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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

В полза на каузата телекомът ще закръгля със свои средства всички сметки, платени от частни клиенти в
Моят А1

Какво са няколко стотинки? Ресто от магазина. Тежест в джоба. Нещо, с което не можеш вече да си купиш нищо.
Какво са няколко стотинки, умножени стотици хиляди пъти? Сума, с която може да се постигне истинска промяна
там, където е най-нужна.Стотинките са разликата до кръгъл лев в сметките на потребителите на A1, платени през
приложението и портала Моят A1. Сумата за тази разлика ще дойде от телекома, а истинската промяна ще бъде в
едно детско отделение в България, което ще бъде обновено по проект "Светулка" на фондация "За доброто".

Плати чрез Моят А1 и стани част от коледната кампания

До края на годината А1 ще закръгля до лев всички сметки, платени от частни клиенти в приложението или портала
Моят А1. Така клиенти на компанията ще могат да помагат на каузата, като разликата от закръглянето ще поема
А1.

Ако клиент има сметка от 20,19 лева например, разликата от 81 стотинки до 21 лева ще бъде добавена от А1, а не
от клиента. За целта клиентът трябва просто да плати чрез Моят А1.

А1 ще дари собствени средства, равни на събраната при закръглянето на сметките сума. Те ще бъдат използвани
за следващия проект "Светулка".

Как ще бъде избрано отделението

Събирането на средства от плащанията през Моят А1 вече е в ход, а през това време фондация "За доброто"
приема на сайта си кандидатурите за отделение,което да бъде преобразено със средствата от кампанията.

В началото на следващата година екипът на фондацията 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 трансформация. С дарените средства ще бъде осигурено модерно медицинско оборудване, обновена
материална база, обогатена с терапевтични рисунки. Целта е децата да бъдат в по-приятелска и успокояваща
среда, защото това ще помогне и за по-бързото им оздравяване.

Моят А1 - удобство, бързина и ежедневни награди

Мобилното приложение Моят А1 и неговата уеб версия на A1.bg позволяват на потребителите да заплащат
месечната си сметка, да управляват своите услуги самостоятелно и в удобно за тях време, да печелят награди.
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Сега клиентите на телекома могат да платят сметката си през Моят А1, чрез което едновременно да се
присъединят към каузата на проект "Светулка" и да спечелят награда от приложението.

Това е възможно, защото до 29 януари 2023 година регистрираните потребители в Моят A1 могат да завъртят
виртуалното Колело на късмета и да спечелят моментни награди като мегабайти на максимална скорост и
национални минути, както и предметни изненади като 5 смартфона Samsung Galaxy A23 5G и 10 комплекта
безжични слушалки TCL.

Повече за кампанията "Закръгляме в полза на доброто", как да подкрепите проект "Светулка" и какви са
критериите за кандидатстване може да бъде намерено в сайта на А1.

Kaufland България избра двама финалисти за новата си програма за развитие на млади специалисти –
"Стипендианстка програма 2022-2023 г.". Те ще станат част от екипа на отдел "Маркетинг" през май 2023 г. и в
продължение на три месеца ще имат възможност да придобият практически знания и умения, които ще
подпомогнат бъдещето им кариерно развитие.

Финалистите бяха избрани на база на изпратените CV и мотивационно писмо, както и след решение на казус,
близък до ежедневната работа на отдела. Първият участник е Стефани - студентка трети курс "Бизнес
администрация с маркетинг и журналистика" в Американския университет в Благоевград. Вторият е Алекс, който е
студент в специалност "Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език" в Университета за
национално и световно стопанство.

По време на обучението си участниците ще получават конкурентно възнаграждение, както и пълния пакет
социални придобивки, който Kaufland България осигурява на всички свои служители. След успешно преминаване
на програмата, стажантите ще получат и специална допълнителна стипендия.

Kaufland България даде началото на "Стипендианстка програма 2022-2023 г." през август тази година. Поради
големия интерес компанията реши да удължи срока за кандидатстване с един месец – до 17 октомври.
Програмата даде възможност на всеки от избраните кандидати сам да планира кога да проведе стажа си.
Единственото условие бе да бъде определен период от три последователни месеца между октомври 2022 и
септември 2023 г.

Kaufland България осъзнава своята ключова роля за кариерното развитие на младите хора в страната. Като един
от най-големите работодатели компанията задава и изпреварва тенденциите на пазара на труда и разработва
програми, чрез които инвестира в млади хора. Сред тях са инициативата "Управители на бъдещето", насочена към
завършващи студенти с малък или без никакъв професионален опит, както и "Търговска академия 2022", която
цели да подготви специалисти в дирекция "Търговия и Маркетинг". Kaufland България е и сред първите компании в
страната, която работи и развива програма за дуално обучение. Също така, всяка година между 70 и 100 ученици
преминават през дългогодишната практикантска програма на компанията, която осигурява лятна работна
практика за пълнолетни ученици.

Вижте всички от Actualno.com

Събитието посрещна 200 гости в София тех парк
Американската търговска камара в България (АмЧам) и нейни членове събраха 64 000 лв. по време на
традиционната благотворителна вечеря по повод Деня на благодарността на САЩ. Събитието се състоя на
22.11.2022 г. с основна цел е да изкаже благодарност към членове и партньори на Камарата и да набере средства
в помощ на две каузи: "Готови за успех" – стипендиантската програма, която подпомага сираци и полусираци
(ученици и студенти) с висок успех и Фонд за подкрепа на пострадали от домашно насилие жени, който работи с
организации предоставящи закрила в защитени жилища, както и дава юридическа, психологическа и социална
подкрепа, за да могат жените и техните деца да започнат нов живот.
Събитието посрещна 200 гости – членове и партньори – в София Тех Парк за пръв път от 2019 г. като израз на
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благодарност към членове и партньори за съвместните постижения и общ успех през изминалата година, да се
уважи американската семейна традиция и да се съберат средства за традицоинно подкрепяните каузи.
"Позволете ми да благодаря на нашите членове за тяхната отдаденост да са горди и лояни членове на
Американска търговска камара в България. Преди месец ние отличихме най-активните от тях в нашите проекти и
дейности. Днес, моята лична благодарност и тази на нашия Борд е за всеки един от вас – с
членството си в нашата камара, Вашите компании я правят по-силна! Работейки заедно, ние можем да променим
за добро бизнес средата у нас, нашите компании и обществото." – каза пред аудиторията Оливие Маркет,
президент на Камарата.
"За мен е чест и привилегия да съм част от такова значимо традиоционно събитие, чрез което нашата организация
благодари за усилията и приноса на нашите общност и приятели, и с което събираме средства за хора в нужда.
Чувствам се задължен и вдъхновен да поема щафетата и да развия този проект на следващо ниво." – сподели
пред гостите Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американска търговска камара в България.
Специален гост на събитието бе Н. Пр. Херо Мустафа, посланик на САЩ в
България, която сподели пред гостите: "…Незавиисимо от предизвикателствата от отминаващата година аз съм
благодарна за много неща: за моето семейство, за многото приятелства, които започнах през тези над три години,
през които съм в България и за изключителната сила и издържливост на отношенията между България и САЩ." 

На 25 ноември отбелязваме международния ден за елиминиране на насилието срещу жените. Конвенцията на
Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, ратифицирана на този ден е
най-мащабния международен договор в човешката история.
Фондация "Докова и Доков за бъдеще" избра да отбележи този ден с обявяване на финалистите участвали в
грантовата програма "Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени":

Проект "Направи #1 нещо за себе си: не бъди 1 от 3" на Сдружение "ПроБудник", София
Проект "Моето име е ЖЕНА" на Фондация "Ел Дуенде", Варна

Целта на програмата е да подобри информираността в обществото и да предостави условия за изграждане и
осъзнаване на концепциите за овластяване, лично щастие и развитие на девойки и жени.
Очаквани резултати:

Промяна в нагласите на целевите групи – овластяване, развито желание и готовност за поемане на лична
отговорност за собствено щастие и личностно развитие;
Изградени умения, знания за себеанализ, развитие, готовност за промяна и работа върху себе си;
По-добро познаване и ангажиране на обществото с темата за недопускане на насилие и признаване на
личното право за развитие и щастие.

Програма "Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени" е част от кампанията
"Направи #1нещо за себе си" на Фондация "Докова и Доков за бъдеще".

Над 145 000 са двойките в България, които се нуждаят от асистирана репродукция, за да заченат дете, съобщават
от фондация "Искам бебе", която от 2007 г. подпомага двойки с репродуктивни проблеми.
"Искам бебе" се включва за първи път в световното движение #Щедрият вторник с личната кауза на още едно
българско семейство с репродуктивни проблеми. Целта на кампанията "Подари Рождество в един дом" е да
събере 5 000 лв. за инвитро процедура на Петя и Филип от Свиленград. Пътят им към детето за тях се оказва
много труден. Предстои им лечение и отново опит инвитро. "Ние вярваме, че ще имаме бебе – готови сме да се
борим докрай за тази мечта! Обръщаме се към вас за подкрепа и разчитаме на ваша помощ, за да успеем!" . Това
е обръщението на двойката към всички, които могат да помогнат.
Кампанията "Подари Рождество в един дом" на фондация "Искам бебе" може да бъде подкрепена онлайн
https://platformata.bg.
"Искам бебе" е участник в проекта "Информиране, ангажиране, успех" с финансовата подкрепа на фонд "Активни
граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в
това число на гражданските организации.
Фондация "Искам бебе" за поредна година е подготвила традиционен календар, който в края на всяка година
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излиза в благотворителен тираж. Изданието за 2023 г. се казва "Да посеем живот" и е посветено на
разнообразието на билки, подправки и плодове, които могат да се отглеждат в домашни условия. Към всеки
календар са прикрепени семена, които могат да бъдат засадени в саксия или на двора. 

Тази година фондация "Живот със Синдром на Даун" се включва в световния ден на дарителството
"#ЩедриятВторник".

Инициативата ще се проведе на 29 ноември, в над 100 страни.

А целта е да се подкрепи кампанията: "Те могат и успяват със синдром на Даун", която ще даде възможност на 20
деца да плуват и да участват в състезания.

От 2018 година досега със средства от дарители и от продажба на продукти с кауза, децата имат възможност да
спортуват целогодишно и напълно безплатно.

За да продължат и през 2023 година заниманията по плуване, са необходими 33 920 лв, които ще се набират чрез
дарения с DMS с текст PLUVANE на номер 17 777 или на сайта – платформата.бг.

Тази година фондация "Живот със Синдром на Даун" се включва в световния ден на дарителството
"#ЩедриятВторник".

Инициативата ще се проведе на 29 ноември, в над 100 страни.

А целта е да се подкрепи кампанията: "Те могат и успяват със синдром на Даун", която ще даде възможност на 20
деца да плуват и да участват в състезания.

От 2018 година досега със средства от дарители и от продажба на продукти с кауза, децата имат възможност да
спортуват целогодишно и напълно безплатно.

За да продължат и през 2023 година заниманията по плуване, са необходими 33 920 лв, които ще се набират чрез
дарения с DMS с текст PLUVANE на номер 17 777 или на сайта - платформата.бг.

Кампанията "За баба и дядо с любов" ще зарадва нуждаещи се с ниски доходи от София

Фондация "Данък добро" отново ще раздаде основни хранителни продукти на възрастни хора, които живеят с
минимални доходи на ден, нямат близки, трудноподвижни са, а някои от тях са с тежки заболявания.

Кампанията "За баба и дядо с любов" ще се проведе за втори път в партньорство с общинско предприятие
"Социален патронаж" към Столична община и с подкрепата на председателя на Столичен общински съвет Георги
Георгиев.

"Всички някога сме имали баба и дядо и щастливците все още ги имат. Има много хора, които са останали без баба
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и дядо и толкова много самотни възрастни хора, които можем да стоплим с добра дума и усмивка. Нашето
желание е не просто да им оставим храна, а да прекараме време с тях, да поговорим и да ги накараме да
усмихнат", коментира Жасмина Маджид, един от учредителите на фондация "Данък добро".

Всеки, който има възможност, може да дари хранителни продукти от първа необходимост в специално изграден
събирателен пункт. На 30 ноември и 1 декември пакетите ще бъдат раздадени от доброволчески екипи на "Данък
добро", като всеки екип ще бъде придружен от социален работник на общинско предприятие "Социален
патронаж".

През пролетта доброволчески екипи на фондацията зарадваха самотни възрастни хора с най-необходимите
хранителни продукти за великденските празници. Тогава инициативата "За баба и дядо с любов" успя да помогне
на десетки нуждаещи се, на които се налага да живеят с под 12 лева на ден.

Коледа е на прага ни и освен суматохата по организация на празниците и търсенето на подаръци, можем да
направим и още едно добро. Само с няколко клика. От средата на ноември 2022 г. 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 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.

Фондация "За доброто" е дело на 8 жени, които мечтаят за нормална и приветлива среда в детските болнични
отделения и има готови вече 5 отделения и десетки други осъществени проекти. Сред тях са Помощ за украинските
бежанци, благодарение на който над 10000 човека се минали през ситуационния център на фондацията център,
дневна грижа за украинските деца в "Музейко". "За доброто" развива също каузата "Легълца за оздравяване",
"Приказки за оздравяване", бактерицидни лампи за болниците, Covid-19 кампания, чрез която помогна на над 100
болници със защитни маски, облекла, калцуни и дезинфектанти.

Потърсихме Димитрина Спирова, която е основател и зам.-председател на фондация "За доброто", която сподели
повече за партньорството с А1, проекта "Светулка", доброто, което може всеки да прави.

Г-жо Спирова, как реализирахте партньорството с коледната кампания на А1 "Закръгляме в полза на доброто"?

Радваме се на интереса и подкрепата на А1 към нашата кауза "Светулка" и използвам случая да им благодаря.
Свързаха се с нас и само след една среща започнахме усилена работа, така че да осъществим проекта. За нас
беше приятно да научим, че те следят дейността на Фондация "За доброто" и не са имали колебания при избора
на партньор за "коледно чудо". Това, че си партнираме с А1 в тяхната коледна кампания със сигурност означава, че
идеите на "Светулка" ще достигнат до хиляди хора и това за нас е безценно. Целта на кампанията е чрез дарените
от А1 средства да успеем да променим едно детско болнично отделение. Още една "Светулка" ще озарява лицата
на децата, родителите и медицинския персонал. Убедена съм, че партньорството ни с А1 ще продължи и със
следващи каузи, този проект е само началото на едно голямо добро.

Разкажете повече за проект "Светулка" на Фондация "За доброто"

- Проект "Светулка" има за цел да промени не само интериора на детските отделения и да ги направи приветливи,
но и да промени цялостното отношение към децата в болница. Ние от фондация "За доброто" искаме да поставим
детето пациент и неговите нужди в центъра на процеса. Това изисква абсолютен синхрон и колаборация между
основните звена, отговорни за оздравяването на едно дете, а именно — медицинския персонал и родителите.

Целта на проекта е да създаде изцяло променена среда, в която детето да не е просто пациент, а всеки включен в
процеса да зачита неговите нужди и интереси. Затова във всяко отделение, което "Светулка" променя, има място
за игри и обучение.

Смятате ли, че българите станаха по-добри и откликват ли повече на социални кампании?

- Имаме голяма подкрепа от хората, много дарители се включват не само с финансови средства, а и с материали и
личен труд. Искрено се надяваме да успеем да възпитаме едно различно отношение към дарителството у нас.
Вече имаме желание от цели фирми, които искат да включат персонала си в наши кампании, така че отговора на
въпроса е - да, българите стават все по-отворени да помагат, кой, с каквото може. Дори споделянето в социалните
мрежи е помощ - обикновено така започва всичко - виждаш споделена кауза, споделяш няколко пъти, идеята
"зрее" в теб, докато един ден пишеш мейл или лично съобщение, вече искаш да участваш и лично, да дадеш своя
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принос към обществото, да дадеш пример на децата си, да разкажеш на приятели - така се става "Светулка". След
това няма нещо, което да те спре да продължиш - доброто е заразно и човекът става проводник на добрина и
съчувствие.

Защо Вие, лично, се ангажирате с доброволчество, какво Ви носи това?

- Личната ми мотивация да работя за каузите на фондацията е същата като на всеки друг човек – искам да давам:
топлина, разбиране и емпатия. Да давам пример на децата си и да оставя следа след себе си. Идеята, че увличаш
цели групи от хора да мислят и правят добрини е голямо вдъхновение да продължавам.

Какво е коледното ви послание към хората?

[- Правете добро! Не оставяйте дори един пропилян ден без добрина. И говорете - с децата си, с приятелите си, в
работата. Увличайте хора, всеки има заложено в себе си онова зрънце добрина, което ни прави човеци - просто
порастваме и го затрупваме, а трябва да го обгрижваме, да му помогнем да израсне.

Всеки частен клиент на А1 може да направи добро без усилия, като само плати сметката си лесно и удобно през
Моят А1. А телекомът увеличава доброто. Само с няколко клика всеки частен абонат на А1 може да бъде част от
тази кампания, която ще продължи до 31 декември. Убедени сме, че доброто може да е заразително.

Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в
областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и обществото ни.

Дипломните работи следва да имат ясен фокус към изследване и намаляване на климатичните промени, в едно
от трите направления:

климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл. изследване на ефектите
върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и върху екосистемните
услуги;

възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или приспособяването към тях, чрез решения,
базирани на природата (nature based solutions), зелени иновации, въвеждане и/или прилагане на политики за
опазване на биоразнообразието и природните ресурси или повишаване на обществената информираност;

взаимовръзката между климатичните промени и социалната справедливост, или как промяната в природните
ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху живота на хората и икономиката.

Максималният размер на отпусканото финансиране за всяка от одобрените дипломни работи е на стойност до
1000 лева.

За повече информация посетете страницата на фондация Биоразнообразие.

Фондация "Искам бебе" се включва за първи път в световното движение #Щедриятвторник с личната кауза на още
едно българско семейство с репродуктивни проблеми, информират от там.

Целта на кампанията "Подари Рождество в един дом" е да събере 5000 лв. за инвитро процедура на Петя и Филип
от Свиленград, а личната им история е докосваща сърцето. Въпреки че живеят на 500 метра един от друг в южния
град, пътищата им дълго време не се пресичат. Всеки от тях двамата се реализира професионално и докато Петя
обикаля света като морски офицер, Филип живее и работи в родния си град. Години по-късно една "сляпа среща"
ги събира, за да открият, че те са сродни души и искат да продължат живота си съвместно. Пътят им към детето
обаче се оказва много труден. Предстои им лечение и отново опит инвитро.
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"Ние вярваме, че ще имаме бебе – готови сме да се борим докрай за тази мечта! Обръщаме се към вас за
подкрепа и разчитаме на ваша помощ за да успеем!" – това е обръщението на двойката към всички, които могат да
помогнат.

Петя и Филип са една от над 145 000 двойки в България, която се нуждае от асистирана репродукция, за да
заченат дете. Заедно можем да им помогнем да постигнат своята мечта и да подарим Рождество, изпълнено с
щастие и детски смях в техния дом.

Кампанията "Подари Рождество в един дом" на фондация "Искам бебе" може да бъде подкрепена онлайн или с
дарителски СМС DMS ISKAM BEBE на номер 17 777 за трите мобилни оператора и на platformata.bg.

Повече информация за кампанията можете да получите на страницата на Platformata.bg.

Богатствата на Северозапада в 360°. От история към бъдеще за нашите деца.

"Новите технологии са тук, за да ни подкрепят в родолюбивата ни мисия – чрез тях да допринесем за развитието
на Северозапада – за модерен туризъм и развиващ се регионален бизнес, за привлекателно за младите
технологично образование, за добавена стойност за целия регион", категорични са от сдружение "Книгини", а
потенциалът, който искат да отключат, е огромен.

След успешно реализирания им първи по рода си в България филм във виртуална реалност (VR) "Дестинация
Враца – величие и красота в 360°" и изключителния интерес към него в страната и чужбина, тяхното желание е да
наградят инициативата си със създаването на следващ VR продукт с акцент върху културно-историческото
наследство на Северозападна България.

За първи път сдружение "Книгини" е част от #ЩедриятВторник. Това става факт благодарение на Фондация
BCause, която избра да включи в кампанията една от мисиите на сдружението, а именно създаването на VR филм
за богатствата на Северозапада.

"Целта на инициативата ни е да използваме възможностите на новите технологии, за да представим по атрактивен
и завладяващ начин най-значимите обекти от историята на региона. Обектите, които искаме да представим, са
разнородни, всеки със своята специфика, уникална история и физически характеристики. За артефакти и
съкровища, разкриващи истории за развитието на човешката цивилизация, за най-голямото тракийско съкровище
в света, за култури, свидетелстващи за древността на нашите земи, за възникването на селища, за непреходното
наследство и светини – стожери на българския дух, фолклор и традиции, пленяващи всяко сърце, и още",
подчертават от сдружение "Книгини".

В световен мащаб технологиите са незаменими за съхраняването и популяризирането на културно-историческото
наследство, мост между история, настояще и бъдеще. Те са изразното средство на младото поколение, чрез което
те могат да се пренесат в отминали епохи, да преживеят събития, а знанието им да стане активно и осъзнато.
Виртуалната реалност е сред мощните инструменти за комуникация на културно-исторически обекти в света. А
Северозападът пази съкровища с национална, европейска и световна значимост.

Предвижда се VR филмът да бъде реализиран в два формата – кратка и разширена версия, на български и
английски език. При пресъздаването им във виртуална реалност, ще се използва комбинация от различни
технологии – 360 градусово 3D (стереоскопично) видео, фотограметрия, 3D моделиране, възстановки и други.

От сдружението споделят, че VR филмът ще бъде качен в YouTube канала им – Сдружение КНИГИНИ/KNIGINI,
откъдето всеки ще има възможност да го гледа, както и че им предстоят партньорства с български училища,
образователни центрове, туристически обекти и офиси, институции, чрез които филмът ще има широко
разпространение.

Сумата, необходима за реализиране на проекта, е 89 000 лева. Разчитаме на хора от цялата страна и чужбина,
които обичат нашия регион, историята и технологиите.

Можете да подкрепите кампанията на platformata.bg и с дарителски SMS с кодова дума DMS KNIGINI на номер 17
777 за трите мобилни оператора.

Сдружение "Книгини" е участник в проекта на Фондация BCause проект "Информиране, ангажиране, успех" с
финансовата подкрепа на фонд "Активни граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Основната цел на проекта е подобряване на
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капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

С кампания под надслов "Подари Рождество в един дом" фондация "Искам бебе" събира пари за двойка с
репродуктивни проблеми от Свиленград, съобщи "Фокус".

Акцията е част от световното движение Щедрият вторник, в което търновския клон на фондацията участва за пръв
път. Каузата отново е лична – да се подпомогне още едно българско семейство, което "иска бебе". Целта е да
бъдат събрани 5 хиляди лева за инвитро процедура за Петя и Филип от Свиленград. Пътят им към детето за тях се
оказва много труден. Предстои им лечение и отново опит инвитро.

Кампанията "Подари Рождество в един дом" на фондация "Искам бебе" може да бъде подкрепена онлайн на
адрес: https://platformata.bg/bg/kauzi/1876:podari-rozhdestvo-v-edin-dom/details/campaign.html.

Съветът на директорите на фондация "УниКредит" назначи Андреа Орчел за председател за следващите три
години, заемайки позицията на досегашния председател Маурицио Берета. Джорджо Барба Наварети е избран за
заместник-председател, а Силвия Капелини е новият главен оперативен директор, съобщава "УниКредит
Булбанк".

"Образованието е жизненоважно. То е основен двигател на бъдещето на Европа. Наша отговорност като
институция е да открием, подпомогнем и насърчим младежта – онези млади хора, които през следващите години
ще положат основите за напредъка и успеха на Европа. Мисията на нашата банка е да създава възможности за
растеж, а ангажиментът ни е да насърчаваме социалния напредък в синхрон с ESG стратегията ни и
стратегическия ни план", каза Андреа Орчел, председател на фондация "УниКредит" и главен изпълнителен
директор на групата "УниКредит".

"Горди сме, че сме част от обновената фондация "УниКредит" и че можем да допринесем в новия ѝ път, с
внимание към младежта и образованието. Специалното внимание към младото поколение е това, което ще
направи Европа истински устойчива и ориентирана към бъдещето. Поемаме ангажимент да разчитаме и на
възможностите за кариерно развитие, които предлагаме, в подкрепа на тази мисия, която е колкото амбициозна,
толкова и неотложна – да гарантираме подходяща подготовка за нашите млади хора, които да развиват по
устойчив начин обществото ни в бъдеще, като им предоставяме инструментите да се превърнат в утрешните
лидери", сподели Джорджо Барба Наварети, заместник-председател на Съвета на директорите на фондация
"УниКредит."

Благодарение на голямата си мрежа във всички сектори на образованието, международния си експертен опит и
доброто познаване на местните общности, фондацията ще избере правилните партньори, които да подкрепят и
участват в инициативи, насочени към справяне с отпадането от училище, повишаване на пригодността за заетост,
насърчаване на университетските постижения и насърчаване на обучението и научните изследвания.

Серенела де Кандия, директор на "Регулативен контрол" на групата "УниКредит", ще продължи да изпълнява
ролята си на член на Съвета на директорите, който включва девет членове от различни държави, шест от които са
новоизбрани: Катарина Гера, Силвия Гюрко, Роберто Кутич, Дорит Салварани-Дрил, Гери Салол и Клаус
Швертнер.

Членовете на Одитния комитет и Надзорния съвет за следващите три години остават в същия състав, както досега:
Джорджо Лоли, председател, Елизабета Магистрети и Микеле Паолило. Научният комитет ще продължи да се
ръководи от проф. Марко Пагано и ще включва други единадесет членове.

/ВЙ/
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СТИПЕНДИАНТИ НА ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА" ОТ ВВВУ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" и МГ "ГЕО МИЛЕВ" ЗА 2023 г.

За двадесета поредна година фондация "Еврика" определи стипендиантите си, студенти и ученици за 2023 година
в 11 области на знанието.

Стипендиите носят имената на известни български учени.

За 2023 г. стипендии в размер на 3000 лв. получават и двама курсанти третокурсници от ВВВУ "Георги Бенковски":

• 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- курсант сержант , специализация
"Ръководител полети-/Щурман управление на въздушното движение/";

• 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 – курсант сержант ,
специализация "Летец-пилот".

Фондация "Еврика" присъди и стипендии на носители на сребърни медали от международни олимпиади в размер
на 1 200 лева.

Крум Найденов Александров (физика) – 10. клас, Математическа гимназия "Гео Милев" гр. Плевен беше награден
за участието си в Европейската олимпиада по експериментални науки (EOES 2021), Сегед, Унгария през май 2021
г. и завоювания сребърен медал.

Фондация "ЕВРИКА", с председател академик, доктор на техническите науки Кирил Боянов, подкрепя проекти на
талантливи български деца и младежи в областта на науката, техниката и предприемачеството, насърчава
обучението и специализацията, стимулира разширяването на младежкото международно научно и техническо
сътрудничество, подкрепя младите изобретатели, учени и предприемачи, участва в разпространяването на научни,
технически и икономически знания.

Започва осмото издание на Vivacom Регионален грант

Vivacom обяви днес старта на новото издание на най-мащабната си инициатива в подкрепа на регионалното
развитие в различни тематични области. Vivacom Регионален грант се провежда за осми път и в периода до 11
януари 2023 г. компанията ще приема кандидатурите за проекти на граждански организации в сферата на
образованието и опазването на околната среда. Най-добрите и най-иновативните концепции с потенциал да
ангажират местната общност, както и най-полезните идеи за решаване на конкретен проблем в съответния
регион, ще получат безвъзмездно финансиране от Vivacom.

Проектните предложения се приемат само чрез попълване на формуляр за кандидатстване ТУК. Всички
кандидатури преминават през два етапа на подбор – предварително административно становище и оценка от
експертно жури. Победителите ще бъдат обявени през март 2023 г. Стойността на гранта за всеки проект може да
бъде до 5 хил. лв., а срокът за реализация на печелившите концепции е една година. Общият размер на гранта за
осмото издание на инициативата е 60 хил. лв.

За безвъзмездно финансиране от Vivacom могат да кандидатстват юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в обществена полза, народни читалища и настоятелства към училища и детски градини, както и
организации, които вече са печелили грант в предходни години. Няма ограничение в броя на проектите, с които
всяка една гражданска организация може да кандидатства.

"Развитието на регионите е ключово важно за просперитета на България и за разкриването на нови възможности

Заглавие: ВВВУ "Г. Бенковски": Стипендианти на фондация "Еврика" от ВВВУ "Г. Бенковски" и МГ "Гео Милев"

Дата: 28.11.2022 15:43
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пред младите хора у нас. Затова Vivacom, като компания със сериозно присъствие в цялата страна, се ангажира
дългосрочно с подкрепа на местни организации и техните проекти. Vivacom Регионален грант се провежда за осма
година. В рамките на седемте издания до момента сме подкрепили 95 проекта на 86 граждански организации на
обща стойност 441 хил. лв. Във фокуса на тазгодишното издание на инициативата са опазването на околната среда
и качественото образование – две много важни области за създаване на устойчиви местни общности с широки
перспективи", коментира Николай Андреев, главен изпълнителен директор на Vivacom.

Програмата се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право.

"Изминалите 7 години са дълъг период, изпълнен с всякакви предизвикателства за гражданските организации и
различните общности в България. През цялото това време подкрепата от Vivacom регионален грант за добрите
местни решения беше и ще продължи да бъде важен стимул. Той ги подпомагаше в кризисни периоди, даваше им
възможности за развитие, но също така и вяра, че ако действаме заедно с ангажираност към развитието на
местата, в които живеем, добрите резултати идват бързо. Програмата помага тези резултати да се случат по-бързо
и категорично", сподели Надя Шабани, директор на БЦНП.

Повече информация и условията за кандидатстване във Vivacom Регионален грант ще намерите ТУК.

Повече от 20 водещи компании участваха със свои щандове, лектори или работилници на фестивала
Осмото издание на най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и
професионалисти зарадва гостите си с интерактивни лекции и дискусии, работилници и атрактивни щандове на 25
и 26 ноември в София Тех Парк. В рамките на два дни Базар на професиите 2022 разкри десетки възможности за
професионален път пред повече от 2500 деца и младежи на възраст между 10 и 23 години.
Традиционно в петъчния ден класни ръководители посетиха Базар на професиите заедно със своите ученици, за
да проведат открит урок по кариерно ориентиране. Освен базарните щандове на компаниите, учениците се
включиха и в "Билковата работилничка на dm" и в интерактивните представяния на професиите на авиодиспечера
и слот координатора на полетното разписание на летище София. 
Лекционната част за деня стартира с разговора за професията на журналиста с Мария Константинова и Виктор
Дремсизов, воден от техен бъдещ колега от АлмаМатер ТВ. Бяха представени нови професии като специалист по
енергийна ефективност, Data scientist и различни професии в IT сектора, както и нашумели такива като подкастър,
представена от Георги Ненов - създател на един от най-слушаните подкасти в България "Свръхчовекът". Тайните
от света на дигиталния маркетинг бяха "разкрити" от Теди Рафаилова и Яна Митева от първата агенция за LinkedIn
маркетинг в България – BookMark.
Емил Колев, Ръководител на производствения център Банкя, част от Кока-Кола ХБК България, разкри пред
младежите как се управлява производство и какви са лидерските качества, които да развият, за да бъдат успешни.
Представянето на приеманите за традиционни професии като химик, агроном, биолог показа развитието, което са
претърпели те под влияние на новите технологии и техники, и провокира любопитството на посетителите. 
Само през първия ден близо 1200 младежи от повече от единадесет училища се срещнаха отблизо с
професионалистите и компаниите, и имаха възможност да задават своите въпроси. 
Съботният ден стартира с препълнена зала, с фокус на разговора някои от най-интересните професии, свързани с
гейминга и посланиците на идеи в социалните мрежи - инфлуенсърите. В разговора с водещ Мартин Кадинов,
който е посветил над 20 години на развитието на гейминг културата и електронните спортове в България, и
участниците Васил Атанасов, Евгени "Gothika_47" Николов и Димо Димов, младежите научиха кои са основните
умения, на които трябва да наблегнат, ако искат да се развиват в областта. Радостина Христова, известна и като
Radostna Mama, даде тон на разговора за професията "инфлуенсър" с Мартина Върбанова, Рада Бонева и
Elizabeth Fame. Те споделиха какво трябва да знае всеки, който е омагьосан от блясъка на безупречното
присъствие в социалните мрежи.
Сред новите професии на Базара бяха и "спасител на храна", представена от Михаела Кафеджийска от Foodobox, и
"разказвач на наука" с Ренета Богданова от Sci-High.
Специално за родителите, които посетиха "Базар на професиите 2022" със своите деца в съботния ден,
организаторите от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН бяха предвидили панел за кариерно
ориентиране за ученици 5-7 клас с Гергана Раковска от Фондация на бизнеса за образованието и ученичката
Диана Андреева, както и консултации за кандидатстване след 7 клас с Красимира Комнева - кариерен консултант в
Център за подкрепа за личностно развитие, кариерно консултиране и консултиране - София. Младежите, които
тепърва пристъпват в света на висшето образование, бяха запознати с рейтинговите системи на университетите,
които могат да бъдат източник на полезна информация за кандидат-студентите и родителите им. 
Заедно с професиите от различните компании и по-любопитните нови такива, посетителите имаха възможност да
се срещнат отблизо с представители на онези професии, без които обществото ни не би било същото и които са
ключови за функционирането му - писател, сценарист, лекар, журналист и добротворец. Емил Минчев, писател на
фентъзи романи, разказа как намира вдъхновение и какво се изисква, за да напишеш роман, а Слави Ангелов
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сподели пред запленената аудитория за пътя си като разследващ журналист, редактор на списание Космос и
сценарист на филми. 
Вторият ден на "Базар на професиите" приключи с разговор на д-р Елена Стефанова, Надя Обретенова и Веси
Деянова, които бяха провокирани от Полина Петкова от TeenStation да разкажат какво ги е довело до кариерния
им избор на лекар, журналист и добротворец, работещ във фондация, кои са водещите за тях принципи, целите,
към които се стремят, и какво осмисля професионалното им ежедневие. 
И през двата дни на Базара имаше зададени много въпроси от децата и младежите за възможности за стаж,
които предлагат компаниите, за да се докоснат те до онези професии, които са видели и провокирали интереса
им. 
Повече от 20 водещи компании участваха със свои щандове, лектори или работилници на Базар на професиите
2022. Сред тях са Асарел Медет, Байер България, ДМ България, Enery Bulgaria, Карго партнерс, Кауфланд
България, Кока-кола ХБК, Лидл България, Овергаз, ТехноЛогика, Солвей Соди, СОФ Кънект, ТЕЦ КонтурГлобал
Марица Изток 3, Фесто Производство, VMWare, Schneider Electric България и Българско школо, Център за подкрепа
за личностно развитие, Кариерно консултиране и консултиране - София. 
Осмото издание на "Базар на професиите" се осъществява с медийното партньорство на Bulgaria ON AIR., Az-
jenata.bg, Dnes.bg, Rabota.bg, BGlobal, b2b Media, Данибон, Аз чета, Сега, БНТ, БНР и Алма Матер ТВ. 

Старт на 20-ото юбилейно издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа". Сумата, събрана от
последното издание на кампанията, достигна 2 455 000 лева.

И тази година инициативата в помощ на нуждаещи се деца, техните семейства и болници от цялата страна е под
патронажа на президента Румен Радев.

Държавният глава ще даде старт на тазгодишната кампания и лично ще обяви темата и целите на юбилейното
издание на "Българската Коледа".

В повече от 130 държави по света днес отбелязват "щедрия вторник"

"Хората се чувстват пълноценни, намират смисъл в своето забързано ежедневие да бъдат полезни за някой друг.
Много хубав празник е "щедрият вторник", каза пред БНР Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация
BCause.

Всеки може да хареса кауза или история, която да подкрепи. Стотици са кампаниите, които ни заобикалят,
отбеляза тя.

"Ние призоваваме да изберете каузата, която ви е на сърце – даване на шанс на деца и бебета, дали е в култура
или образование – нещо, което ще помогне да променим обкръжаващата ни среда, да почувстваме, че даваме
шанс на по-ощетените от съдбата, че талантите са на почит", посочи Баракова в предаването "Преди всички".

Тя е категорична, че "щедрият вторник" е добър повод да се обвържем дългосрочно с някаква кауза.

"Всъщност "щедрият вторник" е ден за светлина върху каузите."

"Дано тази "мания" да правим добро ни завладее", надява се Баракова.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

Заглавие: Започва 20-ото юбилейно издание на "Българската Коледа"

Дата: 29.11.2022 06:04
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Елица Баракова: "Щедрият вторник" е ден за светлина върху каузите

Дата: 29.11.2022 07:37
Медия: Novini.site

Заглавие: Елица Баракова: "Щедрият вторник" е ден за светлина върху каузите

Дата: 29.11.2022 07:06

https://nova.bg/news/view/2022/11/29/392016/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0-20-%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0/
https://novini.site/elitsa-barakova-shtedriyat-vtornik-e-den-za-svetlina-varhu-kauzite/
https://bnr.bg/post/101743318


В повече от 130 държави по света днес отбелязват "щедрия вторник"

"Хората се чувстват пълноценни, намират смисъл в своето забързано ежедневие да бъдат полезни за някой друг.
Много хубав празник е "щедрият вторник", каза пред БНР Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация
BCause.

Всеки може да хареса кауза или история, която да подкрепи. Стотици са кампаниите, които ни заобикалят,
отбеляза тя.

"Ние призоваваме да изберете каузата, която ви е на сърце – даване на шанс на деца и бебета, дали е в култура
или образование – нещо, което ще помогне да променим обкръжаващата ни среда, да почувстваме, че даваме
шанс на по-ощетените от съдбата, че талантите са на почит", посочи Баракова в предаването "Преди всички".

Тя е категорична, че "щедрият вторник" е добър повод да се обвържем дългосрочно с някаква кауза.

"Всъщност "щедрият вторник" е ден за светлина върху каузите."

"Дано тази "мания" да правим добро ни завладее", надява се Баракова.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

Български фонд за жените обявява за втори път Фонд за артистични проекти на жени. Инициативата цели да
повлияе тенденциите, свързани с проблема за репрезентацията на жените в света на изкуството и
неравномерния им достъп до финансови ресурси.

"Извънредно положение / State of Emergency" е наименованието на тазгодишното издание, което кани
художнички от всички сфери на съвременните визуални изкуства да предложат проекти за нови творби,
разглеждащи актуални за обществото ни теми и проблеми. БФЖ окуражава участничките да размишляват над
въпросите, свързани с това кои са най-горещите теми и болезнени проблеми за тях днес, какво предизвиква
чувството им за справедливост и сигурност като жени; как съвременната ситуация се отразява на живота и
изборите им, какво искат да променят и др.

Художничките могат да кандидатстват за стипендия в размер на до 5 000 лв., с която да осъществят проектната
си идея. Крайният срок за подаване на кандидатура е 15 август (понеделник) 2022 г.

Пълната информация за конкурса, допустимите проекти и необходимите документи може да бъде открита на
сайта на Български фонд за жените ТУК.

В ефира на "Нашият ден" Рая Раева и Виктория Петрова от БФЖ коментират изследването на Фонда на тема "
Жените в изкуството" и настоящите инициативи на организацията:

"91% от постоянната експозиция на Националната художествена галерия например е дело на мъже-художници,
а едва 9% на жени. Това е голяма разлика. Става дума за периода от 1989 г. до 2018 г., когато беше направено
проучването.

Тези цифри ни дават материализация на проблема, но е важно да говорим не само за тях, важно е да говорим и
защо жените имат нужда от повече видимост, повече ресурси и достъп до финансиране. Затова направихме този
артистичен фонд за подкрепа на жени артистки.

Две години по-късно надеждата ни е, че по някакъв начин сме успели да повлияем и да подкрепим художничките,
които участваха в първото издание. Да се позиционират, да растат и да се развиват като творци. За жалост
статистиките едва ли са коренно различни. Със сигурност има нужда от събиране на нови данни. Това е доста
трудоемък процес.

Изданието тази година се нарича "Извънредно положение". То е вдъхновено от поредицата от кризи, пред които
се изправя цялото ни общество. Поканихме художничките отново да разгледат най-наболелите проблеми, пред
които се изправяме. Да ни споделят през женската гледна точка кои са най-спешните предизвикателства, с които
трябва да се справим. Кои въпроси ги вдъхновяват да действат и какво биха искали да представят на публиката.

Медия: Българско национално радио

Заглавие: Български фонд за жените ще финансира артистични проекти на жени художнички

Дата: 28.11.2022 12:18
Медия: Българско национално радио

https://bnr.bg/post/101742941/razgovor


Получихме 221 кандидатури, което е двойно на предходното издание. От тях 10 проекта са селектирани - осем
художнички и два колектива.

Двойно по-големият брой е само едно потвърждение колко необходима инициативата и ни кара да мислим, че
усилията ни са насочени в правилната посока.

Художничките имат шест месеца, за да осъществят своите творби. Те ще бъдат представени в обща изложба през
2023 г", споделят организаторките в интервю за БНР.

Чуйте пълния разговор в звуковия файл.

"Извънредно положение" е второто издание на Фонда за артистични проекти на жени на БФЖ.

Пилотното издание на фонда се е провело под наслов "Всичко (ни) е наред" в периода 2019-2020 г. и имаше за
цел да провокира дебат за ролята на жената в изкуството и обществото в съвремието.

Подкрепени са били 9 (от 107 подадени) проектни предложения с общата сума от 30 000 лв. Готовите
произведения са били представени на 3 изложби, открити в един и същи ден, а художничките са получили редица
награди на национално и международни ниво.

Като част от инициативата, БФЖ изпраща запитване до 10 национални галерии в страната и установи, че 91% от
творбите в постоянната експозиция и 78% от самостоятелните изложби в Националната художествена галерия
(НХГ) са дело на мъже. Същевременно само 16% от произведенията във Фонда на НХГ са създадени от жени.

Тези данни довеждат до проучването на кураторката Добромира Терпешева "Къде са жените в цялата картина на
изкуството", в което тя разглежда проблема за неравностойната репрезентация на жените в изкуството в световен
и национален мащаб.

Тазгодишното издание на Фонда за артистични проекти на жени цели да повлияе статистиките, като подкрепи още
повече амбициозни творби.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя местни
неправителствени организации, работещи по правата на жените за постигане на реалната им
равнопоставеност във всички сфери на обществения живот и за премахване на всяка форма на
дискриминация.

Визията на фонда е всички жени и момичета да живеят в справедлив и равноправен свят, в който гласовете
им са чути, а изборите им – зачетени.

Мисията на фонда е да изгражда и развива движението за правата на жените в България чрез мобилизиране
на ресурси на национално и международно ниво.

"Щедрият вторник" е ден, в който се празнува щедростта и дарителството. Това каза за БТА Людмила Атанасова,
директор "Програми за неправителствени организации" във фондация "BCause".

