавие: Да помонем на Татяна, за да имаме българка в космоса!
Дата: 17.11.2022 15:33
Медия: Frog news

https://novini.site/nova-sistema-za-pediatrichna-diagnostika-v-umbal-pleven-s-pari-ot-balgarskata-koleda/
https://www.frognews.bg/novini/pomonem-tatiana-imame-balgarka-kosmosa.html


/КРОСС/ Българският Червен кръст и водещият доставчик на мобилни комуникации за Европа ЛИНК Мобилити
стартират съвместна кампания в полза на програмата на БЧК "Топъл обяд". Всеки, който вече е дарявал за
каузите на организацията, ще получи смс от кратък номер 1255 с благодарност за досегашната подкрепа и с
възможност да изпрати обратно съобщение на стойност 2 лв., с които да дари любов и грижа на дете в нужда,
осигурявайки му ежедневно топла и пълноценна храна в училище.

Избралите да подкрепят програма "Топъл обяд" ще получат отговор, с който ще бъдат уведомени, че могат да
даряват регулярно по 2 лв. всеки месец за децата в неравностойно положение. Сумата може да бъде променена
на 5 лв. или дарението да бъде еднократно, за което следва да бъде изпратен STOP на номер 1255.

На 22 090 деца в нужда вече е осигурен топъл обяд по линия на Програмата, която стартира през 2004 г., а през
настоящата учебна 2022/20223 г. още 1642 деца от 21 области в страната ще получават безплатна топла храна в
училище.

Клиниката по изгаряне на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" вече разполага с иновативен и единствен за България апарат
за ранна диагностика на тежки рани от изгаряне. Той е най-съвременният вариант на тази технология, който е
въведен в световната клинична практика през 2015 г. Преди да получи това дарение от "Българската Коледа",
Клиниката по изгаряния на спешната болница не разполага с апаратура за обективна ранна клинична оценка на
дълбочината на раните от изгаряне, обясниха оттам. Предимства 
Използването модерната техника може да оцени точно дълбочината и да предвиди времето за оздравяване на
раните, да съкрати болничният престой, да спести скъпоструващи дълготрайни оперативни интервенции,
психотравма за родителите и детето, както и бъдещи реконструктивни операции. Във всички водещи детски
клиники за изгаряния по света тази апаратура е стандарт на лечение. 
Параметри и функционалност 
Апаратът най-съвременният вариант на тази технология, който е въведен в световната клинична практика през
2015 г. Той притежава следните параметри - ÞРезолюция на образа - 2448х2448, ÞПлощ на сканиране - 20х24
сm(480 cm2) и ÞСкорост на сканиране - 120 frames/s. Оптичната техника (отразително-оптично мултиспектрално
изображение) включва по-голямата част от последните постижения във визуализацията на раните от изгаряния.
Оптичната система е сензитивен и специфичен инструмент за обективно определяне дълбочината на изгарянето.
Методиката е надеждна, лесна за употреба и неинвазивна със степен на достоверност до 98%. Позволява в
рамките на 48 часа да се определи дълбочината и потенциала за оздравяване на изгарянето, а оттам и хода на
терапията. Ранната точна оценка на дълбочината на раните е определяща в избора на метод на лечение –
неоперативен (със специализирани превръзки) или оперативен, особено при деца с обширни изгаряния. Апаратът
е безопасен и щадящ за медицинския екип, който го ползва. Модерната техника позволява да не се ползват ЛПС
(лични предпазни средства като оловни престилки и яки). Laser speckle contrast imaging (LSCI) апаратурата
позволява и прецизно следоперативно проследяване на: Различни видове ламба, Диабетно ходило, Raynaud's
Phenomenon Scleroderma и Endothelial Function 
Защо е необходимо

Преди да получи това дарение от "Българската Коледа", Клиниката по изгаряния и пластична хирургия не
разполага с апаратура за обективна ранна клинична оценка на дълбочината на раните от изгаряне. До момента
тази оценка беше субективна, основаваща се на биологичен тест, свързан с период от време и се основава
единствено на преценката на опитни пластични хирурзи. Това не винаги е лесно, а често и невъзможно особено,
когато се касае за "междинен" тип изгаряния или изгаряния при деца в най-ранната възраст поради по-особената
им физиология

