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БДФ В МЕДИИТЕ

Платформата DMS – Единен дарителски номер 17 777 стана на 15 години. От създаването си през 2007 г. до днес
с подкрепата на над милион дарители платформата успя да помогне на много хора да получат адекватно лечение,
а най-разнообразни каузи на граждански организации намериха силна подкрепа да реализират своите кампании
и проекти в полза на обществото.

За 15 години дарителската платформа DMS се утвърди като надежден инструмент и партньор за много
организации. Така те популяризират своите каузи и намират съмишленици и редовни дарители за тях.

За хората, които имат спешна нужда от лечение, което не е покрито от нашата здравна система, DMS се превърна
в синоним на надежда. Дарителството чрез SMS-и се превърна в мощен дарителски инструмент, достъпен за
всеки.

Зад дарителската платформа DMS стоят две организации, които работят в тясно партньорство – Български
дарителски форум и фондация BCause. "През годините нашият екип не спираше да развива дарителските канали
с подкрепата на нашите партньори, които безвъзмездно ни предоставиха модерни технологични решения за
онлайн дарителство – бързо, лесно, удобно. Партньори на Платформата са мобилните оператори A1, Yettel и
Vivacom, както и Link Mobility, ePay и ОББ", споделят те.

"Ние знаем, че доверието е над всичко, затова държим да работим отговорно и прозрачно. Всяка наша кампания
е проверена и всяко дарение е отчетено, така че да защитим средствата, които вие инвестирате в доброто", казват
от DMS.

"Благодарим на всеки един, който намери смисъл да даде своята финансова подкрепа за човек в нужда или избра
да помогне на близка до сърцето му кауза. Така заедно помогнахме на над 1 500 кампании в DMS"

Мнозина правят това вече не само чрез еднократно дарение, но и чрез по-големи онлайн дарения и редовни
дарителски жестове.

"Благодарим и на компаниите, които ни се доверяват и избират да подкрепят каузите в нашата платформа. Вашата
помощ и въвличането на служителите ви са безценни.
Заедно правим добро вече 15 години. Всеки ден над 1 500 души протягат ръка за помощ и правят света по-добър!"
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Заедно събрахме над 15 милиона лева в подкрепа над 1500 различни каузи
Платформа DMS – Единен дарителски номер 17 777 стана на 15 години! Споделяме с всички вас – хората, които
подкрепяте добрите каузи през годините, общите ни победи и постигнатите резултати. От създаването си през
2007 г. до днес с подкрепата на над милион дарители успяхме да помогнем на много хора да получат адекватно
лечение, а най-разнообразни каузи на граждански организации намериха силна подкрепа да реализират своите
кампании и проекти в полза на обществото.
За 15 години дарителската платформа DMS се утвърди като надежден инструмент и партньор за много
организации. Така те популяризират своите каузи и намират съмишленици и редовни дарители за тях.
За хората, които имат спешна нужда от лечение, което не е покрито от нашата здравна система, DMS се превърна
в синоним на надежда. Дарителството чрез SMS-и се превърна в мощен дарителски инструмент, достъпен за
всеки. 
Зад дарителската платформа DMS стоят две организации, които работят в тясно партньорство – Български
дарителски форум и фондация BCause. През годините нашият екип не спираше да развива дарителските канали с
подкрепата на нашите партньори, които безвъзмездно ни предоставиха модерни технологични решения за
онлайн дарителство – бързо, лесно, удобно. Партньори на Платформата са мобилните оператори A1, Yettel и
Vivacom, както и Link Mobility, ePay и ОББ.
Ние знаем, че доверието е над всичко, затова държим да работим отговорно и прозрачно. Всяка наша кампания е
проверена и всяко дарение е отчетено, така че да защитим средствата, които вие инвестирате в доброто. 
Благодарим на всеки един, който намери смисъл да даде своята финансова подкрепа за човек в нужда или избра
да помогне на близка до сърцето му кауза. Така заедно помогнахме на над 1 500 кампании в DMS.
Мнозина правят това вече не само чрез еднократно дарение, но и чрез по-големи онлайн дарения и редовни
дарителски жестове.
Благодарим и на компаниите, които ни се доверяват и избират да подкрепят каузите в нашата платформа. Вашата
помощ и въвличането на служителите ви са безценни.
Заедно правим добро вече 15 години. Всеки ден над 1500 души протягат ръка за помощ и правят света по-добър! 

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

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.
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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. От сдружението разчитат да привлекат
вниманието на дарители от цялата страна и чужбина, които обичат Северозапада, 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
капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

В социалното предприятие Bon Appetit Catering към фондация "Светът на Мария" изработват вкусни коледни
меденки с кауза. Майсторите са млади хора с интелектуални затруднения, с които фондацията работи и
доброволците, които ни помагат. Печалбата от продажбаите отива в тяхна подкрепа. 

Всяка меденка след опичане се декорира ръчно като на нея се поставя фонда с цветен принт върху
"хартия" за ядене.
Както казват, всички опитали меденките: освен красиви, те са и много, много вкусни!
Поръчайте меденка по конкретен повод или такава със собствен уникален дизайн от нашия онлайн
магазин.

Благодарим на Столична община и програма "Акселератор стартъп София" на Sofia Investment Agency за
финансирането на проекта на Бон апети от Светът на Мария.

Всеки трети ученик у нас е бил обект на тормоз, а всеки пети е бил удрян от други съученици поне по няколко пъти
в месеца. Всеки ден в българските училища се регистрират по 30 сигнала за физическа или вербална агресия.
Това е малка част от статистиката, която UNICEF се опитва да преобърне с кампанията си "Стъпки заедно към
училище без насилие". Гости в студиото на "Събуди се" са Мария Янкова, Директор на Програма "Образование"
към UNICEF България и актьорът Алек Алексиев, който подкрепя кампанията.

Кога средата в училище се превръща в опасна?

"Училището е просто място, където агресивното поведение намира своето проявление. Но също така и мястото,
където това може да бъде преобърнато като тенденция. Важното е, училището да започне да изпълнява своята
роля и да предотвратява подобни случаи, като изгражда у децата умения, свързани с това те да разпознават
агресията. Важно е децата да започнат да разпознават своите емоции и тези на останалите. Фокусът на
програмата "Стъпки заедно към училище без насилие" е създаването на социално-емоционални умения сред
децата. Също така определени групи деца се обучават да бъдат добротворци и миротворци. Те ще имат
механизми и стратегии да потушават конфликти, да бъдат медиатори, като насочват към подкрепа", разказва
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Мария Янкова.

"Живеем в среда, в която доста деца са жертви на насилие. През последните години работя заедно с UNICEF
България, като целта е превенция. Вярвам, че един от методите е изкуството. Вярвам, че то може да спасява
човешки животи и да ги провокира да правят промени в живота. Трябва да стават по-смели и да споделят
определени проблеми. Създадохме един късометражен филм с режисьора Венцислав Съриев, с подкрепата на
UNICEF България, който говори за насилието в училищната среда. Искаме да показваме този филм и с подкрепата
на психолози да организираме отворени дискусии с децата, преподавателите и социалните работници. Искаме да
сме превенция на това, което се случва и всички да осъзнаем, че нещата са притеснителни в училище. Ролята на
родителя е важна и трябва да има комуникация с децата. Не трябва да ги третираме като бебета и да крием от тях,
а напротив трябва да говорим смело", е мнението на актьора Алек Алексиев.

"Последните данни на UNICEF България показват, че всеки втори ученик в България е бил обект на някаква форма
на насилие – психологическо, тормоз, обиди, но също така и физическо насилие. Стряскаща статистика, с която не
можем да се преборим. Необходими са дългосрочни политики. Програмата се тества в 5 училища и тече външна
оценка, за да видим какъв е ефекта и как програмата работи. В едно малко селско училище, но също така и в
огромно софийско училище с над 1300 ученика. Подходът е различен и затова UNICEF България, заедно с
партньори, стартирахме национална кампания "Подкрепи отбора на бъдещето – децата на България". Набираме
средства, за да разраснем не само тази, но и други програми", споделя в студиото Янкова.

"Всяко дете има право на закрила! Подкрепи UNICEF, за да могат децата в България да бъдат защитени от
насилието. Бъди благодетел с редовни дарения от 5 лв., като изпратиш SMS 5 на 1021 или помогни на
dari.unicef.bg", е призивът на Мария Янкова и Алек Алексиев.