"Щедрият вторник" възниква като антипод на "Черния петък" с намалените цени на стоките. Вместо да пазаруват
за себе си, хората днес могат да се посветят на някоя кауза и да дарят средства на нуждаещите се, коментира
Атанасова. По думите й това е призив и за солидарност.

Дарителството е признак за здравето на едно общество. Даряването увеличава чувството на щастие и
удовлетвореност, смята Атанасова. Тя подчерта, че това е и възможност хората да градят мостове помежду си.

"Щедрият вторник" (Giving Tuesday) е глобална инициатива, която се отбелязва от 2012 г. Чества се в различни
държави по света, като всяка година датата се определя според това кога ще се падне "Черният петък". Фондация
"BCause" е официален партньор за България на движението "GivingTuesday".

Каузите, зад които застават българите

Традиционно най-много се дарява за лечение на хора, за възрастни и деца, отбеляза Атанасова. По думите й, по
време на пандемията от коронавирус е имало много дарителски кампании, сред които най-честите са били за
набиране на средства за болниците. Българите се насочват често и към образователни каузи и такива в сферата
на околната среда, каза Атанасова.

Заглавие: "Щедрият вторник" приканва хората да даряват

Дата: 29.11.2022 10:28
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/368043--shtedriyat-vtornik-prikanva-horata-da-daryavat-za-razlichni-kauzi


Покрай войната в Украйна имаше големи дарителски акции, които вече, за съжаление, са затихнали, отбеляза
също тя.

Фондация "BCause" помага на 22 неправителствени организации да направят своите кампании, които са свързани
с образование, природозащита, за помощ на деца с увреждания или такива под обхвата на резистентен тип грижа,
жертви на домашно насилие и други.

Помощ за дядо на трима внуци

Като част от "Щедрия вторник" фондация "Агапедия България" организира кампания за набиране на средства за
обновяване на къщата на дядо Петър, за да може внуците му – Борис, Хриси и Мария, да посещават дома му по-
често, а впоследствие и постоянно. Преди години съдбата разделя семейството. Децата, които са тийнейджъри,
живеят в център за настаняване от семеен тип към фондацията.

За БТА Иван Иванов разкри, че бащата е починал, а майката не е имала възможност да ги отглежда, като
впоследствие напуска и страната. Той посочи, че, за да се запази конфиденциалност, в историята, която разказват
от "Агапедия" имената на дядото и децата са сменени.

Дядото и внуците му не са прекъснали контакта си, но условията в семейната къща трябва да се подобрят, за да
станат срещите им по-постоянни и за по-дълъг период от време, обясни Иванов. И добави, че дядо Петър е много
скромен човек и отказва помощ, но такава е необходима, за да стане домът му по-сигурен за неговите внуци.
Иванов отбеляза, че финансовите средства са за обзавеждане.

За нас е много важно при възможност децата да поддържат много близка връзка със своите роднини, защото те
имат нужда да знаят своята идентичност и да я съхраняват, коментира той. В случаите, когато има живи роднини,
това е притегателна сила за децата, обясни Иванов.

В сайта Платформата.бг, както и на на DMSbg.com има информация за всички организации, част от кампанията
"Щедрия петък". Всяка една от тях има своята уникална дума за изпращането на смс на номер 17 777.

/ИС/

10-ти юбилеен благотворителен концерт организират танцуващите хора от Клуб за народни танци Моряците,
съвместно с Община Варна и Двореца на културата и спорта. Проявата е под патронажа на кмета на Варна, Иван
Портних. Средствата, събрани от 10-ия юбилеен концерт на Моряците ще бъдат дарени на Фондация "Искам бебе"
в помощ на програмата на Община Варна за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. И още за
проявата разказа главния организатор Силвия Матева:

Всички танцуващи в Клуб за народни танци Моряците, съвместно с Община Варна и Двореца на културата и спорта,
имат удоволствието да Ви поканят да бъдете гости на 10-ия юбилеен концерт на клуба, който ще се проведе на
18.12.2022 г. от 19:30 ч. в зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта, гр.Варна. Концертът ще бъде под
патронажа на кмета на Община Варна Иван Портних, а средствата, събрани от кампанията, ще бъдат дарени на
Фондация "Искам бебе" в помощ на програмата на Община Варна за подпомагане на двойки с репродуктивни
проблеми. На сцената от танците на над 500 души ще оживеят 6 танцови картини от цяла България.

До момента продадените билети са 600, каза още Матева и допълни, че има свободни още 2000 места.
От страна на Фондация "Искам бебе" благодарят за оказаното доверие от страна на "Моряците" и Община Варна.
Фондацията за поредна година е отличник по успешни инвитро процедури в региона. Все повече хората научават и
не се притесняват да търсят подкрепа и информация, категорична бе Валентина Иванова – координатор на
Фондацията за Варна и региона, която се надява поредната благотворителна кампания, подета от танцовия клуб и
община Варна да допринесат за още заченати варненчета.

Заглавие: "Моряците за повече варненчета" в подкрепа на Фондация "Искам бебе"

Дата: 29.11.2022 10:30
Медия: Радио Варна

Заглавие: Panda Labs на WWF с визия за бъдещето на селата

Дата: 29.11.2022 10:26
Медия: Вестник Посредник

https://bnr.bg/varna/post/101743182/moracite-za-poveche-varnencheta-v-podkrepa-na-fondacia-iskam-bebe
https://posredniknews.com/2022/11/29/panda-labs-%D0%BD%D0%B0-wwf-%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0/


Програмата за иновации на WWF – Panda Labs изправи десетки млади хора у нас пред поредното нелеко, но
твърде любопитно предизвикателство. Ентусиазирани ученици, студенти и работещи младежи от цялата страна на
възраст между 15 и 25 години се включиха в хакатона "Бъдещето на селата", където представиха своите идеи за
развитие на селските райони в България.
Събитието се проведе в онлайн формат, а 12-те отбора разполагаха с по-малко от два дни, за да избистрят своите
концепции и да излязат с нестандартни и алтернативни решения по наболели екологични казуси, свързани с
устойчивото развитие на селата. Участниците бяха селектирани специално по няколко критерия, включително да
проявяват интерес към науката, технологиите, иновациите или предприемачеството. Всички те демонстрираха
завидни знания и богато въображение, което им помогна да предложат множество дръзки идеи за това как биха
могли да изглеждат селата на бъдещето.
"Програмата Panda Labs търси следващото поколение иноватори и предприемачи, които създават устойчиви
решения за преодоляване на съвременните екологични предизвикателства. В този смисъл хакатонът имаше за
цел да послужи като импулс за развитието на една изоставаща част от България – селата. Но целта не е просто да
бъдат съживени, а това да се случи по начин, по който хората в тях да живеят по-добре и в хармония със
заобикалящата ги природа", сподели Виктория Табакова, координатор програма "Младежка ангажираност" във
WWF.
За да се представят още по-добре в тази нелека задача, участниците в хакатона получиха подкрепата на
специалисти от света на бизнеса, науката и неправителствения сектор, които споделиха с тях полезна
информация, ценен опит и успешни примери от практиката. Сред лекторите на събитието бяха и експерти от WWF,
които представиха на младежите текущото състояние на селата, изложиха различни перспективи пред тяхното
развитие и подчертаха предимствата на дизайн-мисленето при генерирането на иновативни идеи. С опит от
практиката се включи и Kaufland България, чийто лектор представи успешни примери за устойчиво партньорство с
българските земеделци, като програмата за предварително изкупуване на продукцията от производители на
плодове и зеленчуци.
В края на хакатона идеите бяха оценени от опитно жури на базата на три основни критерия: дали решават реални
екологични проблеми, дали отговарят на зададените казуси, както и според степента им на иновативност и
приложимост. Сред всичките достойни идеи все пак бяха отличени четири отбора победители. Това са:

Отбор "Визия за бъдеще" с решението си за ремонт на пътищата до селата с използване на преработена
пластмаса в полагания асфалт;
Отбор "BioLife" с идея за съживяване и модернизиране на сгради "архитектурни призраци" в селата, чрез
използване на съвременни енергийни решения и екологични строителни методи;
Отбор "Sirius" с предложение за разработване на сензор за защита на растения с вградена слънчева
система, найлонов слой от рециклирани материали и изкуствен интелект;
TIL Innovations с идея за създаване на кутия с домашни и занаятчийски продукти, обобщаваща традициите,
нравите и бита на български села.

Отборите "Визия за бъдеще" и "BioLife" продължават участието си в програмата Panda Labs и ще се включат в
мастър клас, който ще се проведе през януари 2023 г. В рамките на този етап участниците ще доразвият своите
идеи с помощта на лектори и ментори – предприемачи, бизнес лидери и доказани експерти – и ще се състезават
за голямата награда: първоначален капитал в размер на 7 000 лв, с помощта на който отборът победител ще има
шанс да трансформира идеята си в успешна бизнес инициатива.
В началото на ноември се състоя първият от двата тематични хакатона на Panda Labs, посветен на бъдещето на
градовете, който излъчи свежи идеи за преодоляване на модерните екологични предизвикателства в
урбанизираната среда.
Програмата Panda Labs се осъществява от WWF България с любезната подкрепа на Фондация "Америка за
България" и на Kaufland България.

Днес празнуваме #ЩедриятВторник - празник на дарителството и доброволчеството. Ден, в който даряваме,
благодарим на дарителите и празнуваме щедростта.

#ЩедриятВторник дава възможност на бизнеса, благотворителните организации и местните общности да
обединят усилия в подкрепа на важни за обществото благотворителни каузи и да напомнят на хората, че
дарителството е неотменна част от ежедневието ни и начин да използваме парите си, за да променим нечий
живот.

Подкрепете някоя от организациите, които са част от Щедрият Вторник като участници в Акселератор 3 на проект

Заглавие: Празнувай #ЩедриятВторник! Виж още две каузи, които можеш да подкрепиш

Дата: 29.11.2022 13:03
Медия: Giving Tuesday Bulgaria

https://www.givingtuesday.bcause.bg/news/141-praznuvane-stedriyat-vtornik.html


"Информиране, ангажиране, успех". Изберете някоя кауза, която търси помощ в Платформата.бг и DMSbg.com

Ето още две идеи на кого можете да дарите днес или в следващите дни.

Фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве" помага на жените с ендометриоза и репродуктивни проблеми
в България да се ориентират в здравната ни система, да намерят най-доброто лечение за себе си да живеят
пълноценен живот. Правят го чрез информираност, подкрепа и лобиране за промени в съществуващите практики.
Търсят най-добрите практики и ги промотират и правят достъпни за тези, които имат нужда от тях.

Фондацията в момента подготвя най-важната си ежегодна кампания Ендо Март 2023, в рамките на който
организира безплатни профилактични прегледи в цялата страна, организираме пациентска конференция и
информационна кампания. Дарените средства ще им помогнат да осигурят печатни информационни материали в
цялата страна, да увеличиат хората, до които достига кампанията, да повишат качеството на конференцията и да
организират кино прожекция на специализиран филм за ендометриоза.

Как можете да дарите:
По банковата сметка в Първа инвестиционна банка
IBAN: BG35FINV91501217312733
Или чрез epay онлайн или на каса: КИН: 4847882962
За работещите във софтуерните компании, фондацията членува в Global Giving https://www.globalgiving.org/ -
Endometriosis and Reproductive Health Foundation

Фонд "Искам да уча висше образование" на Център "Амалипе"

Амалипе са част от Щедрият Вторник и имат активна дарителска кампания за своя фонд "Искам да уча", чрез който
кандидат-студенти или студенти да могат да кандидатстват за подкрепа и отговаряйки на определени условия, да я
получат.

Ние сме щастливи, че отново можем да помогнем на Център "Амалипе", този път чрез Щедрият Вторник.
Призоваваме всеки, който има възможност, да стане част от мисията им – да помогнем на нуждаещ се младеж да
сбъдне мечтата си за висше образование!. Образованите хора са уважавани и ценени в обществото. Образованите
хора мислят различно. Образованите хора различават доброто от лошото и се стремят към него. Образованите
хора помагат на себе си и на околните, за да се справят с предизвикателствата на съвременния динамичен свят.
Нека да помогнем днес и сега, защото бъдещето е в образованите деца!

Ако и ти искаш да помогнеш, ето как може да го направиш!

Чрез паричен превод на банкова сметка:
Банка: Обединена българска банка
Адрес на банката: В. Търново 5000, ул."Васил Левски" 29А
Bank code/SWIFT:/ Банков код: UBBSBGSF IBAN: BG71 UBBS8002 1043297030
Титуляр на сметката: ЦМЕДТ "Амалипе"
Основание: Фонд Искам да уча

DMS номер – очаквайте сроко!
На Платформата/ Platformata.bg

Всяка помощ, без значение колко е голяма, е от значение. Всеки лев ще помогне за по-доброто бъдеще на
младежите на България, които имат нужда от подкрепа, за да сбъднат мечтите си.

Фондация "Елизабет Костова" отбеляза своя 15-годишен рожден ден с множество инициативи и церемония по
връчване на наградата за превод "Кръстан Дянков". Подробности за събитието пред Радио София разказа
Виолета Радкова, директор на фондация "Елизабет Костова". 12 години фондацията има партньорство с
американско издателство, като до момента на американския пазар са издадени 8 романа от български автори.

"Open letter box имат най-големия каталог, най-голямата българска колекция в света. Няма друго англоезично
издателство, което да е издало 8 романа. Това може да звучи незначително, но за един малък език, какъвто е
българският е наистина голям успех да излезе на възможно най-големия пазар, в който само 3% от издаваната
литература е преводна", отбеляза Радкова.

Авторите, чиито книги са издадени са Милен Русков, Захари Карабашлиев, Ангел Игов, Албена Стамболова, Георги
Тенев, Христо Карастоянов и Наталия Делева. В началото на ноември 2022 г. е приключил конкурсът за къс разказ

Заглавие: 15 години литературни мостове между България и света отпразнува фондация "Елизабет Костова"

Дата: 29.11.2022 13:20
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101743577/15-godini-literaturni-mostove-mejdu-balgaria-i-sveta-otpraznuva-fondacia-elizabet-kostova


"Литература в движение", като в него са се включили както утвърдени автори, така и дебютиращи.

За 15-ти път предстои церемония по връчване на награда за превод "Кръстан Дянков", като тази година
получените номинации са 25.

"Една наша задача в следващата година и оттук насетне ще бъде да стимулираме издателствата да номинират
своите преводачи и изданията, които те издават, защото преводачите имат нужда техния труд да бъде признат",
сподели Радкова.

Тя призова българските автори да се интересуват какви теми вълнуват техните чуждестранни колеги, вместо да
залагат на автовглъбяване и завръщане към миналото в сюжетите, които създават.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Тази събота, 26 ноември, се проведе благотворителният бал на Лайънс клуб – Панагюрище "Златна панагюрска
есен 2022". Благородната инициатива мина под надслов "Бъдеще за нашите деца", като събра 11 500 лв., с които
ще се подпомогнат ученици и студенти в неравностойно социално положение.

За събитието бяха пристигнали членове на Лайънс клубове от страната, паст дискрит управителите Захар Марогло,
Марин Филин, Момчил Корназов, вторият вице дистрикт управител д-р Любомир Димитров. Гости на събитието бяха
и заместник-кметът на община Панагюрище Галина Матанова, заместник-кметът на община Стрелча Васил
Кацаров, членове на Ротари клуб – Панагюрище, Сдружение на преприемачите – Панагюрище, Лео клуб –
Панагюрище и панагюрски медии.

Още преди официалния старт на събитието, вниманието на гостите бе привлечено от колоритните полички на
Магазин за надежда, където организаторите бяха подготвили различни сладки изкушения носещи духа на
идващите коледни празници. Там бяха подредени и фотографии на д-р Тодор Бургуджиев и д-р Николай Николов,
както и картини – също част от благотворителния базар.

Бе прожектиран кратък филм за панагюрския Лео клуб. След това президентът на Лайънс клуб – Панагюрище д-р
Катя Симеонова отправи поздрав към всички присъстващи, с което даде официален старт на събитието. Тя
припомни целите, към които се стреми организацията, като сподели, че в момента Лайънс клуб – Панагюрище, в
партньорство с Община Панагюрище, работи по социален проект за подкрепа на деца на улицата. Д-р Симеонова
благодари на фирмите, дарили предметните награди за благотворителната томбола.

Емоционален поздрав към присъстващите отправи и зам.-кметът Галина Матанова.

Вторият вице дистрикт управител д-р Любомир Димитров прочете писмо от международното ръководство на
Лайънс, което отличава Илия Анчев, член на панагюрския клуб.

Талантите на от Школата по поп и джаз пеене "Евгени Зумпалов" към ЦПЛР – Панагюрище – Надежда Ковачева,
Стойко Шопов, Румяна Узунова, Валерия Николова и Мария Димитрова, предизвикаха много емоции със своите
изпълнения по време на благотворителното събитие.

Част от събитието бе и една изненада – торта и подарък получи Радка Семова, която в същия ден празнуваше
своя рожден ден.

Почетният знак "Ангелски криле", учреден от Лайънс клуб – Панагюрище в памет на д-р Дора Шишкова и инж.
Тодор Стоицев, беше връчен на Тони Данкова. Наградата носи посланието "Предай нататък!". Тя е сребърно
украшение и парична сума, която Данкова ще дари на семейство от Панагюрище в неравностойно социално
положение.

Източник: vreme2001.com

Заглавие: 11 500 лв. за ученици и студенти в неравностойно положение събра благотворителният бал на
Лайънс клуб

Дата: 29.11.2022 14:08
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

Заглавие: Фондация "Нашите недоносени деца" набира средства за психологическа помощ на родители

Дата: 29.11.2022 15:07
Медия: Българска телеграфна агенция
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Фондация "Нашите недоносени деца" набира средства за психологическа помощ на родители. Това съобщиха за
БТА от фондацията. От "Нашите недоносени деца" оказват психологическа подкрепа на родители на недоносени
бебета, на родители на деца с увреждания, както и на родители, претърпели загуба, каза Моника Златанова, член
на Управителния съвет на фондацията. От началото на тази година психологическа подкрепа са получили 70
семейства. По думите на Златанова средно на месец са необходими около 3800 лв., за да може да се осигури
психологическата подкрепа на родителите.

Желаещите да дарят може да го направят чрез кратко съобщение на номер 17 777 с текст DMS RODITEL или по
банков път с основание "Дарение психологическа подкрепа". Банковата сметка е публикувана на сайта на
фондацията, в секция "Как да помогна?".

Всяка година в страната ни се раждат над 6500 недоносени бебета, припомниха от фондацията. Днес се
отбелязва "Щедрият вторник" - ден, в който се дарява и празнува щедростта. "Giving Tuesday" е глобална
инициатива, която се появява в САЩ през 2012 г. като реакция спрямо Черния петък и купуването на твърде много
излишни вещи, и дава възможност да се обединят усилията в подкрепа на важни за обществото благотворителни
каузи.

/ВД/

29 ноември, Щедрият вторник
бТВ, Преди обед. Валерия Скимици разговаря с Елица Бaракова, изпълнителен директор на Фондация BCause.
Представяне на една от каузите, които можем да подкрепим - Живот със синдром на Даун.

29 ноември, Щедрият вторник
БНТ, 100% будни. В предаването гостуват Гергана Павлова, Специалист "Комуникации" във Фондация BCause, и
актрисата Йоанна Темелкова, която е посланик на добра воля на кампанията "Щедрият вторник".

ноември 2022
Code Health TV, Healthy Morning
Гергана Павлова, Специалист "Комуникации" във Фондация BCause, разказва за инициативата Щедрият вторник.

- - - - - - - #GivingTuesday - - - - - - -

/КРОСС/ Kaufland България и дарителската платформа DMS започват поредно издание на съвместната си
дарителска кампания под мотото "ДАРИ - малкото за теб е безценно за други". От 1 декември 2022 г. до 15 януари
2023 г. във всички хипермаркети Kaufland в страната ще бъдат разположени дарителски кутии, в които клиентите
на компанията могат да даряват средства за хора, нуждаещи се от лечение и с активни кампании в DMS.

Първото издание на "ДАРИ" се реализира през 2021 година, в отговор на многобройните клиентски запитвания за
разполагане на дарителски кутии за събиране на средства за лечение. За да осигури равнопоставеност и
обективност в избора на кампаниите, които клиентите подкрепят, както и прозрачен процес на дарителство,
Kaufland стартира инициативата с дарителската платформа DMS. Кутиите се разполагат два пъти в годината -
преди Великден и Коледа, и събраните в тях средства се разпределят между всички активни кампании за лечение
в DMS. В изданията на "ДАРИ" до момента са събрани близо 95 хиляди лева.

DMS се администрира и управлява от Български дарителски форум и фондация "BCause - в помощ на
благотворителността ". Платформата работи от 2007 г. като единен дарителски номер за набиране на средства със
SMS-и и посредством онлайн дарения. Чрез кампанията "ДАРИ" Kaufland разшири възможностите за дарение на

Заглавие: #ЩедриятВторник в медиите

Дата: 29.11.2022 16:03
Медия: Giving Tuesday Bulgaria
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място в своите обекти.

Това е вторият най-смъртоносен рак у нас

Досега в България не са провеждани кампании за скрининг за рак на дебелото черво, въпреки многократните
апели от страна на специалисти. Това коментира в предаването "Директно" Проф. Д-р Галина Куртева, началник
на Клиниката по химиотерапия в УСБАЛО, София.

Скринингът дава много високо ниво на контрол над заболяването, а методът е евтин, достъпен и лесен за
изпълнение, подчерта тя.

"Идеята на скрининга е да установи ранното откриване, когато заболяването е лечимо и не се изисква толкова
финансов ресурс, колкото за заболяване в авансирал стадий", обясни проф. Куртева.

500 хил. лева инвестира в кампанията Фондация "Лъчезар Цоцорков". Причината – ранната диагностика,
хващането на заболяването възможно най-рано, когато още може да бъде лечимо и подобряването на качеството
на живот на хората, каза Елена Джамбазова от фондацията.

"Ние имаме и една много по-лична причина да правим това. Вдъхновителят и патронът на нашата фондация,
покойният проф. Лъчезар Цоцорков. Не успява да се пребори с това заболяване и неговите наследници биха
искали да променят съдбата на много други хора и семейства", разказа тя.

Към момента кампанията е достъпна само в София, но плановете на организаторите са тя да прерасне в
национална.

Настоящият скрининг обхваща хората на възраст между 50-74 години.

Изследванията за рак на дебелото черво трябва да се правят поне веднъж годишно, за да могат да се хванат
всички наченки на заболяването, категорична е още проф. Куртева.

Безплатното тестване за заболяването ще продължи до края на тази година, подчерта Джамбазова.

Пълната информация за начините и локациите, където се провеждат изследванията, може да бъде намерена на
www.testvai.bg и на телефон 0800 155 80.

Вижте целия разговор във видеото.

За седма година Национален конкурс "МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ" дава възможност на ученици да осъществят свои
проекти с благотворителни дейности! 
Тази година отново увеличаваме подкрепата си - 7 проекта ще бъдат победители и ще получат финансиране: 

1-во място 1500 лв.;
2-ро място 1200 лв.; 
3-то място 1000 лв.; 
4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв. 

Новата категория "Иновативно предприемачество с кауза" ще получи 1200 лв. финансиране.

15 проекта ще бъдат класирани на полуфинал.
Екипите на всички 15 проекта ще имат обучение "Управление, комуникация и финансова отчетност на
проекти" в три отделни модула в един съботен ден и ще доразвият проектите с помощта на ментори и
експерти.
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Всеки от 15-те проекта ще се представи пред журито ни с кратко - до 3 минути видео, с което да докаже, че
каузата е благородна и значима.

Темите: каузите на проектите нека отговарят на една от трите зададени теми

Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда
Съхраняване на музикалното наследство на България
Екология /опазване и грижа за околната среда/
Иновативно предприемачество с кауза

Срок на кандидатстване: 10-и януари 2023 г.
Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от февруари до юни. 
Как се кандидатства в конкурса? 
Прочетете всички условия и изисквания, публикувани в сайта на фондацията и изтеглете и попълнете формуляр с
12 въпроса и декларации, прочетете повече ТУК
Национален конкурс "Млад Благотворител" се реализира в партньорство и с подкрепата на "ЗД Евроинс България"
АД!
Снимките в тази публикация са от победители в конкурса "Млад Благотворител" от предходни години. Тези ученици
направиха чудеса в: гр.Бургас, гр. Ямбол и гр. Дулово. 

Как животните помагат на хората и какво е куче терапевт – това разказва четвъртото образователно видео,
реализирано от фондация "Четири лапи" и платформата "Уча. се". То представя историята на Смайли, Шоко и Кая.
Трите кучета са част от проекта "Животни помагат на хората", който цели да промени нагласата към бездомните и
безпородни животни, като покаже каква важна роля могат да имат в живота ни, отбелязват от "Четири лапи".
Смайли, Шоко и Кая са пример, че всяко бездомно куче има потенциала да бъде прекрасен домашен любимец. С
тяхна помощ децата се учат как да общуват с кучета и придобиват важни знания за грижата за тях, коментира
Росица Рачева, ръководител на проекта. 
Във видеото се посочва, че кучетата терапевти могат да бъдат в помощ на хора с различни физически и психични
проблеми, например на деца с проблеми с говора. Тези кучета обаче не бива да се бъркат с кучетата за незрящи
хора, посочват специалистите.
Предишните образователни видеа бяха посветени на грижата към домашните любимци, за намаляване на
популацията на бездомните котки, както и за Парка за мечки – Белица.
От "Четири лапи" коментират, че видеата са възможност да се привлече вниманието на децата и младежите, които
да бъдат увлечени по темите за хуманното отношение към животните. 
"Вярваме, че подобни интерактивни похвати, превръщат младите граждани в по-осъзнати и емпатични хора на
бъдещето", отбеляза Деница Славова, ръководител на отдел "Комуникации" на фондацията. 

Следвайки своята политика за устойчиво развитие и целта за постигане на нулев отпечатък върху околната среда,
от 1 декември Fibank (Първа инвестиционна банка) започва да заменя всички свои физически дебитни и кредитни
карти с нови, изработени от напълно рециклируем материал. По този начин пластиките ще могат да бъдат изцяло
преработвани и да получават нов живот, след като изтече срокът на тяхната валидност.

Освен екосъобразния материал, от който са изработени, картите ще имат и изцяло нов облик. За поредна година
Fibank застава зад идеята за устойчиво развитие, посредством подпомагането на научни разработки за запазване
на българските сортове плодове и зеленчуци. Ето защо и в дизайна на новите карти са преплетени изображенията
на типично български сортове. По този начин банката иска да подпомогне Целите за устойчиво развитие и Плана
за устойчивост на Обединените нации, в който има специален фокус върху една от 17-те цели, а именно – върху
географското биоразнообразие, водещо до намаляване на въглеродния отпечатък и вредата върху природата от
използването на пестициди.

За да се постигне тази цел, във всеки един клон или офис на Първа инвестиционна банка в цялата страна,
клиентите ще открият специални кутии, в които могат да оставят техните невалидни вече карти. Банката ще ги
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събере и предаде за сепариране изцяло за нейна сметка.

За всяка преиздадена или издадена нова карта в периода от 1 до 31 декември 2022 г., Fibank ще дари по един лев
на Селскостопанската академия, с цел подпомагане на тяхната дейност.

Фондация "Нашите недоносени деца" набира средства за психологическа помощ на родители. Това съобщиха за
БТА от фондацията. От "Нашите недоносени деца" оказват психологическа подкрепа на родители на недоносени
бебета, на родители на деца с увреждания, както и на родители, претърпели загуба, каза Моника Златанова, член
на Управителния съвет на фондацията. От началото на тази година психологическа подкрепа са получили 70
семейства. По думите на Златанова средно на месец са необходими около 3800 лв., за да може да се осигури
психологическата подкрепа на родителите. 
Желаещите да дарят може да го направят чрез кратко съобщение на номер 17 777 с текст DMS RODITEL или по
банков път с основание "Дарение психологическа подкрепа". Банковата сметка е публикувана на сайта на
фондацията, в секция "Как да помогна?".
Всяка година в страната ни се раждат над 6500 недоносени бебета, припомниха от фондацията. Днес (бел.ред 29
ноември) се отбелязва "Щедрият вторник" - ден, в който се дарява и празнува щедростта. "Giving Tuesday" е
глобална инициатива, която се появява в САЩ през 2012 г. като реакция спрямо Черния петък и купуването на
твърде много излишни вещи, и дава възможност да се обединят усилията в подкрепа на важни за обществото
благотворителни каузи. 

От 1 декември ФАНТАСТИКО се присъединява към кампанията "Подкрепи отбора на бъдещето – Децата на
България", като клиентите на веригата ще имат възможност да направят дарение в подкрепа на каузата

01 декември 2022 г., София – За трета поредна година ФАНТАСТИКО, заедно със своите клиенти и служители, си
партнира с УНИЦЕФ в подкрепа на децата на България. Този път двете организации обединяват усилия в
кампания за сигурна училищна среда и превенция на тормоза и насилието в училище.

Инициативата стартира на 1 декември 2022 г. и ще продължи до 4 януари 2023 г., като ще обхване всички 45
супермаркета ФАНТАСТИКО. В периода на кампанията клиентите на веригата ще имат възможност да направят
дарение в размер на 1 (един) лев или по-голяма сума на касите при заплащане на закупените от тях стоки.
Дарението ще бъде отразено с отделна позиция в касовия бон. Ако някой посетител желае само да дари сума за
каузата, също може да го направи на каса, без да пазарува в магазина, като срещу дарената сума ще получи касов
бон. Събраните средства ще подкрепят качественото разрастване на дългосрочната програма на УНИЦЕФ
"Стъпки заедно към училище без насилие", която се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и
науката, с активното участие на цялата училищна общност, надграждайки добрите практики и съществуващия опит
в страната.

Според последното национално представително проучване на УНИЦЕФ за насилието над деца (Coram
International - 2021), над 1/3 от децата в България са били подложени на унижение или обиди в училище, докато 1
от всеки 6 деца е споделило, че е било подложено на физическо насилие в училище. За да се адресира това
сериозно предизвикателство, са нужни координирани действия между училищните ръководства, педагогическия и
помощен персонал, децата, родителите и местната общност, каквато е и същината на програмата на УНИЦЕФ
"Стъпки заедно към училище без насилие".

"Училищният тормоз и несигурната училищна среда са една от причините за ранно отпадане от образователната
система, намаляване на посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците и имат значими социално-
икономически ефекти. А знаем, че образованието е от ключово значение за последваща професионална
реализация на всеки човек и просперитета на обществата. Благодаря на ФАНТАСТИКО, че са верен партньор и за
поредна година подкрепят отбора на бъдещето – децата на България!", заяви Кристина де Бройн, представител на
УНИЦЕФ в България.

"Децата и образованието винаги са били приоритет за нас. Всяко дете трябва да може да посещава училище,
където да се развива в сигурна и подкрепяща среда. Благодарим на УНИЦЕФ за това, че полага усилия да
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обединява усилията на всички, които са част от училищния живот по тази толкова важна тема. Общата ни цел е
децата да бъдат спокойни и щастливи в училище, за да бъдат успешни и в образователния процес", заяви от името
на ФАНТАСТИКО изпълнителният директор на компанията Светослав Гаврилов.

До този момент по програмата "Стъпки заедно към училище без насилие" близо 3000 ученици от 1-12 клас взеха
участие в работилници за развиване на социално-емоционални умения (управляване на емоциите, разрешаване
на междуличностни проблеми и др.), като част от учениците преминаха специално обучение за "миротворци", за да
помагат на свои връстници. В допълнение над 160 педагогически специалисти бяха обучени за прилагане на
възстановителни подходи в училище, като бяха подкрепени и с тренинги за превенция на професионалното
прегаряне. По програмата бяха проведени и обучения, насочени към системна работа за подобряване на
взаимодействието с всички родители или работа с родител/и при кризисна ситуация, като над 500 родители се
включиха в тематични родителски срещи и общностни събития.

За Търговска верига ФАНТАСТИКО

Търговска верига ФАНТАСТИКО е българска семейна компания, основана през 1991 г. Компанията управлява 45
супермаркета и е работодател на над 3000 служители. Благодарение на модерната си визия, качеството на стоки
и услуги, богатия асортимент и доброто обслужване, веригата е сред водещите компании за продажба на
бързооборотни стоки. Компанията е силно ангажирана с различни социални каузи в областта на образованието,
здравеопазването, културата, уязвими деца и възрастни.

За УНИЦЕФ

УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им
да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ – за всяко дете!

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

За трета поредна година ФАНТАСТИКО, заедно със своите клиенти и служители, си партнира с УНИЦЕФ в
подкрепа на децата на България. Този път двете организации обединяват усилия в кампания за сигурна училищна
среда и превенция на тормоза и насилието в училище.

Инициативата стартира на 1 декември 2022 г. и ще продължи до 4 януари 2023 г., като ще обхване всички 45
супермаркета ФАНТАСТИКО. В периода на кампанията клиентите на веригата ще имат възможност да направят
дарение в размер на 1 (един) лев или по-голяма сума на касите при заплащане на закупените от тях стоки.
Дарението ще бъде отразено с отделна позиция в касовия бон. Ако някой посетител желае само да дари сума за
каузата, също може да го направи на каса, без да пазарува в магазина, като срещу дарената сума ще получи касов
бон. Събраните средства ще подкрепят качественото разрастване на дългосрочната програма на УНИЦЕФ
"Стъпки заедно към училище без насилие", която се изпълнява съвместно с Министерството на образованието и
науката, с активното участие на цялата училищна общност, надграждайки добрите практики и съществуващия опит
в страната.

Според последното национално представително проучване на УНИЦЕФ за насилието над деца (Coram
International - 2021), над 1/3 от децата в България са били подложени на унижение или обиди в училище, докато 1
от всеки 6 деца е споделило, че е било подложено на физическо насилие в училище. За да се адресира това
сериозно предизвикателство, са нужни координирани действия между училищните ръководства, педагогическия и
помощен персонал, децата, родителите и местната общност, каквато е и същината на програмата на УНИЦЕФ
"Стъпки заедно към училище без насилие".

"Училищният тормоз и несигурната училищна среда са една от причините за ранно отпадане от образователната
система, намаляване на посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците и имат значими социално-
икономически ефекти. А знаем, че образованието е от ключово значение за последваща професионална
реализация на всеки човек и просперитета на обществата. Благодаря на ФАНТАСТИКО, че са верен партньор и за
поредна година подкрепят отбора на бъдещето - децата на България!", заяви Кристина де Бройн, представител на
УНИЦЕФ в България.

"Децата и образованието винаги са били приоритет за нас. Всяко дете трябва да може да посещава училище,
където да се развива в сигурна и подкрепяща среда. Благодарим на УНИЦЕФ за това, че полага усилия да
обединява усилията на всички, които са част от училищния живот по тази толкова важна тема. Общата ни цел е
децата да бъдат спокойни и щастливи в училище, за да бъдат успешни и в образователния процес", заяви от името
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на ФАНТАСТИКО изпълнителният директор на компанията Светослав Гаврилов.

До този момент по програмата "Стъпки заедно към училище без насилие" близо 3000 ученици от 1-12 клас взеха
участие в работилници за развиване на социално-емоционални умения (управляване на емоциите, разрешаване
на междуличностни проблеми и др.), като част от учениците преминаха специално обучение за "миротворци", за да
помагат на свои връстници. В допълнение над 160 педагогически специалисти бяха обучени за прилагане на
възстановителни подходи в училище, като бяха подкрепени и с тренинги за превенция на професионалното
прегаряне. По програмата бяха проведени и обучения, насочени към системна работа за подобряване на
взаимодействието с всички родители или работа с родител/и при кризисна ситуация, като над 500 родители се
включиха в тематични родителски срещи и общностни събития.

За Търговска верига ФАНТАСТИКО
Търговска верига ФАНТАСТИКО е българска семейна компания, основана през 1991 г. Компанията управлява 45
супермаркета и е работодател на над 3000 служители. Благодарение на модерната си визия, качеството на стоки
и услуги, богатия асортимент и доброто обслужване, веригата е сред водещите компании за продажба на
бързооборотни стоки. Компанията е силно ангажирана с различни социални каузи в областта на образованието,
здравеопазването, културата, уязвими деца и възрастни.

За УНИЦЕФ
УНИЦЕФ работи в 190 страни и територии. Спасяваме живота на децата. Отстояваме техните права. Помагаме им
да реализират потенциала си. И никога не се предаваме. Защото сме УНИЦЕФ - за всяко дете!

Четвъртата годишна среща на Фонд Активни граждани събра в София организации бенефициенти, изпълняващи
проекти по Фонда. Темата на срещата тази година бе "Ролята на гражданските организации за борба с
дезинформацията и за подобряване на медийната грамотност".

Срещата откри Изпълнителният директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна
Николова.

"Кризите през последните години се редуват една след друга, минахме през здравната, все още минаваме през
политическата криза, сблъскваме се и с трудностите и последствията от войната в Украйна. За всичкото това
време гражданските организации, на които вие сте представители, останахте на първа линия и вие успяхте да
дадете важен, бърз, навременен отговор на нуждите на гражданите и на хората, които по една или друга причина
бяха поставени в уязвима ситуация. Фонд Активни граждани България беше един от малкото инструменти за
подкрепа на тези граждански организации". Илияна обобщи и част от резултатите: "За това време ние
организирахме 6 конкурса за финансиране, получихме 1013 проектни предложения от 111 населени места в
страната.

Илияна Николова, ФРГИ

"Избрахме темата за дезинформацията по три причини. Първо: тя засяга всички. Тя оказва влияние върху
цялостната среда, в която функционираме, върху общностите, с които работим и в организациите, в които
работим", каза при откриването на срещата Георги Стойчев, изпълнителен директор на Институт Отворено
общество – София. "Втората причина да се спрем на тази тема е, че тя е приоритет в рамките на Фонд Активни
граждани. А третата е , че България е най-уязвимата от страните членки на ЕС по отношение на дезинформацията
и разпространението на фалшиви новини", каза още Стойчев. По-късно думите му бяха подкрепени от Марин
Лесенски, който представи данните от последното изследване на Индекса на медийната грамотност, разработван
от Институт Отворено общество – София.

32% от присъствалите на срещата организации се занимават с борба с дезинформацията, а близо 70 на сто – за
подобряване на гражданското образование. Това показват данните от проведената анкета сред бенефициентите,
които представи Елица Маркова, програмен мениджър на Фонд Активни граждани България. Същевременно
около 90% от анкетираните оценяват като "по-скоро неефективни" или "изцяло неефективни" регулациите и
институциите в България при противодействието на фалшивите новини и дезинформацията.

На ролята на регулаторните органи в борбата срещу дезинформацията беше отделено специално внимание от
Пролет Велкова (СЕМ), Александър Кашъмов (Програма за достъп до информация) и Никола Тулечки (Сдрежение
Данни за добро).

По време на срещата няколко организации представиха инициативи, по които работят в тази сфера. Мария
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Черешева говори за проекта "Наука и журналистика заедно срещу инфодемията", който се осъществява от
Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България), Norsensus Mediaforum, Норвегия,
Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и Асоциацията за
кариерно развитие и обучение (АКРО). Димитър Вацов представи констатациите от изследването на Фондация за
хуманитарни и социални изследвания – София "Колко обществени са обществените медии", а Стояна Георгиева
(Фондация Инфо спейс) - за образа на публичните институции през призмата на фактологичната проверка.

Своите проекти представиха и Петър Кънчев от Коалиция за медийна грамотност, Любов Панайотова от Фондация
Европейски институт и Александър Куманов от Фондация "Четиридесет и две".

Пълен запис от годишната среща на Фонд Активни граждани България може да бъде видян на страницата на
Фонда във Фейсбук - https://www.facebook.com/activecitizensfund.bg/

За журналиста Благой Цицелков бих казала, че е късметлия, защото Съдбата му е отредила да работи това, което
обича по наследство и да сбъдва мечтата си да пътува по широкия свят. Или казано накратко, той е журналист по
призвание и пътешественик по душа.

От малцината репортери е, които с днешна дата, като съобщават новината веднага печелят доверието на
зрителите, и то без да търсят помпозни думи и фрази, и без да се държат сякаш току-що са репетирали пред
огледалото. За пореден път това си пролича преди малко повече от седмица, когато намериха изгубилият се
Сашко от Перник. Благой беше живата връзка на НОВА ТВ от "Пирогов" и трябва да ви кажа, въпреки пестеливата
информация, която беше получил от лекарите, неговият репортаж успя да хване за гърлото от вълнение много
телевизионни зрители, защото репортерът с огромна доза човещина разказа за състоянието на детето без да
влага подтекст или доза съмнение за случилото се със Сашко, което някои колеги дори и в този толкова изпълнен
с вълнение ден, не пропуснаха да "овкусят" репортажите си с щипка съмнение или недоверие и в това как е
намерено детето.

Журналистът признава, че е работохолик и винаги, докато обикаля света, мисли как да покаже на зрителите
интересните сюжети, на които попада.
За своята работа Благой Цицелков е носител на десетки журналистически отличия. Сред тях са наградите от
Съюзът на българските журналисти (2017 и 2019 г.), фонд "Валя Крушкина", за документалната поредица "В
търсене на Камен" е носител на специалната награда на фестивала "Българската Европа 2015", както и на приза
"Скритото добро" на Столична община за 2016 г., и на "Достойните българи 2017". Благой Цицелков е и носител на
отличието от конкурса "Журналистика за хората", организиран от фонд "Валя Крушкина".

От май 2021 г. Благой Цицелков е избран за член на УС на СБЖ.

От септември тази година той работи и за фондация "Лъчезар Цоцорков", като мениджър на направление
"Образование". Основният му фокус е насочен върху темата за медийната грамотност.

Благой беше така любезен да приеме поканата и да гостува на сайта на СБЖ, за да сподели какво мисли за
българската журналистика с днешна дата и кои са основните и полезни приоритети и идеи, които биха били важни
за СБЖ като неправителствена организация.

Нека започнем нашия разговор с това, че за теб журналистиката е шанс да сбъднеш детските си мечти и то при
положение, че си наследил професията си от родителите си? Ти сам ли реши да тръгнеш по техните пътеки или те
ти дадоха насока да сбъднеш това желание, Благой?

Реших го сам, беше вътрешен порив. Вкъщи имахме една видеокамера, свързвах я с телевизора в хола и предавах
от моята стая. Измислях си тема, гост, имах декор… Понякога майка ми влизаше в ролята на "събеседник". Бил
съм много малък - 7-8 годишен. От една страна ми беше интересно технически, че мога да свържа камерата с
телевизора, а от друга това да "правя" телевизия. Родителите ми бяха верни на писаното слово. После всичко се
случи от самосебе си. Получих награда от конкурс за есе. Тя беше участие в православен лагер за рисуване на
икони и там дойде екип на едно детско предаване в TV7, за да направят епизод за мен. Бях на 13 години. И някак
се харесахме - те ме взеха в екипа си и станах водещ на детско предаване. Това беше през 2006 година. Вкъщи
просто го съобщих, нямаше обсъждане, (смее се) сега 16 години по-късно правя едно и също - разказвам истории
от екрана.