В Детското отделение по изгаряне на "Пирогов" се лекуват и проследяват близо 80% от децата с изгаряния в
страната. Ежегодно през отделението преминават повече от 2000 деца, а от тях приблизително 1300 се
хоспитализират. Половината от пострадалите са деца до 4 години, а близо 30% са деца с обширни и дълбоки
изгаряния. Отделението по изгаряния и пластична хирургия за деца към клиниката е единственото
специализирано отделение в страната за диагностика, активно лечение и ранна рехабилитация на деца до 18
годишна възраст с ограничени и обширни изгаряния, измръзвания, мекотъканни дефекти с друга етиология,

Заглавие: БЧК и ЛИНК Мобилити със съвместна кампания за деца в нужда
Дата: 17.11.2022 15:50
Медия: Агенция "КРОСС"

Заглавие: Уникален скенер за кожа в Пирогов
Дата: 17.11.2022 14:58
Медия: Clinica.bg

https://www.cross.bg/nyzhda-detza-nomer-1706760.html
https://clinica.bg/22674-Unikalen-skener-za-koja-v-Pirogov


наранявания и близки до тях болести и аномалии по телесната повърхност изискващи стационарно или
амбулаторно лечение.

"Притежаваше мъдрост и лоялност, нетипични за едно момче на 20", спомнят си колеги на загиналия

Близки и познати си взеха последно сбогом с Иво Андреев, 41-годишният мъж, беше застрелян от бивш военен с
незаконен пистолет след спор за врата близо до Женския пазар в столицата.

В интернет приятели и непознати започнаха дарителска кампания по набирането на средства за съпругата и 2-те
децата на починалия.

"С Иво Андреев се запознахме в редакцията на списание "Едно", когато той беше още почти дете и караше
скейтборд. Притежаваше мъдрост и лоялност, нетипични за едно момче на 20. Смело момче, което може да
плаче. Чист", пише във Facebook журналистът Ива Рудникова, а впечалението от годините в редакцията допълва и
Мария Касимова-Моасе.

"Иво беше момчето, което не знам откъде се появи, но идваше често, идваше в редакцията, беше с един
скейтборд, беше с една нахлупена шапка, която аз в заигравка винаги дърпах надолу. Зад това свито и скромно
момче, се оказа, че има една страхотна чувствителност, че има талант да пише и да разказва истории", спомня си
тя.

Моасе коментира още, че си е представяла колко хубав и интересен живот ще има Иво един ден.

Той обаче не заминава, а остава в България, реализира се тук и създава семейство. До 11 ноември, когато е
прострелян фатално пред ужасения поглед на любимата си жена. Спусъкът на незаконното оръжие натиска
съседът им - бившият военен Константин Дамов. Причината е врата, която Андреев искал да постави на входа.

"Не можем да позволим да се случва повече така, просто нещо трябва да направим с това общество. Съзнавам, че
такъв инцидент може да се случи навсякъде, независимо какво е обществото, но не означава, че ние не трябва да
правим всичко възможно да си върнем човечността" категорична бе Моасе.

Вижте повече в репортажа на Виктор Борисов.

Снимка: БГНЕС

Деветнадесетгодишната Татяна Иванова от Добрич, която вече четири години преследва мечтата си да бъде
първата българска жена космонавт, има нужда от финансова подкрепа, за да достигне звездите, написа самата тя
в своя Фейсбук профил.
По-рано тази година Татяна бе приета да учи "Космическо инженерство" със специализация "Ракетни горива" в
първия специализиран университет по авиация и космонавтика в света – Embry–Riddle Aeronautical University във
Флорида, САЩ. За да се запише като студент, тя се нуждае от 118 000 лева – около 80 000 за обучение и
административни такси, близо 27 000 за общежитие, около 2800 за учебни материали и около 8500 за
транспортни разходи, храна и застраховка. Сумата е ориентировъчна и годишна. 
Младата добричлийка е приета за пролетния семестър, който започва в началото на януари догодина, затова
трябва да събере парите до края на 2022 г. За целта преди дни в платформата "Подкрепи.бг" бе създадена
кампанията "Таня – космическото момиче на България по пътя към звездите!" До момента около 620 души са
дарили малко над 43 000 лева. 
"Силно се надявам България отново да стане космическа сила. Помогнете ми да изстрелям мечтата си сред
звездите! Благодаря от сърце на всички компании, фондации и частни лица, подкрепили ме до момента", пише в
профила си в социалната мрежа добричлийката. 
През февруари Татяна замина за Флорида, където премина обучение по проект PoSSUM към НАСА и
Международния институт по космически науки – единственото, което тренира и сертифицира кандидат-астронавти
за суборбитални полети, пише "Дарик нюз".
Тя е участвала в два учебно-тренировъчни лагери по модел на НАСА – в Измир (Турция) и Хънтсвил, Алабама.