Председателят на Надзорния съвет на "Асарел-Медет"АД Димитър Цоцорков получи голямата награда "Мистър
Икономика" за 2022 г. на списание "Икономика" и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в
България. Призът му бе връчен от вицепрезидента на Република България Илияна Йотова на официална
церемония, която се проведе на 15 ноември в София. Минути, след като получи престижното отличие, Димитър
Цоцорков даде специално интервю за сп. "Икономика", което е публикувано в декемврийския брой на списанието.
Интервю на Татяна Явашева Господин Цоцорков, как приемате това отличие? С голяма благодарност към екипа
на "Асарел-Медет", без който това нямаше да се случи. С този голям екип вървим напред още от времето на баща
ми Лъчезар Цоцорков, който бе визионерът на "Асарел-Медет" и създател на нашата философия за устойчиво
развитие, насочено в помощ на регионите. Благодарност към него, но и към целия български бизнес, който успява
въпреки всичко. Рибарят и златната рибка – каква метафора е в контекста на вашата работа? Златната рибка от
приказката хората я свързват с осъществяването главно на някакви желания за себе си. Но ако с изпълнението на
тези наши желания допринасяме и ближният да се чувства по-добре, България ще стане по-добро място за живот.
"Асарел-Медет" има добра рецепта как родният край да е процъфтяващо място… Искаме да пренесем този модел
и на други места в страната. Затова създадохме фондация "Лъчезар Цоцорков", която дава възможност да се
разгърнем в по-голям мащаб и да подкрепяме добри идеи и проекти в цяла България. Вече има доста успешни
компании и ако всяка приложи подобен социален модел в съответните региони, то цялата страна ще промени
своя облик. В Панагюрище почти няма безработица, стандартът на живот, но и на здравеопазване е като в София.
Защо споделяте толкова много от вашия финансов успех? Вярваме, че колкото повече споделяш своя финансов
успех, толкова по-успешен ставаш. Звучи парадоксално, но има проучвания на бизнеса в Америка, които показват
точно това: Споделеният успех се мултиплицира и при теб се връща повече. Какви устойчиви бизнес практики
прилагате? Устойчивостта означава да се опиташ да предвидиш какво ще се случи след 5-10 години и да
инвестираш сега от своите печалби и време. Сред приватизацията на "Асарел-Медет" сме инвестирали над 1 млрд.
долара, за да може да си гарантираме устойчивост във времето напред. Благодарение на това удължихме поне
два пъти живота на мината, новите технологии ни позволяват максимално да извличаме полезното съдържание
от рудата. Когато си на върха трябва да помислиш и за неизбежните кризи. Работите с изчерпаем ресурс. Как
осигурявате наличието му за по-дълъг период напред? В момента проучваме нови находища в България, като
едното е в напреднала фаза на изграждане. За да може минната компания да продължава да работи, тя трябва
да прехвърля ноу-хау и човешка експертиза върху нови обекти. Находищата в Европа за добив на мед и редки
метали, необходими за зелената трансформация, са важни за енергийната и ресурсната независимост на Стария
континент. Работим и върху проекти в Западна Европа и в САЩ, които се надяваме скоро да имат зелена светлина.
Фокусът на нашата компания е България, дори и да инвестираме навън. Към какъв хоризонт гледате? С КРИБ и с
други организации трябва заедно да планираме по-доброто бъдеще на България. Бизнесът трябва да се
обединява и неговата цел трябва да са не само парите, но и още нещо. А това "нещо" може да е да превърнем
България в по-добро място за живот, привлекателно за хората. Задачата на големия бизнес, а и на държавата, е
да подобри имиджа на България. Град по град, регион по регион, всички трябва да сме фактор в позитивната
промяна. Каква е формулата на успешния бизнес лидер, станал Мистър Икономика? Баща ми казваше, че ако

Заглавие: Димитър Цоцорков, Мистър Икономика 2022: Богат е този, който споделя с другите
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имаш добра етика и морал и работиш усърдно години наред, но не за парите и не за славата, нещата неусетно се
получават. Стига да имаш дългосрочна визия и да работиш наистина здраво. Няма друг пряк път към успеха. 

Започна кандидатстването в Националния конкурс "Млад Благотворител" за реализиране на благотворителни
проекти през 2023 година.

"В конкурса могат да участват ученици от 7. до 12. клас, които са готови да посветят време и усилие за да направят
света по-хубаво място за живеене. Учениците имат буден и различен поглед към всичко, което ни заобикаля.
Бунтът на младите срещу несправедливостта и инертността в нагласите на обществото ни - това целим да
подкрепим и заедно с учениците да постигнем реална промяна." Това каза за Радио Благоевград Станислава
Рашева, председател на УС на фондация "Благотворител".

Тя допълни, че през 2023-та година фондация "Благотворител" ще отличи и финансира за осъществяване седем
проекта. Освен познаните от предходните години теми в конкурса, в настоящото издание се въвежда за първи път
нова категория - "Иновативно предприемачество с кауза".

"Тази категория е плод на иновативните подходи на учениците към решаване на проблеми. През годините
получихме много силни проекти, пропити с предприемачески дух, сега им даваме правото да се състезават на "на
своя територия.", допълни Рашева.

Повече информация и условията за кандидатстване можете да намерите на сайта на фондация "Благотворител"

Фондация "Искам бебе" ще предлага за поредна година на Коледния базар в парк "Марно поле" във Велико
Търново ръчно изработени изделия. Нейни представители ще са зад щанда на Къщичката на социалните услуги на
20 и 21 декември. Набраните от благотворителната продажба на сувенири и празнична украса средства ще отидат
за двойка с репродуктивни проблеми.

Фондацията предостави сумата от участието си в базара през 2021-а на такова семейство и то вече очаква бебе.
Това мотивира членовете на неправителствената организация, нейните приятели и съмишленици да продължат
да работят за каузата. Тя е на фокус за "Искам бебе" вече 15 години. А от 2011-а, когато в община Велико Търново
започна да функционира "Ин витро" фондът за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, фондацията
успешно си партнира и с общинската администрация в старата столица. Сътрудничеството е в различни сфери.
Доказателство за него е поредното участие на "Искам бебе" в Коледния базар, като партньор на общинските
социални услуги. За да бъде то по-ефективно, фондацията набира и желаещи, които да се включат в графика на 20
и 21 декември с по няколко часа доброволен труд.

На 29 ноември социалните мрежи бяха заляти от щедрост и доброта за българските организации.
Неправителствени организации от най-различни сфери: социални, здравни, защита на животни, образователни се
отличиха със знака на щедрото сърце, благодариха на дарителите си и потърсиха нови за новите си проекти.

За две седмици бяха набрани 67 522 лв. и то в неблагоприятните условия на инфлация и нарастваща несигурност.

Само за един ден - 29 ноември - специалния ден, в който празнувахме щедростта, сме събрали 20 101 лева в
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Платформата.бг , DMSbg.com и по другите начини за даряване към участващите организации.

Зад слогана "Дари за кауза, която ти е на сърце" застанаха известни личности, които дадоха силен онлайн тласък
на добрите каузи.

Благодарим на Йоанна Темелкова, Алек Алексиев, Михаил Дюзев, Чефо (Стефан Попов), Елена Замяркова, Ива
Екимова, Диана Любенова, Петя Дикова и Жени Марчева.

Всички наши партньори, които отразиха инициативата също имат безценен принос към кампанията: БТВ, Метро
Реклама, Dentsu, НПО портал, Майко Мила, Yettel и Говори Интернет.

Организирахме и Акселератор 3 по проект "Информиране, ангажиране, успех", в който се включиха 11
организации. Те се обучиха да създават свои дарителски кампании в Платформата.бг и DMSbg.com, както и как да
ги популяризират с помощта на ментори. Щедростта за тях се засилва, проектите ще набират дарения до началото
на следващата година!

Благодарим им, че са много любознателни и апетитът им за нови и креативни начини да набират средства идва с
активно планиране и много работа.

С хаштаг #ЩедриятВторник получихме стотици публикации и снимки, които ни уверяват, че обединението в
подкрепа на важни за обществото каузи е не само възможно, но и тази година си имаше официален дрескод.

Всички медии, които превърнаха сутринта на 29.11 в трибуна на Щедрият Вторник ни вдъхнаха вярата, че ще
успеем да достигнем до по-широка аудитория и го направихме.

Благодарим ви, БНТ, Bloomberg TV, БНР и БТВ.

А НДК превърна вечерта в празник на светлината, като озари сградата си с цветовете на българското знаме -
цветовете на логото на Giving Tuesday/Щедрият вторник у нас.

Показахме, че заедно можем да постигаме високи резултати. Тази година в инициативата се включиха 22
организации от цялата страна.

За всички тях празникът идва в края на нелека година, с много работа и предизвикателства. Желаем им успешна
коледна кампания и ви приканваме да продължите да подкрепяте добрите каузи, защото всеки принос е ценен.

Дарителските кампании са отворени до края на декември.