Самият се определяш като журналист по призвание и пътешественик по душа. Това помага ли ти в
репортерството?
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Репортерът е пътешественик. Журналистика не се прави на "жълтите павета" и винаги съм вярвал в това. Пътувал
съм много, бил съм в стотици градове и села - само така можеш да видиш истинската България. От една страна с
радост откривам предприемчиви българи, които правят бизнес, борят се и им се получава, а от друга, с тъга в очите
срещам заклещени в сивотата хора, които не могат да изплуват. Може би искат, но са забравили как. Покрай
работата ни за "Темата на NOVA" с оператора Росен Илиев открихме родопското село Орехово, където борейки се
сякаш с вятърни мелници, един наш учен - Емил Тихолов изобретява вода със злато, с аромт на рози. Можем да си
ги купим в Дубай, Катар, пият я принцове, но я няма в българските магазини. В неговата история можем да чуем за
битката с мафията, за липсата на хора, с които да работи. По малко от всичко онова, което ни пречи да се развием
или по-скоро да се върнем към онзи български устрем, типичен в края на ХІХ и началото на ХХ век.

Разкажи повече за страстта ти да пътуваш и къде ти беше изненадващо да попаднеш, и кои срещи си запазил
завинаги в спомените си?

От дете мечтая да пътувам. Запленяваха ме разказите на дядо ми, който като треньор на националите по лека
атлетика беше обиколил целия свят. В годините, когато България е затворена за външния свят, той се беше
докоснал до множество култури. Другия ми дядо също е пътувал много, строейки мостове и инфраструктура в
Африка. Родителите ми също. И така започнах и аз, на чисто, при отворени граници. Имах щастието да посетя
десетки държави. Пазя топли спомени от къде ли не. Бяхме в Южна Корея с колеги, като част от делегация на
СБЖ, но имах за всеки случай камера със себе си. Нямах намерение да правя филм. Първото ни сядане в един
ресторант се оказа съдбовно, имаше нещо специално … едни пхенянски студени спагети. Е, зачудих защо Сеул
предлага такова ястие. Отговорът се оказа прост - бегълци от Северна Корея основали ресторант, който днес
всички наричат "посолството на Северна Корея в Южна Корея". А въпросните спагети се оказаха ключови за
дипломацията. Лидерите на Северна и на Южна Корея ядоха точно тези пхенянски студени спагети в първите си
преговори за мир. Това се превърна в 30 минутен филм.

Що за човек си? Едно на ръка е, че си талантлив, за което говорят твоите отличия. Но коя е движещата ти мисъл и
за какво мечтаеш? Изобщо в репортерството мечтите имат ли място, или само трябва "хладен ум и горещо сърце",
които да помагат при "нищенето" на заплетените ситуации, с които се срещаш непрекъснато?

О, що за човек съм! Ще ти посоча мнозина, които да попиташ. Движещата ми сила е да разбирам причинно-
следствената връзка в нещата, които ни се случват. Не приемам нещата просто така, а винаги търся отговори.
Истината е, че съм много премерен и хладен в работата си, освен репортер съм бил и продуцент на сутрешен блок
и новини, тогава ако нямаш хладен ум, можеш да се закопаеш за секунди. Същото е и на терен, когато отразяваме
бедствия, протести, тежки катастрофи или брутални случаи на насилие. В тези моменти се дистанцирам от
случката. Не харесвам, когато репортер с треперещ глас ми съобщава и без това кофти новина. На границата с
Украйна, когато виждах стотици възрастни жени да изпращат дъщери и внуци и да се прибират в родината си, си
позволих да бъда по-емоционален и във финала на живата си връзка да говоря от първо лице. Има такива
изключителни моменти, в които е трудно да се дистанцираш.

Според теб какви качества трябва да притежава добрият журналист в съвременния свят като подготовка, характер,
знания?

Може би трябва да питаш някой добър журналист (усмихва се). Но ти каза: "подготовка". Един журналист трябва да
има подготовка, да е чел, да е информиран, да следи процесите. Никога не съм вярвал в тезата: "О, това не ми е
ресор". Един политически репортер трябва да е достатъчно адекватен, когато е на "мой" терен и попадне при
пострадалите в катастрофа или по време на църковна служба, както и аз когато по изключение отразявам
работата в Народното събрание. Извън това - едно единствено нещо - да не те е страх да задаваш въпроси.

Ако перифразирам заглавието на един прекрасен български филм – светът е голям и какви опасности дебнат
отвсякъде журналистите?

Най-голяма опасност е критично ниското ниво на медийна грамотност у нас. Твърде много хора се информират от
сайтове със съмнителни собственици, четат новини в социалната мрежа и губят доверие в традиционните медии
вследствие на пропаганда. Към 2022 г. в България няма действаща национална стратегия за медийна грамотност.
Законът за радиото и телевизията пряко задължава СЕМ и Министерството на културата да провеждат политика за
медийна грамотност, но към момента не виждаме да го правят. А в Министерството на образованието и науката
вече трета година пишат стратегията си по темата, от която очакваме да разберем как медийната грамотност ще
влезе в класната стая. Процес, който в страните от бившия социалистически блок, като цяло върви трудно, заради
общия навик за една единствена истина, която идва от контролирани медии. Поради тази причина се отдавам
активно на каузата за въвеждане на медийна грамотност у нас - сред ученици, учители, възрастни хора. Имаме
нужда обществото ни да стъпи на истината, не на лъжата и пропагандата.

Смяташ ли, че с днешна дата българският журналист е свободен, а медиите независими?

Смятам, че това винаги е било въпрос на избор. Ние виждаме достойни имена от българската журналистика и от
времето преди 1989-та. Ето, един Дамян Обршеков, когото в началото на ноември отличихме по случай
всеотдайната му работа за българската журналистика. Виждаме колко е полярен света, колко са полярни медиите
в една страна като САЩ, например. Смея да кажа, че у нас има много повече свобода, отколкото си мислим.

Казват, че най-ценният капитал на журналиста е доверието. Ти как печелиш доверието на хората, с които се



срещаш и те веднага ли се отварят пред теб да споделят проблемите си?

Да спечелиш доверие е лесно, трудно е да го задържиш. Щастлив съм, че хората, с които съм работил, не са се
чувствали излъгани. Никога не съм си позволявал да манипулирам думите на хората за да си спечеля евтина
сензация.

А какво е мястото на журналистическата етика и нужни ли са кодекси, които да я регулират? И според теб какъв
трябва да е балансът между принципите на журналистическата етика и на свободата на словото?

Колкото и кодекси да напишеш, нищо няма да промениш. Промяната трябва да се случи, чрез ативно
журналитическо съсловие, което да се контролира само. Ние много добре знаем принципите и стандартите за
работа. Просто понякога за някой гоненето на рейтинг е по-важната цел. С години битувалото мнение, че
ограничения и регулации в медийния свят ще са пагубни за демокрацията, започват да отстъпват пред тези, за
ограничения в името на по-малко фалшиви новини. Донякъде съм съгласен с този тип регулация, но е много
важно "покрай сухото да не изгори и мокрото".

Ти си член на УС на СБЖ. Според теб той може ли да има предопределяща роля за журналистиката и
обществото?

Съюзът може да даде рамка, да бъде адекватен помощник и защита за своите членове. В момента ние лекуваме
и превързваме "стари рани", но не забравяме и основната си цел. Предложили сме законодателни промени за
защита на журналистическия труд, които вече пета година отлежават по бюрата. Извън това има за вършене още
много и е необходимо цялостно преосмисляне на начина ни на функциониране.

Изненада ли те изборът ти да бъдеш член на УС на СБЖ и какви са твоите приоритети и идеи, които биха били
полезни за работата на Съюза?

Да, изненада ме, защото това беше предложение на колеги по време на Общото ни събрание, където бях делегат.
Никога не съм имал амбиции да бъда член на УС на СБЖ, но благодаря за гласуваното доверие. Приех тази
работа, защото ми беше важно да видя какви са проблемите на Съюза, какво не правим по най-добрия начин. Мой
приоритет е да успеем да завършим всички съдебни битки за имотите ни, да получим дължимото от некоректните
платци и да управляваме така съюзното ни имущество, че да имаме средства за социално-синдикална дейност и
за работа по проекти. Съюзът е дължен да работи активно с колегите от регионите, да предлага професионално
развитие и достъп до ресурси, да е медиатор по темите каквито са медийната грамотност, фалшивите новини и
дезинформацията. Привличането на млади кадри в Съюза, също е мой приоритет.

Големият наш журналист Филип Панайотов казва: "У мен се пробуди старият вестникар, който някога си
въобразяваше, че словото може да направи човека по-добър, живота по-хубав и света по-справедлив". В края на
разговора ни вярваш ли в тази журналистическа кауза?

Започнахме с въпрос за семейството и неусетно завършваме с въпрос за семейството, защото големият наш
журналист Филип Панайотов е бил главен редактор на моята майка Екатерина Костова, когато тя е работила като
редактор за вестник "АБВ". Тези думи са част от анотацията на "Изрезки от старите вестници", там Панайтов
признава, че е имал колебания дали да публикува старите си, както ги нарича "пожълтели" текстове. Призовавам
всеки бъдещ журналист да ги прочете, защото в тези "изрезки" ще открие много истина и смисъл.

Снимки Личен архив

Излезе краткият списък с финалистите в краткия списък за годишния конкурс за превод на съвременен
англоезичен роман "Кръстан Дянков". Наградата ще бъде връчена за 15-и път на 12 декември, съобщават от
фондация "Елизабет Костова".
Жури в тричленен състав е прегледало 25 романа в превод от английски език, а в краткия списък са допуснати
шест от тях. Това са "Актриса" от Ан Енрайт в превод на Стела Джелепова (изд. "Лист", 2021), "Екс-САЩ" от Рийд
Кинг в превод на Владимир Полеганов (изд. "Колибри", 2022), "Парижанина" от Изабела Хамад в превод на Стефан
Аврамов (изд. "Кръг", 2022), "Синята китара" от Джон Банвил в превод на Иглика Василевар (изд. "Лист", 2022),
"Утопия авеню" от Дейвид Мичъл в превод на Петя Петкова (изд. "Сиела", 2021) и "Шедьовър покъртителен на
гений изумителен" от Дейв Егърс в превод на Ана Пипева, (изд. "Жанет-45", 2021).
Наградата "Кръстан Дянков" 2022 се осъществява с подкрепата на Нели и Робърт Гипсън (фондация "Тианадера"),
фондация "Лоис Рот" и в партньорство с Американския център на Столичната библиотека. / ГН 
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Не става дума само за Мечо.

Не става дума само за животните, които този конкретен извършител е измъчвал и убивал.

Става дума за това, че въпреки законите, насилието над животни се пренебрегва като деяние.

Става дума за това, че опасни за обществото индивиди стрелят, тровят, убиват и измъчват. Правят го
спокойно и безнаказано…

Това се казва в призива на Animal Rescue България във Facebook, с който те свикаха протест пред Съдебната
палата в столицата.

Поводът е побоят на кучето Мечо, осъществен по брутален начин от Захари Шулев, който бе оставен от съда в
ареста, но днес се гледа обжалването на мярката му за неотклонение.

Софиянецът, обвинен за жестокост срещу кучето Мечо, остава в ареста

Случаят предизвика голям обществен отзвук, след като миналата седмица беше разпространено видео, на което
се вижда как 37-годишният мъж примамва кучето, а след това го пребива почти до смърт.

Последваха протести пред дома на насилника и Шесто районно управление, където Шулев беше задържан.

Време е да се отърсим от безсилието и да накараме законите да заработят!

Мечо и събратята му не могат да говорят, но ние можем!

Елате и Вие, за да бъде гласът на Мечо силен! За да бъде гласът на Мечо чут!, пишат още от Animal Rescue.

Довечера, между 17 и 20 ч., представители на правозащитната организация и доброволци отново ще бъдат в
подлеза на Софийския университет, за да събират подписи в подкрепа на искането за справедливо наказание на
насилника.

Захари Шулев вече е с повдигнато обвинение за особена жестокост към животно, за което се предвижда
наказание "лишаване от свобода" от 1 до 3 години и глоба от 2000 до 5000 лева.

Снимки и Видео: Диана Костова, Димитър Ганев/БНР

На 24 ноември екип на Русенската католическа организация "Каритас" осъществи хуманитарна мисия на
територията на ВПК "Рибарица", за да достави дарение за украинските граждани, настанени в базата. На
благотворителната акция присъстваха заместник-кметът на Община Тетевен г-н Борис Врабевски и областният
управител на Област Ловеч – инж. Светослав Славчев, които заявиха своята подкрепа и съдействие.

Бяха раздадени близо 2 тона продукти: храни, облекла, нехранителни и перилни препарати, обувки и аксесоари.
30 момчета и момичета получиха различни комплекти с чисто нови облекла и обувки: якета, топли пуловери,
ръкавици, шапки и шалове. Пакетите бяха подготвени по предварителни списъци с точните размери, които децата
носят. Цялата информация беше съгласувана с всеотдайните украински майки, настанени в базата.

За 70 домакинства бяха осигурени хуманитарни пакети с хранителни и нехранителни стоки. 16 големи кашона едва
събраха даренията от дрехи, обувки и аксесоари, които бяха предоставени на всички обитатели на базата.

Част от даренията са резултат от двуседмична дарителска акция "Топла зима", реализирана от "Каритас" Русе в
медии и социалните мрежи. Основните средства са осигурени от инициативата "Подкрепа за бежанци от Украйна",
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изпълнявана от всички "Каритас" организации в България.

Екип от професионални експерти, включително представители на пивоварна ЗАГОРКА, ще оценява обективно
всички "зелени" проекти, които имат за цел да облагородят градската среда в град Стара Загора и региона

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 "зелени" проекти е вече факт, като традиционно в него ще се включат професионалисти от
най-различни области, включително представители на пивоварна 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.

В журито на "Загорка Зелен Фонд 2022" ще се включат: доц. д-р Марина Стефанова, директор на магистърска
програма "Отговорно и устойчиво управление" и директор на ESG академията, Елена Стоева, председател на УС
на СНЦ "Зелени Балкани – Стара Загора", Георги Генчев, съосновател и ръководител на екипа на
Информационния портал за неправителствените организации в България (NGOBG.info), Сашка Панайотова,
журналист и Мирчо Христов, експерт "Международни партньорства и проекти" в "Държавна опера-Стара Загора",
член на сдружение "Творчески колектив НА УЛИЦАТА" и част от Международен младежки център – 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, ще
бъдат от страна на водещия пивовар в страната.

Оценяването на зелените проекти ще продължи до 31 декември 2022 година, като победителят в конкурса ще
донесе на своите създатели 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 Загорка Зелен фонд и Загорка Юбилейно пиво, можете да откриете тук.

За ЗАГОРКА АД, част от корпорация HEINEKEN

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

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

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

За Загорка Зелен Фонд

"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.

Заглавие: Независимо експертно жури ще оценява "зелените" идеи в тазгодишното издание на конкурса
"Загорка Зелен Фонд"

Дата: 25.11.2022 14:22
Медия: Projectmedia
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Близо 1 от 3 жени на възраст над 15 години по света са били подложени на физическо или сексуално насилие от
интимен партньор поне веднъж в живота си.

Ежегодно хиляди български дъщери, сестри, майки, баби, внучки, братовчедки, племенници, колежки и приятелки
са обект на насилие.

За 2022г. най-малко 19 жени са убити от техни настоящи или бивши партньори и от пандемията, наречена насилие
над жени.

Насилието срещу жените и момичетата е едно от най- широко разпространените, най- упоритите и най-ужасяващи
нарушения на правата на човека в днешни дни.

Насилието срещу жените е най-крайната форма на дискриминация.

Ежегодно между 25 ноември, Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените и 10 декември,
Денят на правата на човека, са 16-те дни на активизъм срещу насилието, основано на пола. Кампанията е
създадена от активистки от първия Женски глобален лидерски институт през 1991 г. и тази година отбелязва
своята 31-ва годишнина.

Инициативата среща подкрепата на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, кампанията UNiTE на
генералния секретар на ООН до 2030 г. за прекратяване на насилието срещу жените (UNiTE Campaign). Тя
стартира през 2008 г. с цел предотвратяване и елиминиране на насилието срещу жени и момичета по целия свят,
призовавайки за глобални действия за повишаване на осведомеността, стимулиране на застъпничеството и
създаване на възможности за дискусия относно предизвикателствата и решенията.

За поредна година правителствата, гражданското общество, женските организации, младите хора, частния сектор,
медиите, системата на ООН, правителствени партньори, училища, университети и лица за повишаване на
информираността, отговорността и подобряване на националните политики и стандарти.

За съжаление, нивата на насилие над жени и момичета остават в голяма степен непроменени през последното
десетилетие. Тези числа не отразяват въздействието на пандемията COVID-19, както и кризата, породена от
войната в Украйна и биха били дори по-високи, ако включват пълния континуум на насилие, което засяга жените и
момичетата, включително сексуален тормоз, насилие в дигиталния свят и сексуална експлоатация.

COVID-19 и кризата в Украйна изостриха всички рискови фактори за насилието, основано на пола, включително
безработицата и бедността, и засили много от основните причини, като полови стереотипи.В страната ни
продължават да липсват достатъчно кризисисни центрове и консултативни програми, които да оказват
навременна професинолана помощ за пострадалите от насилие, а законовите промени все още са на етап
законодателна инициатива.

През следващите 16 дни се присъединяваме към призивите на тазгодишната глобална кампания "Обединени!
Активизъм за край на насилието над жени и момичета"

Фондация "П.У.Л.С." ще се включи в кампанията със серия от събития на значими дати, които целят да поставят на
дневен ред проблема насилие и възможностите за подкрепа на пострадалите.

Всяка година екипът към Фондация "П.У.Л.С." оказва помощ и подкрепа на над 350 души, пострадали от различни
форми на насилие, трафик или заявяващи друг проблем-депресия, паник атаки, затруднения в родителстването и
т.н. От месец януари 2022 г. до този момент екипът е работил с повече от 300 деца и лица, както и с техните
семейства, като са проведени над 2000 терапевтични консултации и 500 кризисни интервенции.През този период
около 60 души в най-висок риск за здравето и живота им, са преминали през подслона на Фондация "П.У.Л.С.".

Продължаваме напред, вярваме и приобщаваме съмишленици, с които заедно полагаме усилия, за да
съдействаме на все повече хора, които търпят насилие или са свидетели на такова да БЪДАТ АКТИВНИ, да бъдат
промяната, да говорят за насилието, да го разпознават, изобличават и предотвратяват, защото Любовта не бива да
боли

Заглавие: Започват 16-те световни дни на активизъм срещу насилието, основано на пола

Дата: 25.11.2022 15:05
Медия: Pernik News

Заглавие: Стара Загора търси математически таланти сред повече от 300 деца

Дата: 25.11.2022 15:08
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Първата част на събитието "Стара Загора търси математически таланти", организирано от "Съвета на мъдреците"
при ПГ по КНМА "Проф. Минко Балкански" и фондация "Миню Балкански", стартира с подготовка за ученици от
подготвителен до 4. клас. Най-малките ученици получиха по три подготвителни теми с по 5 задачи за
самостоятелна работа.

Всички участници в подготовката, заедно с ученици от 5. до 7. клас, са поканени за участие в два кръга на 4 и 11
декември. Заявки за участие се приемат до 30.11. 2022 г. на електронни адреси [email protected] и [email protected].

Постъпили заявки след този срок не се обработват.

На 17 декември 2022 г. в Регионалната библиотека "Захари Княжески" ще бъдат наградени победителите.

Организаторите на проявата, със съдействието на община Стара Загора, са подготвили едно незабравимо
обявяване на Математическите таланти на Стара Загора за 2022 г.

Ето и детайли по провеждане на състезанията:

4 декември 2022 г. (неделя) от 10:00 до 14:00 часа

Първи кръг

ПГ по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански",

гр. Стара Загора, ул. "Стефан Сливков" № 7.

10:00 – 10:40 ч. Състезание за 3 и 5 клас

11:10 – 11:50 ч. Състезание за 2 и 7 клас

12:10 – 12:50 ч. Състезание за 1 и 6 клас

13:10 – 13:50 ч. Състезание за 4 клас и подготвителен клас

11 декември 2022 г. (неделя) от 10:00 до 14:00 часа

ПГ по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански",

гр. Стара Загора, ул. "Стефан Сливков" № 7.

Втори кръг

10:00 – 10:40 ч. Състезание за 3 и 5 клас

11:10 – 11:50 ч. Състезание за 2 и 7 клас

12:10 – 12:50 ч. Състезание за 1 и 6 клас

13:10 – 13:50 ч. Състезание за 4 клас и подготвителен клас

17 декември 2022 г. (събота) 12:00 – награждаване на победителите

Регионална библиотека "Захари Княжески", гр. Стара Загора, бул. Руски № 44

ФОРМАТ

Състезанието ще е по формата на "Будилник" – 5 задачи за 40 минути. Сбор от точки – до 10 за всеки от кръговете,
до 20 – в общото класиране.

КЛАСИРАНЕ

На 17 декември в Стара Загора от 12:00 ч. в Регионалната библиотека "Захари Княжески", гр. Стара Загора, ул.
"Руски" № 44 ще се проведе церемонията по награждаване на победителите:

Награждаването ще е :

по резултатите от 4 декември – за всеки от класовете;

по резултатите от 11 декември – за всеки от класовете;

по сбора от резултатите от двата кръга – за всеки от класовете.

Медия: Загора БГ



Ще обявим и топ 10 на състезанието – за всеки от класовете.

НАГРАДИ

Медали в общото класиране "Лауреат на събитието Стара Загора търси математически таланти 2022" (по класове).

Медали за класиране във всеки от кръговете (по класове).

Сертификати за всички участници.

Пластика "Победител в събитието Стара Загора търси математически таланти 2022" за първите трима в за
съответното място (по класове).

Античен шлем маска от Стара Загора ще получат 8-те най-добри участници.

Стипендии за обучение във Центъра за извънкласна работа във фондация "Миню Балкански" и в клубовете
"Математически таланти", които стартират от януари 2023 г. в ПГ по КНМА "Проф. Минко Балкански", гр. Стара
Загора, и във фондация "Миню Балкански", с. Оряховица.

Коледни подаръци за всички лауреати и ... още изненади.

През месец октомври ученици от 13 училища номинираха чрез емоционални видеопослания 22 учители за
званието "Посланик на свободния дух в моето училище". Преди дни преподавателите бяха изненадани на своите
работни места с представяне на видеата, които предизвика много емоции и силни вълнения. 
Посланията на децата и младежите стигнаха до преподавателите им чрез представители на фондация "Русе –
град на свободния дух" и Златомира Стефанова - зам.- кмет на Община Русе и Председател на Управителния
съвет на Фондацията, която лично поздрави и награди носителите на приза "Посланик на свободния дух в моето
училище". 
Видео номинациите бяха разгледани от комисия, като основен критерий за оценяване беше автентичността и
искреността на учениците. Съобразно подадената информация и мотивите, изложени във видео материалите,
журито определи петима носители на приза "Посланик на свободния дух в моето училище". 
Статуетката "Посланик на свободния дух в моето училище" и таблет получиха: 
- Нургюл Феимова – преподавател по английски език в "Леонардо да Винчи";
- Георги Симеонов – учител по история и цивилизация в СУЕЕ "Св. Константин – Кирил Философ";
- Денислава Великова – преподавател по български език и литература в ОУ "Ангел Кънчев";
- Стефан Тотев – учител в начален етап в СУ "Йордан Йовков";
- Веляна Нарова – начален учител в ОУ "Братя Миладинови".
В рамките на деветото издание на конкурса "Посланик на свободния дух в моето училище" чрез видео бяха
номинирани още: 
Драгомир Митев – преподавател по английски език в ПГИУ "Елиас Канети";
Илиян Караджов – преподавател по математика в ОУ "Иван Вазов";
Величка Николова – учител по български език и литература в ОУ "Иван Вазов";
Цветина Иванова – преподавател по физическо възпитание и спорт в ОУ "Иван Вазов";
Полина Лъвчиева – преподавател по английски език в ОУ "Иван Вазов";
Веселка Чолакова – учител в начален етап и театрален ръководител в СУЕЕ "Св. Константин – Кирил Философ";
Стефка Пенева – учител в начален етап в СУЕЕ "Св. Константин – Кирил Философ";
Златка Димитрова – начален учител в СУЕЕ "Св. Константин – Кирил Философ";
Ирина Иванова – начален учител в СУЕЕ "Св. Константин – Кирил Философ";
Росица Петрова – учител по български език и история в ОУ "Никола Обретенов";
Сияна Мандажиева – преподавател по философия в СУПНЕ "Фридрих Шилер";
Виктория Влахова – преподавател по немски език в СУПНЕ "Фридрих Шилер";
Мая Стоянова – преподавател в ОУ "Олимпи Панов";
Елия Андреева – учител в начален етап в ОУ "Васил Априлов";
Христина Велизарова – преподавател по физическо възпитание и спорт в Професионална гимназия по транспорт;
Десислава Иванова – преподавател по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда в
АЕГ "Гео Милев";
Екип на група "Сладурче" – ДГ "Здравец".
Останалите седемнадесет претенденти за приза получиха грамоти и ваучери за книги от книжарница "Сиела". 
АРЕНА 

Заглавие: Ученици номинираха най-добрите учители в Русе

Дата: 25.11.2022 15:31
Медия: Arena media
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Казанлъшките сдружения "Младежки център за развитие (МЦР) Взаимопомощ" и "Юнайтед Авангард Артист",
съвместно с Общинска библиотека "Искра" организират две коледни инициативи, съобщи за БТА председателят на
МЦР "Взаимопомощ" инж. Мария Славова. Едната от тях е "Кутия, пълна с щастие, а второто е наречено "Помощник
на Дядо Коледа".

Първата инициатива е насочена към възрастните хора от Дом за стари хора 3 в Казанлък и се организира от
доброволците на МЦР "Взаимопомощ" по проект "Зелена Европа" на програма "Европейски корпус за
солидарност", доброволците на "Юнайтед Авангард Артист" по проект "Зелени мисии" и от екипа на библиотеката.
Събират се кутии за обувки с малки подаръци за възрастните хора, посочи Славова. Всеки може да дари такава
кутия, като вътре може да има козметични продукти, сладки или солени лакомства, продукти за топли напитки,
книги, списания или вестници и всякакви други неща, които биха могли да зарадват получателя, каза тя и подчерта,
че в кутиите не могат да се поставят алкохол, фармацевтични продукти и употребявани вещи. Кутиите могат да
бъдат оставени в Общинска библиотека "Искра" от 12 до 16 декември, допълни Мария Славова.

Инициативата "Помощник на Дядо Коледа" се организира за втора поредна година от доброволците на МЦР
"Взаимопомощ" по проект "Зелена Европа" в партньорство с доброволците на "Юнайтед Авангард Артист" по
проект "Зелени мисии", ОБ "Искра" и местното сдружение "Бъдеще за децата". "Тя е насочена към деца, които
няма да получат нищо за празниците. Всеки желаещ да се включи може да дари една или максимум две играчки,
които могат да бъдат за всякаква възраст и трябва да са в добро състояние", обясни тя. С помощта на сдружение
"Бъдеще за децата" събраните играчки ще бъдат дарени на деца в нужда в Детските къщи в малките населени
места в общината и в Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Казанлък. Те също ще бъдат събирани в
ОБ "Искра" от 12 до 16 декември, каза още Мария Славова.

/ЛРМ/

Комисията за финансов надзор уважи 30-годишнината от учредяването на фондация "Атанас Буров", на състоялата
се официална церемония в Гранд-Хотел "София". На събитието присъстваха г-жа Диана Йорданова – заместник-
председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", г-жа Мария Филипова – заместник-
председател, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" и г-н Петър Джелепов – член на КФН.

От името на Председателя на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, приветствие към управителния
съвет и всички членове на фондацията отправи г-жа Йорданова: "Бих искал да пожелая на Вас и на всички членове
на Управителния съвет да продължите своята мисия – все така устойчиво, упорито и всеотдайно да откривате и
поощрявате младите хора, избрали за свое бъдеще сферата на финансите, да поддържате живи банкерските
традиции и да съхранявате примера на историческата личност на Атанас Буров".

Благодарение на изграденото дългогодишно партньорство между фондацията и Комисията, през 2022 г. бе
реализирано и 20-то юбилейно издание на програмата "Небанковият финансов сектор в България", в която
участват ученици с изявен интерес към икономическите науки.

Г-жа Диана Йорданова Г-жа Диана Йорданова, г-жа Мария Филипова и г-н Петър Джелепов (от ляво на дясно) 

"Асарел-Медет"АД подкрепи благотворителната вечер, организирана от Американската търговска камара в
България по случай Деня на благодарността на САЩ.

Заглавие: Казанлъшки сдружения организират коледни инициативи за възрастни хора и за деца в нужда

Дата: 25.11.2022 15:20
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Комисията за финансов надзор уважи 30-годишнината на фондация "Атанас Буров"

Дата: 25.11.2022 15:42
Медия: Комисия за финансов надзор

Заглавие: Асарел-Медет АД дари средства за деца без родители и жени, пострадали от домашно насилие

Дата: 25.11.2022 15:51
Медия: Телемедиа

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/366596-kazanlashki-sdruzheniya-organizirat-koledni-initsiativi-za-vazrastni-hora-i-za-d
https://www.fsc.bg/?p=47074&lang=bg
https://telemedia.bg/bg/regioni/panagurishte/asarel-medet-ad-dari-sredstva-za-deca-bez-roditeli-i-jeni-postradali-ot-domashno-nasilie


Компанията бе представена по време на събитието от инж. Ивайло Василев – директор "Инвестиционни проекти и
развитие", и Бисерка Янева – директор "Човешки ресурси".

Благотворителната вечер се проведе на 22 ноември в София, а "Асарел Медет" АД дари средства за две каузи.

Първата от тях е проектът "Готови за успех" на фондация BCause, по който се осигуряват средства за деца с
отличен успех, които са загубили един или двама родители. Стипендиите са за отлични ученици в 11. и 12. клас и за
студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или двамата си родители, или израснали в
специализирана институция. "Готови за успех" е програма на фондация BCause, в партньорство с Фондация
"Сирак" от 2006 година.

Стипендиите са осигурени изцяло от дарения, а водещ критерий е успехът на кандидатите. "Подкрепяме
младежите не просто защото са ощетени от съдбата, а защото имат изключителни постижения, отличен успех и са
целенасочени, мотивирани и активни. Чрез тази програма нашите стипендианти не само имат възможност да
продължат образованието си, но и да получат подкрепа за старт в кариерата и да се запознаят с водещи
работодатели", казаха от фондация BCause.

Втората кауза, която "Асарел-Медет" подкрепи, е проектът "Подкрепа за жени, пострадали от домашно насилие".
Той е насочен към организациите, които предоставят юридически, психологически и социални консултации и
поддържат кризисни центрове за настаняване. Жените и техните деца получават сигурност и защита, емоционално
възстановяване и социална рехабилитация. За да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън
нея, им е необходимо окуражаване и вяра в самите тях и в техните възможности.

Българска Хънтингтън Асоциация e сред една от четирите отличени измежду 36 проекта на неправителствени
организации в Дарителска програма - " Заедно за здраве".

Програмата оценява и награждава инициативи в здравеопазването, които подобряват живота на пациентите.

Проектът на БХА - "Звено за подкрепа на хора с редки болести" цели да предостави подкрепа за подобряване
на психичното здраве при семейства, живеещи с редки диагнози, като същевременно координира грижите за
пациентите с мултидисциплинарен екип.

Чрез проекта Звено за подкрепа на хора с редки болести ще бъде осигурена подкрепа на пълнолетни лица
диагностицирани с редки болести, родители на деца с редки заболявания и членове на засегнати семейства, от
цялата страна.

Организацията ще работи активно за изграждане на ефективна комуникация и партньорство, с обозначените за
Експертни центрове по редки болести в страната клиники.

По проекта ще се предоставят онлайн и консултации на място в инфомационно-консултативния кабинет на
организацията в София, както и ще бъдат организирани групи за подкрепа за пациените и техните близки.

Повече информация за проекта и неговите дейности, очаквайте в началото на 2023 година на
https://www.facebook.com/huntington.bg

Болестта на Хънтингтън е наследствено, генетично заболяване, водещо до прогресивна дегенерация на нервни
клетки в определени области на мозъка и няма лечение към момента.

Българска Хънтингтън Асоциация" има за цел да популяризира и работи активно за успешното създаване на
защитена общност за хората засегнати от това заболяване.

Заглавие: Българска Хънтингтън Асоциация отличена за проект за подобряване на психичното здраве при хора
с редки болести

Дата: 25.11.2022 16:27
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Близо 40 жени и деца в Стара Загора са получили подкрепа в Кризисен център "Самарянска къща" в
Стара Загора през 2022 година

Дата: 25.11.2022 17:22
Медия: Българска телеграфна агенция
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През настоящата година в Кризисен център "Самарянска къща" в Стара Загора, поради домашно насилие, са
настанени и са получили психо-социална, юридическа и друга професионална помощ и подкрепа общо 38 лица -
20 жени и 18 деца. Това съобщи за БТА Мария Данева, координатор "Публични инициативи" и Самарянска
доброволческа служба. От думите ѝ стана известно, че към настоящия момент в Центъра са настанени 11
нуждаещи се, от които шест са жени, а останалите - деца.

Данева посочи, че и тази година сдружение "Самаряни" ще се включи в провеждането на световната инициатива
"16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол", която е насочена към различните форми на насилие
срещу жени. Тя започва днес 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол,
и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. Акцент през 2022 година ще бъде
домашното насилие.

"От 19-годишния си опит знаем, че едно от нещата, от които се нуждаят жените и децата, пострадали от домашно
насилие, е сигурно и защитено пространство, където могат да получа подкрепа от специалисти. Там пострадалите
правят опит да намерят ресурсите в себе си и да продължат напред. Затова в настоящата кампания нашият екип
ще проведе информационни срещи с различни групи, в които по интерактивен начин ще предизвика участниците
да открият и изведат собствени си възможности, чрез които могат да се справят в ситуация на стрес или
трудности", уточни тя.

Информационната кампания "16 дни на активизъм срещу домашното насилие" ще насочи отново общественото
внимание към това, че насилието не трябва да бъде толерирано, че от средата на насилие има изход и чрез
подкрепа всеки може да се справи. Мария Данева обясни, че темата вече е обсъдена по време на специална
среща с младите хора от Ученическия съвет на Търговската гимназия "Княз Симеон Търновски". В рамките на
кампанията са планирани и други срещи, като следващата е с майки на деца със специални образователни
потребности от Сдружение "Заедно с теб можем".

Специалистът посочи, че през следващите дни ще бъдат популяризирани активно възможността да бъде
потърсена помощ на 24-часовата консултативна телефонна линия за жени и деца, пострадали от насилие -
042641111, както и други алтернативни начини, за оказване на адекватна закрила и подкрепа. "Ние полагаме
големи усилия да работим чрез индивидуален подход с всяка жена и дете като търсим възможности за
осигуряване на най-добрите условия за подкрепа. За това ни помагат доброволци и дарители, които привличаме
чрез каузите ни като "Детството не бива да боли!", "Любовта не бива да боли!" и дарителски, финансов фонд
"ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие", припомни още Мария Данева.

/РЗ/

0

Фондация "П.У.Л.С." Перник ще се включи в отбелязването на световните дни срещу насилието, основано на пола,
съобщиха от организацията. Инициативата започва ежегодно на 25 ноември – Международен ден против
насилието над жени и приключва на 10 декември – Международен ден на правата на човека. Тазгодишният призив
на глобалната кампания е "Обединени! Активизъм за край на насилието над жени и момичета".

В този период в миньорския град ще има серия от събития, целящи да поставят на дневен ред проблема за
насилието и възможностите за подкрепа на пострадалите. Приблизително една от три жени на възраст над 15
години по света е била подложена на физическо или сексуално насилие от интимен партньор поне веднъж в
живота си. Ежегодно хиляди български дъщери, сестри, майки, баби, внучки, братовчедки, племенници, колежки и
приятелки са обект на насилие. През тази година най-малко 19 жени са загубили живота си вследствие на
агресивното поведение на техния настоящ или бивш партньор, посочват от неправителствената организация.

Насилието, основано на пола, е сред най-сериозните обществени проблеми в световен мащаб, а причините за
това са много. Жените са изложени в по-голяма степен на ниски доходи, енергийна бедност и липса на достъп до
основни блага като здравеопазване, образование и жилище, отбелязват още от фондацията./ БТА

Заглавие: Фондация "П.У.Л.С." Перник ще се включи в отбелязването на световните дни срещу насилието

Дата: 25.11.2022 18:05
Медия: Pernik News

Заглавие: BILLA ще подкрепи над 60 приемни семейства в шест града в страната

Дата: 25.11.2022 18:17
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От началото на партньорството си с "SOS Детски селища България", веригата е дарила над 80 000 лв. за
каузите на организацията

С наближаването на Коледните празници, BILLA ще подкрепи над 60 приемни семейства в градовете София,
Перник, Брезник, Велико Търново, Габрово и Трявна. Веригата застава зад каузата на своя дългогодишен
партньор - "SOS Детски селища България", с корпоративно дарение в размер на 10 000 лв. Средствата имат за цел
да обезпечат потребностите на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите
родители, като съдействат за пълноценното им развитие и последващо обучение.

"Развитието на детските умения е задължително условие за това те да имат равен шанс за успех в бъдеще. Това ни
мотивира да инвестираме в насърчаване на потенциала на децата и младежите от рискови групи и да
утвърждаваме тази грижа във времето, като наша ключова ценност. В последните шест години общата стойност на
даренията, направени в полза на "SOS Детски селища България" надхвърля 80 000 лв. Поздравявам нашите
дългогодишни партньори за техните непрестанни усилия, благодарение на които и тази година Коледа ще бъде
малко по-топла за децата, които растат без биологичните си родители", сподели Вигинтас Шапокас, изпълнителен
директор на BILLA България.

Дарението на веригата ще бъде насочено към организиране и провеждане на разнообразни извънкласни
дейности, посещение на допълнителни курсове, културни и спортни мероприятия, съобразени с възрастта на
децата и младежите. В допълнение, част от средствата ще бъдат насочени и към финансиране на консултации с
квалифицирани специалисти от "SOS Детски селища България", в подкрепа на развитието им.

"Изключително благодарни сме на BILLA за тазгодишното дарение, но още повече ни радва фактът, че търговската
верига застава зад нашата кауза за пореден път. Благодарение на този жест, приемните ни семейства в шестте
града ще посрещнат Коледа в условията на повече уют", каза Валерия Георгиева, национален изпълнителен
директор на "SOS Детски селища България".

BILLA подкрепя дейността на организацията чрез финансова подкрепа, ваучери за храна и предметни дарения от
2016 г. насам.

Материалът е предоставен от BILLA

Стотици граждани се събрана на протест пред Съдебната палата в София, за да покажат солидарност с всички,
преживели или станали жертва на насилие, основано на пола. Те отправиха искания за създаване на кризисни и
консултативни центрове във всяка област в страната, изготвяне на официална статистика за насилието основано
на пола, както и въвеждане на образователни програми за превенция на сексуалния тормоз.

Събитието се проведе в Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени. В София подобно
събитие се проведе за поредна година.

Протестиращите скандираха "Няма да мълчим! Няма да търпим".

От организатори на събитието в София "Феминистки мобилизации" казаха, че събитието цели да покаже и
солидарност с жените в Иран, Украйна, Палестина, Йемен, Мианмар, Афганистан, Сирия.

Иран е обхванат от антиправителствени протести заради смъртта на 22-годишната Махса Амини, която беше
арестувана за неправилно носене на забрадката си.

"Тази година стана още по-ясно, че войната има най-опустошителни последствия за жените. Масови изнасилвания,
системен сексуален тормоз, липса на достъп до жизненоважни ресурси и животозастрашаващи условия са само
част от препятствията, пред които се изправят жените в страните с действащи военни конфликти", написаха
организаторите в страницата на събитието във Фейсбук.

Те настояват за мерки, които да гарантират правата и на жените от ромските и други малцинствен произход,
ЛГБТИ+ жените, жените с увреждания и др.

Във Велико Търново Международният ден за елиминиране на насилието над жени беше отбелязан с мирно

Медия: Днес Дир.бг

Заглавие: "Жена, живот, свобода". Стотици излязоха на протест срещу насилието над жени в няколко града в
България

Дата: 25.11.2022 21:06
Медия: Свободна Европа
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бдение. Пред сградата на Съдебната палата в града доброволци раздаваха оранжеви рози на жените минувачи и
обясняваха за проблема.

"В община Велико Търново от началото на годината в кризисните центрове за хора - жертви на насилие и на
трафик, са преминали над 300 души". Това каза Росица Димитрова, директор на Дирекция "Социални дейности" в
Община Велико Търново, цитрана от БТА. Тя добави още, че сериозен проблем представлява и насилието на
възрастни жени и жени с различни видове заболявания.

Подобни събития се проведоха още в Пловдив и Варна.

По неофициални данни през 2021 г. в България най-малко 22 жени са убити от мъже, а в повечето случаи са
заподозрени техни близки. По данни на неправителствени организации всяка трета жена е преживяла насилие.

По данни на НСИ всяка трета жена възраст между 18 и 29 години е била насилвана от свой настоящ или бивш
партньор. 12% от жените на възраст межу 18-74 години са преживели поне един случай на физическо или
сексуално насилие някога през живота си като възрастни, без значение кой е извършителят и каква е била
връзката им с него.

Връзка с горещата телефонна линия за пострадали от насилие на фондация "Анимус" можете да осъществите на
телефоните 0800 1 8676 и 02981 76 86.

Връзка с фондация П.У.Л.С. можете да осъществите на телефоните +35976 60 10 10 и +35976 60 33 60, както и на
имейл адрес office@pulsfoundation.org.

Днес, 25 ноември се отбелязва Международният ден за елиминиране на насилието срещу жени и с него
започват 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола. 
16-те дни на активизъм срещу насилието, основано на пола, срещу жени и момичета е международна кампания,
водена от гражданското общество, която се провежда всяка година. Тя започва на 25 ноември, Международния
ден за елиминиране на насилието срещу жени, и завършва на 10 декември, Международния ден за правата на
човека, което показва, че насилието срещу жени е най-разпространеното нарушение на човешките права в
световен мащаб.
През тези дни ООН отправя апела #OrangeTheWorld #ОцветиСветаОранжев и призовава хората да покажат
своята солидарност срещу насилието. КОНКОРДИЯ България като част от КОНКОРДИЯ Социални проекти се
включваме в тази глобална инициатива и всеки ден ще показваме факт, свързан с насилието, основано на пола, в
нашите страници в социалните медии. Каним всички да измислят как да се включат и да оцветят света в оранжево,
като например: да носят оранжеви дрехи или да оцветят своите сайтове, страници в социални мрежи и други
онлайн пространства в оранжево и да ги оставят такива през 16-те дни на кампанията.