Заглавие: Близки и познати стартират дарителска кампания за семейството на убития до Женския пазар Иво
Дата: 17.11.2022 18:45
Медия: Bulgaria ON AIR

Заглавие: 19-годишната Татяна има нужда от подкрепа, за да стане първата българка в Космоса
Дата: 17.11.2022 21:07
Медия: Пловдив 24

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/285987-blizki-i-poznati-startirat-daritelska-kampaniya-za-semeystvoto-na-ubitiya-do-zhenskiya-pazar-ivo
https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/19-godishnata-Tatyana-ima-nuzhda-ot-podkrepa-za-da-stane-purvata-bulgarka-v-Kosmosa-1467566


Освен към космоса, Татяна има афинитет и към изкуствата – свири на барабани и има издадена стихосбирка.
Носител е на отличие в инициативата "Достойните българи", редом с олимпийските шампионки Стойка Кръстева и
Ивет Горанова. 

Точно в 8:00 сутринта на 17 ноември започна патронният празник в СУ "П. Р. Славейков". Още преди директорът
да предаде властта, младите IT специалисти от клуб WhiteHat го посетиха в кабинета му и Даниел Палазов от 8 "в'
клас подари на директора Милко Багдасаров 3D макет на родното училище по повод празника. Момчето е
работило по проектиране на изненадата си с дни, а после използвало 3D принтера в STEM центъра в тайна и
Багдасаров беше изключително развълнуван от новата придобивка за училището.

След това денят на славейковци продължи с предаването на властта и талисмана бухалче в учителската стая,
където директорът Багдасаров символично ги предаде за шести пореден път на председателя на Ученическият
парламент Деница Георгиева от 12 г клас.

И тази година учениците имаха шанса да "влязат в обувките" на своите учители и ръководство в рамките не на
един, а на два дни. Заместник-директорите Гроздан Грозев, Пепиния Китова, Маргарита Демирева, Галя
Карапеткова и Нешка Шопова са замествани съответно от Константин Чаушев, Карина Чолакова, Селин
Джамбазова, Рая Карамилева и Виктория Михайлова. Мария Муканова замества училищния психолог Добрина
Стойчева, а Мелвин Сюлейман – педагогическия съветник Катерина Дикмева. Завеждащ личен състав Станислава
Костова е със заместник Даниела Караиванова, специалистът информационно осигуряване Атанас Семерджиев –
от Янислав Димитров, а в канцеларията опит с документи добиват Никола Атанасов и Ивайла Халваджиева.

Веднага след обявяването на новото ръководство първата им задача беше да се проведе оперативка в
директорския кабинет, след което всички се заеха с предстоящите задачи, докато учениците от 9 до 12 клас, които
не са част от ръководството, заеха местата на учителите в прогимназиален етап, с които предварително се бяха
свързали, за да определят темите, които да преподават.

Освен учениците от гимназията най-пълноценно в празника се включиха децата от 1-ви до 4-ти клас с четири
концерта по потоци, включващи танци, стихотворения, пиеси на пиано, демонстрации по карате и аеробика и
много песни и скечове.

През цялото време на концертите на двора имаше и благотворителен базар с домашни вкусотии, приготвени от
славейковските ученици и техните семейства. Заедно със сумата от кутията за дарения ръководителката на
движение "Ръка за помощ" ще преведе по сметката за лечение на Габи обща сума от 4500 лева.

Изобилието от вкусотии направи така, че не всичко да може да се продаде в двата дни на самоуправление. Част от
домашните ястия, които останаха, славейковци решиха да дарят на питомците в Дома за стари хора, Клуба на
инвалида и някои от защитените жилища за деца с увреждания в Кърджали, като екип младежи, воден лично от
директора Милко Багдасаров, направи благотворителен маратон и зарадва обитателите на тези институции не
само с вкусни ястия, но и с кратка програма, добра дума и приятелска компания. Тези срещи ще продължат
тепърва на регулярен принцип.

След концертите Ученическият парламент събра представителите на класовете в актовата зала, за да се
запознаят с резултатите от наскоро проведените проекти на екип ученици в Германия и филма, който те
създадоха в рамките на проектните дейности.