20% от децата, които започват училище в България, говорят на различен майчин език от българския.
Невладеенето на български език е сред най-честите причини тези деца да изостават от своите връстници. Те
изпитват затруднения с усвояването на учебния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни.
Това ги определя в много по-голяма степен като деца в риск от отпадане от образователната система. В открита
онлайн дискусия "Как да подкрепим учениците с различен майчин език да учат уверено в училище?" на 6 декември
(от 10 до 12 ч.) експерти и практици ще обсъдят как този проблем може да бъде адресиран в българските
училища. 
По време на онлайн дискусията на 6 декември ще бъдат споделени полезни практики и опит в подкрепата на
ученици с различен майчин език, това каза за Радио Варна Борислава Данева от Фондация "Заедно в час", един от
организаторите на събитието. "Дискусията е подходяща за учители и директори на училища, експерти от РУО,
представители на общини и социални звена, които работят с ученици от езиковите малцинства, граждански
организации и всеки с интерес по темата. Целта на събитието е да представи възможни решения на системно
ниво и да сподели полезен опит за учители, институции и организации, които работят за подкрепа на ученици с
различен майчин език", каза Данева.
Участие в онлайн форума ще вземат експерти и учители с ценен специализиран опит по темата, сред които са:

проф. Христо Кючуков, учен в областта на ромската и турската лингвистика и интеркултурното образование
на ромските деца;
доц. Атанас Атанасов, преподавател в Катедрата по български език към СУ "Св. Климент Охридски" и
ръководител на Катедрата по български език като чужд, където основните му усилия са насочени към
екипната работа по създаване на интерактивен учебник по български език за чужденци;
Вяра Михайлова, специалист по ранно двуезично развитие от сдружение EducArt, обучител на учители и
автор на учебните материали "Четем с Ася и Явор", част от проект "Разбираш ли езика на училището";

Заглавие: Образователният сектор дебатира върху правилната формула за задържане на децата с чужд
майчин език в клас
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д-р Анастасия Новикова, специалист по многоезичие и дидактика на езиково обучение от сдружение
EducArt, обучител на учители и автор на учебните материали "Четем с Ася и Явор", част от проект "Разбираш
ли езика на училището";
Ваня Игнатова, старши експерт по български език и литература, РУО Силистра

По време на онлайн дискусията ще бъдат засегнати следните теми:

Какви са нуждите на учениците от езиковите малцинства?
Какви специализирани образователни ресурси същестуват и могат да са в помощ на учителите и учениците
за обучението по български език и за цялостна езикова подкрепа през различните учебни предмети?
Какви са езиковите предизвикателства пред учениците и техните преподаватели – какво ни казват
академичните изследвания и опита на терен?
Какви са възможните решения и последващи действия от страната държавни институции, училища и
отделни учители.

Дискусията "Как да подкрепим учениците с различен майчин език да учат уверено в училище?" се организира като
продължение на проект "Разбираш ли езика на училището", който цели да улесни усвояването на българския език,
като създаде и разпространи адекватни учебни материали за обучение по за учениците с различен майчин език.
Проектът се реализира от 2020 г. от фондация "Заедно в час" и сдружение "EducArt", а малко по-късно се
присъединява като партньор и фондация "Тръст за социална алтернатива". До момента експертите от трите
организации вече са завършили диагностичните езикови инструменти за ученици от 2 до 12 клас и тяхната
апробация в класни стаи. Създадени са още:

специализиран буквар за ученици в начална степен и съпътстваща книга за учители;
интегрирана езикова подкрепа за ученици от 1-12 клас;
допълнителни материали за езиково подкрепящия учител по математика и по български език и литература
в начална степен.

Всички създадени материали се разпространяват през сайта prepodavame.bg напълно безплатно.

Тази сутрин в "Здравей, България" Глория сподели емоциите си от голямото признание и разкри какъв за нея е
смисъла на журналистическата професия.

"Смятам, че нашата работа е да ходим на места и да показваме на хората неща, които те не могат да видят. В
случая аз не очаквах да срещна Фанка и това ме обогати. Защото видях, а след това и зрителите видяха нещо, което
не съм си представяла, че може да съществува. Смятам, че нашата работа е да откриваме и показваме точно тези
човешки съдби, за които дори нямаме представа, че съществуват. С Фанка поддържаме постоянна връзка, за
което й благодаря", разказва тя.

"Не познавах лично Валя Крушкина, но през 2017-та получих първата си круша за млад журналист. Тази е втората.
Тези награди остават за мен като най-смислените и най-чистите в журналистиката", признава Глория.

Повече за историята на Фанка Борисова

Няма да я видите да рисува с професионални четки и бои. Фанка Борисова се е научила да твори с каквото има
под ръка. С клечка за уши, шкурка и саморъчно направен молив от хартия. Така Фанка създава картините си в
Дома за умствена изостаналост в град Баня. Фанка е сирак, на 42 години е и никога не е имала дом, различен от
социална институция. За първи път срещнахме Фанка в края на 2021 г. Между заключените врати, изолацията и
лошите условия, тя намира спасение в рисуването на картини. Фанка разказва, че рисува откакто се помни. Мечтае
за своя изложба от дете, за да помага на домовете, в които е израснала. Знае какво е да нямаш, но оставя тези
спомени на заден план, за да изживее сбъдването на голямата си мечта – собствена изложба. А посланието й е,
че изкуството съществува навсякъде.

"Така започнахме историята – тръгнахме в домовете заради лошите условия там. Видяхме, че зад стените на един
от тях Фанка Борисова намира своето спасение от обстановката като рисува картини", споделя Глория Николова.

"След нашата среща и след като всички видяха картините й и останаха очаровани колко красиви са те, всички от
новините на NOVA подкрепиха идеята за изложба. Имаше опашка от хора, които искаха да си купят нейните
картини. В центъра на София пред галерията имаше толкова много хора, които бяха впечатлени. Обърнахме
внимание, че такива хора могат да бъдат полезни за обществото. Насочихме вниманието и на държавата към тях.
Към момента изложбите вече са три. Тя имаше две изложби в Перник и една в София. Продължава да рисува и да

Заглавие: Глория Николова: Наградите "Валя Крушкина" са сред най-чистите и смислените в журналистиката
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изпраща новите си картини. Те са още по-цветни, защото й подаряват нови материали. И както самата тя казва:
"Животът ми стана по-пъстър!", споделя Глория.

Медийните награди за качествена журналистика "Валя Крушкина – журналистика за хората" се проведоха за
единадесета поредна година. Наградите са част от дейността на Фонд "Валя Крушкина" при Фондация
"Работилница за граждански инициативи". След две години на социална изолация и невъзможност за случване на
събития на живо, на 5-ти декември 2022 година в Литературен клуб "Перото" се състоя официална церемония, на
която бяха обявени призьорите в четирите категории на конкурса, както и носителя на Голямата награда.
Отличените получиха "стъклената круша"– символ на конкурса и грамота. Професионално и безпристрастно жури
оцени общо 129 журналистически материала, появили се в медийното пространство между 11 септември 2021-ва
и 11 септември 2022-ра – конкурсната година, рамкирана от рождения ден на Валя. Това са:
• Росен Цветков, БТВ.
• Мария Чернева oт БНТ.
• Владимир Йончев, от Офнюз,
• Николина Димитрова, Bulgaria on air
• Петьо Цеков, Вестник Сега,
• Силвия Великова от Програма Хоризонт на БНР
Наградите връчиха хора, които имат принос - и като членове на журито, и като участници в инициативата
"Журналисти в училище"(част от дейностите на Фонд "Валя Крушкина), и като носители на награди през годините.
Голямата награда 
Носител на Голямата награда е Стоян Георгиев, БТВ Медиа Груп, за филма си "Свидетелства от Буча", който
разказва от първо лице за трагедията в украинския град.
Ето и останалите победителите по категории.
1. Категория Пишещ Журналист – 40 изпратени материала от 15 журналисти. Първо място – Борис Митов,
Свободна Европа, за два негови материала "Някой се е вързал" и Как един пикап разкри връзка между "Осемте
джуджета" и Младен Маринов 2 Второ място - Николай Лавчиев Свободна Европа, за "Поведението на политиците
е безумно". Как "Марица Изток 2" чака края на въглищата. Трето място - Георги Караманев, Дигитални истории, за
"От микрофона в БНР до черната дъска във "Факултета"
2. Журналист от електронна медия - 49 материала, създадени от 24 човека. Първо място – Глория Николова,
NOVA, Нова Телевизия, за Последна спирка:НенужниТе" разказ за социалните домовете за хора с умствена
изостаналост и психични разстройства . Второ място - Габриела Андреева, БТВ Медиа Груп, "Мъж умира след
побой в старчески дом без лиценз" Трето място - Мария Цънцарова, bTV Media Group, "За кои депутати ваксините
са експериментална течност. А всъщност са имунизирани"
3. Снимащ журналист – изпратени 11 материала от 5 журналисти Първо място - Александър Осиченко, БТВ медия
груп, като специален пратеник на БТВ в първите дни на войната в Украйна, с материал заснет в рамките на
мисията, разказ за ужаса на войната. Второ място - Димитър Василев, NOVA, за Последна спирка:НенужнитТе" за
местата, които не би трябвало да съществуват според Европейските изискванията. Трето място - Иван Филчев, БТВ
медия груп, за видеото Битката за Одеса, как градът се готви за отбраната си. Разказ за хората и тяхната смелост.
4. Журналист-надежда – млад журналист - 13 журналисти, изпратили 29 материала Първо място - Йоан Запрянов,
в. "Капитал" "От 4 до 7 часа е война. Технология на купения вот в област Разград" Второ място - Кристиян Юлзари,
Euronews Bulgaria, Къде отиват парите от хазарта и има ли злоупотреби в спортното министерство. Трето място -
Татяна Йорданова, БНТ, След новините – как другите държави се справят с войната по пътищата, в контекста на
случилото се с Георги Семерджиев. 