Включете се и вие, за да сложим край на насилието над жени и момичета и споделете посланието на
кампанията, за да привлечем заедно вниманието към тази изключително актуална тема!
"Молех се майка ми да напусне баща ми и всички да избягаме от продължаващото му насилие..." "Притеснявах се
за майка ми. Баща ми се напиваше, биеше я и я риташе жестоко в корема. Трябва да се върна при нея за да я
защитавам..." За съжаление психолозите в нашите социални центрове чуват често подобни споделяния. А на
всички е добре известно какви дългосрочни щети може да нанесат подобни преживявания на децата и как те
оставят белези върху тях за цял живот.
Да израснеш в условия на домашно насилие означава да живееш в постоянен страх и стрес, много далеч от всичко,
с което е свързано нормалното детство. Затова има нужда от безопасни места и надеждни хора, с които децата,
преживели насилие, да се чувстват сигурни, обгрижвани и разбирани. Такъв е нашият Подслон с приоритет деца,
пострадали от насилие "Светлина". В другите държави КОНКОРДИЯ Социални проекти управлява още няколко
кризисни центрове за подкрепа на хора, жертви на насилие.

КОНКОРДИЯ България срещу насилието над деца и жени
Домашното насилие се среща във всички общности, независимо от социално състояние, образование и развитие
на хората в семействата. Но за жените и децата от маргинализирани и стигматизирани общности пътят за
излизане от кръга на насилието е още по-труден. Психолозите на КОНКОРДИЯ в межднароден план познават
трудната борба и дългия път от токсичните взаимоотношения към себеутвърждаването на хората пострадали от
насилие. В КОНКОРДИЯ България те стоят близо до децата, преживели насилие, като ги насърчават по пътя към
спокоен и независим живот.
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Основна дейност в тази посока е образованието на децата и семействата в нашите социални центрове. Помагаме
им да разберат, че насилието не е нормално и че те заслужават да живеят спокойно, да бъдат обичани и да имат
възможност да се развиват.
Стряскаща е статистиката, че в световен мащаб всяка трета жена преживява физическо, психологическо и/или
сексуално насилие през живота си. А в България всяко второ дете е изпитало някаква форма на насилие до 18
годишната си възраст.

Какво е насилие, основано на пола?
Насилието срещу жени и момичета или насилието, основано на пола е едно от най-разпространените нарушения
на човешките права в световен мащаб. Може да се случи в дома, на работното място, на обществени места, в
училища или общности и може да включва насилие от интимен партньор, сексуално насилие, тормоз,
експлоатация и малтретиране, ранни и насилствени бракове и други традиционни практики на съответните
общности. 

Какво можете да направите?
Нека покажем подкрепата си за всички, претърпели насилие, основано на пола, и да се обединим, за да сложим
край на това. Ето няколко начина, по които можете да се включите:

Разпознавайте признаците на насилието: Когато разпознаваме насилието, можем да го прекратим.
Научете как да разпознавате признаците на насилие в едно взаимоотношение.
Сушайте: Подкрепяйте, слушайте и вярвайте на оцелелите и пострадалите от насилие.
Подкрепяйте се взаимно: Заедно сме по-силни. Подкрепата за момичета и жени е от съществено значение
за равенството между половете и прекратяването на насилието, основано на пола.
Информирайте се: Научете какво представлява насилието, основано на пола, и как то засяга различните
групи от населението. Научете как оцелелите от насилие, основано на пола, могат да получат подкрепа и
кой я предоставя във вашата общност. Това може да включва здравни услуги, центрове за кризисно
консултиране, спешни центрове и правни услуги. Ако човек, когото познавате, ви каже, че е подложен на
насилие, можете да го насочите към професионалисти.
Научете какви са вашите права: Насилието, основано на пола, е нарушение на човешките права,
включително правото ви на здраве и защита.
Подкрепете кампанията: Ако сте добре познат в обществото, използвайте своя глас за да говорите срещу
насилието, основано на пола. Споделете ваши снимки, послания и видеоклипове, които показват как
участвате в кампанията, като използвате хаштага #16days #16дни. Следете споделянията от UM Women,
които да използвате и във вашите канали. Бъдете посланици на кампанията.
Организации за подкрепа: Станете доброволец към организации, които работят за прекратяване на
насилието. Дарете за каузата на Международния ден срещу насилието срещу жени и момичета. Дари сега!

Включете се на 1 декември (четвъртък) във втората годишна конференция "Нови хоризонти в журналистиката",
организирана от World Press Institute с подкрепата на Фондация "Америка за България" и Асоциацията на
европейските журналисти – България.

За нас е чест да посрещнем като основен лектор главния редактор на Crooked Media Брайън Бойтлър. Crooked
Media е модерна медия и лидер в ерата на дигиталната журналистика. Платформата развива подкасти, сайт за
новини и коментари, организира различни събития, а най-популярният ѝ подкаст Pod Save America има над 175
милиона изтегляния.

Във времена, когато институциите в България и по света са под постоянно напрежение, точната и коректна
информация е жизненоважна за функционирането на демократичните общества. Възходът на смартфоните и
другите електронни устройства направи новините леснодостъпни за милиарди хора. И все пак, на кого да се
доверяваме като потребители на новини и откъде да знаем, че новините, които получаваме, са достоверни при
постоянния поток от дезинформация и пропаганда онлайн? Мощни интереси работят за изкривяване на
общественото мнение, контролиране на разказа и оказване на натиск върху журналистите чрез сплашване и
тактики като съдебни дела срещу публично участие (SLAPP). Проблемът е още по-остър, когато става дума за
редакции в по-малки населени места, затова поставяме специален фокус върху регионалната журналистика.

Очакваме Ви на 1 декември на конференцията "Нови хоризонти в журналистиката" 2022. Участието е безплатно,
но е необходимо предварително записване. Събитието ще се състои в Гранд хотел "Милениум" в София.

РЕГИСТРАЦИЯ 
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Над 145 000 са двойките в България, които се нуждаят от асистирана репродукция, за да заченат дете, съобщават
от фондация "Искам бебе", която от 2007 г. подпомага двойки с репродуктивни проблеми.
"Искам бебе" се включва за първи път в световното движение #Щедрият вторник с личната кауза на още едно
българско семейство с репродуктивни проблеми. Целта на кампанията "Подари Рождество в един дом" е да
събере 5 000 лв. за инвитро процедура на Петя и Филип от Свиленград. Пътят им към детето за тях се оказва
много труден. Предстои им лечение и отново опит инвитро. "Ние вярваме, че ще имаме бебе – готови сме да се
борим докрай за тази мечта! Обръщаме се към вас за подкрепа и разчитаме на ваша помощ, за да успеем!" . Това
е обръщението на двойката към всички, които могат да помогнат.
Кампанията "Подари Рождество в един дом" на фондация "Искам бебе" може да бъде подкрепена онлайн
https://platformata.bg.
"Искам бебе" е участник в проекта "Информиране, ангажиране, успех" с финансовата подкрепа на фонд "Активни
граждани България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Основната цел на проекта е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в
това число на гражданските организации.
Фондация "Искам бебе" за поредна година е подготвила традиционен календар, който в края на всяка година
излиза в благотворителен тираж. Изданието за 2023 г. се казва "Да посеем живот" и е посветено на
разнообразието на билки, подправки и плодове, които могат да се отглеждат в домашни условия. Към всеки
календар са прикрепени семена, които могат да бъдат засадени в саксия или на двора. 

Тази година фондация "Живот със Синдром на Даун" се включва в световния ден на дарителството
"#ЩедриятВторник".

Инициативата ще се проведе на 29 ноември, в над 100 страни.

А целта е да се подкрепи кампанията: "Те могат и успяват със синдром на Даун", която ще даде възможност на 20
деца да плуват и да участват в състезания.

От 2018 година досега със средства от дарители и от продажба на продукти с кауза, децата имат възможност да
спортуват целогодишно и напълно безплатно.

За да продължат и през 2023 година заниманията по плуване, са необходими 33 920 лв, които ще се набират чрез
дарения с DMS с текст PLUVANE на номер 17 777 или на сайта – платформата.бг.

Кампанията "За баба и дядо с любов" ще зарадва нуждаещи се с ниски доходи от София

Фондация "Данък добро" отново ще раздаде основни хранителни продукти на възрастни хора, които живеят с
минимални доходи на ден, нямат близки, трудноподвижни са, а някои от тях са с тежки заболявания.

Кампанията "За баба и дядо с любов" ще се проведе за втори път в партньорство с общинско предприятие
"Социален патронаж" към Столична община и с подкрепата на председателя на Столичен общински съвет Георги
Георгиев.

"Всички някога сме имали баба и дядо и щастливците все още ги имат. Има много хора, които са останали без баба
и дядо и толкова много самотни възрастни хора, които можем да стоплим с добра дума и усмивка. Нашето
желание е не просто да им оставим храна, а да прекараме време с тях, да поговорим и да ги накараме да
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усмихнат", коментира Жасмина Маджид, един от учредителите на фондация "Данък добро".

Всеки, който има възможност, може да дари хранителни продукти от първа необходимост в специално изграден
събирателен пункт. На 30 ноември и 1 декември пакетите ще бъдат раздадени от доброволчески екипи на "Данък
добро", като всеки екип ще бъде придружен от социален работник на общинско предприятие "Социален
патронаж".

През пролетта доброволчески екипи на фондацията зарадваха самотни възрастни хора с най-необходимите
хранителни продукти за великденските празници. Тогава инициативата "За баба и дядо с любов" успя да помогне
на десетки нуждаещи се, на които се налага да живеят с под 12 лева на ден.

Дамите от организацията апелират към жертвите: "Не мълчете! Не търпете унижение и болка, а търсете помощ!
Не сте сами!"

Дамите от "Зонта клуб" във Велико Търново развиват активна кампания за борба с насилието върху жените и
децата. 
"Това е традиционна кампания, която "Зонта клуб"-Велико Търново инициира. За целта брандирахме градски
автобус с послание за инициативата "Зонта казва: Не на насилието!". Освен логото, са посочени и номера за
връзка на потърпевши с Националните горещи телефонни линии на Фондация "Асоциация Анимус" и Агенцията за
закрила на детето, на които могат да отправят апел за помощ. 
Със съдействието на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов ни бяха предоставени пространства на три
оживени места, на които поставихме табели, на които е изписано същото послание. Тези платна са инсталирани
на входовете на парковете пред паметника "Майко България", "Марно поле" и "Дружба". На тези места в града се
разхождат много майки с деца, както и минувачи от различни възрасти. 
Призоваваме обществеността да не е безразлична и апатична срещу проявите на насилие. Потърпевшите от
такова посегателство да не се страхуват и срамуват, а да търсят съдействие от компетентните институции",
коментира президентът на "Зонта клуб"-Велико Търново Мария Игнатова.
Тя допълва, че е спуснато и 3-метрово знаме със същата визия и призив от сградата на Централна поща в центъра
на болярския град. 
Мария Игнатова сподели, че е участвала в международна среща в Букурещ, Румъния, на която била дискутирана
проблематиката, свързана с насилието над жени и деца. 
"На форума присъства министърът на външните работи на Румъния Богдан Ауреску. Той представи работеща
система за борба с насилието, която функционира в северната ни съседка. Така се запознахме с тази нова
практика, която в Румъния се прилага успешно и дава много добри резултати. Когато има сигнал за насилие над
жени и деца, полицията задържа насилника. С позоволение на жертвата, съдът му налага ограничителна заповед
и на извършителя се поставя електронна гривна на десния крак. На жената се дава устройство, което винаги да е в
нея и ако агресорът приближи на по-малко от позволеното му разстояние, устройството се задейства. Жертвата
веднага кликва върху устройството и подава сигнал до най-близкия полицейски екип. Полицията в Румъния е
изключително ангажирана с този проблем и реагира незабавно. Така от 16 000 регистрирани случая на насилие,
органите на реда отчитат сериозен спад", разказва Мария Игнатова.
Тя е категорична, че ръководството и членовете на "Зонта Клуб" във Велико Търново възнамеряват да отправят
официално искане до множество държавни институции и Неправителствени организации и тази практика да бъде
внедрена и у нас. 
"Предстои изнасяне на серия от лекции в училищата в старата столица от юристи и психолози от "Зонта клуб".
Възнамеряваме да запознаем младото поколение с проблема, защото той се корени в семейните отношения, в
родителския пример, във възпитанието, в социалната среда. Младите хора трябва да знаят при евентуално
насилие как трябва да реагират, какви права има потърпевшото лице, от кои институции да потърси помощ и т.н.",
посочва Мария Игнатова.
От "Зонта клуб" апелират: "Не мълчете! Не търпете унижение и болка, а сигнализирайте и търсете помощ! Не сте
сами!".
Президентът на женската организация Мария Игнатова съобщи още, че в навечерието на Коледните и
Новогодишни празници ще бъдат присъдени годишни стипендии на три студентки от Филиала на Медицински
университет-Варна, които са постигнали отличен успех в обучението си.

Заглавие: "Зонта клуб"-Велико Търново с множество инициативи в активна кампания за борба срещу насилието
върху жени и деца

Дата: 28.11.2022 09:01
Медия: Труд

Заглавие: Фондация Open Space отново в Петрич! Зелени практики днес – чист въздух и живот утре

Дата: 28.11.2022 10:08

https://trud.bg/%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5/
https://toppresa.com/300162/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-open-space-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0


Фондация Open Space избра в новото си начинание отново Петрич за партньор след успешно реализирания
културен проект през м. май. Първо издание на лаборатория "Мръдни си пръста", която се реализира в
партньорство с Община Петрич и ЦПЛР Общински детски комплекс – Петрич. "Мръдни си пръста" е програма,
която провокира към активност младите – споделят се и се реализират зелени практики, обменя се опит. Залага
се на въображението и творческия подход на деца и ученици.
В инициативата се включиха артисти, лектори, спортисти, доброволци.

smart

В Петрич три дни работиха няколко ателиета, в които учениците изработваха маски от непотребна хартия, правиха
редизайн на дрехи и рекламни винили, научиха как се прави в домашни условия хартия, като се рециклират
изписани тетрадки, стари вестници и списания, рисуваха върху хартиени тубуси за арт-инсталация "Жива гора" и
много други полезни занимания – велотур с кауза: да се посетят екообекти в общината, споделяне на идеи, които
вече са в практиката – "На фокус" с участници от различни градове в страната.
Проектът "Лаборатория "Мръдни си пръста" се изпълнява от Фондация ОПЪН СПЕЙС по програма "Младежи за
околна среда" на Министерство на околната среда и водите чрез възлагане от РИОСВ Благоевград. С подкрепата
на доброволци по програма "Европейски корпус за солидарност" на ЕС.

Благодарност към всички, включили се в Петрич и направили възможна лаборатория "Мръдни си пръста" –
училища, спортни клубове, доброволци! С действията си днес променяме света утре.
"Живеем в период, в който човешкия ни отпечатък е вече притеснителен. Ефектите от нашата дейност у дома, на
улицата и различни бизнес практики трябва да се преосмислят" – фондация OPEN SPACE

За четвърта поредна година националната стипендия "С усилия към звездите" подкрепя млади таланти в пет
области на изкуството - визуални изкуства, литература, музика, танц, театър/пърформанс. Това съобщават от
фондация "Културни перспективи", учредители на стипендията по идея на оперната певица Ина Кънчева. За първи
път тази година се подкрепят артисти в направление дигитални изкуства.
Кандидатите могат да подават своите кандидатури онлайн в платформата Culturama.аrt до 25 декември 2022 г.
Подкрепата, която всеки избран стипендиант получава в рамките на едногодишния цикъл, се развива в няколко
направления - работа с ментор в продължение на една година, осигуряване на бюджет, покриващ разходите за
творчески проект на кандидата, участие в годишен тематичен пърформанс в рамките на фестивал Culturamа.
"Тазгодишната визия на национална стипендия "С усилия към звездите" e вдъхновена от обединяващ символ за
нашата фондация. Концертният роял е сред най-ярките ни проекти и важна придобивка за клавирното изкуство в
България. Пречупихме образа му, за да се освободим от познатото и да посрещнем необикновеното. Така
разкрихме нови светове и нови перспективи", казва оперната певица Ина Кънчева.
Първите три издания на стипендията "С усилия към звездите" подкрепиха общо шестнадесет млади таланти в
петте области на изкуството. Всички те бяха представени пред публика чрез серия от самостоятелни пърформанси
в рамките на Culturamа - фестивал на изкуствата, продуциран от фондация "Културни перспективи".
Стипендиантите от първото издание поставиха театралното представление "Нарцис и Ехо" на сцената на
Пловдивския драматичен театър като част от програмата на "Пловдив - европейска столица на културата" (2019).
Впоследствие, спектакълът е изнесен на сцената на театър "Азарян".
Ментори в различните издания на стипендията са били Георги Господинов, Недко Солаков, Красимира Стоянова,
Галина Борисова и Явор Гърдев, Правдолюб Иванов, Капка Касабова и Красимира Стоянова.
/ДД 

Дванадесетото издание на Националната стипендиантска програма "За жените в науката" в България ще обяви
утре на церемония в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски" имената на трите учени, които са носители на
наградата за 2022 г., съобщават от екипа на организаторите.

Медия: ТопПреса

Заглавие: Стипендия "С усилия към звездите" подкрепя млади таланти в пет области на изкуството

Дата: 28.11.2022 11:08
Медия: Утро Русе

Заглавие: Утре ще обявят победителките в конкурса "За жените в науката"

Дата: 28.11.2022 11:21
Медия: Българска телеграфна агенция

https://utroruse.com/article/878755/
https://www.bta.bg/bg/news/lik/367486-utre-shte-obyavyat-pobeditelkite-v-konkursa-za-zhenite-v-naukata-


Националните стипендии "За жените в науката" в България се организират от компанията L'ORÉAL България и
Националната комисия на България за ЮНЕСКО, с подкрепата на трети партньор за България – Софийския
университет "Св. Климент Охридски". Конкурсът за стойностни научни идеи е насочен към жени до 35-годишна
възраст. Всяка година инициативата предоставя три стипендии от по 5000 евро.

За 12 години програмата се наложи като един от най-престижните научни конкурси в страната ни. Целта на
наградите "За жените в науката" е да мотивира повече млади хора у нас да изберат кариера в научната сфера.

В глобален план програмата цели да повиши броя на дамите в науката (едва 33.3 процента от учените в света са
жени и само 4 процента от Нобеловите награди за наука са присъждани на дами) и да постигне полово равенство
в тази сфера. От основаването си през 1998 г. тази международна инициатива е отличила общо над 3900 жени
учени в 110 държави. Организаторите на инициативата отбелязват, че през последните години най-много
кандидатури за стипендиите идват от сферите на биологията и медицината.

/ХТ/

Четири от общо 36 проекта на пациентски организации спечелиха конкурса - "Заедно за здраве" и бяха отличени
на специална церемония в Централния военен клуб в София.

Дарителската кампания "Заедно за здраве" насърчава инициативи, които влияят положително на живота на
пациентите и техните семейства – за по-хуманна среда, за по-добра грижа и здравеопазване.

Проектите са насочени към детско здраве, психологическа помощ за пациенти с редки заболявания, с
онкологични заболявания и за по-достъпна здравна грижа за пациенти в трудно достъпни райони в България.

Отличените са:

Проект "Приключения в познанието" на Асоциацията на родители на деца с епилепсия. Целта е прилагане на
иновативен комплексен модел за подобряване качеството на живот на деца и лица с епилепсия чрез
индивидуални консултации и групови беседи.

Проект "Звено за подкрепа на хора с редки болести" на Българска Хънтингтън Асоциация. Целта е да даде
подкрепа на пълнолетни хора с редки болести, родители на деца с редки заболявания и членове на засегнати
семейства.

Проект "Нефрологична помощ за децата от малките селища" на Асоциация на родители на деца с бъбречни
заболявания. Целта е да окаже емоционална, социална и образователна подкрепа за децата и семействата с
установени бъбречни заболявания или увреждания в 8 селища в страната, за да се справят с предстоящото
лечение и стрес.

Проект " Слънчево колело" на Югозападен общественоинформационен център. Целта е подкрепа на хора с
онкологични заболявания и близките им чрез индивидуална и групова терапевтична помощ, както и
популяризиране на тяхното изкуство.

Наградите връчиха г-жа Веред Елрон – културен аташе в Посолството на Израел в България, Николай
Хаджидончев, Гади Мукомолов и Стойка Янева от спонсорите на кампанията.

Първата част на събитието "Стара Загора търси математически таланти", организирано от "Съвета на мъдреците"
при ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" и фондация "Миню Балкански" стартира с въведение за ученици от
подготвителен до 4. клас. Най-малките ученици получиха по три подготвителни теми с по 5 задачи за
самостоятелна работа.

Заглавие: Дарителската кампания "Заедно за здраве" отличи 4 проекта на пациентски организации

Дата: 28.11.2022 11:33
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Стара Загора търси математически таланти сред над 300 деца

Дата: 28.11.2022 15:34
Медия: Kmeta.bg

https://bnr.bg/post/101742899/daritelskata-kampania-zaedno-za-zdrave-otlichi-4-proekta-na-pacinetski-organizacii
https://kmeta.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%BB/


Всички участници в подготовката, заедно с ученици от 5. до 7. клас, са поканени за участие в два кръга на 4 и 11
декември. Заявки за участие се приемат до 30.11. 2022 г. на електронни адреси [email protected] и [email protected].

Постъпили заявки след този срок не се обработват. Състезанието ще е по формата на "Будилник" – 5 задачи за 40
минути. Сбор от точки – до 10 за всеки от кръговете, до 20 – в общото класиране.

Детайли по провеждане на състезанията:

4 декември 2022 г. (неделя) от 10.00 до 14.00 часа

Първи кръг

ПГ по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора, ул. "Стефан
Сливков" № 7.

10:00 – 10:40 ч. Състезание за 3 и 5 клас

11:10 – 11:50 ч. Състезание за 2 и 7 клас

12:10 – 12:50 ч. Състезание за 1 и 6 клас

13:10 – 13:50 ч. Състезание за 4 клас и подготвителен клас

11 декември 2022 г. (неделя) от 10.00 до 14.00 часа

ПГ по компютърни науки и математически анализи "Проф. Минко Балкански", гр. Стара Загора, ул. "Стефан
Сливков" № 7.

Втори кръг

10:00 – 10:40 ч. Състезание за 3 и 5 клас

11:10 – 11:50 ч. Състезание за 2 и 7 клас

12:10 – 12:50 ч. Състезание за 1 и 6 клас

13:10 – 13:50 ч. Състезание за 4 клас и подготвителен клас

На 17 декември, от 12.00 часа, в Регионалната библиотека "Захарий Княжески" ще бъдат наградени победителите.

Награждаването ще е по резултатите от 4 декември – за всеки от класовете; по резултатите от 11 декември – за
всеки от класовете; по сбора от резултатите от двата кръга – за всеки от класовете.

Ще бъдат обявени Топ 10 на състезанието – за всеки от класовете. Античен шлем-маска от Стара Загора ще
получат 8-те най-добри участници.

Ще бъдат връчени медали в общото класиране и Лауреат на събитието "Стара Загора търси математически
таланти 2022″ (по класове), медали за класиране във всеки от кръговете (по класове). Всички участници ще
получат сертификат.

Пластика Победител в събитието "Стара Загора търси математически таланти 2022″ ще има за първите трима по
класове.

Организаторите са предвидили и стипендии за обучение във Центъра за извънкласна работа във фондация "Миню
Балкански" и в клубовете "Математически таланти", които стартират от януари 2023 г. в ПГ по КНМА "Проф. Минко
Балкански", гр. Стара Загора, и във фондация "Миню Балкански", с. Оряховица.

Коледни подаръци за всички лауреати и … още изненади.

Последвайте ни и в Google Новини 

Повече от 20 водещи компании участваха със свои щандове, лектори или работилници на фестивала
Осмото издание на най-голямото публично изложение за представяне пред ученици на професии от компании и
професионалисти зарадва гостите си с интерактивни лекции и дискусии, работилници и атрактивни щандове на 25
и 26 ноември в София Тех Парк. В рамките на два дни Базар на професиите 2022 разкри десетки възможности за

Заглавие: Над 2500 младежи посетиха Базар на професиите 2022
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професионален път пред повече от 2500 деца и младежи на възраст между 10 и 23 години.
Традиционно в петъчния ден класни ръководители посетиха Базар на професиите заедно със своите ученици, за
да проведат открит урок по кариерно ориентиране. Освен базарните щандове на компаниите, учениците се
включиха и в "Билковата работилничка на dm" и в интерактивните представяния на професиите на авиодиспечера
и слот координатора на полетното разписание на летище София. 
Лекционната част за деня стартира с разговора за професията на журналиста с Мария Константинова и Виктор
Дремсизов, воден от техен бъдещ колега от АлмаМатер ТВ. Бяха представени нови професии като специалист по
енергийна ефективност, Data scientist и различни професии в IT сектора, както и нашумели такива като подкастър,
представена от Георги Ненов - създател на един от най-слушаните подкасти в България "Свръхчовекът". Тайните
от света на дигиталния маркетинг бяха "разкрити" от Теди Рафаилова и Яна Митева от първата агенция за LinkedIn
маркетинг в България – BookMark.
Емил Колев, Ръководител на производствения център Банкя, част от Кока-Кола ХБК България, разкри пред
младежите как се управлява производство и какви са лидерските качества, които да развият, за да бъдат успешни.
Представянето на приеманите за традиционни професии като химик, агроном, биолог показа развитието, което са
претърпели те под влияние на новите технологии и техники, и провокира любопитството на посетителите. 
Само през първия ден близо 1200 младежи от повече от единадесет училища се срещнаха отблизо с
професионалистите и компаниите, и имаха възможност да задават своите въпроси. 
Съботният ден стартира с препълнена зала, с фокус на разговора някои от най-интересните професии, свързани с
гейминга и посланиците на идеи в социалните мрежи - инфлуенсърите. В разговора с водещ Мартин Кадинов,
който е посветил над 20 години на развитието на гейминг културата и електронните спортове в България, и
участниците Васил Атанасов, Евгени "Gothika_47" Николов и Димо Димов, младежите научиха кои са основните
умения, на които трябва да наблегнат, ако искат да се развиват в областта. Радостина Христова, известна и като
Radostna Mama, даде тон на разговора за професията "инфлуенсър" с Мартина Върбанова, Рада Бонева и
Elizabeth Fame. Те споделиха какво трябва да знае всеки, който е омагьосан от блясъка на безупречното
присъствие в социалните мрежи.
Сред новите професии на Базара бяха и "спасител на храна", представена от Михаела Кафеджийска от Foodobox, и
"разказвач на наука" с Ренета Богданова от Sci-High.
Специално за родителите, които посетиха "Базар на професиите 2022" със своите деца в съботния ден,
организаторите от Българска мрежа на Глобалния договор на ООН бяха предвидили панел за кариерно
ориентиране за ученици 5-7 клас с Гергана Раковска от Фондация на бизнеса за образованието и ученичката
Диана Андреева, както и консултации за кандидатстване след 7 клас с Красимира Комнева - кариерен консултант в
Център за подкрепа за личностно развитие, кариерно консултиране и консултиране - София. Младежите, които
тепърва пристъпват в света на висшето образование, бяха запознати с рейтинговите системи на университетите,
които могат да бъдат източник на полезна информация за кандидат-студентите и родителите им. 
Заедно с професиите от различните компании и по-любопитните нови такива, посетителите имаха възможност да
се срещнат отблизо с представители на онези професии, без които обществото ни не би било същото и които са
ключови за функционирането му - писател, сценарист, лекар, журналист и добротворец. Емил Минчев, писател на
фентъзи романи, разказа как намира вдъхновение и какво се изисква, за да напишеш роман, а Слави Ангелов
сподели пред запленената аудитория за пътя си като разследващ журналист, редактор на списание Космос и
сценарист на филми. 
Вторият ден на "Базар на професиите" приключи с разговор на д-р Елена Стефанова, Надя Обретенова и Веси
Деянова, които бяха провокирани от Полина Петкова от TeenStation да разкажат какво ги е довело до кариерния
им избор на лекар, журналист и добротворец, работещ във фондация, кои са водещите за тях принципи, целите,
към които се стремят, и какво осмисля професионалното им ежедневие. 
И през двата дни на Базара имаше зададени много въпроси от децата и младежите за възможности за стаж,
които предлагат компаниите, за да се докоснат те до онези професии, които са видели и провокирали интереса
им. 
Повече от 20 водещи компании участваха със свои щандове, лектори или работилници на Базар на професиите
2022. Сред тях са Асарел Медет, Байер България, ДМ България, Enery Bulgaria, Карго партнерс, Кауфланд
България, Кока-кола ХБК, Лидл България, Овергаз, ТехноЛогика, Солвей Соди, СОФ Кънект, ТЕЦ КонтурГлобал
Марица Изток 3, Фесто Производство, VMWare, Schneider Electric България и Българско школо, Център за подкрепа
за личностно развитие, Кариерно консултиране и консултиране - София. 
Осмото издание на "Базар на професиите" се осъществява с медийното партньорство на Bulgaria ON AIR., Az-
jenata.bg, Dnes.bg, Rabota.bg, BGlobal, b2b Media, Данибон, Аз чета, Сега, БНТ, БНР и Алма Матер ТВ. 

Фондация "Димитър Цонев" връчи петите си поред награди за телевизионна журналистика. Те са в две категории -
ТВ водещ и ТВ репортер.

Двамата отличени бяха водещата Милена Милотинова и репортерът Александър Марков. Марков беше първият
български журналист, който от място отразяваше войната в Украйна. Репортажите му бяха излъчени в над 70

Заглавие: Фондация "Димитър Цонев" връчи петите си награди за телевизионна журналистика (СНИМКИ)
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световни медии.

"Сърдечно благодаря. Спомням си, когато Димитър Цонев се върна в БНТ. Той се подготвяше с часове преди
всяко свое интервю. Това, което научих от него е, че винаги трябва да си подготвен за това, което ти е нужно", каза
Марков.

Водещата Милена Милотинова беше наградена за цялостен принос в журналистиката. Тя започва кариерата си в
Българската национална телевизия, където в продължение на 8 години си партнира с Димитър Цонев в "По света
и у нас". "Тази награда е много ценна за мен, защото е от името на Митко Цонев. С Митко се работеше леко, дори и
в най-тежките моменти", каза журналистката.

Фондация "Димитър Цонев" е създадена в подкрепа на журналистиката и кадрите, които искат развитие в сферата
на медиите. Със своите дейности фондацията цели да подпомага развитието на българската телевизионна
журналистика.

През юбилейната за ЕЛДОМИНВЕСТ 2022 г., в която компанията отбелязва своята 35-та годишнина, приключи
изпълнението на амбициозна инвестиционна програма на стойност 8.2 милиона лева. Тя включва внедряване на
роботизирани и високо автоматизирани линии и в трите завода във Варна, с които се увеличи капацитета за
производство на енергоспестяващи уреди и бойлери и буферни съдове, използващи възобновяеми източници на
енергия. Трябва да се отбележи, че освен икономията на енергия, при производстовото на уредите ЕЛДОМ се
използват щадящи околната среда технологии и се влагат екологично чисти материали в съответствие с RoHS
Директивата на ЕС. 
Като отговорна компания, по случай 35-тата си годишнина, ЕЛДОМИНВЕСТ организира национална еко-
инициатива "Вие купувате уред ЕЛДОМ – заедно засаждаме дърво!" . В резултат на залесителните акции в
различни райони на страната вече са засадени 28 100 фиданки на обща площ 59 декара. Със съвместните усилия
на доброволци, партньори и служители на ЕЛДОМИНВЕСТ, както и на лесовъдите от шестте Държавни
предприятия към Министерството на земеделието, на картата на България вече присъстват осем нови ЕЛДОМ
гори.
✓ Първите 15 декара дъбова гора бяха засадени на 19 март до с. Бистренци, област Русе съвместно със
"Северноцентрално Държавно Предприятие".
✓ На 26 март край село Камен бряг, област Добрич заедно с "Североизточно държавно предприятие"
доброволците засадиха 10 декара фиданки червен дъб и липа.
✓ Третата ЕЛДОМ гора от черен бор бе засадена на 29 октомври на терен от 8 декара до с. Златуша,
община Божурище, съвместно с Югозападно Държавно Предприятие".
✓ На 5 ноември бяха създадени две нови гори от черен бор - до с. Стражевци и до Кърджали със съвместни
усилия на доброволците и служители на "Южноцентрално държавно предприятие".
✓ На 19 ноември край гр. Своге бяха засадени близо 5000 фиданки от цер.
✓ При последната залесителна акция на 26 ноември, край град гр. Малко Търново в района на "Югоизточно
държавно предприятие", бе създадена нова гора от зимен дъб и благун.
Дългосрочната цел на ЕЛДОМИНВЕСТ е да помага активно за възстановяване на увредени еко системи. Новите
гори са създадени върху терени, пострадали при горски пожар, ледолом или заболявания по дървесните видове.
От компанията благодарят на множеството доброволци, които се присъединиха към инициативата. Както и на
всички потребители, закупили уред ЕЛДОМ през 2022 година. Защото кампанията протече под мотото "ВИЕ
КУПУВАТЕ УРЕД ЕЛДОМ – ЗАЕДНО ЗАСАЖДАМЕ ДЪРВО!". Затова, освен с доверието в качеството и марката
ЕЛДОМ, клиентите от цялата страна косвено подпомогнаха случването на всичко това. 

На 22.11.2022 г., следвайки ангажимента си да подпомага като отговорен партньор общините, на чиято територия
работи, "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД направи дарение на община Челопеч. Две машини – челен товарач
Caterpillar с предназначение почистване и ремонт на наземни повърхности и пътища и мотокар Dimax,
предназначен за малогабаритен транспорт, ще подпомогнат работата на общината по проекти за благоустрояване
и ще добавят технически ресурс за изпълнение на нови проекти.

Заглавие: Инвестиции за над 8 млн. лв. в технологична модернизация и 28 100 фиданки, засадени в
националната еко кампания на ЕЛДОМИНВЕСТ
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Благотворителен концерт "Коледна магия" в помощ на двама свои възпитаници, организира
Природоматиматическата гимназия (ПМГ) "Христо Смиртенски" в Перник, съобщиха от учебното заведение.

В това издание на събитието ще бъдат събрани средства в подкрепа на Емилияна Станкова от XI "б" клас и Петър
Димитров от X "б" клас.

Концертът "Коледна магия" се възобновява след двегодишно прекъсване по решение на ученическия съвет към
гимназията. Той ще се проведе на 21 декември от 17:30 часа в залата на Обединения детски комплекс в Перник.

Емилияна е родена през 2002 г. със заболяването спина бифида аперта. Семейството ѝ се нуждае от ежемесечни
средства в размер на 2000 лева за обезпечаване на посещенията при лекари, необходимите терапии и
консумативи.

Петър е на 17 години и е роден с множество увреждания. Основната му диагноза е спина бифида. Той има нужда
от нова, специална количка, сумата за която е между 3000 и 4000 евро.

Това не е първата благотворителта инициатива на ПМГ. През 2019 г., по време на концерта "Коледна магия", беше
събрана сумата от 7 286 лв. в помощ на 4-годишната Ванеса, страдаща от хидроцефалия, атрофия на очния нерв и
други съпътстващи заболявания.

/МК/

Над 43 тона годна за консумация храна ще бъде дарена, поради нарушена търговска опаковка или неправилно
етикетиране

До края на 2022 г. BILLA България ще дари на Фондация Българска хранителна банка (БХБ) над 43 тона храна и
над 10 000 литра напитки на обща стойност над 150 000 лв. Благодарение на изградената мрежа от партньорски
организации на Фондацията, те ще достигнат до хиляди хора в нужда, бенефициенти на дейността ѝ.

"Всяка година в България се изхвърля близо 90 кг храна на глава от населението. Тази статистика е особено
тревожна на фона на риска от глобална продоволствена криза, като страничен ефект от войната в Украйна,
инфлацията и изменението на климата. Вярвам, че със споделени усилия можем да направим много, за да
предотвратим загубата на качествена и годна за консумация храна, която не може да влезе в магазинната мрежа
поради причини, които не касаят нейните хранителни и вкусови показатели. Благодарение на нашите партньори от
Българската хранителна банка, тя достига до хората, които имат най-голяма нужда от нея", сподели Вигинтас
Шапокас, изпълнителен директор на BILLA България.

С цел намаляване разхищението на храна, веригата въвежда и специални предложения за клиентите, използващи
BILLA Card. Във всички магазини на BILLA в страната след 20:00 ч. клиентите на лоялната програма могат да се
възползват от 30% намаление на всички ястия, изложени на топлата витрина. В допълнение, утвърдена от
компанията практика е продукти с наближаващ срок на годност да се маркират с цветни стикери, индикиращи 25%
или 50% отстъпка от регулярната им цена.

Заглавие: Природоматематическата гимназия в Перник организира благотворителен коледен концерт в
подкрепа на двама свои ученици
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На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца. По този повод, доброволческата платформа
TimeHeroes откри фотоизложба на Денислав Стойчев пред Народния театър, която може да бъде видяна от 28
ноември до 7 декември.

В 27 снимки са запечатани истории на доброволци. През миналата година, Денислав Стойчев е пропътувал 5 000
км в България, за да снима, каза в предаването "Радиокафе" Наталия Иванова - изпълнителен директор на
организацията.

Освен на доброволците, изложбата е посветена и на 10-годишнината на TimeHeroes.

"Преценихме, че начина е да покажем къде живее доброволчеството в България, естествено ние не можем да го
обхванем в пълнота. Денислав обиколи много градове. 27 организации общо бяха заснети в работата си с
доброволци на терен" обясни Наталия Иванова.

Какво още разказа тя за доброволчеството у нас, можете да чуете в интервюто на Гергана Пейкова.

Тази събота, 26 ноември, се проведе благотворителният бал на Лайънс клуб – Панагюрище "Златна панагюрска
есен 2022". Благородната инициатива мина под надслов "Бъдеще за нашите деца", като събра 11 500 лв., с които
ще се подпомогнат ученици и студенти в неравностойно социално положение.

За събитието бяха пристигнали членове на Лайънс клубове от страната, паст дискрит управителите Захар Марогло,
Марин Филин, Момчил Корназов, вторият вице дистрикт управител д-р Любомир Димитров. Гости на събитието бяха
и заместник-кметът на община Панагюрище Галина Матанова, заместник-кметът на община Стрелча Васил
Кацаров, членове на Ротари клуб – Панагюрище, Сдружение на преприемачите – Панагюрище, Лео клуб –
Панагюрище и панагюрски медии.

Още преди официалния старт на събитието, вниманието на гостите бе привлечено от колоритните полички на
Магазин за надежда, където организаторите бяха подготвили различни сладки изкушения носещи духа на
идващите коледни празници. Там бяха подредени и фотографии на д-р Тодор Бургуджиев и д-р Николай Николов,
както и картини – също част от благотворителния базар.

Бе прожектиран кратък филм за панагюрския Лео клуб. След това президентът на Лайънс клуб – Панагюрище д-р
Катя Симеонова отправи поздрав към всички присъстващи, с което даде официален старт на събитието. Тя
припомни целите, към които се стреми организацията, като сподели, че в момента Лайънс клуб – Панагюрище, в
партньорство с Община Панагюрище, работи по социален проект за подкрепа на деца на улицата. Д-р Симеонова
благодари на фирмите, дарили предметните награди за благотворителната томбола.

Емоционален поздрав към присъстващите отправи и зам.-кметът Галина Матанова.

Вторият вице дистрикт управител д-р Любомир Димитров прочете писмо от международното ръководство на
Лайънс, което отличава Илия Анчев, член на панагюрския клуб.

Талантите на от Школата по поп и джаз пеене "Евгени Зумпалов" към ЦПЛР – Панагюрище – Надежда Ковачева,
Стойко Шопов, Румяна Узунова, Валерия Николова и Мария Димитрова, предизвикаха много емоции със своите
изпълнения по време на благотворителното събитие.

Част от събитието бе и една изненада – торта и подарък получи Радка Семова, която в същия ден празнуваше
своя рожден ден.

Почетният знак "Ангелски криле", учреден от Лайънс клуб – Панагюрище в памет на д-р Дора Шишкова и инж.
Тодор Стоицев, беше връчен на Тони Данкова. Наградата носи посланието "Предай нататък!". Тя е сребърно
украшение и парична сума, която Данкова ще дари на семейство от Панагюрище в неравностойно социално
положение.
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В следващия етап на българското издание на конкурса продължават 9 идеи

Над 80 идеи бяха изпратени в първото издание на конкурса на Samsung България Solve for Tomorrow. Всяка от тях
трябваше да предложи решение, с което да подобри живота на хората и общностите около тях чрез прилагането
на умения свързани с наука, технологии, инженерство и математика (STEM) и дизайн мислене.

Журито на конкурса прегледа и оцени всички получени идеи. Общо 9 отбора бяха избрани да продължат в
следващия етап на програмата, събирайки най-високи оценки от журито.

В категория Безопасност и здравеопазване това са:

Spot Walk от МГ от "Баба Тонка", Русе с идея за приложение, което стимулира хората да бъдат активни, като
снимат забележителностите в града, научават интересни факти за историята на сградите. Te получават
специално създадена парична единица, която може да бъде разменена за реални награди.
Cobalt Call от ЧЕСУ "Дорис Тенеди", София предлагат умна кутия, инсталирана на публични места за
спешна помощ при астма, алергии, инфаркт или инсулт, диабет и припадъци.
Фитонциди в кутия за хляб от Варненска търговска гимназия "Георги Стойков Раковски" – устройство, което
генерира растенция с фитонцидни свойства с цел удължаване на срока на съхранение на различни
продукти.

В категория Социално равенство избраните полуфиналисти са:

RELiWORK от Английска езикова гимназия "Гео Милев", Русе предлагат иновативна платформа, в която
непълнолетни младежи могат да намират работа безопасно и при стриктно спазване на законовите
изисквания.
Цветен свят от СУ "Сава Доброплодни", Шумен и ОУ "Александър Георгиев-Коджакафалията", Бургас
предлагат серия от компактни и удобни устройства в помощ на хората със зрителни затруднения, чрез чиито
сензори могат да се разчитат цветове, да се възпроизвежда значението на букви или да се засичат
потенциални заплахи.
Достъп до работа на хора с увреждания от 30. СУ "Братя Миладинови", София предлагат иновативна
платформа, в която хора с увреждания могат да потърсят работа и да получат подкрепа при реализацията
си на пазара на труда.