Паралелно с работата по патронния празник славейковци се подготвят и за предстоящите избори за ново
ръководство на Ученическия парламент, правейки събиране, на което създадоха нужните анкети с длъжности, за
който отговорниците на класовете ще трябва да гласуват.

Вторият ден на самоуправление протече със заместване в учебните часове, а по обяд директорката Деница
Георгиева връчи сертификатите на учениците, преминали обучението в Академията за млади лидери, проведено в
СУ "П. Р. Славейков" преди две седмици и организирано от Министерството на младежта и спорта. Денят завърши
с връщането на властта в ръцете на Милко Багдасаров с предаване на медальона бухалче обратно в неговите
ръце.

През двата си дни на власт, учениците се докоснаха до работата на своите учители и за поредна година си
припомниха колко е важно да уважават другия и да работят заедно в екип.

Заглавие:  Наситени с емоции и добри дела дни на самоуправление в "Славейков" 4500 лева за Габи от
благотворителния базар
Дата: 18.11.2022 13:42
Медия: Нов Живот

Заглавие: "Не си сам" отново подава ръка на перничани в нужда
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Организаторите на инициативата "Не си сам" са решени отново да стоплят сърцата на възрастни и крайно
нуждаещи се хора от Перник и близките села в рамките на втората празнична кампания дни преди Коледа.
Водеща в момента е задачата по набиране на доброволци за изпълнението на различни организационни задачи.
Предходната акция, която от доброволческата инициатива проведоха преди Великден, достигна до повече от 350
домакинства със съдействието на стотици дарители и над 60 доброволци.

Коледната кампания на "Не си сам" вече е публикувана в платформата TimeHeroes.org, а начините за участие в
кампанията са описани и в профилите на инициативата в социалните мрежи. Всички, които искат да участват с
дарение, биха могли да посетят от 19.11.2022 (събота) дарителския пункт в магазин Фантастико – Перник.
Организаторите ще приемат хранителните продукти лично в съботните дни от 11 до 14 ч., както и от 16 до 19 ч.
всяка неделя до 11.12.2022 г. Дарителската количка ще е на разположение през целите уикенди до края на
кампанията. Желаещите да дарят, могат също да се свържат с организаторите за лично предаване на
хранителните продукти на тел. 088 44 55 062 или със съобщение в социалните мрежи. Препоръчителният списък
включва: консерви готова храна, боб, олио, захар, ориз, леща, брашно, макарони/фиде, по-меки сладкиши с дълга
трайност – това е пакетът, който получава всеки нуждаещ се. Дарителите биха могли да участват с целия набор от
продукти или с един или няколко от тях, а важно напомняне от страна на организаторите е да не се даряват
продукти, които изискват температурен режим на съхранение, както и такива, със срок на трайност по-кратък от
края на декември.

От 6 години младата жена се бори с тежко автоимунно заболяване "Миастения гравис"

34-годишната Яница Танева от Пловдив има нужда от нашата помощ. От 6 години младата жена се бори с тежко
автоимунно заболяване "Миастения гравис", което се проявява средно на 4-ма души на всеки 1 милион от
населението на Земята.

Заболяването се изразява в тежка физическа криза, по време на която тялото почти спира да функционира. Яница
в момента тежи 35 кг. и не може да се храни и да се движи, ако не прилага специална имунотерапия. Курсът на
лечение на всеки три месеца струва 8000 лв. Тъй като той не се плаща от Националната здравноосигурителна
каса, до момента семейството на Яница е успявало да покрива разходите, но вече лечението не е по силите им.
Последните две кризи довеждат Яница до състояние на кома, от която жената се възстановява изключително
трудно. Специален проект ГЛАСУВАМЕ за НАЙ-ДОБРИЯ КВАРТАЛ ЗА ЖИВЕЕНЕ в Пловдив

Банковата сметка з анабиране на средства може да видите на сайта на Дарик радио, както и на сайта на
Фондация Нощ на ангелите.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Национален младежки форум е най-голямата младежка платформа в България, която обединява в състава си 46
младежки организации от цялата страна. Те са пълноправен член на Европейски младежки форум и активен
партньор на национални и европейски институции в изграждане и застъпничество за младежки политики.

Какво е да си на чело на такава голяма организация?

"Това е изключително голяма отговорност. Да представляваш първо, един голям и разнороден брой от младежки
организации, тъй като тези 50 организации са с много различен профил и приоритети и изисква постоянно
съобразяване с динамиката между различните организации в мрежата.