bTV Media Group и bTV Radio Group са медийни партньори на кампанията

За трета поредна година популярни личности ще играят боулинг с кауза в рамките на инициативата "Подай ръка".
На 17 декември 2022 г. всички боулинг зали от веригата MegaXtreme Bowling, част от ФАНТАСТИКО ГРУП, ще
отворят вратите си в подкрепа на Сдружение "Конна терапия", което помага на деца със специални потребности
да живеят по-щастливо и пълноценно. Инициативата се осъществява в партньорство с Българска боулинг
федерация и с подкрепата на bTV Media Group и bTV Radio Group.

Заглавие: Връчиха наградите "Валя Крушкина – журналистика за хората"
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специални образователни потребности
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Основател на Сдружение "Конна терапия" е Веселина Фелдман – психолог и специалист по терапия с коне.
Основната дейност на организацията е свързана с терапия с коне за деца със специфични нужди – с двигателни,
поведенчески, когнитивни, емоционални, социални и други затруднения. "Ние работим със страшно много
доброволци и аз искрено се възхищавам на тези хора, които отделят от времето, от усилията си за това да вървят с
нас по този нелек път. Това за мен е огромна мотивация от една страна. От друга страна – усмивките на децата,
това, което ние виждаме като ефект от нашата работа, резултатите, които постигаме са изключително мотивиращи
и няма как да спрем, защото това, което се случва е наистина уникално", споделя Веселина Фелдман.

В терапевтичните програми на сдружението са включени около 70 деца, като с по-голямата част от тях се
провеждат индивидуални терапевтични сесии, но има и групови терапии за деца, които посещават центъра
дългогодишно.

На 17 декември всеки, който желае да подкрепи Сдружение "Конна терапия", може да го направи във всяка от
залите MegaXtreme Bowling. Всички приходи от изиграни боулинг игри в този ден ще бъдат дарени за каузата.
Официален старт на събитието ще бъде даден в 11:00 часа в боулинг залата в JoyStation в кв. "Студентски град" в
София. Първи на пистите ще излязат олимпийската легенда Мария Гроздева, двама от най-успешните български
волейболисти Владо Николов и Евгени Иванов, актьорите Весела Бабинова, Диляна Попова и Филип Буков. В
инициативата участват телевизионните водещи на bTV Натали Трифонова, Валери Генов, Илия Илиев, както и един
от гласовете на bTV Radio - Надежда Василева. Боулинг с кауза ще играят още шампиони по боулинг и млади
надежди в този спорт. Събитието няма състезателен характер и в него може да се включи всеки.

Факт е 7-ото издание на Национален конкурс "Млад благотворител". Тази година направихме смела крачка в нова
посока, а именно да дадем шанс на учениците, които имат предприемачески дух и проектите им не само са
вдъхновени от добра кауза в полза на обществото, а са смели в иновативна и бизнес посока. Защо и как решихме
да създадем новата категория за кандидатстване в конкурса разговаряме с Десислава Еленкова, която вече три
години е журиращ и има реален поглед върху всички получени проекти от учениците. 
Десислава Еленкова е мениджър "Корпоративни комуникации и реклама" в "Застрахователно дружество Евроинс"
АД", част от "Евроинс Иншурънс Груп"АД. Отговаря за корпоративните комуникации на дружеството , рекламата,
организация на събития и спонсорства, корпоративната социална отговорност на "ЗД Евроинс" АД, както и
координира същите дейности в дъщерните компании на "Евроинс Иншурънс Груп"АД в останалите държави. 
Какво означава "Иновативно предприемачество с кауза"? 
Това е така познатото ни "социално предприемачество", което практикуват много от организациите с нестопанска
цел. В последните няколко години в "Млад благотворител" кандидатстват ученици с проекти, които далеч
надхвърлят изискванията на конкурса . Тези проекти освен за промяна на средата на живот, за подпомогане на
деца без родители и възрастни хора в нужда, за запазване на природата и музикалното ни наследство, представят
и иновативни продукти от рециклируеми материали, а приходите от продажбата им учениците даряват за избрана
от тях кауза. 
Вие сте запозната с всички проекти, които учениците са изпратили през последните три години. Дайте ни
примери за такива проекти и как журито е реагирало на тези идеи с "икономическа перспектива"? 
Действително проектите от типа на социално предприемачество и иноваторство с всяка година се увеличават и те
значително се отличават от останалите със своята различност и индивидуален заряд. Тук мога да спомена
проектът "Био газ за българското село" на ученици от Шумен. Те представиха една инсталация, който дава
възможност малките домашни стопанства в селата да отопляват оранжериите си с газ, получен от
биоразградимите отпадъчни продукти от растения и животни. Друг много силен проект е "Magical glass"на ученици
от Бургас, които преработват отпадъчни продукти от стъкло и пластмаса, и от тях изработват бижута, сувенири и
медали, а парите от продажбите даряват за екологична кауза. 
Миналата година получихме две запомнящи се предложения: проектът на ученици от Русе Farina Flo, в който
представяха създаване на брашно от корите и пулпата на плодове с цел да се намалят хранителните отпадъци. В
проектното си предложение децата бяха написали: "Проблемът с хранителните отпадъци става все по-сериозен и
смятаме, че всеки опит за помощ би бил от полза. Чрез нашето брашно повече хора ще се запознаят с каузата ни и
се надяваме, че подобен продукт ще ги мотивира да водят по-природосъобразен начин на живот". 
Още един впечатляващ проект с предприемаческа насоченост, например, е миналогодишният победител в
категория Екология – "EcoSmoke". Изпратиха го две момчета от Варна, които във формуляра бяха описали
амбициозна крайна цел: "Събиране на фасове чрез позициониране на специални кошчета за този отпадък и
организиране на еко кампании, анализирането и преработването им и продажба на крайните рециклирани
продукти.". Реално, освен почистване, те бяха планирали приходи от рециклирания материал, който планираха да
се използва в строителни материали. 
Всъщност дори проектът спечелил единодушно всички членове на журито и класиран на първо място миналата

Заглавие: Новата категория "Иновативно предприемачество с кауза" в конкурса Млад Благотворител 2023.
Разговор с Десислава Еленкова, мениджър "Корпоративни комуникации и реклама" в "Застрахователно
дружество Евроинс" АД"
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година – "Мисия Ромбана" може да се разглежда като социално предприемчив. Авторката на този проект Алина
Ставрева, ученичка тогава в 8-и клас от Ямбол организира студиен запис на самобитни песни, изпълнявани по
време на лазаруване в село Генерал Инзово, с участието на възрастни жени от селото. Компакт дискът с песните и
фотоалбум с носиите бяха издадени в тираж с цел подарък, но в по-голям тираж, може да се предвиди продажба и
популяризиране, като с получените средства да се документират и друга обредност и музика, която да се запази за
бъдещето. 
Защо "Застрахователно Дружество Евроинс" подкрепя вече 4 години учениците в техните благотворителни и
иновативни проекти, партнирайки на фондация "Благотворител"? 
Основната причина е, че каузата на нашата компания е да помагаме за развитието и образованието на
българските деца, защото за нас това е най-добрата инвестиция, която можем да направим за нашето бъдеще.
Конкурсът "Млад благотворител" е чудесна трибуна , която дава възможност на ученици от цялата страна да
представят идеи за благотворителни каузи, с които могат лично да допринесат за доброто в средата, която живеят,
общуват и се учат. Заедно с колегите от журито и менторите по проектите вдъхновяваме и обучаваме младите хора
от ученическа възраст да бъдат съпричастни, като търсят и намират доброволчески каузи, създават проекти за тях
и с наша помощ успяват да ги реализират. 
Децата, които участват в конкурса, всяка година успяват да ни изненадат с идеите си. Все повече деца представят
проекти, с които произвеждат продукти, както споменях по-горе. Децата са все по-креативни, находчиви,
иновативни, видеата, с които представят проектите си вече са на съвсем друго ниво в сравнение с първите издания
на конкурса, финанасовата грамотност на децата и изготвяне на бюджет, след проведените обучения, вече са на
друго ниво, начина на комуникация на проектите и изготвяне на комуникационнен план, вече са доста по-добри и
всичко това се дължи на въведените обучения преди реализиране на проектите. Целият този процес от приемане
на проектите и проследяване на тяхната реализация, както и израстването на децата пред очите ни, е
изключително удовлетворяващо. 