Избраните отбори в категорията Околна среда и климат са:

VTOL-AIR POLLUTION DETECTOR от МГ"Д-р Петър Берон", Варна с идея за летателен апарат, който измерва
праховото замърсяване, изследва и записва метеорологични данни, чрез което показва измененията в
параметрите над дадена географска област, за да да се проследят последиците от определени действия
върху околната среда.
Project PGDSave Water от ПГДС, Хасково предлагат надграждане на ВиК инсталациите с допълнителен
резервоар, който позволява повторна употреба на използваната вода.
Иновативен контейнер за саморазпределяне на битови отпадъци от СУ "Петко Рачов Славейков", Видин,
който разпознава различните отпадъци чрез специален сензор.

Всеки от избраните екипи ще има възможност да премине през менторска програма и да създаде прототип на
идеята си, който ще бъде представен по време на специално събитие на финала на Solve for Tomorrow България
през следващата година.

Кандидатстването по програмата започна в края на септември и продължи до средата на ноември. Над 200
ученици и повече от 60 учители се включиха в пилотното издание на инициативата. Най-много идеи бяха получени
от екипи от град София – 16, а представители на общо 22 града и 1 село изпратиха своите предложения за
подобрение на живота на хората. Категорията Околна среда и климат предизвика най-голям интерес сред
учениците и получи близо 30% от идеите.

В бързоразвиващото се време на технологични иновации, Samsung разработва програмата с идеята да повиши
интереса на младежите към образованието по наука, технологии, инженерство и математика и чувствителността
към местните предизвикателства. Едновременно с това участниците в нея имат възможност да се подготвят с
компетентности, които ще им бъдат необходими за решаване на проблеми в бъдеще и как да използват уменията
"4К" (креативност, критично мислене, колаборация, комуникация) чрез проектно базирани обучения.

Конкурсът Solve for Tomorrow има и специална категория, насочена към учителите.

Заглавие: Над 80 отбора кандидатстваха в конкурса за иновации на Samsung Solve for Tomorrow, учителите
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Тя е свързана със създаване на упражнения с добавена реалност (AR) с инструмента Smart CreatAR.
Кандидатстването за нея е отворено до 24:00 ч. на 31.01.2023 г., а до 06.02.2023 г. ще бъдат обявени 3
полуфиналисти, които също ще вземат участие във финалното събитие на инициативата.

Инициативата Solve for Tomorrow е част от глобалната политиката за корпоративна социална отговорност на
Samsung. Започнала през 2010 г. към момента е достигнала до 2 милиона ученици в 58 държави и отразява
нуждата от прилагане на иновативни и интересни подходи в образованието, които да развиват уменията на
учениците.

В България Solve for Tomorrow се развива пилотно през настоящата година и освен конкурса, предоставя и
безплатни обучения за учители от цялата страна по дизайн мислене и създаване на учебно съдържание с
добавена реалност (AR). До момента са се провели 16 обучения, в които се включиха над 320 учители от 36 града.
Целта на обучението бе да подпомогне учителите в подготовката на младежите за участие в конкурса чрез
прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на STEM уменията. Обученията се организират от
фондация "Образование 5.0", партньор на Samsung България в този проект. Информация за графика им може да
бъде получена на сайта на фондацията.

Запознайте се с програмата – ТУК

През 2022 г. германската издателска група Klett навършва 125 години от своето създаване. Тази година юбилей
има и издателство "Клет България", което отбелязва своята 20-а годишнина на нашия пазар. "Клет България" е
най-големият издател на обучителни материали, учебници, учебни помагала в страната. "Клет" е и собственик на
иновативната образователна платформа iZZI.

По повод юбилея, "Клет", съвместно с консултантската компания "PwC България", изготви и първия в сектора
Доклад за социално въздействие от дейността си за последните три години. Резултатите показват внушителния
ефект върху българското образование, което "Клет България" оказва. Докладът показва, че несравнимата
инвестиция от над 1,7 млн. лева. в социални инициативи променя живота на над 162 000 човека директно и на
милиони други индиректно чрез дарения на безплатни учебници. Целият доклад е наличен онлайн тук.

В специална поредица от материали money.bg, съвместно с "Клет", ще разкаже за 125-годишната история на Klett,
по чиито учебници се обучават 10 млн. ученици по цял свят. Само в България по учебни материали на брандове на
"Клет", сред които Анубис, Булвест-2000, Cambridge, PONS, се обучават 314 000 деца годишно.

Първият материал от поредицата, който разказва за създаването на германската образователна група Klett,
можете да прочетете тук:

Стъпването на "Клет България": Мащабни придобивания с големи амбиции

Със стъпването си на българския пазар през 2002 г. "Kлет" доказва чрез своите инициативи амбицията си да
направи българското образование по-интерактивно и същевременно да повиши неговото качество. В България
"Клет" присъства чрез 2 самостоятелни компании и 7 собствени бранда и действа като официален представител
на още 8. Компанията издава учебници, помагала и помощни книги за учителя на брандовете Klett, "Анубис",
"Булвест 2000", "Изкуства" и учебни помагала PONS и Langenscheidt. От друга страна, внася в България и е
представител на марките Klett, Delta, Cambridge University Press, Difusión, Éditions Maison des Langues и Casa
delle Lingue.

Последните три години са ключов момент за "Клет България" и неговите клиенти. В началото на 2019 г.
издателството разширява портфолиото си с придобиването на издателска къща "Анубис", издателство "Булвест
2000" и "Анубис-Булвест", които по-късно са влети в "Клет България" и престават да съществуват като
самостоятелни юридически лица. От придобиването им до днес "Клет" продължава да развива тези обичани и
уважавани от поколения марки за образователни продукти. Тази важна стъпка превръща "Клет" във водещ
образователен издател в България и един от най-големите издатели в страната като цяло. С разширяването на
дейността си компанията дава ясна заявка за намерението си да реализира все по-голяма отговорност и
подкрепа към учителите и учениците.

Сливането на четири компании е сложен процес, който изцяло променя работата и структурата на "Клет". От
малко издателство на чуждоезикови пособия с 16 служители, компанията се разраства до настоящите си размери
- в нея работят над 130 души, чиято дейност обхваща целия процес по създаване, подготовка и разпространение
на одобрени от държавата учебници и познавателни книжки, на огромна палитра учебни помагала, електронни
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издания и платформи, а така също и на вносни заглавия. "Клет България" поддържа и развива дългогодишни
успешни взаимоотношения с над 1000 автори и редактори от цялата страна - едни от най-добрите специалисти по
съответните предмети у нас. Основна дейност за "Клет България" е и развитието на професионалните и личностни
умения на учителите, подкрепата на директори и учители с материали, обучения и други образователни ресурси.

В началото на 2022 г. стремежът на издателството да се развива и да достига до максимално широк кръг
потребители довежда до придобиването на обособена част от дейността по създаване и търговия с познавателни
книжки, учебници и учебни помагала на издателство "Изкуства" от "Клет България". Обединението включва
присъединяване на част от екипа на "Изкуства" към колектива на "Клет", както и придобиване на правата върху
хартиените и електронните издания с марката "Изкуства".

Пандемията като ключов катализатор на развитие на платформата iZZI

През 2020 г. пандемичната обстановка поставя предизвикателства както пред образователния, така и пред
традиционния бизнес. За една нощ цялата образователна система трябва да се подготви за работа в онлайн
среда, за което системата не е готова. Извънредната обстановка налага така важната за образователния процес
жива връзка между учител и ученик да бъде заменена с дигитална, което дава възможност на компанията да
помогне на всички учители и ученици в осъществяване на тази нелека промяна. През този период "Клет" активно
организира и провежда редица инициативи, за да адресира належащите проблеми, породени от рязката нужда от
дигитализация. В допълнение на тези социални инициативи, ръководени от корпоративните си ценности, през
периода на пандемията издателството възприема пазарна политика, изцяло базирана на принципа за социална
отговорност.

Така се ражда iZZI - дигитална платформа за образование за ученици, учители и родители. Платформата съдържа
богата колекция от учебно съдържание по всички учебни предмети от 1. до 8. клас, видео материали на световно
известни брандове, игри, симулации, 3D визуализации, аудио прочити. Платформата предоставя доказано по-
успешен подход за предаване на знания и по-лесно и увлекателно усвояване на учебния материал.
Образователната среда е удобна, забавна, разбираема и близка до съвременните деца.

От март 2020 г. до юли 2021 г. "Клет" отваря напълно платформата iZZI, за да могат всички ученици и учители да
имат достъп до пълния набор от ресурси в нея, което представлява инвестиция от над 600 000 лв. За 16-месечния
период, в който платформата е със свободен достъп, повече от 67 000 потребители се възползват от електронните
пособия на издателството. Вътрешно проучване на компанията отчита и забележителни резултати от тази
инициатива - 69% от учителите се справят с дистанционното преподаване през 2020 г., а 26% считат, че успяват
въпреки първоначалните трудности.

В допълнение, в периода март-юни 2020 г. "Клет" осигурява и пълен достъп до електронните си учебници.
Издателството отваря библиотека за ученици и техните родители, която съдържа специално разработен набор от
учебни помагала в помощ на обучението у дома. Подготвените материали включват части от учебните тетрадки по
основните предмети от 1. до 7. клас и най-добрите помагала с марките "Анубис" и "Булвест 2000", които позволяват
разпечатване и попълване на ръка. С тези специални издания учениците и техните родители имат напълно
безплатен достъп до съдържанието на допълнителни материали, необходими за пълноценен учебен процес,
които са подходящи както за усвояване на нови знания, така и за преговор и упражнения на изучавания материал,
самостоятелно или заедно с родителя. Компанията отчита впечатляващи резултати от дейността си и в тази посока
- по данни на "Клет" материалите са свалени над 173 000 пъти.

Създаването на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Издателство "Клет България" е изключителен представител на Cambridge University Press и именно като такъв
през 2005 г. създава Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Тя е доброволно обединение на училища,
стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. Асоциацията е организатор на най-престижното
състезание по английски език Kangaroo Global Linguistics и през годините българските ученици не веднъж са били
повод за гордост за страната ни с отлични резултати и златни медали. До момента през състезанието са минали
над 100 000 ученици. Днес в Асоциацията членуват над 150 училища от цялата страна и интересът към нея
непрекъснато нараства.

Целият доклад за социалното въздействие на "Клет" може да бъде прочетен тук.

Вече 9 години SoftUni е лидер в обученията в технологични и дигитални области. Организацията и различните ѝ
инициативи предлагат качествено, достъпно и практически насочено образование в сферите на
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програмирането, дигиталния маркетинг и дизайн. Общността наброява над 300 000души, а хиляди вече успешно
преминаха през цялостните програми, по пътя си към нова и перспективна реализация. Сред водещите цели на
SoftUni е да бъде мост между образованието и бизнеса, така че да реши едни от най-сериозните проблеми на
нашето съвремие – разминаването между нуждите на компаниите и практическата подготовка на кадрите.

В резултат на дългогодишните усилия, редицата задълбочени програми и хилядите обучени курсисти, дейността на
SoftUni не остава незабелязана. През 2022 година, екипът спечели редица награди от престижни състезания в
най-важната за тях категория – "Образование", превръщайки се в една от най-награждаваните компании за
годината.

Къде спечелиха в категория "Образование"?

Началото от поредицата награди слага първото място в категория Образование: "Двигател на Дигиталната
Революция и ИТ сектора", присъдени на годишните награди за благотворителност и КСО "Златно Сърце".
Наградите "Златно Сърце" са продължение на водещата цел на списание Business Lady – да дават трибуна на
различни професионалисти, хора с кауза, които споделят успешните си бизнес практики.

Само месец по-късно последваха 2 награди в категория "Образование". Престижното жури на наградите Компания
на Годината отдадоха признание на SoftUni с първа награда в категория "Технологичен лидер в образованието".
В същия период се проведоха и наградите "Любима Марка"– награди, отреждани чрез гласуване на публиката. В
14-тото им издание гласуваха близо 45 000 души, от които над 3 100 гласуваха за SoftUni, присъждайки първо
място в новооткритата категория "Образование".

През септември, един от най-големите организатори на кариерни събития, целящи срещата между бизнеса и
кадрите, Career Show, обяви победителите в ежегодните си награди. SoftUni спечели второ място в категория
"Най-добър работодател – Образование", доказвайки за пореден път, че екипът на компанията приема каузата
като своя собствена.

Какво значение имат тези награди?

Още от създаването си през 2013 година, SoftUni възприема качественото, достъпно и практическо образование,
което дава перспектива на хората и има способността да промени живота им, за своя кауза. 2022 година беше
една от най-силните за компанията, с 16 отличия до момента в различни престижни класации и категории. А тези
4 приза в категория "Образование" са доказателство, че SoftUni върви на прав път и усилията им не остават
незабелязани. Същото мнение споделя и Иван Ненков, съосновател и CEO на компанията:

"Това е едно голямо признание за усилията и прогреса, който постигнахме през годините, превръщайки
SoftUni в двигател за развитието на технологичната и дигитална екосистема в България. Оттук нататък
продължаваме да следваме същата посока на развитие, а именно да градим SoftUniкато най-голямата и
успешна образователна институция в България, която има все по-силно положително въздействие върху
средата ни."

Всички тези постижения са възможни благодарение на отдадения екип, подкрепящите ги над 200 компании-
партньори в ключови сектори и неизменното доверие на курсистите. SoftUni има амбицията да превърне
България в Силициевата долина на Европа, затова и стремежът им да бъдат все по-добри и да предлагат все по-
високо качество на образованието е основна движеща сила за компанията. Присъдените отличния са признание,
за което екипът работи непрекъснато, за да бъде достоен и да оправдае доверието, което курсистите и
партньорите им гласуват ежедневно.

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването КЛЮЧ Unplugged: Как е сред
успелите? с водещ Александър Куманов. Гост е Десислава Иванова, главен редактор на сайта Успелите.бг
Има магия в потока от новини, които ни заливат и държат втренчени в електронните си устройства. Магия, която
психолозите определят като синдром на пристрастеност към електронния екран и неспирната информация.
Журналисти и изследователи твърдят, че повечето новини са новини, защото съобщават за нещо извънредно –
проблем, несправедливост, бедствие, опасност. Според тях няма позитивна новина и само новини, в които има
нещо възбуждащо или страшно, привличат вниманието. Тъкмо за тези несъществуващи позитивни новини
разговаря Александър Куманов с Десислава Иванова, главен редактор на Успелите.бг. 
Успелите.бг се определя като позитивната онлайн медия, която споделя добри новини от страната и разказва
вдъхновяващите истории на хора, избрали да работят и живеят в България. 
Десислава пояснява, че за тях успех е нещо, което носи добавена стойност и вдъхновява. За нея лично успехът
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включва добър баланс между личен и професионален живот, но винаги има какво още да постигнеш и затова е
трудно да определиш точка, в която си успял. Тя е с медията от самото начало, когато идеята е била да се
представят млади успели българи и основните новини са били за деца, които получават медали. Днес, седем
години по-късно, сайтът вече има много рубрики и разнообразно съдържание. 
"Позитивните новини ги има в потока от негативни и веднъж започнеш ли да ги търсиш, те те намират",
казва тя. Те са всякакви – световни, национални, локални, но повечето са по-малки и не достатъчно видими.
Екипът на Успелите.бг ги представя и насочва вниманието към тях с надеждата, че ще бъдат видени и отразени и
от други медии. Това става бавно, защото позитивната журналистика не се продава. Една от целите на медията е
да научи читателите да различават позитивна новина от токсичен позитивизъм. В някои случаи е трудно да се
прецени дали новината, за която пишеш, неутрализира вредната дейност на фирма/компания/човек.
В началото новините идват от близки, приятели, познати, а сега много хора от различни сфери пращат новини,
включително и колеги от други медии. Идват новини и от читатели, от социалните мрежи, а особено много
позитивни новини се получават от НПО сектора. Сайтът поддържа и рубрика "Доброто от света", в която екипът на
Успелите.бг следи няколко от най-интересните световни позитивни медии. "Има периоди, в които не успяваме да
отразим всички добри новини, които идват към нас", добавя Десислава.
Пътят на медията е неравномерен, с редуващи се периоди на много търсения и нови читатели и други, когато е
затишие. За Десислава е важно, че работят с доброволци и студенти, които избират стаж при тях вместо в големи
медии. Има и моменти на обезсърчение, че не могат да направят всичко, което искат, че нямат достатъчно
новини, не са достатъчно популярни. "Не сме там, където мислех, че ще бъдем на този етап, но сме се
запътили натам. Никога не съм искала да се откажа. Хората, които се опитваме да направим цялостна
позитивна промяна сме повече отколкото изглежда.", казва тя. Според Десислава позитивните новини се четат
от хора на възраст 25-35 години, като част от тях са в чужбина. Новините обичайно пораждат у тях
съпричастност и желание за действие. В рубриката "Защо избрах България" има интервюта с българи, върнали
се в България, или чужденци, които са избрали да живеят тук. Александър отбелязва, че "се опитваме да се
чувстваме добре през това колко сме зле, а за някои хора една позитивна новина нерядко става повод за
фалшив патриотизъм". Десислава смята, че те избягват крайностите. Това, че се случва нещо хубаво, може да ни
накара да се чувстваме патриотично. Страхотно е да се гордеем с миналото си, но е време да започнем да
мислим за бъдещето – какво можем да правим сега, ние и тук, за да продължим напред. Според нея
позитивната журналистика има бъдеще, но в България Успелите.бг все още нямат конкуренция, а тя е, която води
до развитие и по-добро съдържание. Въпреки че това развитие е много бавно, големите медии вече разпознават
Успелите.бг и това е крачка напред. Бъдещето на медията зависи от всеки един читател, който иска да вижда
позитивно развитие в живота си и осъзнава, че въпреки непрекъснатото поляризиране на обществото, това,
което обединява хората, е доброто. 
Десислава споделя и за още една своя необичайна инициатива – trouble bakers. Заедно с приятелка тя приготвя
рецепти, описани в художествена литература, и така подканва и съблазнява читателите не само да четат, а и да
научат за определена кауза и да я подкрепят. "Професия книжна сладкарка!", смее се Десислава и добавя
"Призванието носи чувството за правилност."
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.

Фондация БЕСТ, България за пореден път събра на едно място най-добрите дебатьори и оратори от цялата
страна. Състезанието се състоя в два дни, а домакин бе ЕГ " Гео Милев" в гр.Бургас. Представители бяха
изпратили училища от Варна, Силистра, Хасково, Димитровград, Разград, Русе, Шумен, Стара Загора, Сливен ,
Ямбол и, разбира се, училището-домакин. Тази година бе отбелязан своеобразен рекорд – най-голям брой
участници в категория "Дебати". Всеки един от тях владее английския език до съвършенство.

Гимназия "Христо Ботев" имаше представители в три категории – Дебати, Оратория и Проза. Състезанието се
превърна в истински маратон и голямо изпитание за издръжливостта на участниците. Въпреки умората и факта, че
се явяват за първи път на такъв форум, трите отбора по дебати на Гимназията се представиха достойно. В тях
участваха: Валентина Дикова, Фейза Халил, Наталия Петрова, Серай Мехмед, Мартин Тодоров, Мелтем Юсуф и
Ангелина Бонева от 10 клас, Виктория Димитрова, Бейза Дауд и Жасмин Ялчън от 11 клас и абитуриентите Даная
Римпопова и Селин Рамадан. Жасмин Ялчън се класира на девето място сред всички 47 участници в дебатите.
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Бейза Дауд се състезава и в категория "Проза", а Виктория Димитрова бе избрала "Оратория".

Организаторите на събитието бяха подготвили анураци, тениски, стикери и дори чорапи с логото на Фондацията.
Парите, събрани от продажбата им ще подпомогнат по-нататъшната й работа сред младите хора.

Учениците от Гимназията са удовлетворени от участието си в състезанието. Освен, че се обогатиха със знания, те
споделиха опит и създадоха приятелства.

Това съобщиха от ръководството на гимназията.

Благотворителното събитие под организация на Proxiad SEE събра над 10 000 лв. в подкрепа на фондация
"Заедно в час"

На 24 и 25 ноември се проведе десето издание на конференцията PlovDev. Събитието за трета поредна година
посрещна своите гости онлайн. "Благодарение на спонсорите на събитието и интересните лекции юбилейното
издание успя да събере двойно повече средства от миналата година – над 10 000 лв.", заявиха организаторите от
Proxiad SEE. Цялата сума ще бъде дарена на фондация "Заедно в час" и тяхната програма "Училище за пример".

Темите тази година успяха да събудят интереса на над 400 специалисти в IT сферата, които се регистрираха за
събитието. Сесиите по време на конференцията бяха подготвени от изявени експерти в областта и зрителите
научиха повече за 3DS протоколите за сигурност, Go инструментите за testing на апликации, .Net Minimal APIs
технологията, Cloud-native разработката на софтуер, какво е да си блокчейн инженер и други интересни теми.

Тази година се проведе за пръв път и панелна дискусия на тема "How to deal with legacy systems", в която се
включиха специалисти и разказаха своя опит и добри практики.

"Равносметката ни показва, че всяка година можем да надграждаме конференцията и нямаме търпение за
следващата. Ще очакваме още повече зрители, с които да обменим опит, добри практики и идеи", посочват от
Proxiad SEE. Водещи на събитието: Радостина Стоилова, Deputy Head of Service Center в Proxiad SEE, и Михаил
Мерков, Technical Team Lead в Proxiad SEE.

Ако сте пропуснали конференцията, сега можете да гледате лекциите от PlovDev 2022 oнлайн. Повече
информация относно събитието можете да откриете тук.

Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ и образователната платформа Уча.се представят четвъртото видео от дигиталната
поредица за информираност и популяризиране на хуманното отношение към животните сред младите хора. На
фокус този път са супер специалните четириноги герои Смайли, Шоко и Кая и тяхната работа в проект "Животни
помагат на хората" на ЧЕТИРИ ЛАПИ.

Проектът на фондацията е иновативен за България за подпомагане на деца и възрастни с различни затруднения,
чрез терапия с обучено куче и психолог. Този проект цели да промени нагласата към бездомните и безпородни
животни, като покаже каква важна роля могат да имат в живота на хората. От видео урока младата публика може
да научи как едно куче става терапевт и ще се запознае с опашатите звезди на ЧЕТИРИ ЛАПИ Смайли, Шоко и Кая,
които имат интересни и емоционални истории от бездомния си живот преди да станат кучета терапевти. ЧЕТИРИ
ЛАПИ стартира проекта за подпомагани от животни интервенции, за да покаже, че бездомните кучета могат да
бъдат важна част от живота на хората. В рамките на проекта, бивши бездомни кучета са избрани и обучени да
дават безвъзмездна обич и комфорт на хора, които имат нужда от подкрепа.

"Проект "Животни помагат на хората" е първият структуриран метод за подпомагани от животни интервенции в
България. Екипът по проекта работи по специално създадени стандарти, които регулират различните дейности,
свързани с процеса на взаимодействие между животните и хората, които имат нужда от помощ. Важна роля в него
имат нашите кучета терапевти - Смайли, Шоко и Кая. Те са пример, че всяко бездомно куче има потенциала да
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бъде прекрасен домашен любимец. С тяхна помощ, децата се учат как да общуват с кучета и придобиват важни
знания за грижата за тях. Възрастните пък намират в тях утехата и безвъзмездната обич, от която имат нужда. А
всички ние учим, че няма трудност, през която да не можем да преминем, когато имаме обич, подкрепа и добри
същества около себе си.", споделя Росица Рачева, ръководител на проекта.

Видеото увлекателно разказва как Смайли, Шоко и Кая, като истински терапевти, ходят всеки ден на работа със
своите водачи и заедно с психолозите от ЧЕТИРИ ЛАПИ неуморно помагат на хората.

Повече за проекта "Животни помагат на хората" може да научите тук: https://bit.ly/fp-bg-jivotni-pomagat-na-horata.

Тази година международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ и интерактивната платформа
Уча.се обединиха идеи и усилия и създадоха серията от дигитални уроци, за да информират младежите за
хуманното отношение към животните.

Темите на видеата бяха:

Отговорната грижа към домашните любимци

Бездомните котките и намаляването на популацията им

Кафявите мечки и ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица

Животни помагат на хората

"За нас беше от изключителна важност да увлечем децата и младежите по темите за хуманното отношение към
животните и по интересен и разбираем начин да им покажем колко ценно е да ги уважаваш, да се грижиш за тях и
да ги защитаваш. Щастливи сме, че благодарение на партньора ни Уча.се, поредицата достигна директно до тази
публика. В ЧЕТИРИ ЛАПИ вярваме, че подобни интерактивни похвати, превръщат младите граждани в по-осъзнати
и емпатични хора на бъдещето," споделя Деница Славова, ръководител на отдел "Комуникации" на ЧЕТИРИ ЛАПИ.

Интерактивната платформа Уча.се обучава децата, както по всички предмети и класове от официалната програма
за училище, така по любопитни теми по иновативен начин чрез видео уроци, тестове и мисловни карти. Видеата,
създадени в партньорство с ЧЕТИРИ ЛАПИ, могат да бъдат гледани в раздела "Ценно и интересно" на сайта
Уча.се и във всички дигитални платформи на ЧЕТИРИ ЛАПИ: Facebook, Instagram и YouTube.

ЧЕТИРИ ЛАПИ:

ЧЕТИРИ ЛАПИ е международна организация за защита на животните, която помага на изложени на прякото
човешко влияние животни, разкрива случаи на насилие, спасява животни в нужда и ги защитава. Основана през
1988 г. във Виена от Хелмут Дунглер и приятели, организацията се бори за свят, в който хората се отнасят към
животните с уважение, съчувствие и разбиране. Кампаниите и проектите на ЧЕТИРИ ЛАПИ са насочени към
животни компаньони, в това число бездомни кучета и котки, към селскостопански и към диви животни, като мечки,
големи котки и орангутани, които се отглеждат при неподходящи условия, както и в зони на бедствия и конфликти.
С представителства в Австралия, Австрия, Белгия, България, Великобритания, Виетнам, Германия, Косово,
Нидерландия, САЩ, Тайланд, Украйна, Франция, Швейцария и Южна Африка, както и спасителни центрове в
единадесет страни, ЧЕТИРИ ЛАПИ осигурява неотложна помощ и дългосрочни решения. www.four-paws.bg.

Фондация "Живот със Синдром на Даун" стартира дарителска кампания 
На 29 ноември отбелязваме Световния ден на дарителството и щедростта. Това е денят, в който празнуваме
"Щедрия вторник".

"Това е денят, в който празнуваме щедростта и така призоваваме хората да даряват, защото има
страхотни примери, че дарителството действително може да промени нечий живот", споделя в "Нашият
ден" Силвена Христова, председател на фондация "Живот със Синдром на Даун".
Целта на кампанията, която организира фондацията, е да се осигурят средства, за да могат 20 деца със Синдром
на Даун да плуват и да участват на състезания през 2023 г.
Все още обществото не може да се раздели с негативните стереотипи, както и с преодоляване на
предразсъдъците и опровергаването на митовете, наслоени в публичното пространство към възможностите и
спецификите на хората с тази генетична аномалия. Пред последните години се наблюдава променя в нагласите и
мненията, но всичко се случва много бавно.
По инициатива на фондация "Живот със Синдром на Даун" през 2019 г. са направени промени в учебниците по
биология за 10 клас, тъй като имаше нужда информацията за тази генетична аномалия да бъде актуализирана,
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посочва Силвена Христова.
"Това беше една от дългите ни борби, за да можем да убедим издателства и МОН доказвайки с факти, че
информацията за Синдром на Даун в учебниците по биология беше непроменена в продължение на 20-30
години. Беше наложително това да се промени, защото учениците четат остаряла информация, която е
остаряла и не е вярна, и това влияе върху тяхното отношение при общуването с деца, живеещи със Синдром
на Даун", подчертава Силвена Христова.
Тя вярва, че ако бъде намерено финансиране, ще излезе и третата част на първата детска книжка в България,
посветена на децата със Синдром на Даун и озаглавена "Слънце в семейството. Приключенията на Крис и
Микаела". 

Можете да подкрепите кампанията и с дарителски SMS с кодова дума DMS PLUVANE на номер 17 777 

Чуйте пълния разговор в звуковия файл на БНР.

Трима ученици от СУ "Вела Благоева" във Велико Търново бяха наградени с бронзова значка от "Международната
награда на херцога на Единбург- България". Вяра Стефанова, Ивайло Маринов и Михаил Янчев са първите
участници от училището, които получават значките.

Церемонията по награждаване на младежите се състоя в артистичното пространство на Vivacom Art Hall.

Значките бяха връчени от заместник-посланика на Великобритания в България Лин Чарлс и Лилия Харизанова,
изпълнителен директор на фондация "Международна награда на херцога на Единбург – България".

Наградени бяха общи 70 младежи, постигнали бронзово ниво на програмата. Участниците бяха с част от лидерите
си – Кристина Ганева и Ердинч Илхан.

Наградата е програма за личностно развитие за младежи на възраст между 14 и 24 години. Тя има три нива:
бронз, сребро и злато, във всяко едно от които те поставят свои лични цели, които следват за определен период от
време. Участниците избират активности в направленията "Умения", "Физическа активност" и "Доброволчество" и
преживяват приключенско пътуване. За да постигнат най-високото ниво на наградата – злато, те участват в проект
в полза на обществото, далеч от родното си място.

С подкрепата на опитни лидери и ментори участниците в програмата съзнателно следят прогреса си и учат за
света около тях, преживявайки.

Михаил МИХАЛЕВ

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) стартира набирането на кандидатури за Годишните награди за
отговорен бизнес 2022. Под мотото "Дай добър пример" 20-ото издание на конкурса за корпоративна социална
отговорност (КСО), устойчиво развитие и многообразие ще отличи успешни инициативи в подкрепа на хората,
обществото и природата, осъществени през 2022 г.
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Набират дарения за малчугани от Враца

По повод предстоящите топли семейни празници специалистите от Общностен център за деца и семейства –
Враца, реализиращи Проект "СТИМУЛ за ранно детско развитие", за трета поредна година

организират благотворителна кампания под наслов "Подари топлина".

През тези дни в сградата на Общностния център, намираща се на ул. "Втори юни" №60, (до Турската чешма), Вие
може да дарите дрехи, обувки, играчки, спални комплекти, обзавеждане и оборудване, които са излишни за Вас,
но много семейства се нуждаят от тях. Децата с които работи Общностният център са на възраст до 8 год., но се
приемат дрехи и обувки и за техните родители.

"Предвид факта, че при някои от децата Дядо Коледа може да не дойде тази година, ние, заедно с Вас не бихме
допуснали това и ще направим така, че да дарим топлина и радост, които да накарат детските очи да заблестят",
споделят инициаторите.

Кампанията продължава до 18 декември.

Днес в ОУ "Хр. Ботев" с. Житница, община Провадия, обл. Варна, стартира Програма на БЧК Варна "Топъл обяд за
нуждаещи се ученици през учебната 2022/2023", научи "Фокус".
Програмата се обезпечава с 11 550 лв., набрани чрез националната Партньорска мрежа за благотворителност на
БЧК и от съвместно фондонабиране на БЧК и МЕТРО Варна.
Предвижда се предоставяне на топъл обяд на 40 ученика за 70 учебни дни.
Програмата цели:
Червенокръстка подкрепа за образование и училищна интеграция на деца от социално слаби семейства в с.
Житница и с. Манастир, община Провадия чрез осигурен топъл/пакетиран обяд съответно при
присъствено/дистанционно обучение;
Допълнителна подкрепа на ученици в риск:
чрез хуманитарни помощи – с учебни тетрадки и пособия, дрехи и обувки от дарители;
чрез здравно-просветни беседи - за здравословно хранене, първа долекарска помощ и предотвратяване на
пътен/воден травматизъм; други в т.ч. информационни кампании за деца и родители по национални и местни
програми.
Подборът на учениците за топъл обяд е извършен от училищна комисия в ОУ "Хр. Ботев" и социални работници в
гр. Провадия, по критерии, посочени в Правилника на БЧК за предоставяне на храна и визиращи ученици в риск-
без родители /кръгли и полусираци/; с един/двама родители - безработни или с увреждане; с осиновители или
попечители; застрашени от отпадане от образование.
Програма "Топъл обяд" на БЧК Варна е добра практика вече 13 поредни години, в които е реализирана в общо 20
училища, за 797 ученика. 

Прокуратурата и Европейската еврейска асоциация организират Международна конференция на тема "STOP
HATE SPEECH", която ще се проведе на 5 и 6 декември 2022 г. в София. В нея са поканени да участват главните
прокурори на Румъния Габриела Скутеа, на Литва Нида Грунскене, на Словения Драго Шкета, на германската
провинция Северен Рейн Вестфалия Маркус Хартман и др., както и представители на "Евроджъст" и Съвета на
Европа.

Събитие от подобен мащаб се провежда за първи път у нас и в него ще участват главни и върховни прокурори от
страни от Европейския съюз и региона, висши духовници от различни вероизповедания, представители на
държавни институции, на неправителствени организации, академичните среди, правозащитници, граждански
активисти, съобщават от държавното обвинение.
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Основната цел на форума е да създаде платформа за обмен на опит и добри практики, които да спомогнат за
ефективно и навременно противодействие на ксенофобски, антисемитски и дискриминационни прояви, както и
срещу подбуждането и извършването на престъпления от омраза.

Лектор на събитието ще е фоторепортерът Мариса Рот, носител на наградата "Пулицър" за отразяването на
бунтовете в Лос Анджелис през 1992 г., провокирани от полицейско насилие над чернокож моторист.

Пример за нарастващия риск от престъпленията от омраза в наши дни, свързан с убийството на беззащитен човек
заради етническата му принадлежност, ще представи Керен Нол. Тя е една от наследниците на Мирей Нол – 85-
годишна французойка от еврейски произход, оцеляла при Холокоста през Втората световна война и убита в дома
си в Париж през 2018 г. заради етническата си принадлежност.

Ще се проведе дискусия за защита правата на човека и зачитане на етническата и полова принадлежност, като
лектори по темата ще бъдат представители на Българския хелзински комитет, Фондация "Билитис", активисти за
правата на ЛГБТИ общността, Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" и други, допълват от
държавното обвинение.

Квотата за български участници е 200 деца и младежи.

Новото издание на космическия лагер Space Camp Turkiye, който ще се проведе през 2023 г., вече е отворено за
кандидатстване и в него могат да се включат ученици на възраст между 11 и 15 години.

Квотата за български участници е 200 деца и младежи, които могат да заявят своето участие в организирания от
Центъра за творческо обучение национален конкурс за писмени и видео творби по предварително зададени теми.

Миналата година 16 ученици от Русе успяха да се възползват от възможността да се обучават в един от двата
космически центъра за обучение в света, създадени по модел на NASA. Община Русе, бизнесът и
неправителственият сектор поеха всички разноски за участието на три деца в програмата. Предвижда се през
2023 г. Община Русе да отново да отдели средства за подпомагане на участници в лагера след одобрение на
Общинския съвет.

Темите за кандидатстване, които се задават тази година, са следните:

1. Представи си, че си главен готвач на космически кораб след 100 години. Какво е менюто днес и защо?

2. Представи си, че Земята има космически щит. От какво и как ще ни предпазва той?

3. Как изследването на космоса събира и разделя хората?

Максималната дължина на есето е 500 думи, а на видео есето – 5 минути. Кандидатурите могат да бъдат на
български или английски език. С всички изисквания към писмените и видео творбите можете да се запознаете на
сайта spacecamp.cct.bg.

Получените кандидатури се оценяват по предварително зададени критерии от авторитетно жури, съставено от
уважавани учени, астрофизици, лингвисти, писатели, представители на бизнеса, професори, академици, дарители,
възпитаници и медалисти на Space Camp Turkey, Space Camp тренери и представители на Център за творческо
обучение. Най-добре представилите се деца и младежи ще бъдат възнаградени с пълни и частични стипендии в
размер на 100% (1270 $), 50% (635 $), 25% (317,5 $) и поощрителни стипендии от по 10% (127 $) . Те са осигурени
от Центъра за творческо обучение, общини-партньори и подкрепата на спонсорите на програмата.

Програмата на Space Camp Turkiye е с продължителност една седмица и се провежда изцяло на английски език
от специално подготвени обучители и специалисти. Занятията в лагера включват реални тренажори и симулатори
на живота и работата в Космоса. Участниците обличат скафандри, докосват се до истински тренажори за
подготовка на астронавти, изпробват движенията в безтегловна среда, упражняват се в предната палуба на
совалка, проектират колония на Марс. В рамките на обучението те научават много за подготовката на астронавтите
- физическа, интелектуална и психическа. Чрез интерактивни симулации младежите развиват умения за работа в
екип, подобряват комуникацията помежду си и възпитават лидерски качества у себе си в динамична и забавна
среда. След успешното приключване на програмата всички участници получават сертификати, които са високо
ценени в голям брой училища и университети по света.

Припомняме, че през настоящата година престижната награда Kaya Tuncer "Right Stuff" за изявен интерес в
областта на науката и космонавтиката спечели осмокласникът Максим Стойчев от Русе, възпитаник на СУПНЕ
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"Фридрих Шилер".

Space Camp Turkey е разположен в гр. Измир, Турция и e единствения функциониращ учебно-тренировъчен лагер,
който разполага с обособен комплекс, помещаващ макет на совалката "Дискавъри", тренажори и симулатори, с
които се обучават космонавтите, както и няколко контролни зали и лаборатории.

Казанлъшката фондация "Артин Азинян" спечели първия си проект от Национален фонд "Култура" (НФК), озаглавен
"Душата вижда", който е насочен към хората с нарушено или липсващо зрение. Това съобщи пред журналисти
местният фотограф и основател на организацията Бедрос Азинян. Проектът е в областта на фотографията и е
одобрен от НФК сред 267 кандидатури. 
Стойността на проекта е почти 15 хиляди лева и той е изцяло финансиран от НФК, обясни ръководителят му
Пламена Радукова. "Ще работим в посока хората с частично или напълно липсващо зрение да бъдат включени в
творческа дейност", посочи тя. В проекта са предвидени няколко дейности. Минимум десет участници ще бъдат
обучени да работят с фотографска техника, след което ще се организира пленер, където те ще могат да приложат
наученото, обясни Радукова. Тя уточни, че пленерът ще се състои на открито, а участниците ще бъдат с
придружител, който да ги запознае със средата.
"В основата на проекта е сензорната фотография, която е почти ново понятие в България. Това е фотография на
усещанията. Когато едно от сетивата е по някакъв начин увредено, се включват другите – в случая слух, докосване,
обоняние. Асистентът ще има задачата да запознае участниците със средата наоколо, като по този начин те да
визуализират за себе си картината, която после ще възпроизведат", обясни тя. По думите на Пламена Радукова
целта на проекта е фокусът да не бъде върху увреждането, а да се измести върху творческите способности на
незрящите, защото те също имат потенциала да бъдат творци. 
Проектът ще започне в началото на следващата година и ще продължи десет месеца, като ще завърши с
откриването на изложба."Доколкото сме запознати, в България са провеждани различен тип обучения в тази
насока, но така създаден общ проект с обучение, пленер и изложба не е осъществяван", коментира тя. Радукова
допълни, че основните дейности ще извърши тя съвместно с Бедрос Азинян от името на фондация "Артин Азинян",
а партньор е Съюзът на слепите в Казанлък с председател Георги Филипов. 
Бедрос Азинян изрази благодарност към НФК за отпуснатото финансиране на инициативата. "Това е група хора, с
които ние живеем съвместно, те имат същите желания, каквито имаме и ние и е нормално да потърсим връзката
с тях във всички възможни аспекти. По тази причина нашата фондация проучи какви са възможностите и реално
ли е подобен проект да се осъществи", коментира той. Азинян обясни, че самото реализиране има своите
интересни аспекти. "Подготовката за снимките ще бъде, както аз самият се подготвям за една фотосесия – за
техническата част, с подготовка на терен и всичко останало, което прави един фотограф, но разбира се, ще се
съобразим с достъпната среда и с асистентите, които ще придружават участниците", посочи той. Бедрос Азинян
изрази надежда крайният резултат да бъде една интересна фотоизложба, която да отправи послание към
общността. Според него проектът ще даде идеи на други организации. "Надявам се да се направят още проекти за
тези хора, независимо, че са лишени от възможността да виждат света като нас", каза той. Азинян обясни, че
подходът му към всеки участник в рамките на проекта ще бъде индивидуален. С всеки ще бъде проведен разговор,
за да се изяснят неговите усещания, желания и виждания. "Хубавото е, че техническите възможности на
фотографията ще дадат възможност тези хора да възпроизведат кадрите, които носят в себе си. 
Бедрос Азинян уточни, че пленерът ще се състои в региона на Казанлък на първо място заради необходимата
логистика. "Освен това много ми се иска участниците да усетят аромата на Розовата долина, да чуят камбанния
звън на храм-паметника на Шипка, да усетят ветровете на Бузлуджа", допълни той. 

Кандидатстването за четвъртото издание на Национална стипендия "С усилия към звездите" е до 25 декември
2022 г.

За четвърта поредна година Национална стипендия "С усилия към звездите" ще подкрепи млади таланти в пет
области на изкуството: визуални изкуства, литература, музика, танц, театър/пърформанс.

Стипендията е учредена от фондация "Културни перспективи" по идея на оперната певица Ина Кънчева и от 2019 г.
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подпомага талантливи български артисти, като стимулира качествата и потенциала им и им дава възможност и
увереност да се утвърдят като артисти.

За първи път тази година, разширявайки хоризонтите си в търсене на нови перспективи, фондацията предлага
подкрепа и за артистите в направление дигитални изкуства.

Кандидатите имат възможност да подават своите кандидатури онлайн в платформата CULTURAMA.ART до 25
декември 2022 г.

Национална стипендия "С усилия към звездите" е изградена като инструмент за растеж и развитие на млади
таланти с доказан потенциал. Подкрепата, която всеки избран стипендиант получава в рамките на едногодишния
цикъл, се развива в няколко направления:

Работа с ментор в продължение на една година;
Осигуряване на бюджет, покриващ разходите за творчески проект на кандидата;
Участие в годишен тематичен пърформанс в рамките на фестивал CULTURAMA.

"Тазгодишната визия на национална стипендия "С усилия към звездите" e вдъхновена от обединяващ символ за
нашата фондация. Концертният роял е сред най-ярките ни проекти и важна придобивка за клавирното изкуство в
България. Пречупихме образа му, за да се освободим от познатото и да посрещнем необикновеното. Така
разкрихме нови светове и нови перспективи.", споделя оперната певица Ина Кънчева.

"Ако си български артист и си на възраст до 30 години, ако вярваш в себе си и в своя талант – избери твоята
перспектива и кандидатствай за менторска и финансова подкрепа в пет области на изкуството", призовават от
фондация "Културни перспективи".