Постоянно променящата се политическа картина в България ни предизвиква буквално всеки ден", казва в ефира

Дата: 18.11.2022 12:32
Медия: Днес и Утре

Заглавие: Яница има нужда от подкрепата ни!
Дата: 18.11.2022 11:32
Медия: Дарик

Заглавие: Мирослав Цеков: Доброволчеството у нас все още не е регламентирано
Дата: 15.11.2022 11:14
Медия: Българско национално радио
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на "Нашият ден" Мирослав Цеков, председател на "Национален младежки форум".

Национален младежки форум

Доброволчеството у нас...

"Гражданските организации в България разчитат почти изцяло на доброволци. Много малко са тези, които могат
да си позволят дългосрочно и устойчиво да имат нает персонал, който да работи по-дълго време. Голяма част
от гражданските и младежките организации се финансират на проектен принцип", посочва още той и подчертава:

"Доброволчеството у нас все още не е регламентирано. В последните 15 години бяха направени много опити да
бъде приет закон за тази дейност в България. През 2006 г. е първият проект".

Едно от големите заключения, които направихме в дискусията тази година е, че самият граждански сектор трябва
да постигне консенсус как трябва да изглежда този закон. Впоследствие да упражни едно доста по-активно
застъпничество в посока на това той да бъде приет, за да си гарантираме, че правата на доброволците и техните
интереси ще бъдат защитени", казва още Цеков.

Хората в България имат готовност...

"В моменти, като този с наводненията в Карловско, проличава, че хората в България имат готовност да се включат
в доброволчески дейности и култура на организирано доброволчество. Нещо, което дава добър сигнал.

Друг добър сигнал, който отчитаме в последните години е, че доста от по-новите компании насърчават груповото
и организирано доброволчество. Някои от тях организират доброволчески екскурзии за техните екипи, което
означава, че в България има и бизнес, който разпознава ползите от доброволческата дейност. Има добро
разпознаване и сред самото общество, въпросът е да навържем тези точки с подкрепата и насърчаване на
доброволчеството да се превърне в държавна политика", пояснява още той.

Приоритети на организацията...

"Национален младежки форум" се намира в своя втори стратегически период. В него имаме четири основни
стратегически приоритета. Първият от тях е младежка работа. Той е свързан най-вече с разпознаването на
ползите от младежката работа и създаването на необходимите предпоставки тя да се развива. Това не касае
младите хора, които работят, а се отнася до набор от дейности, които се извършват от хора със специализирана
подготовка.

Освен младежка работа имаме и младежко включване и овластяване. Това е един от ключовите ни приоритети,
защото в него влиза голямата тема за младежкото участие, която е хоризонтална и най-значима в младежкия
сектор.

Младежки права е тема, която винаги е релевантна и засяга тази част от правата на човека, които в младежка
възраст биха били поставени в риск. Силни младежки организации е друг приоритет, свързан с това да защитава
пространството, в което младежките организации осъществяват своята дейност", посочва Мирослав Цеков в
интервю за БНР.

Как се реализират целите - чуйте от пълния разговор в звуковия файл.

"Защото се нагледах на заблуди в милосърдието." Това е първото изречение от забележителната книга на
Екзюпери "Цитадела". Всички сме се вече нагледали, а сезонът на най-лицемерните, най-гръмките и най-
тържествени заблуди все още предстои.

Ето гледка, която кара сърцето ми да се свива всеки път, когато вляза в клуб на инвалида. Знаете ги тези
сиромашки бараки, забравени в кварталите на места, които никой паралия не си е набелязал да застрои с фитнес
клуб, местно казино, салон за красота или каквото и да е място за друг вид увреждания, носещи, а не
изразходващи пари като инвалидността. Съжалявам за неточната дума, но така се наричат те у нас все още –
клубове на инвалидите. И си мисля, че думата е неточна не заради някаква отвеяна политкоректност, а защото
думата в оригиналното си значение се превежда като невалиден. Клубове за невалидни хора?