Банката изпълнява ангажимента си за дарение за всеки активиран план за ежедневно банкиране в полза
на програмата "Готови за успех"

Аксиния, Анета, Анна-Мария, Виктория, Галя, Георги, Димитър, Екатерина – това са някои от учениците, които през
следващата година ще могат да разчитат на финансова подкрепа по програмата "Готови за успех". 15 деца с
отличен успех (между 5.60 и 6.00) ще получат годишна стипендия, благодарение на УниКредит Булбанк.

Банката дарява 15 хиляди лева, като сумата беше събрана в съвместна кампания с клиентите – УниКредит
Булбанк се ангажира да дари две месечни такси за всеки план за ежедневно банкиране, активиран през Булбанк
Мобайл. Благодарение на ангажираността на банка и клиенти, 15 ученика от населени места от цялата страна ще
получават едногодишна стипендия. Дарените средства ще достигнат до деца от София, Монтана, Велико Търново,
Шумен, Габрово, както и до по-малки населени места.

Стипендиантската програма "Готови за успех" е проект на фондация BCause в подкрепа на обучението на млади
момичета и момчета с отличен успех, загубили единия или и двамата си родители, или отгледани в институции или
приемни семейства. Eдногодишната студентска стипендия за бакалаври е в размер на 2500 лева, а ученическата е
1000 лева.

Водещ критерий при определянето на стипендиантите е успехът на кандидатите, защото подкрепата за
младежите не е просто знак на съпричастност към преживените загуби, а защото въпреки това постигат
изключителни постижения.

"Готови за успех" е програма на фондация BCause от 2006 година. Средствата са изцяло от дарения – от хора и
компании, които подкрепят младежите в усилията им да завършат образованието си.

Допълнителна информация за медии:

Дарина Радославова, тел +359 887 505273, Ebsjob/SbeptmbwpwbAVojDsfejuHspvq/CH

Екатерина Анчева, тел +359 894 518 193 , flbufsjob/bodifwbAvojdsfejuhspvq/ch

Заглавие: 15 ученици ще получават подкрепа през годината благодарение на клиентите на УниКредит Булбанк

Дата: 08.12.2022 12:07
Медия: УниКредит Булбанк

Заглавие: Обявиха краткия списък на наградата за превод "Кръстан Дянков" 2022

Дата: 08.12.2022 08:01
Медия: Аз чета

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/media/novini/15-uchenici-s-otlichen-uspeh-ot-stranata/
https://azcheta.com/obyaviha-kratkiya-spisak-na-nagradata-za-prevod-krastan-dyankov-2022/


Общо 25 заглавия се включиха в надпреварата за превод на съвременен англоезичен роман "Кръстан Дянков",
организирана от фондация "Елизабет Костова". Книгите са издадени в периода между 1 ануари 2021 г. и 15
септември 2022 г. Общо 6 са творбите, които журито допусна до краткия списък в 15-тото юбилйно издание на
ежегодната награда за превод.

Ето и заглавията:

"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 Василева, изд. "Лист", 2022
"Утопия авеню" от Дейвид Мичъл в превод на Петя Петкова, изд. "Сиела", 2021
"Шедьовър покъртителен на гений изумителен" от Дейв Егърс в превод на Ана Пипева, изд. "Жанет 45", 2021

Победителят в конкурса ще бъде избран часове преди официалната церемония по награждаване на 12 декември
2022 г.

Фондация "Елизабет Костова" благодари на всички, които номинираха преводи, на всички преводачи за ценната
им работа и на всички, които обичат преводаческото изкуство и подкрепят развитието на литературния превод в
България.

На 29 ноември социалните мрежи бяха залети от щедрост и доброта за българските организации.
Неправителствени организации от най-различни сфери: социални, здравни, защита на животни, образователни се
отличиха със знака на щедрото сърце, благодариха на дарителите си и потърсиха нови за новите си проекти. 
За две седмици бяха набрани 67 522 лв. и то в неблагоприятните условия на инфлация и нарастваща несигурност.
Само за един ден - 29 ноември - специалния ден, в който празнувахме щедростта, сме събрали 20 101 лева в
Платформата.бг , DMSbg.com и по другите начини за даряване към участващите организации. 
Зад слогана "Дари за кауза, която ти е на сърце" застанаха известни личности, които дадоха силен онлайн тласък
на добрите каузи.
Благодарим на Йоанна Темелкова, Алек Алексиев, Михаил Дюзев, Чефо (Стефан Попов), Елена Замяркова, Ива
Екимова, Диана Любенова, Петя Дикова и Жени Марчева.
Всички наши партньори, които отразиха инициативата също имат безценен принос към кампанията: БТВ, Метро
Реклама, Dentsu, НПО портал, Майко Мила, Yettel и Говори Интернет. 
Организирахме и Акселератор 3 по проект "Информиране, ангажиране, успех", в който се включиха 11
организации. Те се обучиха да създават свои дарителски кампании в Платформата.бг и DMSbg.com, както и как да
ги популяризират с помощта на ментори. Щедростта за тях се засилва, проектите ще набират дарения до началото
на следващата година! 
Благодарим им, че са много любознателни и апетитът им за нови и креативни начини да набират средства идва с
активно планиране и много работа.
С хаштаг #ЩедриятВторник получихме стотици публикации и снимки, които ни уверяват, че обединението в
подкрепа на важни за обществото каузи е не само възможно, но и тази година си имаше официален дрескод.
Всички медии, които превърнаха сутринта на 29.11 в трибуна на Щедрият Вторник ни вдъхнаха вярата, че ще
успеем да достигнем до по-широка аудитория и го направихме.
Благодарим ви, БНТ, Bloomberg TV, БНР и БТВ.
А НДК превърна вечерта в празник на светлината, като озари сградата си с цветовете на българското знаме -
цветовете на логото на Giving Tuesday/Щедрият вторник у нас. 
Показахме, че заедно можем да постигаме високи резултати. Тази година в инициативата се включиха 22
организации от цялата страна.
За всички тях празникът идва в края на нелека година, с много работа и предизвикателства. Желаем им успешна
коледна кампания и ви приканваме да продължите да подкрепяте добрите каузи, защото всеки принос е ценен. 
Дарителските кампании са отворени до края на декември. 

Заглавие: 67 522 лева са дарени за #ЩедриятВторник и щедростта не спира!

Дата: 07.12.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Коледната благотворителна акция на Emprove заслужава внимание

Дата: 07.12.2022 17:20
Медия: Grazia

https://www.ngobg.info/bg/news/127479-67-522-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8-%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0.html
https://www.graziaonline.bg/lifestyle/20788/kolednata-blagotvoritelna-akciya-na-emprove-zasluzhava-vnimanie


Този петък - 9 декември, от 18:30 ч. в клуб КЕВА, фондация Emprove ще представи първия тираж на комплекта
карти "Пробуждане между редовете".

Колодата представлява умалена версия на 30-те вълнуващи истории и илюстрации от изложбата със същото име,
която по-рано тази година хвърли светлина върху преживяванията на жени, преминали през емоционално или
физическо насилие. Освен естетическа и колекционерска стойност, картите имат и терапевтични ползи, като към
комплекта са описани различни видове игри и задачи за себеопознаване, вдъхновение, увереност и кураж.

ОЩЕ ОТ GRAZIA: ТЕЗИ ПОПУЛЯРНИ МЪЖЕ ИМА КАКВО ДА ВИ КАЖАТ

На събитието са добре дошли всички почитатели на българското изкуство и поддръжници на каузата на Emprove.
Първите 60 човека ще получат като индивидуален подарък една от картите със специално послание. Входът ще
бъде свободен, а 1 лев от всяка консумация ще бъде дарение за дейността на фондацията. В духа на
предстоящите празници, членовете на фондацията препоръчват картите "Пробуждане между редовете" като
прекрасна идея за коледен подарък с кауза.

Посетителите ще имат възможността да опитат специално създадения за повода коктейл Ранобудна, а за
допълнително настроение ще се погрижи акустичното live изпълнение на победителката в "Гласът на България" от
2018г. - Ния Петрова NIYA.

Колодата карти събира въздействащо изобразително изкуство, родено от истории за женската сила и
трансформирано през субективния поглед на артиста.

Още за актуалните проекти на Emprove може да откриете в официалната им Facebook страница и онлайн на
emproveproject.eu.