Първите три издания на Национална стипендия "С усилия към звездите" подкрепиха общо шестнадесет млади
таланти в петте области на изкуството и осъществиха извънредно ключова подкрепа за някои от селектираните
финалисти. Всички те бяха представени пред публика чрез серия от самостоятелни пърформанси в рамките на
CULTURAMA – ежегоден фестивал на изкуствата, продуциран от фондация "Културни перспективи".
Стипендиантите от първото издание поставиха театралното представление "Нарцис и Ехо" на сцената на
Драматичен театър – Пловдив като част от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019. В
последствие спектакълът беше изнесен на сцената на театър "Азарян".

Ментори в различните издания на Стипендията бяха големи имена като Георги Господинов, Недко Солаков,
Красимира Стоянова, Галина Борисова и Явор Гърдев, Правдолюб Иванов, Капка Касабова и Красимира
Стоянова.

Вижте официалното видео на кампанията:

ЗА ФОНДАЦИЯТА

Фондация "Културни перспективи" е създадена през 2012 г. Неин учредител и артистичен директор е оперната
певица Ина Кънчева. През тези години фондацията успя да постави началото на много и да реализира успешно
няколко проекта, подкрепени от дарители, други фондации, спонсори, партньори и сподвижници.

Те са пречупени през призмата на класическата музика, литературата, изобразителното изкуство и др., в които са
интегрирани различни артистични формати. Чрез реализацията на някои от проектите, фондацията даде успешен
старт и шанс за по-нататъшно развитие на множество млади артисти, а други от тях представи в ново измерение.

Фондацията се радва на изключителната доброволна подкрепа от страна на експерти и специалисти в сферата на
мениджмънта и комуникациите. От 2021 година получава и стратегическата подкрепа от Accenture Bulgaria за
новaтa си дигитална платформа за представяне на артистите.

За фестивал CULTURAMA:

CULTURAMA e платформа за сценична изява, посветена на изкуствата в областта на театъра, музиката, визуалните
изкуства, танца и литературата. В основата на фестивала стои проектът Национална стипендия "С усилия към
звездите", чиито стипендианти са част от артистите, представяйки себе си и своите проекти след получената
подкрепа като носители на идеята за свободните артисти, търсещи нови посоки.

ЗА ИНА КЪНЧЕВА

Ина Кънчева е творец, който очарова и завладява публиката със своята музика. Оперна певица с умение да се
превъплъщава, тя пее с лекота и споделя по изненадващо естествен начин радостта си от пеенето. Широкият ѝ
диапазон и цветови спектър на драматичния ѝ колоратурен сопран се проявяват в богатия ѝ вокален репертоар –
от барок през белканто до изкуството на песента. Гласът ѝ с виртуозност пресъздава музикалните партии по
новому и сътворява единствени по рода си ярки интерпретации.

Наред с изявите ѝ в оперни театри като Ковънт Гардън (Лондон), Миланската "Ла Скала", Кралската датска опера
(Копенхаген), Операта "Кралица София" (Валенсия), Филхармоничния театър (Верона), тя редовно участва в



международни музикални фестивали, между които Музикален Фестивал на Амброне (Франция), Кастел де
Перелада (Испания), Ландмарк Фестивал (САЩ), Росини Опера Фестивал (Италия), Фестивал Мистерия
Паскалия(Полша), Фестивал Роямон (Франция), Музикален Фестивал Острава (Чехия), Бейтедин Фестивал (Ливан),
Фестивала "Изкуството на Барока" (България), Международен Фестивал Пражка Пролет (Чехия), Музикален
Фестивал на Реймс (Франция).

Наред с международната ѝ оперна и концертна дейност Ина Кънчева получава важни творчески импулси от
оперни знаменитости на нашето време като Красимира Стоянова, Анна Томова-Синтова, Монсерат Кабайе и
усъвършенства музикалното си дарование в майсторските класове на Райна Кабаиванска, Ренато Брузон, Лео
Нучи, Анна-Луиза Чова, Джанлуиджи Джелмети.

Един от големите приоритети на Ина Кънчева е насърчаването на даровити млади артисти. В качеството си на
директор на фондация "Културни перспективи" тя от години подпомага национални и международни културни
проекти и отпуска стипендии. Освен това тя продуцира и издава няколко музикални книги за деца и се ангажира в
областта на ранното музикално възпитание на певчески надарени деца.

За поредна година стартира традиционната инициатива на Ротаракт клуб- Велико Търново "Купи и дари". Шест
супермаркета в старата столица ще участват в инициативата и са разрешили на тяхна територия да се провежда
благотворителната акция.

Тя ще продължи от 2-ри до 20-ти декември, а всеки желаещ да дари хранителни продукти ще може да направи
това в супермаркетите "Класико" в кв. "Картала", в кв. "Бузлуджа" (над спирка "Качица") и в МОЛ – Велико Търново, в
магазините на "Стиви" в кв. "Кольо Фичето" и кв. "Бузлуджа", и магазин "Хаджирадеви" на ул. "Филип Тотю".

Събраните хранителни продукти ще бъдат дарени на социално слаби семейства от Велико Търново и региона за
коледните и новогодишни празници.

Инициативата се провежда вече 10 години. Благодарение на нея стотици семейства от старата столица и областта
са били подпомагани с хранителни продукти. Дори пандемията от Covid-19 не попречи на членовете на Ротаракт
клуб – Велико Търново да реализират "Купи и дари" и да подпомогнат семейства в нужда.

Успешни предприемачи дариха над 17 хил. копия на 80 училища в цяла България

През 2021 г. Forbes България стартира инициативата "Да запалим предприемаческата искра у младите българи", в
която успешни български предприемачи даряват архивни броеве на списанието на средни училища в цяла
България. Само за няколко месеца 17 128 копия, дарени от 14 предприемачи, достигнаха до 80 училища и хиляди
млади българи. Историите за успеха от страниците на списанието, предизвикателствата и научените уроци на
героите са актуални дълго след отпечатването на изданието, но по-важното е, че те са живият учебник по
предприемачески дух и ценности, които да вдъхновяват следващите поколения да мечтаят и да действат за
сбъдването на мечтите си.

"Част от списанията поставихме в библиотеката на училището, а другите са в общодостъпна читателска зона във
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фоайето. Виждам, че учениците ги разглеждат, използват се и в часовете по икономика", каза инж. Мариета
Георгиева, директор на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин.

Срещите с учениците, които получиха дарения, дадоха тласък на нова рубрика във Forbes с истории на ученици,
които вече са стартирали собствени бизнес проекти. Защото предприемачеството няма възраст и добрите истории
трябва да се споделят.

Да запалим предприемаческата искра у младите българи 2.0

След огромния успех на първата кампания и положителните отзиви от страна на директори, ученици и
предприемачи, Forbes дава старт на втора кампания по набиране на дарения и изпращане на списания до
училища.

Защо? Защото образованието и възпитаването на предприемачески ценности у младите българи e инвестиция в
тяхното по-успешно бъдеще. Защото непреходните бизнес истории на Forbes дават вдъхновение, знания и нагласа
за постигане на успех. Защото вместо да бъдат рециклирани, архивните броеве могат да запалят
предприемаческата искра у учениците.

Как? Успешните български предприемачи и бизнес лидери може да се включат в каузата, като закупят комплекти
от издадени вече броеве на списанието от октомври 2019 г. досега и ги дарят на училище по свой избор –
например в своя роден край, в малко населено място или в профилирана гимназия. Нашите партньори от "Еконт"
поеха ангажимент за своя сметка да направят отново доставки до 100 училища. А ние от Forbes само за този
проект ще свалим цената на едно копие от 8 лв. на 3 лв.

Кога? Втората поредна кампания стартира от декември 2022 г. Ако споделяте ценностите на Forbes и искате да
подкрепите тази кауза, или имате въпроси по нея, пишете ни на abonament@forbesbulgaria.com и ще се свържем с
вас.

Дарителите, благодарение на които над 17 хил. списания вече достигнаха до ученици в цяла България, са:

Пламен Цеков (вдясно) и Виктор Билянски, съоснователи на "Скейл Фокус". Дарение: 9600 лв. Васил Терзиев, ВТ
Инвестмънтс. Дарение: 7200 лв. Тодор Гигилев, Дриймикс. Дарение: 7200 лв. Пресиян Каракостов, PhoneArena.
Дарение: 7200 лв. Николай Недялков, Tixi. Дарение: 6000 лв. Жечко Кюркчиев, Tesy. Дарение: 5760 лв. Михаил
Стойчев, Yotpo. Дарение: 1440 лв. Петър Митев, Chaos. Дарение: 1440 лв. Андрей Давчев, Матракс. Дарение: 1440
лв. Александър Лефтеров, Tiger Technology. Дарение: 720 лв. Павлина Янакиева, Bulgaria Innovation Hub. Дарение:
720 лв. Никола Ликов, FoundersLane. Дарение: 504 лв. Николай Събев, Еконт Експрес. Дарение: доставка до 100
училища 

Кукления театър и Лайънс-клубовете в Русе се включиха в подкрепа на каузата на Фондация "Александър Русев" за
изграждането на водно – рехабилитационен център за деца с двигателни и ментални проблеми.

Във фоайето на театъра е разположен благотворителен коледен базар, организиран от екипа на театъра, който
поощрява зрителите си и посетителите да дарят средства и да си изберат коледен подарък с кауза.

Всеки артикул е собственоръчно изработен от театралите и творците с много любов и старание. Събраните
средства ще бъдат дарени на Фондация "Александър Русев", за да може и в нашия град да създадем един
модерен водно – рехабилитационен център.

На 3 декември пък членовете на Лайънс-клубовете организират благотворителен коледен бал. Събитието ще се
проведе на 3 декември, в ресторанта на Гранд хотел Рига. Гости на бала ще бъдат дистрикт управителя на
Дистрикт 124 Румъния Чиприян Йозеп, приятели на Лайънс клуб Русе Сексагинта Приста от Букурещ и Констанца,
както и дистрикт управителя на Дистрикт 130 България Дорина Дечева. На бала ще присъстват и много гости от
Лайънс клубове от цялата страна.
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Реновираният Център за социална рехабилитация и интеграция в Ловеч помага месечно на 55-60 души с
увреждания чрез комплекс от услуги. Той ще бъде открит днес, в навечерието на Международния ден на хората с
увреждания – 3 декември, съобщи в интервю за БТА Весела Цанкова, председател на сдружение "Граждански
инициативи" – неправителствената организация, която управлява социалната услуга.

"Това е център, в който се предоставят социални услуги за хора, които живеят в семействата си, както и за
настанени в резидентните услуги. Откриването му е добър случай да поговорим за реалната интеграция на хората
с увреждания и какво прави социалната услуга, за да ги подкрепя в този им път", посочи Цанкова.

Историята на Центъра

По думите й Центърът има дълга история, като през годините преминава през трансформации. Причината е
променящите се потребности на потребителите. Центърът е открит през 2006 г., като тогава основно информира и
консултира хората с увреждания за достъп до реализиране на техните права. Три години по-късно Центърът
започва да предоставя доста по-широк спектър от социални услуги с подкрепата на фондация "Де Пасарел
България". "Тогава се извършва доста мащабен ремонт и се оформят кътове за трудотерапия – кухненски кът, арт
център и офис център. Целта бе хората в защитена среда да придобиват трудови умения", коментира Цанкова.

Покрай ковид кризата потребностите на хората рязко се променят. "Заради противоепидемичните мерки
груповите занимания отпаднаха. Това ни накара през последните две години сериозно да помислим накъде да
тръгнем, за да можем да предоставяме подходящи услуги за нуждите на хората. Така днес вече имаме кабинети за
всеки специалист и потребителите могат да ползват индивидуална услуга, ориентирана към потребностите им",
каза още Весела Цанкова.

Освен от здравословното състояние в Центъра се грижат и за качеството на живот на потребителите

Тя посочи, че хората с увреждания могат да използват комплекс от социални услуги. В Центъра работят двама
социални работници, рехабилитатор, логопед, психолог, трудотерапевт и арттерапевт. "Това са служители, които от
години работят при нас и са се утвърдили като специалисти. Най-голямото богатство на Центъра е, че там се
работи комплексно. Целта е не само да помогнем на човека да се раздвижи, да подобри говора си или да получи
конкретна услуга. Ние не се интересуваме само от това кой какво точно го боли, а как живее потребителят и какво
трябва да се подобри в неговия живот. Това става чрез подкрепата от социалните работници, които са връзката с
всички останали институции - културни, образователни и други", добави Цанкова.

В Центъра работят с деца и с възрастни. За непълнолетните услугите са безплатни, а за възрастните таксата е
символична. Тя е утвърдена с държавна тарифа и е не повече от 5 процента от дохода на потребителя.

Въпреки недостига на специалисти в страната в Центъра има утвърден екип. "Причината е, че подкрепяме нашите
служители в тяхното кариерно израстване. Стимулираме ги да надграждат образованието си и да се квалифицират
в секторите, които виждаме като потребни. Затова екипът ни е чудесен", добави Весела Цанкова.

Хората с увреждания трябва да желаят подкрепата

По думите й работата на социалната услуга е да популяризира и да дава достъп до нея, а от хората се изисква да
имат мотивация и желание да получат подкрепа. "Има много хора с увреждания, които стоят в домовете си и се
чувстват неподкрепени. Нито една социална услуга не може да влезе в дома на нуждаещ се без неговата воля",
коментира специалистът.

Според нея все повече хора започват да търсят и да разбират ползата от социалните услуги, затова те трябва да
отговарят на потребностите им. Това е и причината за реновирането на Центъра за рехабилитация и интеграция,
въпреки че заради ковид кризата източниците на финансиране на ремонтни дейности са намалели.

Сдружение "Граждански инициативи" управлява още четири социални услуги на Община Ловеч – Център за
обществена подкрепа, два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и
Наблюдавано жилище.
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За десета поредна година казанлъшкото сдружение "Бъдеще за децата" организира инициативата "Акция Дядо

Заглавие: За десета година казанлъшкото сдружение "Бъдеще за децата" организира коледна кампания,
насочена към деца в неравностойно положение
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Коледа", която е под мотото "Заедно да подарим по една вълшебна коледна приказка", съобщават от пресцентъра
на организацията. Кампанията е насочена към деца и младежи, лишени от родителски грижи, деца в риск или в
неравностойно положение. 
Във връзка с инициативата на различни места в Казанлък са поставени елхи, украсени с коледни играчки и плик
към тях. "Когато отворите пликовете, ще прочетете истории на деца, с които работим. Специалните писма
съдържат информация за нашите герои и семействата им и евентуален подарък, за който си мечтае. Всяка
история има номер, който ще помогне пакетът да стигне до конкретното дете", коментират от сдружението и
уточняват, че на писмата няма посочени лични данни на децата. Тази година в кампанията са включени 220 деца. 
Всеки, който желае да се включи, може да вземе своя плик от елхата във фоайето на Комплекса за социални
услуги за деца и семейства, на ул. "Войнишка" 25, до парк "Розариум" и в магазин "Вимакс" в посока село Бузовград
до 12 декември. Закупеният подарък трябва да бъде опакован в кутия или пакет по избор, а върху нея да се
залепи номерът на плика. Подаръкът трябва да се остави под елхата, от която е взето писмото. От сдружение
"Бъдеще за децата" посочват още, че всеки желаещ може да подари повече от един подарък. 
"Към инициативата за пореден път се присъединяват и служителите на цех 120 в завод 6 на оръжейното
предприятие "Арсенал" АД, Хотел "Севтополис Медикал & СПА" в град Павел Баня, както и още една фирма от
Казанлък, които вече си избраха истории на деца в риск", посочват още организаторите и допълват, че с всяка
следваща година в кампанията "Акция Дядо Коледа" се включват все повече желаещи. Тя се осъществява с
подкрепата на магазин "Вимакс" и на Община Казанлък.
Както БТА информира, сдружение "Бъдеще за децата" се включва и в инициативата "Помощник на Дядо Коледа",
която се организира за втора поредна година от доброволците на "Младежки център за развитие (МЦР)
Взаимопомощ" по проект "Зелена Европа" в партньорство с доброволците на "Юнайтед Авангард Артист" по проект
"Зелени мисии" и Общинска библиотека (ОБ) "Искра" Тя също е насочена към деца, които няма да получат нищо за
празниците. Всеки желаещ да се включи може да дари една или максимум две играчки, които могат да бъдат за
всякаква възраст и трябва да са в добро състояние. С помощта на сдружение "Бъдеще за децата" събраните
играчки ще бъдат дарени на деца в нужда в Детските къщи в малките населени места в общината и в Комплекса за
социални услуги за деца и семейства в Казанлък. Те също ще бъдат събирани в ОБ "Искра" от 12 до 16 декември,
каза за БТА председателят на МЦР "Взаимопомощ" Мария Славова. 
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Служители на "Дънди Прешъс Металс", от отделите "Опазване на околната среда", "Връзки с обществеността",
"Комуникации", "Правен", Човешки ресурси и Администрация", "Доставки и логистика", "Информационни
технологии" и "Проучвателни дейности", както и служители от фирма СИМАЧЕК, се включиха доброволно в
озеленяването на тревни площи на територията на Комплекс за ранно детско развитие в София.

Комплексът се управлява от фондация "За нашите деца" и предоставя пространство за децата в ранна възраст и
семействата им, които имат нужда от подкрепа. На територията на Комплекса се намира и детската къща на
фондацията, чието построяване компанията подпомогна.

С насоките на Мими Найденова, консултант по биодинамично земеделие, в рамките на няколко часа екипът
дружно подготви почвата и засади общо 49 иглолистни фиданки, 11 широколистни фиданки, 22 листопадни храсти,
23 вечнозелени храсти, 16 рози и многогодишни цветя, и 250 луковични храсти. Колегите прекопаха част от двора
на Детска къща, оплевиха и почистиха храстите в комплекса и около работилничката за коледни украшения.

Фирма СИМАЧЕК, подизпълнител на "Дънди Прешъс Металс", се включи в помощта с трима доброволци, които
безвъзмездно с труд и техника подпомогнаха част от специализираните дейности по обработка на почвата.

С огромно желание децата от Детска къща също се включиха, за да помогнат на доброволците. С любопитство и
интерес малчуганите съдействаха при засаждането на фиданките и храстите и оказаха съдействие при плевенето
и почистването на храстите. Най-голямата подкрепа, която дадоха на служителите от "Дънди Прешъс Металс", бяха
усмивките от добре свършената работа и искриците на благодарност, които светеха в детските им очи. Радостта на
децата донесе огромно удовлетворение на всички, които станаха част от доброволческата инициатива.

Фондация "За нашите деца" благодари лично на Живко Василев, Николай Костадинов, Цветелин Сивков, Васил
Иванов, Ани Шопова, Николета Четьова, Ивета Фотева-Мончева, Петя Петрова, Веселин Колов, Петя Алексиева,
Росен Василев, Тодорка Кавръкова, Славка Маринова, Александра Брезоева, Никола Бахчеванов, Боян Джоргов,
Стефан Методиев, Кънчо Кънчев, Петър Петров, Владимир Георгиев и Димитър Борисов за оказаната подкрепа и
положения доброволен труд.

Припомняме, че през месец март от дирекция Разрешителни и правни дейности в двете дружества на "Дънди
Прешъс Металс" в Челопеч и Крумовград, заедно със своите семейства и екипа на фондация "За нашите деца"
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почистиха и озелениха двора на Комплекса за ранно детско развитие в гр. Пловдив.

Вече 13 години "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД подкрепя фондация "За нашите деца" в усилията й да осигури
по-добро детство на деца в риск и подкрепа за техните семейства. От особено значение е факта, че подкрепата се
изразява, освен с финансови средства на компанията и с личната ангажираност и съпричастност на ръководството
и служителите към проектите и каузите на фондацията.

Благодарение на подкрепата на "Дънди Прешъс Металс" през годините са реализирани значими каузи като
изграждане на "Детска къща" - истински дом за изоставени новородени и деца до седемгодишна възраст;
извеждане на децата и закриване на Дом за изоставени деца "Св. София" и изграждане на съвременен център за
подкрепа на деца и семейства в риск на територията на София; изграждане на Център за обществена подкрепа
"За деца и родители" в Пловдив.

Успешно защитиха и реализираха своите проекти, финансирани по платформа "Агора" две лясковски детски
градини – "Пчелица" и "Радост". Срокът за изпълнението на проектните предложения беше три месеца, а
паричното обезпечаване на дейностите бе от създадения към Община Лясковец Фонд за подкрепа на местни
инициативи, съвместно с Платформа "Агора". Основната цел на финансовата подкрепа от Фонда е решаването на
местни проблеми, подобряване на средата и качеството на живот на общността, както и мобилизиране на
гражданска активност и местни ресурси. В ДГ "Пчелица" бе реконструирано съществуващо съоръжение за басейн,
което се превърна в място за провеждане на разнообразни културни, спортни, обществени събития и
мероприятия, детски прояви, спектакли, представления и др. С изпълнение на проекта на другата детска градина
"Радост" бе направена широка стъпка към подобряване качеството на образователния процес, чрез изграждането
на система интерактивен под за развиване на умение у децата за работа в екип, социализация и взаимодействие
с представители на общността в лицето на родителите.

В "Пчелица" идеята бе да се реконструира мястото на съществуващо съоръжение за басейн в миналото, който не
се използва и руши, в облагородено място като център за събития с пейки за зрители. Новото съоръжение,
наречено "Агора" ще се използва за родителски срещи, за събиране на обществения съвет и училищното
настоятелство, за провеждане на събития, срещи, място за разговори и изяви целогодишно на открито. Така бе
завършен цялостния облик на двора на детската градина и новата придобивка в него е продължение на проект
"Ремонт и благоустрояване на площадки за игра на открито в детски градини в град Лясковец". Реконструкцията бе
съпроводена от редица дейности, които могат да се обособят в две основни групи: обновяване на стената и
запълване на вътрешния обем на басейна, поставяне на пейки и дървени седалки и оформяне на вътрешен еко
форум с алпинеум в средата. Строително-монтажните дейности извърши фирма, а запълването на басейна с
трошен камък, разстилането на хумуса, засаждането на многогодишните растения и цветята, е дело изцяло на
родители, персонал и доброволци. От реконструкцията на обекта ще се възползват не само децата, учителите им,
но и родители и гости на детската градина и общественост. Тази нова придобивка е сбъдната мечта, както за
децата и учителите, така и за общността, а постигнатото е резултат от съвместните усилия на екип, училищно
настоятелство, общината и родителите на децата.

Другата детска градина има осъществени вече четири проекта към Общински фонд за подкрепа на местни
инициативи. През 2018 година Сдружение "Училищно настоятелство" при детска градина "Радост" град Лясковец
се включи в първото издание и реализира проект "Да градим с мисъл и творим с чувство" за изграждане на открита
сцена в дворното пространство. През следващата година беше закупена мобилна площадка по Безопасност на
движението по пътищата, оборудвана с два светофара, комплект пътни знаци и детски велосипеди, дарени от
родители. През 2021 година, при третото издание на инициативата бе направена външна площадка по
Безопасност на движението по пътищата, с която се удовлетвориха потребностите на децата за получаване на
практически знания за транспортна култура и правила за поведение на пътя. През настоящата 2022 година,
Сдружението отново кандидатства и защити проект "Опознай света, чрез магията на дигиталната игра", разработен
с участници от местната общност, екипа на детска градина "Радост", членове на сдружението и родители.
Координатор по проекта бе директорът на детска градина "Радост" – Габриела Иванова, а изпълнението се
осъществи с помощта на доброволци – родители, учители, граждани, членове на сдружението, със софтуерен
инженер и технически специалист.

Системата за интерактивен под, която бе изпълнена по проекта е уникален образователен инструмент, който се
състои от компютър, проектор, комплект от сензори за движение и стойка за монтаж с различни приложения под
формата на игри. Внедряването е и иновация на територията на Община Лясковец. Използването на
интерактивната подова прожекция позволи на деца и родители да се включат в обща и забавна дейност, подобри
сътрудничеството с педагозите, а децата развиват визуална, моторна и пространствена координация.

Заглавие: Две детски градини в Лясковец приключиха успешно проекти по платформа "Агора"

Дата: 02.12.2022 13:12
Медия: Янтра днес

https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/dve-detski-gradini-v-lyaskovets-priklyutchiha-uspeshno-proekti-po-platforma-vagorav.html


"Интерактивните игри са интересни, забавни, цветни и задълго задържат вниманието на децата – ефект, който
търсим в процеса на обучение, казва Габриела Иванова. Системата за интерактивен под предостави възможност
да се осъществи образователен процес по европейски образец, който ще създаде възможност за формиране на
знаещи и инициативни личности, мотивирани да изградят система от компетентности и умения, които да прилагат
в различни житейски ситуации, категорична е директорката Иванова.

Кърджалийският талант Айдън Мехмед- Ади достави незабравима радост на децата и младежите с увреждания в
Дневен център "Надежда".Певецът пя авторски песни, които смята да включи в бъдещия си солов албум. Като част
от общността на хората с увреждания той поздрави присъстващият с утрешния им празник. Заедно с него в
Центъра гостува и поетесата Вилдан Сефер, която е текстописец на голяма част от творбите му.

Тюркян Шукри от Центъра сподели, че Ади е оставил незабравими изживявания на децата и младежите с
увреждания.60 души ползват услугите на "Надежда".Тя каза,че има и други добри хора, доставящи радост.Те
подаряват екскурзии на децата в страната, поне два пъти годишно.

Майката на Ади сподели,че пеенето е това, което той прави с удоволствие и се е посветил изцяло на това изкуство.

Георги Кулов

Снимки:еТВ

Рискът от трафик на украинки, бягащи от войната, е голям и е необходимо да сме бдителни, каза пред БНР
Камелия Димитрова, която е едно от ключовите лица, инициирали промените в Закона за борба с трафика на
хора. Фондация "Дигнита" подготви анализ в рамките на проекта "Украинската бежанска криза. Предотвратяване
на трафика на хора сред жените-бежанки".

"В рамките на първоначалната фаза – журналистически разследвания, наши колеги от Румъния споделят, че още
при пристигането на украинските бежанци по границата са офертирани транспортни услуги, като в някои от
случаите са регистрирани след това искове за предоставяне на сексуални услуги или други форми на услуги. Една
от нашите хипотези първо беше, че в рамките на транспорта съществува риск и такива случаи имаше. Втората ни
хипотеза е, че в рамките на предоставянето на настаняване съществува такъв риск. Тук ние не се натъкнахме на
конкретни случаи, но се натъкнахме на проактивни практики като тези в Белгия – да се регистрират всички лица,
които предоставят настаняване на украинските бежанци и те да са обект на предварителен скрининг", разказа
Камелия Димитрова в интервю за предаването "Хоризонт до обед".

По думите й най-рисковият елемент за България се оказва този за предоставяне на работа:

"Лица, които са недобронамерени, потенциални експлоататори и трафиканти могат да се възползват от това, че
украинските бежанки, от безизходицата на жените, които са пристигнали с техните деца, да ги експлоатират
трудово, ако не и сексуално".

Тя посочи, че на такива практики са се натъкнали по Черноморието. В замяна на настаняване или оставане в
хотел, жените са карани да работят на черно, без да се предоставя възнаграждение, добави Димитрова.

Камелия Димитрова цитира различни разследвания, според които чрез социалните медии украинската
организирана престъпност организира канали за трафик на украински жени с различни обещания, например за
фотосесии.

"Организираната престъпност в Украйна не спи, тя е доста широко разпространена. Съществува и такъв риск тази
организирана престъпност да се възползва от добрата почва у нас и да започне още по-активен трафик към други
европейски държави, както и вътрешен такъв", коментира още тя.
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Димитрова е категорична, че трябва да се подобрят механизмите за идентификация. По думите й в България все
още няма формално идентифицирани жертви.

Според нея е необходимо да има работни групи по темата. Трябва да намерим платформа за по-ефективни
мерки за превенция, изказа мнението си тя и добави категорично, че колкото по-голяма е несигурността на тези
жени, толкова по-уязвими стават те за трафик и експлоатация.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Д-р Карамфила Тодорова и д-р Тодор Тодоров дариха парични средства за ремонт на сградата, в която се
помещават Тракийското дружество "Георги Сапунаров" и читалище "Тракия-2008" в Хасково.

Лекарското семейство не за първи път подкрепя финансово дейностите за опазване на историята и културните
традиции на тракийци. Преди време те подпомогнаха основния ремонт на репетиционната зала на
Представителния ансамбъл за народни песни и танци "Китна Тракия".

Педиатърът д-р Карамфила Тодорова е потомка на бежанци от Доган Хисар. Тя и съпругът и д-р Тодор Тодоров,
общопрактикуващ лекар, са завършили медицина в Тракийския университет в Стара Загора. Сега семейството
живее и работи в Германия.

Оценяваме щедрия жест и сме изключително благодарни, каза председателят на Тракийското дружество Кирил
Сарджев.

Напоследък са постъпили и други дарения – домакински вещи за етнографската сбирка и книги за библиотеката
на читалище "Тракия-2008", допълни той.

Проф. Мартин Вечев от INSAIT дари 40,000 лева за подготовка на националния отбор по информатика. Личното
дарение ще осигури провеждането на националните лагер-школи по състезателна информатика през 2023 г.,
които са важен елемент за развитието на българските таланти в областта на информатиката. Международната
олимпиада по информатика – най-престижното състезание за ученици в света на информатиката, е създадена по
инициатива на България. Първата олимпиада се провежда през 1989 г. в гр. Правец и в нея участват 13 държави.
Днес броят на страните участнички е 88, а България се нарежда на пето място по брой медали във вечната
ранглиста.

Неизменна част от подготовката на българските олимпийци са школите за подготовка на разширените
национални отбори, както и националната лагер-школа по информатика, организирани от Института по
математика и информатика – БАН и Съюза на математиците в България (СМБ). Дарението от проф. Мартин Вечев
ще осигури пълноценното провеждане на тези школи през 2023 година.

"Българската олимпийска школа развива в учениците интерес към фундаменталните познания по математика и
информатика. Амбицията на INSAIT е да привлича и развива именно таланти с такъв потенциал. Например Христо
Венев, най-успешният български олимпиец, на второ място във вечната ранглиста на Международната олимпиада
по информатика, завършил Оксфорд с отличие, е докторант в INSAIT. Смятам, че за България е важно тази школа
да се развива, надгражда и подкрепя." – сподели проф. Мартин Вечев, архитект на INSAIT.

"Институтът по математика и информатика и Съюзът на математиците в България традиционно организират и
провеждат подготовката на националните ни отбори по математика и информатика и техните разширения.
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Благодарение на всеотдайната работа на нашите колеги, на учениците и на техните учители, България уверено и
заслужено стои на водещи позиции в международните състезания и олимпиади. Уверени сме, че съвместните ни
усилия ще продължат и занапред да ни карат да се гордеем с работата си и с постиженията на нашите
състезатели." – заяви проф. Петър Бойваленков, директор на ИМИ-БАН и зам.-председател на СМБ.

КАМПАНИИ

Последно поколение риноларингоскоп получи от "Българската Коледа" Детското УНГ-отделение на УМБАЛ
"Цоарица Йоанна – ИСУЛ".

В столичната болница се намира единственият специализиран център за вадене на чужди тела от хранопровода и
дихателните органи при деца.

Той вече разполага с HD видеоендоскопска система за педиатрична назо-фаринго - ларингоскопия с инсертна
част на видеоендоскопа до 3 мм за малки деца, включително и кърмачета.

С помощта на миниатюрна камера, която се намира на върха на оптичния риноларингоскоп, лекарите ще могат
бързо и атравматично да огледат дихателните пътища или хранопровода при деца, за които има съмнение, че са
погълнали чуждо тяло или са с друга патология, засягаща дишането.

Апаратът е последно поколение и позволява това да се направи и с местна анестезия, тъй като манипулацията е
бърза и не наранява меките тъкани в устата и носа.

Той се включва към специална апаратура, също дарена преди няколко години от "Българската Коледа", на които
предполагаемите засегнати участъци се изобразяват на два екрана.

Специализираният център на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" приема около 60 деца на година, в това число и
съвсем малки бебета, с чужди тела в дихателните пътища, хранопровода, както и с друга патология.

Освен за вадене на чужди тела, съвременното оборудване ще помогне и при кърмачета, които имат проблеми с
дишането.

На доц. Цоло Цолов и д-р Тома Аврамов, които са едни от малкото специалисти в България, които имат
сертификат за тази дейност, се е налагало да вадят от гърлото, дихателните пътища, носа и ушите на малчуганите
какво ли не – 1-левови монети, топчета, сачми, безопасни игли, батерии.

Въпреки че се казват "безопасни", именно безопасните игли, наред с батериите, крият най-голяма опасност за
децата. Иглите, ако се отворят в гърлото, могат да предизвикат много сериозни разкъсвания. Плоските батерии
пък, каквито има в много играчки и които лесно изпадат от тях, са в състояние да причинят тежки изгаряния, тъй
като съдържат калиева основа, която разгражда тъканите, а остатъчният заряд причинява химична реакция,
която, ако батерията заседне в хранопровода, може да предизвика и перфорация.

Доц. д-р Цолов, който е началник на Детското УНГ отделение, има цяла "колекция" с предмети, вадени от
дихателните пътища на децата. Може да я видите на първата снимка.

Преди няколко дни се е наложило лекарите да извадят от носа на 10-годишно дете батерия, за която не се знае
колко време е престояла там.

"Момченцето очевидно беше неглижирано от майката, която не можа да посочи от колко време сина й е с
главоболие и му тече гноевидна течност от носа", разказва доц. д-р Цолов.

При прегледа лекарите откриват плоска батерия, която е заседнала в десния носен ход. С помощта на пълна
анестезия успяват да я извадят, но тя вече е нанесла сериозни поражения в нослето –увреждане на носната
преграда, където почти се е била образувала дупка.

"Много се вълнувам от новата придобивка. Искам специално да благодаря на експертите, които стоят зад
инициативата "Българската Коледа". Използвам случая да уверя хората, които даряват от средствата си, че всеки
лев има значение и отива в полза на децата, които имат нужда от лечение", споделя доц. д-р Цоло Цолов, който
вече над 40 години лекува деца.

Заглавие: Нова апаратура за откриване на предмети, погълнати от деца, получи ИСУЛ от "Българската коледа"

Дата: 25.11.2022 13:41
Медия: БНТ Новини

https://bntnews.bg/news/nova-aparatura-za-otkrivane-na-predmeti-pogalnati-ot-deca-poluchi-isul-ot-balgarskata-koleda-1215175news.html


Засаждат 1000 горскоплодни дръвчета край смолянското село Могилица в кампанията "Мечешка гора", съобщиха
организаторите. Инициативата ще се проведе на 26 ноември от 10:00 часа край селото. 
2021 година беше изключително тежка за дивите мечки. В гората нямаше достатъчно храна и мечешките
нападения в населените места бяха рекордно много. За дългосрочно разрешаване на проблема се предприема и
инициативата, с която ще се засадят максимално много овощни дръвчета в територии, обитавани от мечки.
Това е второто събитие, в което Мечешки истории, Гората.бг и ДГС Смилян обединяват усилия в кампания
"Мечешка гора" (#мечешкагора). Целта на кампанията е да осигури допълнителни хранителни ресурси за мечките
и да намали конфликта с местното население. Заедно с доброволци ще бъдат посадени 1000 горскоплодни
ябълки, круши и сливи на няколко различни локации в местности, които са далеч от населените места. 

С нови три уреда за стрийт фитнес се сдоби Центърът за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания "Вяра" в Русе. Те са разположени на специално изградена площадка в двора на дома и са закупени
със средства на дарители. Нуждата от поставянето им възникна покрай невъзможността децата от дома да
посещават спортни площадки по време на пандемията.

Откриването на спортните съоръжения бе уважено от зам.-кмета Енчо Енчев и директора на дирекция
"Хуманитарни дейности" Катя Петрова. Те поздравиха персонала и потребителите на Центъра за новата
придобивка и отчетоха, че с обогатяването на материалната му база се повишава качеството на предоставяните
социални услуги в Община Русе.

Съоръженията са съобразени с възрастта, уврежданията и двигателните умения на децата от дома и дават нови
възможности за моторното им развитие. Дарителската кампания за закупуването им, подпомогната от десетки
фирми и частни лица, е подкрепена от три истории на потребители на услугата. Те са публикувани на сайта на
Сдружение "Дете и пространство", което осъществява дейностите в Центъра по подкрепа на деца в риск и на деца
със специфични потребности и техните семейства.

Услугите, които предоставя Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания "Вяра", са
свързани с ежедневните потребности на децата и включват постоянна грижа за здравното, емоционалното и
поведенческото развитие, както и за развиване на умения за самообслужване и независим живот.

Ултразвукът е подходящ при болести на опорно-двигателния апарат, след термична травма или след
коремни и гръдни операции, както и при неврологични заболявания

Ултразвукововата терапия в "Пирогов" премина в ново, революционно ниво – без да се управлява от човек,
съобщиха от спешната от болницата. Модерният апарат е новост, с която спешната университетска болница не
разполагаше досега. Безоператорният апарат ще подпомага по-бързото и качествено възстановяване на
пироговските пациенти благодарение на "Българската Коледа".

Революционният ултразвук BTL HANDSFREE SONO е предназначен за лечение на деца от 2 до 18-годишна
възраст. Апаратът e единствения по рода си безоператорен апликатор за ултразвукова терапия. Той е базиран на
уникалната технология Rotary Field, която осигурява извършването на бърза, ефективна и комфортна терапия без
мануална дейност, посочиха от "Пирогов".

Апликаторът съдържа няколко кварцови кристала, чието управление е изцяло автоматизирано и се извършва от
самостоятелен процесор. Тяхното последователно активиране създава ротационно ултразвуково поле, чиято площ

Заглавие: Засаждат 1000 горскоплодни дръвчета край село Могилица в кампанията "Мечешка гора"

Дата: 25.11.2022 13:23
Медия: Фокус

Заглавие: Дарителска кампания обогати материалната база на Центъра от семеен тип "Вяра" в Русе

Дата: 25.11.2022 14:29
Медия: 24 Часа

Заглавие: "Пирогов" с апарат за физиотерапия на деца, който работи сам

Дата: 25.11.2022 18:06
Медия: Скенер
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може да достигне до 18 см2. Скоростта на ротация на кристалите, изходната мощност и дълбочината на
проникване на ултразвуковите вълни се определят автоматично от процесора. Предимствата на технологията за
малките пациенти и физиотерапевтите на която е базиран, осигурява изключително прецизен контрол и носи
множество позитиви както за сигурността на децата, така и за работата на специалиста.

"От една страна, малкият пациент се чувства спокойно и комфортно. Той ще усети приятно затопляне в
третираната зона, което наподобява лек масаж на тъканите. Процедурата е изцяло безболезнена и относително
кратка, което няма да попречи на ежедневния му ритъм, а напротив – ще подобри неговото физическо състояние.
От друга страна, терапевтът спестява време, усилия и финансови средства. Използваната технология е
изключително прецизна и напълно безопасна", обясни ръкводителят на отделение доц. Красимира Казалъкова.

Апаратът е изключително подходящ в случаите на:

– болести на опорно двигателния апарат;

– деца претърпели термична травма;

– след коремни хирургични интервенции;

– след гръдни операции;

– неврологични заболявания и др.

Отделението по "Физикална и рехабилитационна медицина" на "Пирогов" е водеща структура в страната за
диагностика, активно лечение и рехабилитация на деца, напомнят от спешната болница.

Млада майка на две деца от Димитровград се бори за живота си и търси подкрепа за животоспасяващо лечение.
Светла е на 40 години и има 2 момиченца на 8 и 10 годинки, тя ги отглежда сама. Младата майка страда от
злокачествено заболяване и се нуждае от скъпоструващо лечение в Турция. Светтла търси помощ от сърцати хора,
които имат възможност да помогнат с финансови средства за нейното оздравяваме, самата тя се обръща към
хората със зов за помощ:

Здравейте, мили дарители!

Казвам се Светла Калайкова и съм на 40г. Майка съм на две прекрасни момиченца на 8г. и 10г. Работя като
социален работник с приемни деца. Обичам децата. Работата с тях, не е никак лесна задача, но си заслужава,
защото те дарява с най-чистата любов. Най- приятната част от работата ми, е когато едно дете, намери - мама и
тате. Ние - социалните работници, сме научени, да плачем, вкъщи - сами, след този ден.

По стечение на обстоятелствата, отглеждам моите деца сама. Винаги съм била и мама, и татко за тях, което в
дългосрочен план се оказа голямо предизвикателство. През годините, се опитвах да балансирам, всичко в
семейството ми и работата, но вътрешно изпитвах огромна болка, че не се справям, достатъчно добре.

Повече от година, изпитвах огромно безсилие и болки в кръста, които не се поддаваха на медикаментозно
лечение. Всички доктори, казваха, че е на нервна почва. До миналият месец, в който се събудих с нетърпими болки
в корема. Лекарите ми поставиха диагноза - Туморни образования в малкия таз, след което ми беше направена,
спешна операция за отстраняването им. След операцията се разбра, че болестта е метастазирала в
мускулатурата на дебелото черво и по повърхността на черния дроб.

Насочих се за изследвания и евентуално, последващо лечение в Турция, за които прилагам оферта и епикриза.

Вярвам, че лечението там, ще ми даде шанс за цялостно излекуване.

Моля Ви, да ми подадете ръка и заедно да преборим болестта.

Аз уча децата си, че всеки ден се случват чудеса. Нека това добро дело, бъде чудото за тях - мама да оздравее.

Заглавие: Зов за помощ - млада самотна майка от Димитровград се бори за живота си и търси подкрепа за
животоспасяващо лечение

Дата: 27.11.2022 16:24
Медия: Perunik.COM

Заглавие: ТРОГАТЕЛНО: Дарителска акция в подкрепа на момичето, чиято стая изгоря в общежитие в Бургас

https://www.perunik.com/news/554345/zov-za-pomosht-mlada-samotna-mayka-ot-dimitrovgrad-se-bori-za-zhivota-si-i-tarsi-podkrepa-za-zhivotospasyavashto-lechenie
https://eurocom.bg/new/trogatelno-daritelska-aktsiya-v-podkrepa-na-momicheto-chiyato-staya-izgorya-v-obshchezhitie-v-burgas


Започна дарителска кампания за студентката, чиято стая изгоря напълно при пожара снощи в блок 3 от
общежитията на университета "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас.

Причината за огъня е електрически уред тип "духалка", която момичето оставило без надзор.

Днес от учебното заведение разпространиха позиция, че подобен тип уреди са били забранени, а за отоплението
се грижи университета, без да събира допълнителни такси.

Ръководството твърди, че в деня на инцидента е било пуснато парното.

Нейни колеги започнаха дарителска акция.

"Представи си как всичко твое изгаря до пепел. Всичките ти дрехи, обувки, любимата ти тениска, домашни и
курсови работи, учебници, студентската ти книжка, раницата ти, портмонето с парите, шофьорската ти книжка и
личната карта, твоите лични спомени, леглото, гардероба. Представи си стреса, отчаянието и безпомощността,
която би изпитал. Точно това се случи на наша съседка от блока. Всеки един от нас можеше да бъде в нейната
ситуация. Сега е студено и тепърва ще захладнява още повече. Бъди голям и дари нещо от себе си за нея. Нека
покажем, че има истински хора с добри сърца", призовават студентите от университета "Проф. д-р Асен Златаров".