Такава гледка ме посреща при всяко влизане в клуб на инвалида – десетки десетлитрови бутилки от минерална
вода, пълни с пластмасови капачки. Струпани са на пода, по рафтове, на маси, навсякъде, където е могло. Вадят
ги от джобовете си хора с патерици, в инвалидни колички, които се отбиват тук за чаша чай или партия шах. Те

Заглавие: Държава с размера на капачка
Дата: 17.11.2022 07:52
Медия: Класа
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знаят какво е да си в беда. Те всичко цял живот са събирали така, най-вече удобствата в живота си – капачка по
капачка благоволение. А техните удобства са такива, че на нас и наум не ни идва за тях – пригодена точно за
тяхното увреждане инвалидна количка, удобен стол за къпане, за тоалет, все неща, които не липсват на нашите
здрави тела. Бедни, немощни хора събират капачки, за да спасят появил се по-рано детски живот, който има
нужда да доузрее в кувьоз. С парите от предаването на 70 тона пластмаса могат да се купят 6 кувьоза. Те отиват в
болниците на по-малки градове. Не че там няма никакви кувьози, но доста от тях са от 80-те години на миналия
век.

"Капачки за бъдеще." Щеше да е някак неудобно кампанията да се нарече "Капачки за живот", но всъщност тя е
точно такава – с нея се купува живот. Бутилки с капачки в клуб на инвалида, струва ми се, че тази картинка
отразява най-безпощадно и най-честно положението у нас.

Какво му е лошото на това да се събират капачки, ще кажете, в много държави го правят? Така е – правят го. Освен
това е полезно за околната среда, създава навици за грижа за отпадъците. Само че в нормалните държави
парите от капачки не са предназначени за животоспасяващи дейности. В нормална държава дали едно бебе ще
живее, или не, не зависи от капачки. Дългът да се погрижи за оживяването му е на самата държава.

Хайде да си спомним какво всъщност означава държава и защо се създава тя. Представете си група от хора, които
живеят на една територия, говорят един език, взаимодействат, но всичко става хаотично, защото няма държава и
норми, които да регулират тези взаимоотношения. Представете си сега, че някой се отнесе недопустимо с другиго.
И няма институция, където жертвата да потърси справедливост. Това, което му остава, е да потърси сам
справедливост – да си го върне на насилника. И така самият той да се превърне в насилник. Другият възможен
вариант е жертвата на премълчи, да преглътне, да носи бремето. И в двата случая е унизено достойнството на
жертвата. Или пък човек, изпаднал в беда, с единствената възможност да проси на улицата – отново унижение на
човешкото достойнство. Съществуването на държава премахва това. Държавата създава институции, които поемат
отговорността от името на всички свои граждани да преценят дали насилникът наистина е извършил
престъпление, да отсъдят размера на провинението и да накажат виновния. Пак от името на всички държавата
подпомага онези свои най-слаби, безпомощни, болни и ощетени граждани, за да опази човешкото им достойнство.

Ако преровим стотиците страници, изписани от най-светлите европейски умове, които са описвали защо се
създават държавите, ще видим, че от гледна точка на отделния човек, става дума именно за това – държавата се
създава, защото група от хора сключват договор, според който държавата – от името на всички чрез своите
институции! – наказва провинилите се и подпомага – от името на всички чрез своите институции! – нуждаещите се.
Този договор е обществен. Държавата спазва обществения договор, ако създадените от нея институции работят
добре. Гражданите на държавата спазват своята страна от договора, като плащат данъците си, с които се
издържат институциите.

Ето толкова просто е.

Предстои сезонът на лицемерието, наречено "Българската Коледа". След кампанията ще има обичайния концерт,
посетен от мъже и жени на най-високо равнище. Срамна е тази приповдигнатост, с която празнуваме липсата на
държава.

Срамно е това безочие, с което държавата ще ни подвиква по няколко пъти на ден да хвърлим по един sms от
балкона. С което се настанява на трапезата, докато вечеряме, с телевизионни клипове, затъква хапките ни в
гърлото, промушва се в душите ни и шепне: ти си лош, ако не пратиш sms, ето, хапваш си спокойно, а има деца,
които чакат да бъдат излекувани, ти си лош, лош си…

И за да приглушим този шепот, изпращаме sms. Но от това не ставаме добри. Оставаме си лоши, защото сме си
направили държава, в която лечението на тежко болни деца, купуването на кувьози и линейки, строителството на
детска болница не е грижа на държавата.