По време на онлайн дискусия на 6 декември ще бъдат споделени полезни практики и опит в подкрепата на
ученици с различен майчин език 
Близо 20% от децата, които започват училище в България, говорят на различен майчин език от българския.
Невладеенето на български език е сред най-честите причини тези деца да изостават от своите връстници. Те
изпитват затруднения с усвояването на учебния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни.
Това ги определя в много по-голяма степен като деца в риск от отпадане от образователната система. 
В открита онлайн дискусия "Как да подкрепим учениците с различен майчин език да учат уверено в училище?" на 6
декември (от 10 до 12 ч.) експерти и практици ще обсъдят как този проблем може да бъде адресиран в
българските училища. 
Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация тук - https://zaednovchas.bg/discusia-razlichen-
maychin-ezik/
Дискусията е подходяща за учители и директори на училища, експерти от РУО, представители на общини и
социални звена, които работят с ученици от езиковите малцинства, граждански организации и всеки с интерес по
темата. Организатори са фондация "Заедно в час" и фондация "Тръст за социална алтернатива". Целта на
събитието е да представи възможни решения на системно ниво и да сподели полезен опит за учители, институции
и организации, които работят за подкрепа на ученици с различен майчин език.
Участие в онлайн форума ще вземат експерти и учители с ценен специализиран опит по темата, сред които са:

проф. Христо Кючуков, учен в областта на ромската и турската лингвистика и интеркултурното образование
на ромските деца;
доц. Атанас Атанасов, преподавател в Катедрата по български език към СУ "Св. Климент Охридски" и
ръководител на Катедрата по български език като чужд, където основните му усилия са насочени към
екипната работа по създаване на интерактивен учебник по български език за чужденци;
Вяра Михайлова, специалист по ранно двуезично развитие от сдружение EducArt, обучител на учители и
автор на учебните материали "Четем с Ася и Явор", част от проект "Разбираш ли езика на училището";
д-р Анастасия Новикова, специалист по многоезичие и дидактика на езиково обучение от сдружение
EducArt, обучител на учители и автор на учебните материали "Четем с Ася и Явор", част от проект "Разбираш
ли езика на училището";
Ваня Игнатова, старши експерт по български език и литература, РУО Силистра

По време на онлайн дискусията ще бъдат засегнати следните теми: 

Заглавие: Експерти и практици обсъждат как учениците с различен майчин език да учат уверено и успешно в
училище

Дата: 05.12.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/127456-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD-%D0%B5%D0%B7%D0%B8.html


Какви са нуждите на учениците от езиковите малцинства?
Какви специализирани образователни ресурси същестуват и могат да са в помощ на учителите и учениците
за обучението по български език и за цялостна езикова подкрепа през различните учебни предмети?
Какви са езиковите предизвикателства пред учениците и техните преподаватели – какво ни казват
академичните изследвания и опита на терен?
Какви са възможните решения и последващи действия от страната държавни институции, училища и
отделни учители.

Дискусията "Как да подкрепим учениците с различен майчин език да учат уверено в училище?" се организира като
продължение на проект "Разбираш ли езика на училището", който цели да улесни усвояването на българския език,
като създаде и разпространи адекватни учебни материали за обучение по за учениците с различен майчин език. 
Проектът се реализира от 2020 г. от фондация "Заедно в час" и сдружение "EducArt", а малко по-късно се
присъединява като партньор и фондация "Тръст за социална алтернатива". 
До момента експертите от трите организации вече са завършили диагностичните езикови инструменти за ученици
от 2 до 12 клас и тяхната апробация в класни стаи. 
Създадени са още:

специализиран буквар за ученици в начална степен и съпътстваща книга за учители;
интегрирана езикова подкрепа за ученици от 1-12 клас;
допълнителни материали за езиково подкрепящия учител по математика и по български език и литература
в начална степен.

Всички създадени материали се разпространяват през сайта prepodavame.bg напълно безплатно. Научете повече
и изтеглете материалите тук. 

Снимка: Розалия Мицева, учител от Пловдив, един от първите учители, които тестват материалите за
деца с различен майчин език от проекта "Разбираш ли езика на училището"
Фотограф - Илия Димитров за "Заедно в час"

В България екипът на Danone следва активно принципите за корпоративната социална отговорност
За Danone и отговорността на компанията към здравето и планетата

Danone е глобален лидер, който прилага перспективно мислене, за да отговаря на корпоративната отговорност на
компанията. Преди точно 50 години паметната реч на бившия изпълнителен директор - Антоан Рибу, предизвиква
революционен отзвук сред работодателите. В нея той констатира, че "корпоративната отговорност не свършва до
вратата на фабриката или офиса. Дейностите ѝ влияят върху качеството на живот на всеки гражданин. Имаме само
една планета Земя. Живеем само веднъж". Вдъхновяващата реч, произнесена в Марсилия през 1972 г., призовава
за различен бизнес подход, който да въздейства върху здравето на хората, запазване и обновяване на ресурсите
на планетата и насърчаване на всеобхватния интерес към този начин на живот. Този момент се превръща в
определящ за мисията на Danone в дългосрочен план и бележи раждането на "двойния модел" на управление на
компанията, който съчетава постигането на икономически бизнес успехи със социални ползи за обществото.
Danone продължава да постига целите си, а и дори да ги надхвърля, благодарение на ефикасния си работен
модел.

Kaufland Business Academy стартира през февруари 2023, завършилите я успешно получават 3-месечна
стипендия

Търговската верига Kaufland България стартира иновативен проект, насочен към всички студенти, които искат да
имат успешна кариера в бизнеса.

Първата по рода си практически ориентирана бизнес академия за студенти ще се реализира от ритейлъра в
партньорство с УНСС и е шанс за кариерен старт на всеки, който иска да развие своите първи професионални
умения и да се учи от доказани професионалисти в сектора на бързооборотните стоки.

Заглавие: Danone отбелязва 50 години от емблематичната реч на Антоан Рибу
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В рамките на 3 месеца, от 13.02 до 20.05.2023 г., участниците в Академията ще имат възможността да се запознаят
с различни специалисти от ритейл бизнеса, както и да приложат наученото по време на платен стаж в избран от
тях отдел в Централния офис на Kaufland България.

Съдържанието на обучението е разпределено в 6 тематични модула с общо 15 презентации по актуални за
пазара теми, включително изграждане на идентичност и бранд, позициониране на супербранд, иновации и
инвестиции, планиране на успеха и изграждане на силен екип. На финала на Академията, участниците ще могат да
приложат усвоените знания, като разработят решения на реални бизнес казуси. Най-любознателните ще имат
възможност да се включат и в допълнителни soft skills обучения.

Всички студенти на Академията, които са посетили поне 80% от задължителните 15 академични часа, участвали са
в бизнес казусите и са провели успешно стажа си в Kaufland България, ще получат на края на Академията
стипендия в размер на 1800 лв.

Кандидатстването е отворено до 16.01.2023 г. и се реализира чрез попълване на онлайн формуляр и изпращане
на актуална автобиография. Всички избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю в Kaufland Централен офис.

Kaufland България има годишен оборот от близо 1,7 млрд. лв. и един от най-големите работодатели в страната с
екип от близо 6 500 служители. През 2022 г. компанията разполага с 63 хипермаркета в 35 града. От старта си
през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и регионална икономика и
инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

– Вие сте единственият квалифициран и сертифициран от Canadian Fitness Professionals и Cancer Exercises
Training Institute специалист в България. Какво означава това?

– Първата квалификация е за всички треньори и инструктори в Канада – без този сертификат там не може да се
работи. Вторият е от американски институт, който работи с хора с онкозаболявания – той е за работа с жени с
карцином на млечната жлеза. В момента уча и за сертификат, който покрива 27 онкологични заболявания.

– Значи има специално обучение за треньори, които се занимават с хора с онкозаболявания?

– Обучаваме се как да подходим и говорим с тях. Изучаваме стадиите на болестта, лекарствата, всички видове
операции и интервенции. Държи се тежък изпит.

– С какво се занимава вашата фондация и каква е целта?

– Фондацията е доста млада – регистрирахме я на 1 април. Идеята дойде оттам, че със собствени средства
отворих малко спортно студио, което в момента поема над 30 жени с рак на млечната жлеза. Видях, че мястото е
недостатъчно, а тренировките излизат скъпо. С колегите Искрен Зографски и Стефания Колева седнахме да
решим какво да правим. Целта е да създадем голям фитнес, в който хората с онкологични заболявания да могат
да идват да тренират.

– Това не може ли да се случи в най-близкия обикновен салон при фитнес инструктор или персонален треньор?