Даренията се приемат при портиера на блок 3 от общежитията, уточняват организаторите на акцията.

В Плевен започва благотворителна кампания "Кафе с мисия. Коледа за нашите деца" в подкрепа на Центъра за
социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания (ЦСРИДУ).
Организира се от магазин за кафе "Експресо" и ще продължи в рамките на месец, до 26 декември. На финала на
кампанията ще бъдат дарени средства в размер на пет процента от оборота на магазина за този период. Освен,
че в него се продава кафе, може и на място да се изпие чаша от ароматната напитка или пък чай. 
Идеята е на собственика Александър Николов, който е все още студент, но вече е решил, че иска да остане в
родния си град и тук да развива свой бизнес. 
"Кафенето е социално място, тук се срещат много хора и реших, че трябва да се възползвам от този факт и да
развием благотворителна кампания", разказа пред БТА Александър. С помощта на негова приятелка - Деница
Вакова, разработват програмата за кампанията, като решават събраните средства да бъдат предоставени на
ЦСРИДУ. "Нашата цел е освен да помогнем на центъра, но и да подсетим хората, че трябва, че е хубаво да
даряват, да помагат", обяснява младият плевенчанин.
На място в магазина е поставена кутия за дарения от клиенти. Изложени са също така ароматни свещи, сапунчета
и подаръчни комплекти за Коледа, изработени в арт ателиетата на центъра от майките на децата с увреждания,
които го посещават. 
Александър се надява на успех за кампанията, която планира да се провежда и по повод други празници. 

Насилието се случва всеки ден. Многократно. Във всяко кътче на земното кълбо. Насилието срещу жени и
момичета е едно от най-разпространените нарушения на правата на човека. Насилието не познава национални,
културни, религиозни, езикови бариери, то се случва у дома, на работното място, на улицата, в училище, и засяга
милиони, както в мирно време, така и по време на военни конфликти и световни пандемии.

На 25 ноември, в Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените, започнаха Световните дни
срещу насилието. Те ще продължат 16 дни, до Международния ден на правата на човека, 10 декември.
Кампанията се води от неправителствени организации и се подкрепя от ООН. Тази година мотото е: "Обединени.
Активизъм за прекратяване на насилието срещу жени и момичета."

Дата: 27.11.2022 17:33
Медия: Телевизия Евроком
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В исторически план датата 25 ноември е избрана заради убийството на три сестри, политически активистки в
Доминиканската република, през 1960г. През 1981г. феминисткото движение започва отбелязването на този ден,
в памет на жертвите.

По покана на Зонта клуб Стара Загора част от екипа на предаването "Моята неделя" беше съпричастен на
започналите прояви от кампанията "НЕ на насилието срещу жени", като подкрепи похода до местността
"Богородична стъпка" и участва в молебена, отслужен от отец Йордан Карагеоргиев - предстоятел на храм "Свети
Паисий Хилендарски" В Стара Загора.

В страната ни за последните 5 години над 3000 са делата постъпили, разгледани и приключили на първа
инстанция по Закона за защита на домашното насилие. По данни на МВР жертвите на домашно насилие през
първите пет месеца от 2022 г. са 4 пъти повече, отколкото полицията е регистрирала за изминалата 2021г.
Статистиката показва, че всеки ден 7 жени и 3 деца биват бити, насилвани и обиждани от съпрузите и бащите
си. В предаването "Моята неделя" от Милена Димитрова - президент на Зонта клуб Стара Загора потърсихме
отговор как да помогнем на жените станали жертва на вербално, физическо или кибер насилие:
По време на 16-те дни активност на кампанията, всички клубове и дистрикти на ЗОНТА се включват чрез различни
събития, които не само целят да събудят реакциите на обществото, но и да провокират предприемането на
местни, национални и международни мерки, допринасящи за изготвянето и прилагането на закони за превенция и
борба с насилието срещу жени. По този повод в Стара Загора на 30 ноември, от 18.30 часа в Арт галерия "Недев"
ще бъде открита Благотворителната изложба "Направи света оранжев". От 5-7 декември са планирани Дните на
отворените врати. В тях юристите на Зонта клуб Стара Загора безвъзмездно ще консултират в канторите си всички
потърсили отговори на семейноправни въпроси, свързани с прояви на домашно насилие. 

"За поредна година жителите на Община Сърница показаха своята съпричастност към социално уязвимите групи в
обществото ни. Днес се проведе благотворителен базар в гр.Сърница в подкрепа на децата, останали без
родители, под егидата на кампанията на Главно мюфтийство на мюсюлманите в Република България "Седмица на
сираците", организирано от местните джамийски настоятелства и с подкрепата на общинска администрация.
Събраната сума само от днешният базар е в размер на 17 322,10 лева. От мое име и от името на местните
джамийски настоятелства изказвам благодарност и признателност към всички, взели участие или дарили. В такива
благородни кампании проличава сплотеността на хората в Община Сърница. Нека Всевишният дари всички със
своята безкрайна милост и благодат! Бъдете здрави!" – това съобщи кметът на най-младата община в нашата
област – Неби Бозов. Повод за изявлението му е проведеният днес благотворителен базар.

От Главно мюфтийство обявиха, че благодарение на набраните средства от цялата страна всяко подпомогнато
дете получава от Мюсюлманското изповедание месечна помощ в размер на 70.00 лв. или общо 840.00 лв. на
година. През тази година са подпомогнали 492 деца. Увеличена е месечната помощ от 60 на 70 лв., както и
възрастовата граница на подпомогнатите от 14 на 16 години.

В Търговище започна акция "Дари одеяло на куче в приют". Инициативата е традиционна в началото на студените
зимни месеци. Събират се постелки и други топли завивки, които ще бъдат поставени в къщичките на кучетата в
приюта в областния град, каза организаторът Йоанна Драгнева – председател на природозащитната организация
"Нов старт за животните в нужда".
Към момента в общинския приют са настанени около 90 четириноги, които се нуждаят от повече топлина, особено
в нощем. 
Драгнева посочи, че през изминалата седмица фондацията е закупила и дарила 600 кг суха храна за кучетата в
приюта. "Сега е време да помислим и за топлината на животните", апелира тя.
През ноември 2021 г., отново чрез дарения, закупихме и дарихме 30 къщички за приюта, които се използват и сега,
припомня природозащитникът. "Но одеялата подменяме всяка година, защото често кучетата ги късат.
Поставянето на слама в този случай не е удачно", обясни тя. 
Заради това Драгнева се обръща към жителите на Търговище и към приятелите на животните от цялата страна
чрез социалните мрежи да потърсят в дома си ненужни постелки, одеяла и други, които биха били подходящи.
За хората от Търговище Драгнева казва, че може да взема даренията лично. А за дарителите от други части на
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България – чрез куриерска фирма. 

Есенният залесителен сезон на Новата гора на София 2 - с. Негован приключи. В рамките на един месец заедно с
над 1200 доброволци и приятели успяхме да засадим 15 500 фиданки върху площ от 24,8 дка.

Общо за пролетния и есенен период от началото на годината до този момент общия брой на засадените фиданки
е 30500 броя върху площ от 48,8 дка.

"Новата Гора на София" 2 е на територия от 137 дка в землището на село Негован. Това е залесителна кампания
на Столична община по инициатива на кмета Йорданка Фандъкова.

Новата гора край Негован е втора инициатива на Столична община за залесяване в крайградски райони с цел
създаване на зелен пояс. Дейностите се организират със съдействието и под експертизата на лесовъдите от
oбщинското предприятие "Управление на общински земи и гори" към Столична община.

Залесяването е част от мерките за подобряване на качеството на въздуха в града.

Благодарим на всички, които се включиха в инициативата!

Инициативата се провежда под егидата на Главното мюфтийство

Дарения с общ размер 17 322 лева събраха само за ден в град Сърница с традиционния благотворителен базар в
помощ на деца, останали без родители. Инициативата се провежда под егидата на Главното мюфтийство като част
от кампанията "Седмица на сираците" и винаги среща силна подкрепа сред хората в планинското градче.

Кметът на община Сърница Неби Бозов изказа специални благодарности на своите земляци за това, че отново са
отворили сърцата си и са се включили в доброто дело. Той подчерта, че в такива благородни кампании проличава
сплотеността на хората и пожела на всички здраве и благодат.

Предходната Седмица на сираците в Сърница бе в началото на май тази година. Тогава в градчето проведоха
мащабна кампания под наслов "От децата за децата", която срещна безпрецедентна подкрепа. Бяха събрани
близо 19 хиляди лева, а всяко от нуждаещите се деца получи по 1050 лева, както и хранителни пакети. Специален
проект Крипто и регулации – създадени един за друг

Днес фондация "Карин дом" организира форум, който има за цел да събере в дискусионна среща дарители,
граждански организации, дългогодишни и бъдещи доброволци, както и институции, които да обменят опит и да
разискват своите корпоративни и лични мотиви, които ги тласкат да припознаят една или друга кауза.

Венета Милева, която е мениджър "Маркетинг и фондонабиране" във фондацията, работи в сферата от 7 години.
Отчита, че за това време има голямо развитие в доброволчеството.

"То се развива в една много по-професионална сфера. Не е далеч момента, в който доброволческият опит ще се
превърне в плюс за автобиографията на хората. Младите все още нямат изграден трудов път, но могат да имат
доброволчески опит, който да им помогне. Той се гледа и в университетите".
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Има и компании, които стимулират доброволчеството, обясни още пред БНР Венета Милева.

"Някои дори предоставят ден, в който служителите им да се занимават изцяло с него".

Тя се надява да бъде създаден Закон за доброволчеството.

"Но дори и без такъв, компаниите реално работят по въпроса. Виждат го като нещо полезно и сплотяващо за
екипа. Един закон би дал насоки за действие на самите доброволци и яснота на механизмите за регулиране в тази
област. Това обаче не е приоритет за политиците. Очаквам, че един ден обществото ще им го наложи".

Според данни на Евробарометър, едва 12% от българите участват в доброволчески дейности и това ни нарежда
на предпоследно място в ЕС.

Миланова посочи в предавенето "Преди всички", че от фондацията й искат тази статистика да бъде променена.

"Много хора искат да бъдат доброволци, но не знаят как и къде. На този форум ще срещнем всички
заинтересовани, за да намерят своята кауза и призвание".

Цялото интервю на Веселина Миланова с Венета Милева може да чуете в звуковия файл.

22 710 лв. бяха събрани на благотворителния концерт "Заедно за Емо", който се проведе снощи в зала
"Добротица" в Добрич. Сумата ще се използва за лечение на 22-годишния Емо Ангелов в клиника в Тайланд. Той е
на инвалидна количка от 3 години и половина, след тежка катастрофа, довела до парализа. Новото предложение
за лечение от клиниката в Тайланд, която поставя импланти в гръбначния стълб, които пускат импулси по
гръбначния мозък и движат крайниците, е шансът за Емо отново да ходи и да движи пръстите на ръцете си.
Необходими са общо 252 500 долара за поставяне на два импланта и стволови клетки, и за 6-месечно последващо
възстановяване и рехабилитация в клиниката в Тайланд.
Около 900 зрители се насладиха на изпълненията на Галин, Диона, Петя Панева, Калинка Вълчева, певиците от
Студио "Сарандев" Евгения Стойчева, Александра Иванова и Никол Николова, дуетът Петър Петров и Румяна
Милушева, гайдарите Дони Колев, Рустислав Тодоров, Ивелин Тодоров, Атанас Атанасов, Теодора Бонева и Георги
Ковачев, Представителна фолклорна танцова студиа "Добруджа" с ръководител Стоян Господинов. Водещи на
концерта бяха сценаристите от "Шоуто на Слави" Ивайло Вълчев, Драгомир Петров, Филип Станев и Александър
Вълчев. Концертът се проведе със съдействието на Община Добрич, охранителна фирма "РИМ СОТ" и радио
"Добруджа".
Освен от продажбата на билети, средства бяха събрани и от търг, на който зрителите наддаваха за картини.
Емо Ангелов благодари на всички, които го подкрепят. Вярвам, че ще успея да се изправя на крака, сподели той.
Всеки има трудни моменти в живота си, но е важно как ги преодолява и с кого, заяви Емо Ангелов.
Набирането на средства продължава, като възможностите да помогнете са:
Дарителска сметка в Общинска Банка клон град Добрич
IBAN: BG15SOMB91301068377002
BIC: SOMBBGSF
Титуляр: Емо Николаев Ангелов
Можете да дарите 1 лв. чрез DMS на номер 17 777 с текст EMO
PayPal: emo.angelov1919@abv.bg 

Кателина Парашкевова е майка на 3 деца. Диагностицирана е преди 4 месеца с рак на гърдата. Лечението ѝ се
провежда в Истанбул, Турция. В момента тя преминава през курс на химиотерапия, след което ще бъде направена
операция. 
Семейството на Кателина не е в състояние да поеме разходите за лечението, което ще коства около 64 000 евро,
заради което е открита дарителска сметка. Всеки, който има желание и възможност, може да дари средства: 
Кателина Бойкова Парашкевова IBAN: BG43UNCR70001525111187 BIC: UNCRBGSF 
Може да дарите и ТУК! 

Заглавие: 22 710 лв. бяха събрани за лечението на Емо Ангелов на благотворителен концерт (ВИДЕО)
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За десети път, Фондация "За нашите деца" стартира благотворителната кампания "Тази Коледа чудесата
правите вие". Целта е докато се забавляваме в офиса с колеги или приятели да организираме различни коледни
предизвикателства - коледен следобед на талантите, търг на ненужните вещи, викторина, кино в офиса и др.
Сумата от продадените вещи, ще бъде дарена в полза на уязвими деца и семейства.

"Основната идея е да пробудим солидарност в повече хора, които едновременно да развият различни дейности и
да направят инициативи, които да бъдат в подкрепа на нашите каузи. Това има една цел – когато сме повече,
резултатите, които имаме като екип, стават много по-всеобхватни и много по-значими", каза в предаването
"Радиокафе" Ана-Михаела Търнева - експерт "Развитие на партньорства", ФНД.

Тя добави, че тази година фондацията отбелязва 30 години от създаването си, което е повод за старта и на
кампанията "Стани 1 от 30". Целта е 30 души да посветят рождените си дни на деца, с които фондацията работи.
Кампанията обаче ще бъде дългосрочна.

"Решихме да насочим вниманието на хората, когато празнуват и получават много подаръци – често това са вещи,
които в съвременния живот не използваме толкова, насочвайки тези подаръци, под формата на дарение, хората
могат да подкрепят ранното детско развитие. Кампанията в бъдеще ще бъде по-разширена и към хора, които имат
сватба, имен ден и т.н.", обясни Ана-Михаела Търнева.

Тя добави, че със събраните средства от провелата се "Вечер на добродетелите", над 2500 деца ще бъдат
подкрепени през следващата година.

Подробности можете да чуете в звуковия файл.

УниКредит представи новата мисия и новия управленски екип на своята корпоративна фондация. В подкрепа на
мисията на групата да създава възможности за растеж, едноименната фондация ще се насочи към
осъществяването на значими проекти, които да отключат потенциала на следващото поколение на Европа.

Тя ще работи за предоставяне на младите хора в Европа на по-добри и равни възможности за образование и
подкрепата, от която се нуждаят за постигане на успехи в академичен и професионален план. Новата мисия е в
съответствие с цялостната ESG стратегия на групата, която определя ангажиментите на УниКредит в областта на
екологичните, социални и управленски фактори. Съветът на директорите на фондация УниКредит назначи Андреа
Орчел за председател за следващите три години, заемайки позицията на досегашния председател Маурицио
Берета.

Джорджо Барба Наварети е избран за заместник-председател, а Силвия Капелини е новият главен оперативен
директор. "Образованието е жизненоважно. То е основен двигател на бъдещето на Европа. Наша отговорност като
институция е да открием, подпомогнем и насърчим младежта – онези млади хора, които през следващите години
ще положат основите за напредъка и успеха на Европа. Мисията на нашата банка е да създава възможности за
растеж, а ангажиментът ни е да насърчаваме социалния напредък в синхрон с ESG стратегията ни и
стратегическия ни план", каза Андреа Орчел, председател на фондация УниКредит и главен изпълнителен
директор на групата УниКредит.

"Горди сме, че сме част от обновената Фондация УниКредит и че можем да допринесем в новия ѝ път, с внимание
към младежта и образованието. Специалното внимание към младото поколение е това, което ще направи Европа
истински устойчива и ориентирана към бъдещето. Поемаме ангажимент да разчитаме и на възможностите за
кариерно развитие, които предлагаме, в подкрепа на тази мисия, която е колкото амбициозна, толкова и
неотложна – да гарантираме подходяща подготовка за нашите млади хора, които да развиват по устойчив начин
обществото ни в бъдеще, като им предоставяме инструментите да се превърнат в утрешните лидери", сподели
Джорджо Барба Наварети, заместник-председател на Съвета на директорите на Фондация УниКредит.

Благодарение на голямата си мрежа във всички сектори на образованието, международния си експертен опит и
доброто познаване на местните общности, фондацията ще избере правилните партньори, които да подкрепят и
участват в инициативи, насочени към справяне с отпадането от училище, повишаване на пригодността за заетост,

Заглавие: За десети път "Тази Коледа чудесата правите вие" събира средства за уязвими деца и семейства

Дата: 28.11.2022 12:06
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Фондация УниКредит с нова мисия: отключване на потенциала на следващото поколение

Дата: 28.11.2022 13:46
Медия: Publics

https://bnr.bg/post/101742930
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насърчаване на университетските постижения и насърчаване на обучението и научните изследвания.

Серенела де Кандия, директор на "Регулативен контрол" на групата УниКредит, ще продължи да изпълнява ролята
си на член на Съвета на директорите, който включва девет членове от различни държави, шест от които са
новоизбрани: Катарина Гера, Силвия Гюрко, Роберто Кутич, Дорит Салварани-Дрил, Гери Салол и Клаус
Швертнер. Членовете на Одитния комитет и Надзорния съвет за следващите три години остават в същия състав,
както досега: Джорджо Лоли, председател, Елизабета Магистрети и Микеле Паолило. Научният комитет ще
продължи да се ръководи от проф. Марко Пагано и ще включва други единадесет членове. Вече 19 години от
създаването си Фондация УниКредит застава зад инициативи в подкрепа на иновациите и със съществено
социално въздействие.

В Розовата къща се нуждаят от зимни палта, якета и обувки. Това каза за БТА Юлия Георгиева от Розовата къща -
център за работа с хора, зависими от наркотици. По думите й хората се нуждаят и от завивки или спални чували,
тъй като в Къщата не се осигурява преспиване. Нуждата е за около 100 човека, посочи Георгиева.

Хората, на които помага Розовата къща, са на над 18-годишна възраст. Желаещите да помогнат ще могат да го
направят на място от 9:00 до 17:00 ч. в делничен ден. Не е нужно дарението да съдържа нови дрехи или обувки, но
е желателно да са добре запазени, добави Георгиева. По думите й даренията може да бъдат и финансови.

Част от хората, които търсят помощта ни, дори нямат актове за раждане, каза Георгиева. В момента работим с над
300 зависими, като част от тях има къде да се приберат, но близките им не ги искат, добави тя. По думите й някои
от зависимите страдат и от психични разстройства. Над 80 на сто от употребяващите наркотици и придобили
зависимост са мъже, посочи още Георгиева.

Розовата къща помага на зависимите с храна, дрехи, изпиране на дрехите, вадене на лични документи,
удостоверения на ТЕЛК, водене на преглед и др.

Големият ни проблем е, че в България не разпознаваме зависимостта като заболяване, отбеляза Георгиева. По
думите й употребата на наркотици и зависимостта са две различни неща.

От 1 декември 40 ученици от ОУ "Христо Ботев" в провадийското с. Житница ще получават топъл обяд, осигурен от
БЧК, съобщиха от Областния съвет на организацията.

Инициативата е обезпечена с 11 550 лв. и ще трае 70 учебни дни. Целта е да се осигури интеграция на деца от
социално слаби семейства от селата Житница и Манастир, които посещават училището. За тях чрез дарители ще
бъдат осигурени и тетрадки, дрехи, обувки, ще им бъдат проведени и беседи за здравословно хранене и обучение
по първа долекарска помощ.

Програмата "Топъл обяд" на БЧК-Варна се провежда от 13 г., като до момента са били подпомогнати 797 ученици
от 20 училища.

Заглавие: Розовата къща търси якета и обувки за зависимите

Дата: 28.11.2022 14:53
Медия: Новините под лупа

Заглавие: БЧК осигурява топъл обяд на 40 ученици от с. Житница 

Дата: 28.11.2022 15:38
Медия: Труд

Заглавие: Коледна инициативa набира средства за значими инициативи в Брезник

Дата: 28.11.2022 17:41
Медия: Хасково нет
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Коледна кампанията набира средства за нуждите на детска градина "Брезица" в Брезник. Инициативата е на
минно-добивната компания в града.

От 2015 година насам фирмата организира коледна дарителска кампания чрез издаването на тематичен
календар. Той е своеобразен подарък към всеки, направил индивидуално дарение на стойност един лев.
Компанията, от своя страна, увеличава крайната събрана сума, с която впоследствие подкрепя определена кауза.

Вече девет години инициативата се радва на широк интерес от страна на местната общност. Различни по вид са
каузите, които са спонсорирани, откакто се отпечатва календарът. Със средства са подпомагани Общинският
исторически музей и Читалището в Брезник, както и други културни средища на територията на общината.

Благотворителната кампания съдейства за издигането на бюст-паметник на Апостола на свободата - Васил Левски
в центъра на Брезник, както и за възстановяването на паметника на Светите братя Кирил и Методий в
брезнишкото село Слаковци.

Основно училище "Христо Смирненски" в село Ноевци също получава коледен подарък под формата на
дарителско финансиране, а грижата за вековните дървета в околностите на Брезник беше във фокуса на
миналогодишната кампания.

Изложба на календарите, които са отпечатани до този момент, подреди Божидар Пантев. Експозицията,
намираща се във фоайето на Народно читалище "Просвещение 1870" проследява малка част от развитието на
благотворителната корпоративна дейност в Брезник и Брезнишко.
Божидар е сред първите съдействали за издаването на календара. Днес също продължава да участва в
създаването и разпространението му.

Като човек с афинитет към уловените мигове, той споделя, че колекционира фирмения календар от самото му
издаване досега. Именно това го подтиква да направи изложба по темата. Според него всичките издания на
календара са интересни, но това с граовските традиции за 2021 година доминира над останалите.

Мъжът разказва, че снимките за изданието са направени в дванадесет читалища в Брезнишко по времето на
пандемията от COVID-19. Той, заедно с още един фотограф, пътуват от село на село, за да заснемат възстановки
на граовски обичаи. Въпреки ситуацията и въведените противоепидемични мерки, в процеса се включват
самодейци на всякаква възраст. Те възпроизвеждат моменти от празничната обредност на граовци, облечени в
традиционни дрехи, спомня си Божидар.

Всяка кауза през годините е определяла и тематиката на илюстративния материал в благотворителния календар.
Така на страниците му са намирали място снимки, свързани с природата, фолклора, детското творчество,
изкуството и културата, природното и историческото богатство на общината. Изданието за следващата година
акцентира върху често срещани градински растения в Граово. Всяко едно от тях е представено със своето научно,
официално и местно наименование.

Клиниката по детска клинична хематология и онкология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" получи ценна
апаратура от инициативата "Българската Коледа", съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Единият уред е лабораторен микроскоп с цифрова Wi-Fi камера и софтуер, който дава възможност за изпращане
на образи с много висока резолюция и поддържане на едновременна безжична връзка с експерти, които се
намират в различни точки на света.

Вторият уред е преносим ехограф с три трансдюсера, който може да се превърне в средство за първа точна
диагноза при деца в особено спешни състояния.

Заглавие: Специален микроскоп и преносим ехограф за детската онкохематология получи ИСУЛ от
"Българската Коледа"

Дата: 29.11.2022 10:58
Медия: Дума

Заглавие: "Зонта клуб" – Велико Търново, с множество инициативи в кампания за борба срещу насилието върху
жени и деца

Дата: 29.11.2022 13:02
Медия: Вестник Борба

https://www.duma.bg/spetsialen-mikroskop-i-prenosim-ehograf-za-detskata-onkohematologiya-poluchi-isul-ot-balgarskata-koleda-n267003
https://www.borbabg.com/2022/11/29/zonta-klub-veliko-trnovo-s-mnozhestvo-initsiativi-v-kampaniya-za-borba-sreshhu-nasilieto-vrhu-zheni-i-detsa/


Дамите от организацията призовават жертвите да не мълчат, а да търсят помощ

Дамите от "Зонта клуб" във Велико Търново развиват активна кампания за борба с насилието върху жените и
децата.

"Това е традиционна проява, която "Зонта клуб"-Велико Търново, инициира. За целта брандирахме градски автобус
с послание за инициативата "Зонта казва: Не на насилието!". Освен логото са посочени и номера за връзка на
потърпевши с националните горещи телефонни линии на фондация "Асоциация Анимус" и Агенцията за закрила на
детето, на които могат да отправят апел за помощ.

Със съдействието на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов ни бяха предоставени пространства на три
оживени места, на които поставихме табели, на които е изписано същото послание. Тези платна са на входовете
на парковете – пред паметника "Майка България", "Марно поле" и "Дружба". На тези места в града се разхождат
много майки с деца, както и минувачи от различни възрасти.

Призоваваме обществеността да не е безразлична и апатична срещу проявите на насилие. Потърпевшите от
такова посегателство да не се страхуват и срамуват, а да търсят съдействие от компетентните институции",
коментира президентът на "Зонта клуб" – Велико Търново, Мария Игнатова.

Тя допълва, че е спуснато и триметрово знаме със същата визия и призив от сградата на Централна поща в
центъра на болярския град.

Мария Игнатова сподели, че е участвала в международна среща в Букурещ, на която била дискутирана
проблематиката, свързана с насилието над жени и деца.

"На форума присъства министърът на външните работи на Румъния Богдан Ауреску. Той представи работеща
система за борба с насилието, която функционира в северната ни съседка. Така се запознахме с тази нова
практика, която в Румъния се прилага успешно и дава много добри резултати. Когато има сигнал за насилие над
жени и деца, полицията задържа насилника. С позволение на жертвата съдът му налага ограничителна заповед и
на извършителя се поставя електронна гривна на десния крак. На жената се дава устройство, което винаги да е в
нея, и ако агресорът приближи на по-малко от позволеното му разстояние, устройството се задейства. Жертвата
веднага кликва върху устройството и подава сигнал до най-близкия полицейски екип. Полицията в Румъния е
изключително ангажирана с този проблем и реагира незабавно. Така от 16 000 регистрирани случая на насилие
органите на реда отчитат сериозен спад", разказва Мария Игнатова.

Тя е категорична, че ръководството и членовете на "Зонта клуб" във Велико Търново възнамеряват да отправят
официално искане до множество държавни институции и неправителствени организации и тази практика да бъде
внедрена и у нас.

"Предстои изнасяне на серия от лекции в училищата в старата столица от юристи и психолози от "Зонта клуб".
Възнамеряваме да запознаем младото поколение с проблема, защото той се корени в семейните отношения, в
родителския пример, във възпитанието, в социалната среда. Младите хора трябва да знаят при евентуално
насилие как трябва да реагират, какви права има потърпевшото лице, от кои институции да потърси помощ и т.н.",
посочва Мария Игнатова.

От "Зонта клуб" апелират: "Не мълчете! Не търпете унижение и болка, а сигнализирайте и търсете помощ! Не сте
сами!".

Президентът на женската организация Мария Игнатова съобщи още, че в навечерието на коледните и
новогодишните празници ще бъдат присъдени годишни стипендии на три студентки от Филиала на Медицински
университет – Варна, които са постигнали отличен успех в обучението си.

Традиционната Кампания "Подари усмивка за Рождество Христово" стартира за 16 поредна година в
Димитровград. От фодацията Подари усмивка, вече са готови да приемат подаръците, които трябва да зарадват
дечицата в неравностойно положение за най- светлия Християнски празни Коледа. Освен подаръци за децата ще
се събират и хранителни продукти за семейства в затруднено положение и за крайно бедни, самотни възрастни
хора.

Заглавие: Направи добро: в Димитровград стартира кампания "Подари усмивка за Рождество Христово" за 16-
та поредна година

Дата: 29.11.2022 12:56
Медия: Smolyan.bgvesti.NET

https://www.smolyan.bgvesti.net/news/554495/napravi-dobro-v-dimitrovgrad-startira-kampaniya-podari-usmivka-za-rozhdestvo-hristovo-za-16-ta-poredna-godina


Ето и посланието на фондацията:

В навечерието на най-светлия Християнски празник – Рождество Христово, за 16 поредна година, започваме
кампания за подаръчни коледни кутии за деца в неравностойно социално положение. Ще събираме хранителни
продукти за семейства в затруднено положение и за крайно бедни, самотни възрастни хора.
Доброволците на организацията ще раздават хранителните пакети и кутиите с подаръци на най-нуждаещите се
деца на Димитровград и селата в общината.
Отправяме апел към хората със сърце да подготвят кутия с подарък или да купят нещо дребно, което да бъде
опаковано с други подаръци и лакомства.
За да се направи една от тях, не е никак сложно. Изисква се единствено желание да зарадваш дете, чиито
родители не могат да му осигурят подарък.
Подготвя се кутия от обувки, която да бъде опакована в подаръчна хартия. Избирате си за какъв пол и каква
възраст искате да подготвите подаръка. В кутията слагате неща, подходящи за това дете.
Даваме списък с примерни неща, които може да съдържа всяка една кутия, дори украса за настъпващите
празници. Всичко това може да бъде придружено от лично текстово послание.
1. КУТИЯ ЗА ОБУВКИ
Вземете празна кутия за обувки, стандартен размер, и я опаковайте с хартия за подаръци. Моля, опаковайте
капака отделно.
2. МОМЧЕ ИЛИ МОМИЧЕ?
Определете дали подаръкът ще бъде за момче или за момиче и възрастовата група:
2-4 години, 5-9 години или 10-14 години.
Отбележете възрастта и пола на детето, за което се подготвили кутия, преди да я предадете.
3. НАПЪЛНЕТЕ КУТИЯТА С ПОДАРЪЦИ
Напълнете кутията с разнообразни подаръци, които ще зарадват детето.ИЗПОЛЗВАЙТЕ списъка с идеи за
подаръци.
Идеи за подаръци
1.Играчки
Малки колички, топки, кукли, плюшени играчки, хармоника, йо-йо, въже за скачане,книжки, играчки,които издават
звуци или светят (добавете комплект допълнителни батерии) и др.
2.Училищни материали
Химикали, моливи и острилка, флумастери, пастели, блокче за рисуване, тетрадка, калкулатор, книжки за
оцветяване, линия, триъгълник, детска ножичка и др.
3.Лична хигиена
Четка за зъби, паста за зъби, подходящ сапун, гребен, несесери,гъба за баня и др.
4.Други
Бонбони, близалки, дъвки, тениска, чорапи, шапка, шал, ръкавици, слънчеви очила,украса за празниците, ластици
и
фиби, часовник, фенерче (с допълнителни батерии) и др.
5.Лично послание
В отделен плик можете да сложите лично послание до детето и снимка на вас или на вашето семейство.
(Ако напишете името и адреса си, детето може да ви пише.)
4. ПРЕДАЙТЕ ГОТОВИЯ ПОДАРЪК
Сложете ластик около готовия подарък и го предайте
МОЛЯ НЕ СЛАГАЙТЕ В КУТИИТЕ:
Употребявани или повредени вещи; играчки свързани с война като ножове, пистолети, фигурки на войници;
краткотрайни храни; течности и лосиони; лекарства и витамини; чупливи предмети; аерозолни кутии. Пример за
хранителни продукти:
Захар, брашно, олио, маргарин, масло, пакетирано сирене, кашкавал, дълготрайни колбаси, консерва, шоколад,
курабии и др.
Хранителните продукти да бъдат в срок на годност поне 6 месеца преди изтичането и да не бъдат малотрайни.
Ако нямате възможност да подготвите цяла кутия, може да купите нещо дребно и така да станете част от
сглобяването на един подарък.
Приятели, за тези от вас, които не могат да направят кутии, могат да се включат и с парични средства, а ние ще
закупим необходимите неща.
Ето и банковата сметка на фондацията:
Фондация"Подари Усмивка"
Обединена Българска Банка – Димитровград
IBAN: BG40UBBS88881000916293 Кутиите и хранителните продукти ще се събират в офиса на Фондация "Подари
усмивка" - гр. Димитровград, бул. "Г.С.Раковски" 16, ет.1 офис 3. от 29.11.2022г. до 9.12.2022г. от 10ч. до 13ч. и от
15ч. до 18ч. МОЛЯ НЕ СЛАГАЙТЕ В КУТИИТЕ:
Играчки свързани с война като ножове, пистолети, фигурки на войници; краткотрайни храни; течности и лосиони;
лекарства и витамини; чупливи предмети; аерозолни кутии. Моля, кутиите да са отворени, за да проверяваме срока
на годност на продуктите! Запечатаните и опаковани кутии ще бъдат отваряни за проверка!
Моля, НЕ слагайте и НЕ носете употребявани дрехи или играчки! Наталия Делчева: Тел. 0885 77 97 42
Димо Делчев: 0885297495 

Заглавие: Фондация "Заедно напред – Розино" с призив: Да подпомогнем възрастни хора и семейства без
доходи!

https://www.pbnovini.com/region/2022/fondatsiya-zaedno-napred-rozino-s-priziv-da-podpomognem-vazrastni-hora-i-semejstva-bez-dohodi/


Няма джоб, който да не усеща напрежение от факта, че цените на всичко продължават да галопират към
висините, но особено тежко е положението на онези, които и без инфлация едва се справят с най-неотложните си
разходи. Да, включително за храна.

За тях съществуват фондации като "Заедно напред – Розино", които редовно подпомагат най-бедните си съселяни.
Сред тях са 50 възрастни хора и 30 семейства, които са останали без доходи, живеят в лишения и не могат да
разчитат на помощ от никого.

Ти обаче можеш да ги подкрепиш като направиш твоето дарение за закупуване на подарък за децата от
семействата им и храна за празничните вечери.

Във фоайето на Доходното здание бе открита благотворителна изложба базар. Тя се организира от Сдружение
"Заедно си помагаме" и събраните средства ще отидат за социална и емоционална подкрепа на онкоболни.
Експозицията може да бъде разгледана в рамките на три дни. 
"Изказвам уважението си към вашите инициативи, които вдъхват надежда на толкова много хора. Вярвам, че освен
времето и енергията си, вие отдавате и част от сърцата си на онкоболните, когато имат най-голяма нужда от
подкрепа." С тези думи кметът Пенчо Милков поздрави организаторите на благородната инициатива. 
В изложбата базар са включени над 30 картини, рисувани от членовете на сдружението по време на арт-терапии,
както и ръчно правени бижута и специално приготвени вкусотии, като всички могат да бъдат закупени в подкрепа
на каузата. 
Лилия Папазян от Сдружение "Заедно си помагаме" сподели с присъстващите, че много жени намират подкрепа в
техните инициативи, каквато не могат да открият вкъщи или на работното си място. 
Неправителствената организация е организирала десетки благотворителни кампании, благодарение на които са
били закупени жизненоважни апарати и помощни средства за онкоболни. Надеждата им е, че тази експозиция ще
получи обществена гласност и повече хора ще се включат в нея. АРЕНА 

Десет преподаватели, служители и студенти от Медицинския университет-Пловдив продадоха 80 свои картини на
благотворителна изложба. Така те събраха 4409 лева за лечението и рехабилитацията на 2-годишния Дани
Кацаров, страдащ от тежко заболяване. Момчето е дете на техни колеги от висшето училище. Експозицията беше
открита вчера в сградата на университета.

"Скъпи приятели, с огромна благодарност се обръщам към всички, които подкрепиха Дани и Арт Ателие на МУ-
Пловдив! Щастливи сме! Окрилени сме! Има надежда, има доброта и съпричастие! Бъдете здрави!", заяви проф.
Виктория Сарафян - ръководител на катедра "Медицинска биология" в университета.
Авторите на картините са ги създали за една година под творческото ръководство на художниците: Матей Матеев –
живопис, Румен Ненчев – графика, и Милена Китипова – приложни изкуства. Използваните техники са акрил,
графика, сух пастел, туш, креда, рисуване с вълна и рисуване върху стъкло.
Изложбата, която ще продължи до 23 декември се провежда под наслов "Нека заедно помогнем на Дани да
порасне здрав!". Всеки, който иска да разгледа експозицията може да направи и дарение за детето.

Дата: 29.11.2022 14:06
Медия: Подбалкански новинар

Заглавие: Благотворителна изложба базар събира средства в помощ на онкоболни

Дата: 29.11.2022 14:31
Медия: Arena media

Заглавие: Пловдивски медици продадоха картините си за 4409 лева в помощ на 2-годишно дете

Дата: 29.11.2022 20:18
Медия: 24 Часа

Заглавие: Как животните помагат на хората и какво е куче терапевт, разказа образователно видео

Дата: 30.11.2022 11:40
Медия: Утро Русе

http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=50516
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13188140
https://utroruse.com/article/879844/


Как животните помагат на хората и какво е куче терапевт – това разказва четвъртото образователно видео,
реализирано от фондация "Четири лапи" и платформата "Уча. се". То представя историята на Смайли, Шоко и Кая.
Трите кучета са част от проекта "Животни помагат на хората", който цели да промени нагласата към бездомните и
безпородни животни, като покаже каква важна роля могат да имат в живота ни, отбелязват от "Четири лапи".
Смайли, Шоко и Кая са пример, че всяко бездомно куче има потенциала да бъде прекрасен домашен любимец. С
тяхна помощ децата се учат как да общуват с кучета и придобиват важни знания за грижата за тях, коментира
Росица Рачева, ръководител на проекта. 
Във видеото се посочва, че кучетата терапевти могат да бъдат в помощ на хора с различни физически и психични
проблеми, например на деца с проблеми с говора. Тези кучета обаче не бива да се бъркат с кучетата за незрящи
хора, посочват специалистите.
Предишните образователни видеа бяха посветени на грижата към домашните любимци, за намаляване на
популацията на бездомните котки, както и за Парка за мечки – Белица.
От "Четири лапи" коментират, че видеата са възможност да се привлече вниманието на децата и младежите, които
да бъдат увлечени по темите за хуманното отношение към животните. 
"Вярваме, че подобни интерактивни похвати, превръщат младите граждани в по-осъзнати и емпатични хора на
бъдещето", отбеляза Деница Славова, ръководител на отдел "Комуникации" на фондацията. 

Младежи от пет бургаски училища подемат обща инициатива в подкрепа на свой съученик, съобщиха от Общината.
В спортна надпревара се включват волейболните отбори на АЕГ "Гео Милев", ПМГ "Акад. Никола Обрешков", НЕГ
"Гьоте", ПГЧЕ "Васил Левски" и СУ "Епископ Константин Преславски". Турнирът между училищата е с вход от 3
лева. С приходите ще бъде подпомогнато семейството, което се нуждае от 80 000 долара за спешна операция.
Благотворителната волейболна среща ще се състои от 14.00 часа днес в спортна зала "Младост". Билети могат да
бъдат закупени на място, преди събитието, или във всяко от присъединилите се училища. За повече информация
се обръщайте към координатора на инициативата Христо Петев на тел. 0876 544 262. 

БЧК-Смолян ще предостави 50 хранителни пакета за украински семейства, настанени в областта, съобщи Мария
Делева, директор на регионалния офис на организацията. Раздаването на помощите за украинските бежанци ще
започне от 1 декември.

Това е последната за годината помощ за приютените в Смолянско украинци, осигурявана от регионалния офис в
рамките на националната кампания на БЧК. Наред с настанените в почивни станции в Пампорово бежанци,
украински семейства са подслонени и в жилища в Смолян. От червенокръстката организация призовават за
дарения жителите на Смолян и региона, за да се помогне на украинците преди коледно-новогодишните празници.
Наред с необходимостта от хранителни продукти, украинските семейства имат нужда от перилни и почистващи
препарати, допълват от БЧК.

/ИС/

"Интеракт клуб София – Балкан" към Софийска математическа гимназия (СМГ) за четвърта година организира
благотворителна кампания "Купи и дари".

Целта му е подпомагането на възрастни хора, които живеят в слабонаселени места и нямат достъп до магазини.

Заглавие: Бургаски деца организират благотворителен турнир в подкрепа на свой съученик

Дата: 30.11.2022 10:43
Медия: Бургас 24

Заглавие: БЧК в Смолян ще предостави 50 хранителни пакета на украински семейства

Дата: 30.11.2022 18:22
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Ротари клуб от СМГ с благотворителна кампания

Дата: 30.11.2022 20:10
Медия: Радио София

https://www.burgas24.bg/novini/burgas/Burgaski-deca-organizirat-blagotvoritelen-turnir-v-podkrepa-na-svoi-suuchenik-1480509
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/369238-bchk-v-smolyan-shte-predostavi-50-hranitelni-paketa-na-ukrainski-semeystva
https://bnr.bg/sofia/post/101744469/rotari-klub-ot-smg-s-blagotvoritelna-kampania


Учениците са обособили пунктове до голяма търговска верига на три софийски локации, където приемат дарения
от продукти - на Сточна гара, ул. "Екзарх Йосиф" 37 и бул. "Ген. Скобелев" 62а,.

Членовете на клуба ще ги раздадат на нуждаещи, както са правили и друг път.

След "Черния уикенд", дарения ще се приемат и през следващите два уикенда (на 3.12 и 4.12 и на 10.12 и 11.12.)
между 10:00 и 19:00 часа.

По темата Катя Василева разговаря с Теди Малчев - зам.-председател на Клуб Интеракт в СМГ. 
Чуйте.

Намерено е жилище за семейство Мехмедови от Асеновград. Както "Марица" първа писа днес, те преживяха
истински кошмар. Апартаментът им пламна и бе напълно унищожен след пожара. Семейството с онкоболен баща
и две малки деца остана без нищо. Пламъците погълнаха документи, пари, дрехи и всичко необходимо, за да
живеят.

Минути след като се разчу за драмата на сем. Мехмедови, в социалните мрежи хората бързо се организираха, за
да помогнат. Започнаха да се събират уреди и покъщнина, поставят се кутии за дарения, а утре вече ще има и
банкова сметка, по която всеки ще може да дари конкретна сума.

Добрата новина за семейството съобщи асеновградчанка, приела присърце каузата да се помогне.

"Добър вечер!Намерено е жилище за сем.Мехмедови. Апартаментът е напълно празен и ще имат нужда от
всякаква посуда,мебели,уреди, завивки и каквото се сетите. Мъжът има нужда от телефон изгорял е при пожара.
Отзоваха се хора и донесоха дрешки. В момента са доста изморени и изплашен. Утре ще дадем и банкова сметка,
който желае и може нека помогне. Благодарим Ви от сърце, мили хора!", пише в пост Светлана Моллова.