Лоши сме, защото търпим парите да се крадат, разпиляват, да отиват за показни благосъстояния, за кич, за
нарцистично удовлетворение на този или онзи управник, а не за болни деца. Лоши сме, защото понасяме
бездушни чиновници да решават кое дете ще живее и кое не. Лоши сме, защото не сме оказали натиск децата с
тежки диагнози да получават от държавата лекарства, протези, колички, ентерална храна, а не семействата им да
затъват в дългове, за да могат децата им да виждат, чуват, прохождат. Лоши сме, защото не изискваме от
държавата да оказва подкрепа на родителите да си намират работа, съвместима с грижи за болно дете.

Чувстваме се добри, докато се разминаваме по улицата с дете в количка, тикана от измъчена майка. Тогава
душата ни се свива, миличкото то, горката тя, пази боже, пази боже! Но после не ни идва наум, че добрите трябва
да се обединят, за да кажат на лошите: Длъжни сте да помагате от наше име, затова сме ви избрали, това е
общественият договор, държавата се създава, за да помага на по-слабите, на немощните, на затруднените, на
подминатите от късмета да са здрави. Затова съществува държавата, а не за да направи клипче, да наеме най-
актуалния актьор, да организира тържествен концерт, на който да отчете, че сме добри, благородни хора…

Не, не сме.

Има толкова много доказателства, че българите сме състрадателни, отзивчиви. А може би просто сме само едни
хора, които населяват една територия, говорят един език, но все още не са си основали държава?



Веселина Седларска

На 16.11.2022 в Русе проведохме третата от поредицата срещи с местни граждански организации. Заедно с 11
представители на различни организации от област Русе обсъдихме резултатите от анкетата за определяне на
приоритетите за подкрепа на гражданския сектор в България като част от кампанията СРГО не е поредната
абревиатура. Разговаряхме и за ролята на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО), как той може да
се превърне в стабилна платформа за гражданско представителство и структурирано гражданско участие от най-
високо ниво в изпълнителната власт, както и за възможностите за русенските организации да вземат активно
участие в работата на Съвета.

Участниците в срещата споделиха и конкретни мерки във връзка с трите основни приоритети за развитие на
гражданския сектор според проведената анкета:

1. По приоритет "Развитие на гражданското участие" се предложиха мерки за:

Достъпност до участие – за организациите извън столицата и особено за тези, които са далеч от София, се
оказва изключително трудно да пътуват до столичния град за участие в срещи на живо на консултативни
съвети, обсъждания и други форми на структурирано участие на централно ниво като СРГО, Обществения
съвет към парламентарната Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействие с гражданското
общество, защита на становища пред други комисии и др. С този мотив организациите в Русе предложиха да
бъдат взети мерки за улесняване на възможностите за участие на НПО в национални срещи чрез изнесени
заседания на съвети и комисии на регионално ниво, развитие на възможности за онлайн включване и др.
Развитие на капацитет - доколкото застъпничеството не е основна дейност за много организации и за тях
съставянето дори на едно становище е допълнителна дейност и разход на ресурси, са необходими мерки
за развитие на капацитета на организациите, за да могат да вземат активно участие по въпроси, които
засягат основната им дейност и каузи.

2. По приоритет "Осигуряване на устойчиво финансиране за гражданските организации" конкретните мерки в
направленията бяха:

Създаване на фондове от общините за финансиране на проекти на местни НПО, както и за подкрепа при
нужда от съфинансиране на проекти на НПО по различни програми;
Мерки за подкрепа на новосъздавани НПО чрез насочване към тях на финансова подкрепа и създаване на
споделени пространства за работа (или "start-up" фонд за НПО и "coworking" за НПО)

3. По приоритет "Борба с дезинформацията и очернящи кампании срещу НПО" участниците предложиха:

Мерки за популяризиране на работата и каузите на НПО – според присъстващите най-добрата реакция
против дезинформация и очернящи кампании е не оправдаване и директна конфронтация, а насищането
на медийното пространство с позитивни разкази за работата и каузите, които защитават.

Благодарим на домакините ни в Русе - Сдружение "Еквилибриум" - за организацията на срещата, както и на
всички, взели участие в нея. Резултатите от срещата и предложените мерки ще бъдат представени на членовете на
СРГО и пред представители на Министерски съвет.

След успешно проведените 3 срещи с местни организации – в Смолян, Пловдив и Русе - организации от други
областни градове също изразиха желанието си да ни посрещнат в своя град. Затова се надяваме скоро да се
запознаем лично и с активисти и представители на организации от други части от страната. Очаквайте скоро
повече информация.