– Може, но нека уточня, че има разлика между фитнес инструктора и персонален треньор. Първият посреща
всички хора и им показва как да ползват машините, а вторият персонално тренира определен човек. Всеки може
да тренира, разбира се. Но от собствен опит зная – аз съм бивш пациент на онкологията, исках да тренирам,
отидох на 2-3 места, но притеснението е, че всички те гледат – нямаш коса, носиш перука или тюрбан, чувстваш се
различен. Да не говорим, че хигиената не е такава, каквато трябва да бъде. Имунната система на хора,
провеждащи лъче- или химиотерапия, е крехка. Те имат нужда от драконовски мерки за чистота и най-вече от
хора, които знаят как да възстановят физическата им сила, а у нас няма обучени специалисти.

Онкозаболелите искат да срещат хора със същите проблеми, да са в общност и да не се чувстват изолирани. Целта
ни е да изградим фитнес зала с по-различни услуги като кабинети на кинезитерапевт и психолог – много от
болните отричат, но имат нужда от такъв специалист. За този проблем трябва да се говори, за да не товарим само
близките си.

– Минали сте по този път – кога беше най-трудно?

Заглавие: Ива Филипова, основател на фондация "Рестарт": Спортът е тайното лекарство за борба рака
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– Най-трудно беше приемането на диагнозата, а след това падането на косата и миглите – всичко женско изчезна.
Това попаря много жени – не могат да се справят психологически с това, че губят женствеността си.

– Вашият призив е онкозаболелите да бъдат интегрирани обратно в обществото. Има ли наистина деинтеграция,
след като ракът е заболяване, което в по-голямата част от случаите се лекува, макар и бавно и тежко?

– Зависи от човека. Аз лично се чувствах странна. Всички казваха: "Ще се видим с теб, когато се оправиш." Т. е.
малцина ми подадоха ръка и се опитаха да ме изкарат от дъното – най-вече близки приятели и роднини. Повечето
хора ги е страх да говорят дори за болестта.

– Темата е много деликатна – когато говоря с човек с онкозаболяване, се притеснявам да споделям – моите
проблеми са нищо в сравнение с неговите, не зная как да постъпя…

– Ето това е проблемът. Дръжте се нормално. Споделете проблемите си. Ние усещаме, че другите се притесняват
и това ни кара да се чувстваме различни. Но с течение на времето все повече хора възприемат рака за
заболяване като диабета и др.

– Заплаща ли се спортът при вас и къде могат да ви намерят?

– Студиото "Боди плюс майнд" е в столичния квартал Лозенец. Засега се заплаща. Целта на фондацията е да
разработим услуга, която да се заплаща от здравната каса – както за рехабилитация, кинезитерапия и др.
Нормално е да се дават пари за здраве за спорт след операция. Всеки, който е диагностициран с онкозаболяване,
трябва да влезе в спортна зала.

– Защо?

– Защото спортът ще помогне тялото му да се справи по-лесно с операцията и след това с лечението, което е доста
тежко. Спортуването ще накара хората да станат от дивана, да излязат от депресията и най-важното ще
поддържат тонуса на мускула и няма да позволи самият мускул да атрофира. Защото атрофира ли мускулатурата и
ние сме на дивана, казвам го от личен опит, не можеш да станеш, нямаш енергия. В САЩ и Канада препоръчват да
се запишеш на спорт веднага, след като те диагностицират, без значение кога започва лечението. Спортът
поддържа духа на тялото и ума. Ползите от него са много.

– Центърът ще бъде и за психическо възстановяване. Актрисата Стефания Колева е арттерапевт. Каква е нейната
мотивация и всеки артист ли го може?

– Тя беше до мен, когато се борех с това заболяване, наясно е със симптомите и психологията. Това я провокира
да завърши второ образование. Не всеки артист прави арт терапия, разбира се. Трябва да учи психология в
унивеситета. Стефания е работила с дечица. В моето студио правим няколко сесии рисуване – тя знае как да
провокира жените и на тях им харесва да изразят себе си чрез рисуване. В новия център ще провежда арт терапия
няколко пъти в месеца.

– До края на ноември се събирахте предмети за търг, с парите от които ще бъде открит въпросния център. Кой ви
оказа подкрепа?

– Много хора. Изключително сме благодарни на Столична община и дирекция "Спорт и младежта". Борим се да ни
дадат помещение. Много спортисти и артисти дариха предмети. Сред първите бяха Мария Петрова, Невяна
Владинова, Александър Николов, Тереза Маринова, Елица Василева, Александър Везенков, Румяна Нейкова,
Боряна Калейн, Таня Богомилова, Петър Стойчев, Тервел Пулев, Армен Назарян. Получихме и топка за снукър от
суперзвездата Рони О'Съливан, тениски с автографи от Григор Димитров, Яник Синер, Пабло Кареньо Буста,
Лоренцо Музети. Каузата подкрепят също хора на изкуството.

– Какво ще пожелаете за 3 декември – Деня на хората с увреждане?

– На всички диагностирани и недиагностицирани все още искам да кажа: спортът е превенция за всякакви
болести. Ако не знаете какво да правите, обърнете се към треньор, той ще ви насочи. Спортът е тайното лекарство
за борба с всякакви болести.

Добре е колкото се може повече хора да влязат в спортните зали. Там, където съм работила – в САЩ и Канада,
хората на 80 години са първи в спортните зали – още в 8 часа са там. А тук вървят с бастун. Искам това да се
промени.

Ема Иванова

Спортът помага тялото да се справи по-добре със заболяването и лечението

Заглавие: Служители от "Дънди Прешъс Металс" с доброволческа инициатива в подкрепа на Фондация "За
нашите деца"
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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 Ви, че през месец март тази година, колеги 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" 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 гр. Пловдив.

Както кучето е най-добрият приятел на човека, така и човекът може да бъде на животните. 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 пред Bulgaria ON AIR.

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

Дата: 02.12.2022 16:21
Медия: Ер Нюз

Заглавие: Животните в риск стават приятели на деца в нужда
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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.

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.

"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 Йорданова.

Социализацията в днешно време е предизвикателство. На децата им необходимо време, каза още гостът.

https://www.dnes.bg/ …

От 1-ви до 16-ти декември всички желаещи да се включат, ще могат да донесат закупените от тях продукти и
подаръци на адрес: ул. Александър Малинов, №51, Младост, или да ги изпратят с куриер. Ще има доброволци на
адреса от 11 до 20 часа всеки ден, за да приемат даренията.

Във Facebook страницата на "Запази доброто" са публикувани нужните хранителни продукти за възрастните хора и
желаните подаръци за децата с линк към таблица, в която можете да изберете дете, за което да закупите подарък
и да се запишете в таблицата.

Ръководител на кампанията е Илияна Мирчева, а доброволци са нейни приятели и колеги от университета.
Младежите очакват вашата подкрепа и искреното желание да запазите доброто.

Facebook: https://www.facebook.com/zapazidobroto

Списък с примерни продукти за възрастните https://bit.ly/3DYjYlM

Списък с желанията на децата до Дядо Коледа https://bit.ly/3EQTbu5

Вижте всички от Actualno.com

Още от ДОБРИТЕ НОВИНИ:

Снимка: Интернет

Индустриален клъстер Средногорие в партньорство с община Сaмоков и съвместно с Фондация "Америка за
България" обявяват безплатно обучение по предприемачество по програма "Бизнес Академия за стартиращи
предприемачи"/BASE/

Бизнес Академия за стартиращи предприемачи е успешен проект на Фондация "Америка за България" и се
реализира през последните години в повече от 20 територии на България с партньори като Сдружение
Индустриален клъстер Средногорие, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, Асоциация на

Заглавие: За шеста поредна година "Запази доброто" организира дарителска кампания
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Заглавие: Нова възможност за започване или доразвиване на собствен бизнес предлага "Бизнес Академия за
стартиращи предприемачи" в Самоков
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българските лидери и предприемачи, Тръст за социална алтернатива, "Съвет на жените в бизнеса в България".

Период на провеждане в Самоков е декември 2022- февруари 2023г. Продължителност: 12 седмици, Час: 18:30 ч.

Място на провеждане: конферентна зала, хотел "Арена"

Участниците в "Бизнесакадемия за стартиращи предприемачи" трябва да отговарят на следните критерии:
мотивирани за промяна и готови да придобият или да доразвият своите умения и знания; с желание да стартират
или развият реален бизнес; инициативни, позитивни, гъвкави; готови да отделят време за посещение на курса и
дейностите покрай него.

Срок за регистрация – до 10 декември 2022г. на: https://forms.gle/cGGAfEW8CqzzegeZ9

За допълнителна информация на и-майл адрес: Десислава Чалъмова, d.chalamova@srednogorie.eu,

BASE е 12-седмичен курс, в който се обучава група между 20 и 25 човека със силно желание да стартират или да
доразвият свой собствен бизнес. По време на курса участниците придобиват знания и умения как да построят
основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват
финансите и бизнеса си. Курсът съдържа: Теоретична част, предоставена по достъпен начин; Решаване на
практични казуси; работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

В рамките на курса участниците съставят бизнес план на своята идея, с който участват във финално състезание за
най-добър бизнес план, a победителите получават малък грант, с който да стартират идеята си.