Набират дарения за малчугани от Враца

По повод предстоящите топли семейни празници специалистите от Общностен център за деца и семейства –
Враца, реализиращи Проект "СТИМУЛ за ранно детско развитие", за трета поредна година

организират благотворителна кампания под наслов "Подари топлина".

През тези дни в сградата на Общностния център, намираща се на ул. "Втори юни" №60, (до Турската чешма), Вие
може да дарите дрехи, обувки, играчки, спални комплекти, обзавеждане и оборудване, които са излишни за Вас,
но много семейства се нуждаят от тях. Децата с които работи Общностният център са на възраст до 8 год., но се
приемат дрехи и обувки и за техните родители.

"Предвид факта, че при някои от децата Дядо Коледа може да не дойде тази година, ние, заедно с Вас не бихме
допуснали това и ще направим така, че да дарим топлина и радост, които да накарат детските очи да заблестят",
споделят инициаторите.

Кампанията продължава до 18 декември.

Заглавие: Намериха дом за семейството от Асеновград, което преживя огнен кошмар

Дата: 30.11.2022 22:50
Медия: Vratsa GUIDE

Заглавие: Набират дарения за малчугани от Враца

Дата: 01.12.2022 09:44
Медия: Враца днес

Заглавие: Ротари клуб Плевен Центрум с кампания за чист въздух в класните стаи

Дата: 01.12.2022 10:28
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Ротари клуб Плевен Центрум ще проведе своя традиционен Коледен бал на 3 декември 2022 г. от 19.30 часа в
ресторант "Ростов". Събитието има своята благотворителна кауза - осигуряване на уреди за пречистване на въздух
за началните училища в град Плевен.

"Преди около две години ние, плевенските ротарианци, дарихме на Начално училище "Христо Ботев" уреди за
пречистване на въздух за класните стаи. Уредите се оказаха изключително полезни. Затова решихме да
продължим кампанията, като целта сега е да бъдат оборудвани със същите уреди и другите три начални училища в
града - "Единство", "Отец Паисий" и "Патриарх Евтимий".", споделиха от организацията.

По време на Коледния бал ще бъдат връчени Годишните награди на Ротари клуб Плевен Центрум за обществен
принос.

Тази година плевенските ротарианци честваме 85 години от създаването на Ротари клуб Плевен (14 май 1937
година). Нашият град е петият в България, който се присъединява към ротарианското движение. Ротари клуб
Плевен преустановява своята дейност през 1941 година, заедно с другите клубове от дистрикт 86 "България",
попадайки под забраната на Закона за защита на нацията от декември 1940 г. Ротарианството в Плевен се
възстановява в началото на 1993 година.

Броени дни преди Коледа ученици, учители и родители от 13-то ОУ в Перник направиха страхотен жест за
пострадалите от наводненията в карловското село Богдан. Те не само събраха 1080лв. дарения, огромно
количестно дрехи, обувки и ученически пособия за бедстващите там деца, но и самите те отидохо на място да им ги
дадат и вдъхнат любов, надежда и кураж. Ето какво разказаха пред ZaPernik.com от училището:

Магията на Коледа кара хората да бъдат добри. Състраданието и милосърдието са част от зараждащите се
чувства, които обхващат сърцата на нас – човеците – с наближаването на празничните дни.

Затова се радваме да споделим как добротворството на ученици, родители и учители от XIII ОУ " Св.св. Кирил и
Методий"стопли сърцата на единадесет дечица от карловското село Богдан и върна вярата в доброто на техните
родители.

Във връзка с тазгодишния призив на много пернишки училища към родителите
" Вместо букети – пари за наводнените райони в Карловско" бяха събрани 1080 лв. от родители и ученици. По
инициатива на Ученическия съвет решихме да не изпращаме парите по банков път, а да потърсим на място
хората, които се крият зад обявените банкови сметки.

Така се свързахме с г-жа Дарина Тодорова от с. Богдан, която координира събраните средства и участва в
разпределянето на помощите в пострадалите райони. Учениците от цялото училище, съвместно със своите
родители и учители, организираха акция за набиране на дрехи, обувки и ученически пособия. Всички се включиха с
много жар и ентусиазъм и за няколко дни се събраха огромно количество помощи за хората от с. Богдан.

Учениците ни изработиха коледни картички и ги надписаха с любов и с пожелания за надежда до своите
връстници от пострадалото село. Така малката искрица съпричастност, зародила се в сърцата на отделни деца,
прерасна в лавина от емоции на хората ,които решиха да се включат в това благородно дело и да припомнят на
бедстващите деца, че добрината и милосърдието не са забравени ценности.

Специални благодарности на г-н Емил Георгиев от Обществения съвет на XIII ОУ, който осигури необходимите
средства за пътуването ни до с. Богдан.

Ученици, учители и родители посетихме карловското село и се запознахме с добрите хора, чиито домове са
отнесени от потопа през септември. За нашите дарители беше много важно да се срещнем със засегнатите деца,
защото им оставихме не само събраните средства и помощи, но и частичка от своята вяра, че всичко, което са
преживели, ще отмине. Уверихме ги, че ще останат добрината и надеждата, които се опитахме да им подарим, да
стоплим душите на пострадалите хора и да припомним, че човеколюбието и състраданието са живи и в нашето
забързано ежедневие.

Медия: Плевен Утре

Заглавие: ГОРДЕЕМ СЕ С ВАС! 13-то ОУ – деца, учители и родители – отидоха на крак до село Богдан, за ДА
ДАРЯТ надежда на бедстващите преди Коледа

Дата: 01.12.2022 10:38
Медия: За Перник

https://zapernik.com/za-pernik/148150/


Благодарим на всички, с чиято помощ се опитахме да дадем кураж и вяра на децата от с. Богдан!

Коледната кампания "Висящо добро" започна в Дупница. Инициатори и организатори са сдружение "близо ДО
ТЕБ". Благотворителната акция е насочена към дупничани в нужда – хора с увреждания, възрастни, хора без дом и
др. От гражданите се очаква да дарят хранителни продукти в определени търговски обекти, обозначени със
стикери на кампанията.

Нуждаещите се ще получат специални талони, чрез които могат да ги вземат от брандирани кошници за
пазаруване. Като начало талоните ще бъдат разпределени в Клуба на хората с увреждания, Дневния център за
хора с увреждания, Центъра за настаняване на бездомни. Досега участие в инициативата са заявили участие 5
магазина и 2 аптеки, но организаторите призовават местния бизнес към повече активност и съпричастност.
Събират се дълготрайни хранителни стоки – пакетирани или консервирани, както и средства, с които ползвателите
да пазаруват сами според нуждите си. Първият магазин с "висящи" продукти се намира на ул. "Св. Георги" №37, в
блока с пощата.

"Благодарим от сърце на Таня и Марти, които откликнаха веднага на апела ни! За нас такива хора са не просто
партньори, а съмишленици! Дано примерът им зарази и други собственици на магазини в града и заедно да
направим верига от добро!", казват организаторите от сдружение "близо ДО ТЕБ". Дарителите може да превеждат
средства и на банковата сметка:

IBAN: BG13FINV91501017658126

SWIFT: FINVBGSF

титуляр: Сдружение "близо ДО ТЕБ"

Dupnicanews.EU

Ротари клуб Плевен Центрум ще проведе своя традиционен Коледен бал на 3 декември 2022 г. от 19.30 часа в
ресторант "Ростов". Събитието има своята благотворителна кауза – осигуряване на уреди за пречистване на въздух
за началните училища в град Плевен.

Преди около две години ние, плевенските ротарианци, дарихме на Начално училище "Христо Ботев" уреди за
пречистване на въздух за класните стаи. Уредите се оказаха изключително полезни. Затова решихме да
продължим кампанията, като целта сега е да бъдат оборудвани със същите уреди и другите три начални училища в
града – "Единство", "Отец Паисий" и "Патриарх Евтимий".

По време на Коледния бал ще бъдат връчени Годишните награди на Ротари клуб Плевен Центрум за обществен
принос.

Тази година плевенските ротарианци честваме 85 години от създаването на Ротари клуб Плевен (14 май 1937
година). Нашият град е петият в България, който се присъединява към ротарианското движение. Ротари клуб
Плевен преустановява своята дейност през 1941 година, заедно с другите клубове от дистрикт 86 "България",
попадайки под забраната на Закона за защита на нацията от декември 1940 г. Ротарианството в Плевен се
възстановява в началото на 1993 година.

Заглавие: Започна кампанията "Висящо добро"

Дата: 01.12.2022 11:21
Медия: Dupnicanews.eu

Заглавие: Ротари клуб Плевен Центрум с кампания за чист въздух в класните стаи

Дата: 01.12.2022 11:33
Медия: BG Север

Заглавие: Forbes стартира втора кампания за даряване на списания на ученици 

Дата: 01.12.2022 14:33
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Успешни предприемачи дариха над 17 хил. копия на 80 училища в цяла България

През 2021 г. Forbes България стартира инициативата "Да запалим предприемаческата искра у младите българи", в
която успешни български предприемачи даряват архивни броеве на списанието на средни училища в цяла
България. Само за няколко месеца 17 128 копия, дарени от 14 предприемачи, достигнаха до 80 училища и хиляди
млади българи. Историите за успеха от страниците на списанието, предизвикателствата и научените уроци на
героите са актуални дълго след отпечатването на изданието, но по-важното е, че те са живият учебник по
предприемачески дух и ценности, които да вдъхновяват следващите поколения да мечтаят и да действат за
сбъдването на мечтите си.

"Част от списанията поставихме в библиотеката на училището, а другите са в общодостъпна читателска зона във
фоайето. Виждам, че учениците ги разглеждат, използват се и в часовете по икономика", каза инж. Мариета
Георгиева, директор на Професионална гимназия "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Видин.

Срещите с учениците, които получиха дарения, дадоха тласък на нова рубрика във Forbes с истории на ученици,
които вече са стартирали собствени бизнес проекти. Защото предприемачеството няма възраст и добрите истории
трябва да се споделят.

Да запалим предприемаческата искра у младите българи 2.0

След огромния успех на първата кампания и положителните отзиви от страна на директори, ученици и
предприемачи, Forbes дава старт на втора кампания по набиране на дарения и изпращане на списания до
училища.

Защо? Защото образованието и възпитаването на предприемачески ценности у младите българи e инвестиция в
тяхното по-успешно бъдеще. Защото непреходните бизнес истории на Forbes дават вдъхновение, знания и нагласа
за постигане на успех. Защото вместо да бъдат рециклирани, архивните броеве могат да запалят
предприемаческата искра у учениците.

Как? Успешните български предприемачи и бизнес лидери може да се включат в каузата, като закупят комплекти
от издадени вече броеве на списанието от октомври 2019 г. досега и ги дарят на училище по свой избор –
например в своя роден край, в малко населено място или в профилирана гимназия. Нашите партньори от "Еконт"
поеха ангажимент за своя сметка да направят отново доставки до 100 училища. А ние от Forbes само за този
проект ще свалим цената на едно копие от 8 лв. на 3 лв.

Кога? Втората поредна кампания стартира от декември 2022 г. Ако споделяте ценностите на Forbes и искате да
подкрепите тази кауза, или имате въпроси по нея, пишете ни на abonament@forbesbulgaria.com и ще се свържем с
вас.

Дарителите, благодарение на които над 17 хил. списания вече достигнаха до ученици в цяла България, са:

Виктор Билянски и Пламен Цеков, Скейл Фокус. Дарение: 9600 лв. Васил Терзиев, ВТ Инвестмънтс. Дарение: 7200
лв. Тодор Гигилев, Дриймикс. Дарение: 7200 лв. Пресиян Каракостов, PhoneArena. Дарение: 7200 лв. Николай
Недялков, Tixi. Дарение: 6000 лв. Жечко Кюркчиев, Tesy. Дарение: 5760 лв. Михаил Стойчев, Yotpo. Дарение: 1440
лв. Петър Митев, Chaos. Дарение: 1440 лв. Андрей Давчев, Матракс. Дарение: 1440 лв. Александър Лефтеров, Tiger
Technology. Дарение: 720 лв. Павлина Янакиева, Bulgaria Innovation Hub. Дарение: 720 лв. Никола Ликов,
FoundersLane. Дарение: 504 лв. Николай Събев, Еконт Експрес. Дарение: доставка до 100 училища 

Благотворителната инициатива ще се проведе в магазин "Любаво" в Пловдив

Дамски благотворителен базар събира средства за женско домакинство, пострадало при наводненията в Карлово.
Инициативата ще се проведе на 11 декември от 11:00 до 16:00 часа в магазин "Любаво", намиращ се на ул.
"Генерал Данаил Николаев" 94.

Събитието е изцяло доброволческо и ще даде изложбена и търговска площ на дарени от жени дрехи и аксесоари,
нови или малко употребявани, които ще донесат доходи за едно женско домакинство пострадало тежко от
наводнението в Каравелово.

Станка и Йорданка Нанкови са временно изселени, защото къщата им е в най-пострадалата част на селото.

Медия: Forbes Bulgaria

Заглавие: Дамски базар събира средства за жени, пострадали при наводненията в Каравелово

Дата: 01.12.2022 15:40
Медия: Трафик Нюз
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Закупете артикул, който дава особена стойност на похарчените пари.

Днес, родители – доброволци на учениците от 3 А клас на ОУ "Иван Вазов" – Русе занесоха спечелилата чрез
гласуване в коледния благотворителен двубой елха в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства "Света Петка"- гр. Русе. Предоставиха я на потребителите и заедно с тях я украсиха отново.
Доставено щастие с много любов и отношение!

Коледно парти в подкрепа на Калин. Това е поредната от редицата инициативи, част от мащабна кампания, която
обедини врачани и хора от региона в помощ на 19 годишният младеж, който се бори с левкемията.

Ивелина Стоянова – организатор

Събитието ще протече по малко по-различен начин, ще фокусираме върху учениците. Ще има много игри, ще има
танцов конкурс за надиграване между учениците, ще има томбола. Ще се включат музикални изпълнители от
различни стилове. Ще има популярни лица много известни в социалните мрежи. Много хора ще се включат, водещ
също ще има.

Коледната инициатива ще се състои на 3-ти декември, събота, от 14 ч. в Спортната зала на врачанската
природоматематическа гимназия. Междувременно кампанията в помощ на Калин продължава да набира
средства.

Валентин Иванов – брат на Калин

В сметката на Калин до сега са събрани около 120 хил. лева и се включват още организатори и търговски обекти.

А състоянието на младежа, който в момента се намира в клиника в Турция, се подобрява.

Ивелина Стоянова – организатор

Завърши сега първия курс на химиотерапия. Изследванията са за момента много добри – раковите клетки на този
етап са неутрализирани. Изследванията излезнаха за съвместимост за трансплантация. На този етап отговарят с
50%, което, ако се направи тази трансплантация, има вероятност да се върне левкемията, може да се върне до 2-
3 години. Затова в момента се търси донор, който да отговаря на над 90% съвместимост. Очаква се, може би скоро
да се премине към трансплантация – зависи какво ще покажат изследванията тази седмица. Но, за момента
здравословното му състояние е доста добре.. Което може само да ни радва.

Сумата по сметката на Калин от кампанията още не е използвана. Престоят му до момента в турската клиника се
финансира от благотворителната фондация на Павел Андреев.

Ивелина Стоянова – организатор

От фондацията се разплащат разходите до момента за престоя му в Турция, но тази сметка, на която набираме
всички не е теглено още от нея. Те ще бъдат за самата трансплантация, която ще е на стойност може би, около 200
хил. лева – може и по-малко, може и повече. Нищо не се знае конкретно, чака се оферта за самата
трансплантация. Скоро ще излезе офертата.

Следоперативното лечение на 19 годишният Врачанин обаче ще струва скъпо.

Ивелина Стоянова – организатор

Всеки един негов ден след това ще струва 3000 лв… Не се знае колко дни ще му се наложи да стои. Може и месец,

Заглавие: Третокласници от ОУ "Иван Вазов" – Русе дариха елха на Център за настаняване от семеен тип за
пълнолетни лица с психични разстройства "Света Петка"

Дата: 01.12.2022 18:22
Медия: Русе инфо

Заглавие: Коледно парти с благородна кауза - инициативата набира средства в помощ на Калин

Дата: 01.12.2022 19:13
Медия: Римекс ТВ

https://rousse.info/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D1%83-%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B4/
https://www.rmtv.bg/bg/koledno-parti-s-blagorodna-kauza-initsiativata-nabira-sredstva-v-pomosht-na-kalin/


може и седмица, може и две… Нищо не е сигурно. Надяваме се много дарители да се включат, за да може да се
изплати цялото лечение.

Набирането на средства ще продължи и след трансплантацията, за да се съберат пари и за възстановяването и
престоя на Калин в клиниката.

Сумата от 41 010 лева бе събрана за изграждане на православен храм в село Драганово. Така строителните
дейности, които започнаха преди броени дни, могат да продължат. Парите бяха събрани по време на
благотворително събитие, организирано по инициатива на областния управител на област Бургас Мария Нейкова.
В него участваха ученици на НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", стипендианти на Министерство на културата.

Изграждането на църквата е дългогодишна духовна мечта за жителите на село Драганово. За нейното
реализиране Инициативният комитет потърси подкрепа от областния управител Мария Нейкова, която се
ангажира, както институционално, така и с инициирането на благотворителни събития. Концертът на учениците от
бургаското музикално училище е първото от поредицата такива. Предстоят благотворителни изложби, базари и
още няколко музикални събития, по които екипа на областния управител вече работи усилено и скоро ще бъдат
оповестени.

"Благодаря, прекрасни млади хора, затова, че днес посветихте таланта си на една кауза. За това, че притежавате
зрелостта и сърцето да я разберете и приемете като своя", каза Мария Нейкова по време на концерта.

Сметката, по която се събират средства за храма е: BG53RZBB91551007196290 с титуляр ЦН "Св. Живоприемен
източник".

Около 70 000 учители се нуждаят от лаптопи, за да продължат да преподават

Еврокомисията, заедно с украинското министерство на цифровата трансформация и организацията DigitalEurope,
дадоха старт на нова инициатива: лаптопи за Украйна.

Целта е да се съберат лаптопи, смартфони и таблети, и да отговори на основните нужди на училища, болници и
публични администрации в регионите, които са най-засегнати от войната в Украйна, която Русия започна
непредизвикано на 24 февруари, съобщи SIR (Servizio Informazione Religiosa).

Украинските власти определиха лаптопите като една от най-належащите нужди в момента. "Около 70 000 учители
се нуждаят от лаптопи, за да продължат да преподават, а 5 000 училища в засегнатите от войната региони се
нуждаят от цифрови устройства, за да гарантират, че 200 000 ученици могат да продължат да учат".

Необходими са много повече устройства в други сектори и по-специално за медицинските сестри, лекарите и
публичната администрация. Компаниите могат да даряват директно чрез Механизма за гражданска защита на ЕС.
Даренията могат да включват нови или използвани и работещи лаптопи, смартфони или таблети. Чрез Механизма
за гражданска защита на ЕС устройствата ще бъдат събрани и изпратени до Украйна, "на местата, където
оборудването е най-необходимо".

Заглавие: Събраха над 41 000 лв. за изграждане на църква в Драганово

Дата: 01.12.2022 21:14
Медия: Черноморие

Заглавие: Инициатива за даряване на лаптопи на Украйна

Дата: 02.12.2022 07:14
Медия: Факти

Заглавие: Бургаски ученици събраха над 41 хил. лева за новостроящия се храм в Драганово

Дата: 02.12.2022 07:40
Медия: Грамофона

https://chernomorie-bg.com/post/sabraha-nad-41-000-lv-za-izgrajdane-na-carkva-v-draganovo-3269
https://fakti.bg/world/735784-iniciativa-za-daravane-na-laptopi-na-ukraina
https://www.gramofona.com/horata/burgaski-uchenici-sabraha-nad-41-hil-leva-za-novostroyashtiya-se-hram-v-draganovo


По инициатива на областния управител на област Бургас проф.д.н. Мария Нейкова, талантливите ученици на
НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров", стипендианти на Министерство на културата, изнесоха впечатляващ
благотворителен концерт. Събитието, посветено на каузата за изграждане на православен храм в бургаското село
Драганово успя да събера сумата от 41 010 лв. С това строителните дейности по изграждане на храма, започнали
преди няколко седмици, могат да продължат спокойно.

Изграждането на църковна обител е дългогодишна духовна мечта за жителите на Драганово. За нейното
реализиране инициативният комитет потърси подкрепа от областния управител Мария Нейкова, която се
ангажира, както институционално, така и с инициирането на благотворителни събития. Концертът на учениците от
бургаското музикално училище е първото от поредицата такива. Предстоят благотворителни изложби, базари и
още няколко музикални събития, по които екипа на областния управител вече работи усилено и скоро ще бъдат
оповестени.

"Благодаря, прекрасни млади хора, затова, че днес посветихте таланта си на една кауза. За това, че притежавате
зрелостта и сърцето да я разберете и приемете като своя." – каза проф. Нейкова по време на концерта и допълни
в благодарност към дарителите, че ангажираността им дава шанс за издигането на един градеж, упование на
вярата и ценностите.

Сметката, по която се събират средства за храма е:

BG53RZBB91551007196290

Титуляр: ЦН "Св.Живоприемен източник"

Доброволци събират средства за генератори, които изпращат в Украйна. Кампанията започна в социалните
мрежи, а отзвукът ѝе огромен.

Всичко по темата: Руската инвазия в Украйна 8414

Руският ракетен обстрел остави милиони украинци на тъмно и студено. На няколстотин километра от Киев - в
София, Манол Пейов решава, че трябва да помогне.

"На места няма ток, няма отопления, няма светлина - а тя е надежда. Без ток не може да се живее и затова
руската армия бомбардира украинската енергийна мрежа. Иска да ги постави на колене, това е въпрос и на лично
достойнство", коментира Манол Пейов.

Дарителската кампания събра четвърт милион лева само за 5 дни.
"Над 1500 души са дарили и общата сума превишава 250 000 лева. Цените на малките генератори почват от 900 до
40-50 000 лева. Зависи колко киловата е. В случая не е важна бройката, а каква работа ще свършат. Един
генератор може да спаси 10 живота", казва още Манол.

Така Манол Пейков и стотици хора вече купиха 74 машини.

"Поръчали сме 3 големи генератора от 100 000 киловата за болниците в Херсон, това вече е житовоспасяващо,
налага им се да оперират с челници, което е потресаващо. Имаме запитвания от Одеса, от войскови части, от Киев,
от Херсон", посочва пред бТВ той.
Помощ от България вече пътува към северния град Нетешин.
Украинец казва на Манол, че един единствен дори да бъде изпратен, това е безценно и добавил: "Ако някой ден
имате нужда и ние ще ви помогнем!"
Манол показва и генератор от българин, който дарява своя личен.
"Хората са адски съпричастни. Ако някой ви каже, че българите не са съпричастни - не му вярвайте!", казва той.

Заглавие: Дарители събраха 250 000 лева и изпращат 74 генератора на Украйна

Дата: 02.12.2022 07:39
Медия: Новини.бг

Заглавие: Продължава дарителската кампания за укрепването на Музикалния дом в Разград

Дата: 02.12.2022 08:13
Медия: Front.bg

https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/752223
https://front.bg/prodalzhava-daritelskata-kampaniya-za-ukrepvaneto-na-muzikalniya-dom-v-razgrad/


Продължава дарителската инициатива на Народно читалище "Развитие – 1869" в Разград за укрепване на
Музикалния дом. Общинският съвет вече гласува средства в размер на 70 000 лева, а чрез дарителската кампания
ще се подпомогнат ремонтните дейности по проекта. До момента са постъпили средства в размер на близо 8000
лева. Музикален дом "Екатерина и Димитър Бъчварови" е паметник на културата и е един от символите на Разград.

Да си приятел на някого означава да го подкрепяш и да се грижиш за него винаги, когато той има нужда. С тази
мисия са се заели фондация "Конкордия" с новата си кампания "Деца в нужда стават приятели на животни в риск".

"Наблягаме на това децата, с които работим, да бъдат образовани и да имат умения. Тази кампания е част от
посоката, която следваме. Залагаме на неформалното образование, затова с кампанията искаме да научим
децата на техните права през правата на животните", каза мениджърът на "Фондонабиране и комуникации" във
Фондация "Конкордия" Юлия Йорданова в "България сутрин".

В тази връзка Фондацията е заложила посещение на ключови места в България - Център за опазване на влажните
зони "Драгоманско блато", Парк за мечки в гр. Белица и спасителен център за диви животни в Стара Загора.

"Посещавайки тези места, те могат да научат и наблюдават отблизо дивите животни. Ще засегнем и темата за
техните права - да знаят, че всяко дете има право на спокоен живот и на здравословна среда. Учим ги, че имат
отговорности - да уважават другите и техните права", каза още Йорданова пред Bulgaria ON AIR.

Фондация "Конкордия" вече набира средства в Платформата.бг. Необходими са 6 000 лв. С тази сума могат да
заведат общо 45 деца в набелязаните три центъра.

"Едно дарение от 133 лева, ще даде възможност на едно дете да посети един център. Някои от децата, с които
работим във Фондацията, са със специални образователни потребности, други живеят в социална изолация, деца
с риск от отпадане от училище. Нашата работа е да минимализираме този риск - окуражаваме ги. Допълнително
им оказваме подкрепа, свързана с това да си напишат домашните, да запълнят пропуските в учебния материал",
допълни мениджърът на фондацията.

Социализацията в днешно време е предизвикателство. На децата им необходимо време, каза още гостът.

"Децата имат отворени души. Имат склонност да научават нови неща. Дори и в началото да има естествен срам и
стеснителност, след това могат да общуват, да се запознаят с други деца, с животните", каза още Йорданова.

Гледайте целия разговор във видеото.

Изложба на творчеството на деца от център "Цветница" в Малко Търново ще бъде представена днес, 2 декември,
от 12 часа в Културен център "Морско казино". 
Тя се организира от "Зонта клуб" Бургас. Дамите от организацията с екипа на Центъра от няколко години работят с
децата, като организират редовни срещи, подпомагат ежедневната им дейност и ги подкрепят в развитието и
интеграцията им.
Центърът за обществена подкрепа "Цветница" работи с деца в риск и техните родители и/или близки, живеещи на
територията на Община Малко Търново. Посещават го деца от 5 до 16 години, съществуването му се подпомага от
организацията на католическата църква "Каритас". 
"Искаме Бургас да види тези деца от границата - те са усмихнати, обичат всеки, който им разкаже нещо за себе си
и им подаде ръка. Те обичат да се срещат с други хора и са копнеещи за живота, цветни и любопитни и всеки ден
творят. В изложбата ще бъдат представени техни рисунки и сувенири. Събитието е благотворително и който желае
може да помогне със средства. Парите ще се използват за да се организират срещи с бургаски творци, които да
работят с децата!", съобщи ръководителят на Центъра Мария Димиева. 
В откриването на изложбата ще се включат и приятели на Центъра от НУМСИ "Проф. Панчо Владигеров". 

Заглавие: Да уважаваш другите и техните права: Деца в нужда стават приятели на животни в риск

Дата: 02.12.2022 08:00
Медия: Bulgaria ON AIR

Заглавие: "Зонта клуб" Бургас открива изложба на деца от център "Цветница" в Малко Търново

Дата: 02.12.2022 10:42
Медия: Виа Понтика

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/287574-da-uvazhavash-drugite-i-tehnite-prava-detsa-v-nuzhda-stavat-priyateli-na-zhivotni-v-risk
https://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=70609


За поредна година учениците в Спортното училище организираха Коледен благотворителен базар. Тази година той
е под надслов "Заедно можем повече" и обединява усилията на ученици и учители за добра кауза. Всеки ден една
училищна паралелка организира изложба с коледни сувенири, картички и лакомства, изработени от самите тях и
техните майки. Към тази задача и децата, и родителите подхождат с отговорност, но и с въображение и
майсторство. Благотворителният базар в Спортното училище ще продължи до 14 декември.

Част от събраните средства ще бъдат дарени за лечението на 4-годишния Наско от Пазарджик.

"Искаме да направим нещо добро и затова ще дарим средства за лечението на това лъчезарно дете. Стискаме
палци всичко да свърши благополучно. Всяко дете има право на щастливо детство, да играе, да спортува, да се учи.
Ние го правим, искаме един ден и Наско да изживее тези емоции." Така обясниха решението си учениците от
Спортното училище. Ето защо с много старание, любов и настойчивост в часовете по изобразително изкуство и
технологии и с помощта на учителите си – Деница Гатева и Ирина Цанева, те изработиха десетки сувенири и
картички. Техните родители пък се включват с кулинарни изкушения.

Средства за малкия Наско се събират в специална кутия в Спортното училище вече от няколко седмици. Към
инициативата се присъединяват и учителите, които също дариха лични средства за каузата. Общо събраната сума
до сега надхвърля 1000 лева.

Една част от средствата от базара ще бъдат дадени и за други инициативи по решение на класовете.

Акция "Жълти стотинки" ще се проведе утре в най-големия търговски обект във Велико Търново. Доброволци ще
очакват там желаещите да дарят жълти стотинки от 10 до 18 часа. Набраните през годината от кампанията в
цялата страна средства ще отидат за неонатологичното отделение на болницата в Силистра. С тях ще се закупи
неонатален респиратор.

Инициативата "Жълти стотинки – деца даряват за деца" се провежда за 15-та поредна година. През всяка от тях
столица на кампанията е различен град. Тогава на детско или неонатологично отделение от неговата болница се
даряват и набраните от акцията пари. С тях се купува необходима за него апаратура. Великотърновската
неонатология получи апаратура от "Жълти стотинки" на стойност над 48 хиляди лева през 2015 година, когато
столица на инициативата беше Велико Търново. В града кампанията се реализира вече седма година. Първата
акция през 2022-а беше на 1 юни. Тогава набраните средства са в размер на 3 200 лева.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Създаване на национална информационна система и национален регистър за случаите на домашно насилие на
територията на страната и по отношение на български граждани в чужбина, потърсили помощ и подкрепа,
предвижда законопроект за промени в Закона за защита от домашното насилие, разработен в Министерството на
правосъдието (МП). Достъп до данните ще имат МВР, Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за
закрила на детето и органите на съдебната власт.

Заглавие: Коледен базар събра над 1000 лева за лечението на малкия Наско

Дата: 02.12.2022 11:56
Медия: Марица

Заглавие: Организират акция "Жълти стотинки" в Mall Велико Търново

Дата: 02.12.2022 11:36
Медия: Радио Велико Търново

Заглавие: Създаване на национален регистър за случаите на домашно насилие предвижда законопроект на
Министерството на правосъдието

Дата: 25.11.2022 13:32
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.marica.bg/region/pazardjik/koleden-bazar-sabra-nad-1000-leva-za-lechenieto-na-malkiq-nasko
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https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/366453-sazdavane-na-natsionalen-registar-za-sluchaite-na-domashno-nasilie-se-predvizhd


Това посочи служебният заместник-министър на правосъдието Юлия Ковачева, която представи предложенията
на МП за промени в закона по време на кръгла маса, посветена на насилието над жени, организирана от
фондация "Асоциация Анимус". Форумът е под наслов "Активни срещу насилието над жени. Любовта не боли!
Говори! Помогни!". Поводът е 25 ноември - Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените.

Юлия Ковачева изрази надежда, че Народното събрание ще подкрепи предлагания законопроект, а
Министерството на финансите - финансовата обосновка, така че той да стигне до парламента, заедно с внесения
вече законопроект от депутата Надежда Йорданова.

В документа за първи път се формулира цел на закона - да се даде бърза и ефективна защита и да се осигури
помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие или в риск, и да упражни превантивно и възпиращо
въздействие върху извършителя на насилието, отбеляза заместник-министър Ковачева.

Променя се понятието за домашно насилие с цел синхронизиране с формите на домашно насилие според
европейските актове. Предлага се допълнителен механизъм за защита, като се предвижда, че домашно насилие
може да се извърши чрез действие или бездействие. Това дефиниране цели да намали случаите на домашно
насилие над малолетни и непълнолетни деца, упражнявани от единия родител пред другия, без той да
предприема действия, както и случаите на домашно насилие над уязвими лица, които са в безпомощно състояние
вследствие на тежко увреждане, заболяване или са поставени под запрещение, посочи Ковачева.

Според законопроекта се улеснява достъпът до правосъдие, като се предвижда в срок до 24 часа държавните,
общинските органи, лечебните заведения, юридическите лица, които осъществяват дейност по превенция и
защита от домашно насилие да препратят молба по искане на пострадалия за образуване на производство по
издаване на заповед за защита до районен съд.

Разширява се кръгът на лицата, пострадали от домашно насилие, които могат да търсят защита, посочи Ковачева.
Увеличават се и мерките за защита, които могат да се налагат от компетентните органи. Предлага се въвеждане
на нови мерки за защита от домашно насилие, като забрана на извършителя да осъществи контакт с пострадалия
под каквато и да е форма, включително по телефон, чрез електронна или обикновена поща, забрана за издаване
за разрешение за придобиване на оръжие, задължаване на извършителя на насилието да посещава програми за
преодоляване на агресията и справяне с гнева, насочване на пострадалите за ползване на специализирани услуги
за защита и подкрепа, помощ за деца, свидетели или жертва на насилие. Предвижда се мерките да се налагат за
срок от 3 до 18 месеца.

Разширява се също кръгът на лицата, които могат да инициират образуване на производство пред съда по
издаване заповед за защита и се улеснява достъпът до правосъдие.

Предвижда се и създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие като
специализиран постоянно действащ орган за осъществяване на държавната политика по превенция и защита от
домашното насилие.

Омбудсманът Диана Ковачева каза на форума, че закон за борба с домашното насилие е абсолютният минимум
за защита на хора - жени, деца, мъже, които са жертва на домашно насилие. Очаквам промяна в обществените
нагласи, да има чувствителност и разбиране за това, че не е нормално да бъдеш бит, психически тормозен.
Очаквам жертвите да не мълчат, а да говорят, но това никак не е лесно, защото, когато говориш, е добре да има
кой да те чуе и някой да може нещо да направи, каза омбудсманът.

Според евродепутата Сергей Станишев би трябвало политиците у нас да вземат максимално бързи мерки в
борбата срещу домашното насилие и нещата да започнат да се променят по-радикално. Той коментира, че не е
очаквал, че темата за борба с домашното насилие ще бъде толкова разделителна. Станишев отбеляза още, че е
важно да се промени цялостното отношение и среда в нашето общество по проблема.

Според статистически данни, включени в доклад на фондация "Асоциация Анимус", от началото на годината до 31
август постъпилите за контрол в районни управления на МВР, издадени от районните съдилища заповеди за
защита, са 2382, от тях 706 са за постоянна защита, а 1679 - за незабавна защита. Данните показват, че за този
период пострадали от домашно насилие са 2070 жени, 682 деца и 273 мъже. Извършители на престъпленията са
2120 мъже и 209 жени.

По проекта на "Асоциация Анимус" са обучени 113 полицейски служители по темата за домашно насилие в
областите София град, Сливен, Силистра и Смолян, 5 жени станаха посланици за каузата срещу домашното
насилие.

/ЛРМ/

Заглавие: Информационна кампания на Сдружение "Самаряни" в рамките на "16 дни на активизъм срещу
домашното насилие"

Дата: 25.11.2022 14:07
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Всяка година, Сдружение "Самаряни" провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива
"16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол", която е насочена към различните форми на насилие
срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и
продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека.

В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да акцентираме върху една обществено
значима тема – тази за Домашното насилие.

От 19-годишния си опит знаем, че едно от нещата, от които се нуждаят жените и децата, пострадали от домашно
насилие, е сигурно и защитено пространство, където, подкрепени от специалисти, да се опитат да намерят
ресурсите в себе си и да продължат напред. Затова в настоящата кампания нашият екип ще проведе
информационни срещи с различни групи, в които по интерактивен начин ще предизвика участниците да открият и
изведат собствени ресурси, чрез които могат да се справят в ситуация на стрес или трудности. На 22. ноември, се
проведе първата такава среща с младите хора от Ученическия съвет на Търговската гимназия "Княз Симеон
Търновски". В рамките на кампанията са планирани и други срещи, като първата сред тях е с майките на децата
със специални образователни потребности от Сдружение "Заедно с теб можем".

Информационната кампания "16 дни на активизъм срещу домашното насилие" ще насочи отново общественото
внимание към това, че насилието не трябва да бъде толерирано, че от средата на насилие има изходен път, и че
чрез подкрепа, всеки може да се справи!

Ще бъде популяризирана активно и възможността да бъде потърсена помощ на 24-часовата консултативна
телефонна линия за жени и деца, пострадали от насилие – 042-64-11-11, както и по други алтернативни начини, за
да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа.

* * *

Близо 19 години, Сдружение "Самаряни" работи по проблема домашно насилие, като предоставя безплатна
подкрепа на пострадалите от насилие в Кризисен център "Самарянска къща", към който функционират звената:
"Кризисно настаняване", "Приемна за подкрепа", "Консултативни линии" и "Терапевтични и корекционни
програми".

Кризисен център "Самарянска къща" е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се
подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени
и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

През 2022 г., в Кризисен център "Самарянска къща", поради домашно насилие са настанени и са получили психо-
социална, юридическа и друга професионална помощ и подкрепа общо 38 лица – 20 жени и 18 деца. Към
настоящия момент в "Самарянска къща" са настанени 11 лица – 6 жени и 5 деца.

В Сдружение "Самаряни" полагаме големи усилия да работим чрез индивидуален подход с всяка жена и дете,
като търсим възможности за осигуряване на най-добрите условия за подкрепа. За това ни помагат доброволци и
дарители, които привличаме чрез каузите ни – "Детството не бива да боли!", "Любовта не бива да боли!", и
дарителски, финансов фонд "ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие".

Най-новите ни доброволчески инициативи, които ще се случат на 29. и 30.11.2022 г. в подкрепа на Кризисен център
"Самарянска къща", заедно с екипа на застрахователна компания "Булстрад" – "Докосни земята" и "Нов живот" за
детското съоръжение в Кризисен център "Самарянска къща", ще отбележат денят, в който даряваме и празнуваме
щедростта – #ЩедриятВторник. Тази година той се отбелязва на 29. ноември.

Продължаваме напред, вярваме и приобщаваме съмишленици, с които заедно полагаме усилия, за да
съдействаме на все повече хора, върху които се оказва домашно насилие или са свидетели на такова, да направят
своя информиран избор, че "Любовта не бива да боли!"

Шестима са финалистите за годишната награда за гражданското общество за 2022 г. на Европейския
икономически и социален комитет (ЕИСК), съобщи пресслужбата на европейската институция.

Медия: Телевизия Стара Загора

Заглавие: Организацията на гражданското общество в ЕС обяви финалистите за годишната си награда

Дата: 01.12.2022 18:33
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/lik/369894-organizatsiyata-na-grazhdanskoto-obshtestvo-v-es-obyavi-finalistite-za-godishnat


По изключение тази година ще бъдат избрани лауреати в две категории. Призът ще бъде присъден на проекти,
които са опитват да съдействат за по-добро бъдеще на младите хора в Европа, както и на инициативи, които
подкрепят украинците, засегнати от руското нашествие в страната им, се посочва в съобщението.

Финалистите са избрани измежду 106 кандидатури – 60 проекта са кандидатствали в категорията за младежки
проекти, а 46 – за подкрепата за украинските бежанци. Три български организации и проекта също са се
конкурирали за престижната европейска награда, съобщиха за БТА от ЕИСК. Два проекта са кандидатствали в
категорията за подкрепа за украинския народ и един – за младежката награда.

Победителите ще бъдат обявени и отличени на пленарна сесия на Европейския икономически и социален
комитет в Брюксел на 15 декември. Наградният фонд от 60 000 евро ще бъде разпределен между финалистите.
Носителите на първа награда в двете категории ще получат премия от 14 000 евро, а класираните на второ и трето
място – по осем хиляди евро.

Финалистите в категорията са младежки инициативи са италианската организация "Асочационе Аджеволандо" (
Associazione Agevolando) от Верона, Италия, която защитава правата на деца и младежи, прекарали част от
живота си в домове за деца, лишени от родителски грижи. Създадена от тях национална мрежа подпомага
младежи на възраст от 16 до 26 години да заживеят самостоятелно като независими възрастни хора.

Проектът "Учене чрез действие" на испанската "Фондасион секретариадо Хитано" (Fundación Secretariado Gitano )
търси решения на проблема с безработицата сред младите роми на възраст от 16 г. до 30 г. Програмата им
комбинира теоретично и практическо обучение чрез публично-частно партньорство с цел разбиване на
стереотипите и предразсъдъците към ромското население и се бори със социалното изключване.

Португалската организация "Мовименто Трансформърс" (Movimento Transformers) е доброволческа програма, в
която всяка седмица ментори преподават и помагат на деца и младежи в риск от социално изключване да открият
талантите си в области като готварство, бойни изкуства, фотография, творческо писане.

В категорията "Гражданско общество за Украйна" се конкурират проекти от Румъния, Полша и Испания.

Румънската неправителствена организация "Асоциация СУС ИНИМА" (Asociația SUS INIMA), работила досега в
помощ на онкоболни, от февруари досега а е помогнала на над 50 000 украински бежанци – да запишат децата си
в училище, да започнат работа, да получат лечение или психологическа подкрепа.

Най-голямата полска неформална младежка образователна организация "Звьозек Харцевства Полскиего"
(Związek Harcerstwa Polskiego) съдейства на бежанците още от началото на войната в Украйна, като ги посреща
още на границата, съдейства им с нужната им информация, събира и превозва помощи, предоставя им първа
помощ.

Испанската фондация "Вилавекия" (Villavecchia Foundation) кандидатства със своя специално създаден фонд "Ти
си в безопасност", като помага на млади украински пациенти с онкологични заболявания и на техните родители.
Тежко болни украински деца са изведени далеч от ужасите на войната и настанени в болници в Барселона за
продължаване на нужното им лечение в безопасност.

Тазгодишната награда на ЕИСК е двойна, коментира в изявление Килиан Лохан, заместник-председател на ЕИСК,
отговарящ за комуникацията. "С нея почитаме едновременно и реакцията на гражданското общество на войната в
Украйна, и забележителните усилия за създаване на по-добро бъдеще за и с помощта на младите хора в Европа",
каза той.

ЕИСК - организацията на гражданското общество в ЕС, обяви тазгодишното издание на наградата през месец юни.
То е посветено на Европейската година на младежта, а втората категория възникна в резултат на
безпрецедентните прояви на солидарност със съдбата на украинския народ след руското нахлуване през
февруари.

През 2021 г. с наградата за гражданското общество бяха отличени климатични проекти, а през 2020 г.
традиционния конкурс бе заменен еднократно от награда за европейска солидарност заради пандемията от
КОВИД-19.

/РБ/
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