Повече по темата научете на www.ngo.vote

Срещите се организират в рамките на Кампанията за определяне на приоритети за подкрепа на граждански
инициативи на Коалиция РавниБГ, инициирана от представените в СРГО членове на обединението - Български
център за нестопанско правo, Български фонд за жените, Асоциация на европейските журналисти - България,
сдружение Еквилибриум. Благодарим и за партньорството на фондация Impact Drive, сдружение ПРО
ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА, BlueLink - Гражданска мрежа, Форум Гражданско Участие и Национален младежки форум.

Заглавие: Гражданските организации в Русе говорят
Дата: 17.11.2022 12:01
Медия: Български център за нестопанско право

Заглавие: Подкрепете развитието на социалното предприемачество в България

http://bcnl.org/news/grazhdanskite-organizatsii-v-ruse-govoryat.html
http://bcnl.org/news/podkrepete-razvitieto-na-sotsialnoto-predpriemachestvo-v-balgariya.html


Социалните предприемачи са онези, за които всеки проблем има решение. А те са се заели с решаването на най-
значимите проблеми в нашето общество.

Знаем, че начинът да променяме е заедно.

Каним ви да се присъедините към нашите общи усилия за подобряване на средата за социално
предприемачество в България. Можете да го направите като попълнете тази кратка форма до 29-ти ноември:
https://forms.gle/Qk1TNXaVAcjByhpv5

Въздействието на множеството кризи - здравна, енергийна, икономическа, политическа нестабилност,
произведоха негативни ефекти, свързани с оцеляването на бизнеса и задържането на служителите в него при
липса на специфични мерки за подкрепа. От друга страна, социалните предприемачи трансформираха кризите
във възможности, адаптирайки своите услуги и създавайки нови продукти, които да реализират на променящия се
пазар.

Ние вярваме, че за да се развива средата за социално предприемачество у нас е необходимо да подкрепим
усилията на социалните предприемачи да стартират и развиват бизнеси с кауза, като ясно отчитаме техните нужди
и новите предизвикателства, с които се сблъскват. Докладът "Предприемачество за НПО: стартиране и развитие
на бизнес с кауза" ни провокира да се задълбочим в темите, които те поставиха на преден план и да развием
дискусия, за да намерим онези решения, които ще ги подкрепят по смислен начин.

Сега каним всички организации, които припознават нуждата от подкрепа за социално предприемачество да
подкрепят Декларацията за развитие на социалните предприятия в България.

Сред предложенията, развити в Декларацията са:
Гъвкаво финансиране за вече развиващите се социални предприятия - необходими са различни по вид форми

на финансова подкрепа, които насърчават развитието, а не само оцеляването на социалните предприятия
Грантови схеми и мерки, които отговарят на реални нужди - отпусканите средства по тях да бъдат съобразени с

актуални предизвикателства и да взимат предвид затруднения при покриване на големи авансови плащания
Подкрепа за повишаване на капацитета на екипите и за развитие на човешките ресурси - проектното

финансиране да подкрепя развитието на екипите не само от гледна точна на наемане на хора от уязвими групи, но
и от гледна точка на развитието на бизнес компонента

Разширяване на дефиницията и увеличаване на разпознаваемостта на социалните предприятия - облекчаване
на критериите за вписване в Регистъра на социални предприятия и режима на отчитане

Изграждане на устойчив механизъм за диалог и гаранции за участие на социалните предприятия в процеса на
вземане на решение по отношение на политиките и мерките, които ги засягат.

Целта на документа е да послужи за съвместно застъпничество към отговорните институции и да отвори
пространства за диалог по предложенията за подобряване на политики и програми, адресиращи развитието на
екосистема за социално предприемачество.

Каним ви да се присъедините към нашите общи усилия за подобряване на средата за социално
предприемачество в България. Попълнете тази кратка форма до 29-ти ноември:
https://forms.gle/Qk1TNXaVAcjByhpv5

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

Вече 11 години поред ние от Български център за нестопанско право усилено развиваме програмата
"Предприемачество за НПО". Чрез нея насърчаваме и подкрепяме гражданските организации в България да
развиват своята стопанска дейност - бизнес идеи, които едновременно адресират значими социални проблеми и
помагат на организациите да бъдат по-устойчиви и финансово независими.

Програмата предприемачество за НПО се организира от Български център за нестопанско право с подкрепата на
фондация "Америка за България", Аксенчър България, УниКредит Булбанк и Telus International.

Дата: 18.11.2022 14:01
Медия: Български център за нестопанско право
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