Целта е: Да създаде благоприятна среда за устойчиво икономическо развитие на Самоков и региона; Да насърчи
хора от региона да стартират или доразвият свой собствен бизнес; Да трансформира общностите, като ги овласти с
бизнес умения и представи пред тях възможностите, които регионът дава за развитие на предприемачеството.

Стремежът е: Самоков и региона да бъдат по-привлекателно място за живот, като започнат да се предлагат по-
качествени продукти и услуги и такива, които липсват в региона; хората да бъдат финансово независими и
устойчиви; всеки да може да реализира предприемаческата си идея; да се сформира предприемаческа общност,
която да си взаимопомага и да се взаимостимулира.

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

Заглавие: Реновиран Център за социална рехабилитация и интеграция в Ловеч помага месечно на около 60
души с увреждания 
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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. 

Д-р Петър Янков от Българско дружество за защита на птиците в интервю за Агенция "Фокус".
Кои са най-често срещаните птици в градовете?
В градовете птичата фауна е твърде обеднена в сравнение с природните места. Птиците, които най-често
виждаме, са полудивите гълъби, в морските и някои от по-големите градове доста често градски жител е гларусът
или жълтокраката чайка. За съжаление, все по-малко стават домашните врабчета, намаляват лястовиците. Тук
няма да споменавам птиците, които са свързани със зелените участъци в селищата, защото те са същите, които са
в дивата природа. В градовете са ги привлекли тези наподобяващи на дива природа паркове, такива примери са
славеят, косът, синигерите. 
През последните десетилетия в нашите градове навлизат бързолетите. До преди 20-30-40 години много от тях,
главно алпийският бързолет, но имаше колони и черен бързолет, които се срещаха в дивата природа. За тези 40
години почти целите им популации вече започнаха да се размножават в селищата, за добро или лошо за тях,
защото при санирането на сградите бяха унищожени нещата, където тези птици се размножават.
Какви са най-честите опасности за тях?
Отговорът е много прост. Човекът е причината. Той е и причината те да се срещат покрай нас, но за съжаление, с
много от действията си ги ограничаваме или правим невъзможен техния живот в селищата. Различни са начините,
по които става това. Врабчето, например, изчезва заради намаляването на насекомите в селищата. Знаем, че все
повече се използват различни химикали и дрги химически вещества и по тази причина намаляват насекомите.
Лястовиците ни напускат заради това, че хигиената, особено в градовете, се повишава и няма толкова мухи, а в
селата, където до преди 30 години се отглеждаха масово домашни животни и имаше много мухи и лястовици, това
вече не може да се каже. При бързолетите проблем са, както казах, активните човешки дейности, свързани с
подобряване на условията за живот, като санирането, но ако те бяха направени с малко повече мисъл за
природата и по-добрата градска среда, можеше да бъдат спестени унищожаването на някои от колониите на
бързолетите. Най-сериозните заплахи за дивите птици в селищата са използването на химически препарати и
някои дейности на човека, свързани с намаляване на местата, където те гнездят. 
Как можем да им помогнем да оцелеят през зимата?
Д-р Петър Янков: Най-важното, което може да направи човек и което може да направи всеки от нас, е да не ги
безпокоим, когато намерим гнездо или място, където те се опитват да отгледат потомство. Тоест да признаем
тяхното право на живот с нас. Специално през зимата за някои видове птици, особено ако зимата е многоснежна
и много студена, можем да направим изкуствено подхранване. БДЗП има на сайта си много ценни указания как
всеки от нас може да направи това. Трябва да се прави с мисъл - не бива да прекаляваме, тоест не бива да
слагаме храна, когато зимата е мека и птиците могат да си намерят храна в парковете или около сградите. Ако не
безпокоим птиците и не създаваме проблеми за тях в дивата природа, тях ще ги има и в селищата. В дивата
природа проблемите са много повече, отколкото в селищата и много по-тежки за дивите птици. 
Разкажете повече за мисията "Земя под закрила"?
БДЗП от много години работи по ясно определени приоритети, тъй като в България има около 430 вида птици. Ние
определихме ясно кои са най-важните видове птици. Това са преди всичко тези, които са най-силно застрашени да
изчезнат от лицето на Земята. Сред тези видове са именно тези птици, които са във фокуса на дарителската
кампания за набиране средства за тяхното спасяване. Това са царският орел, една птица, която е напът да
изчезне от лицето на Земята, ловният сокол, който е в сериозна заплаха от изчезване, защото намалява
навсякъде. Целта е закупуване на най-ценните за тези птици земи, например там, където има колонии на
лалугери, който също е застрашен вид да изчезне от лицето на Земята. Включен е в "Червената книга". Така че
покрай птиците опазваме и други живи същества, като в случая лалугерът. Закупуването на по принцип тези
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нетолкова ценни за земеделието земи, но изключително ценни за застрашените видове и така ние им даваме
шанс да оцелеят и в бъдеще. Хубаво е, че това се прави като надграждане на успешната дейност на БДЗП през
последните десетилетия. Когато създадохме Дружеството, в България гнездеха около 6 двойки царски орли, в
момента те са почти 50. За тези години с огромни усилия с помощта на много големи проекти, финансирани по
линия на ЕС, ние успяхме да закрепим положението на тази птица, но все още има много какво да се направи. С
тази кампания ние искаме да направим следващата стъпка за тяхната сигурност.
Теодора ПАТРОНОВА 

Те бяха представени пред журито за избор на победител

Най-голяма е конкуренцията при проектите в категорията за здравословно и балансирано хранене, където до
финал са допуснати 68 проекта, 62 са свързаните с опазване на околната среда, 17 са посветени на активното
движение и спорта и 9 на грижата за домашните любимци и бездомните животни

Състезателките от волейболен клуб "Марица Пловдив" Ивелина Монова, Добрина Христоскова и Мария
Кривошийска за първи път участват в журито на конкурса, което ще излъчи шампион сред финалистите при
училищата и детските градини при изключително силна конкуренция.

"За нас беше голямо и интересно предизвикателство от оценявани да влезем в ролята на оценяващи и да поемем
отговорността да излъчим шампион в една трудна надпревара, където всеки от проектите е изключителен, защото
в него се усеща емоцията и енергията на децата, които са го създали. Но, както при всяко състезание и тук не
може без победители и победени и ние, с помощта на колегите от журито, които имат повече опит, успяхме да
надмогнем емоциите и да дадем обективна оценка на всеки от участниците. Това, което за нас беше най-
вълнуващо е усещането, че в конкурс като този всяко участвало дете вече е победител, защото е научило нещо
повече и е допринесло за своето и нашето по-здраво, по-зелено и по-добро бъдеще" – коментира Ивелина Монова
от ВК "Марица".

Заедно с националните ни шампионки в журито участваха Ваня Кастрева, началник на РУО София, която винаги
дава правилните насоки как програмата да става все по-добра за децата и да върви напред, Благовеста Борчева,
представител на МОН, партньор от самото начало на програмата в България, Нели Стайкова от НСОРБ, Настенка
Ненова, представител на Община Бургас, които тази година бяха най-активни с участие на най-много детски
градини и Мария Тодорова от Нестле България, участник в журито от първия конкурс на "Нестле за по-здрави деца"
до днес.

"Възможността да сме близо до децата и да съучастваме, дори с една малка частица, в това да стават по-здрави,
по-загрижени за бъдещето и по-уверени в себе си е невероятно зареждаща. Лично благодаря на нашите
партньори и на всички участници - училища и детски градини, които вдъхват живот на инициативата "Нестле за по-
здрави деца" и въпреки натоварената учебна програма, успяват да дадат допълнителна стойност във
възпитанието на децата с нашата програма. Само тази учебна година над 16 000 деца научиха повече за
балансираното хранене, убедиха се на практика, че да са активни е не само здравословно, но и забавно и
разбраха колко е важно да се грижат за здравето на планетата, макар да не го усещат физически в момента. Тази
година оценяваме не само инициативи и проведени уроци в клас, но и тематични проекти, направени от децата и
това дава още по-силен заряд на конкурса." каза Нели Ангелова, мениджър Комуникации Нестле Югоизточен
пазар.

На 9-ти декември ще станат ясни победителите след днешното силно и емоционално представяне на
финалистите за учебна 2021-2022 година в конкурса "Нестле за по-здрави деца", които са разработили
разнообразни и иновативни проекти в 4 основни категории: балансирано и здравословно хранене, грижа и
опазване на околната среда, активен начин на живот и движение и грижа планетата, а също и за домашните
любимци и бездомни животни.

Основно училище "Христо Никифоров" от гр. Ловеч

272 ученика в зависимост от възрастта си разработват различни по тема и сложност проекти.

По-големите са изготвили цялостен интерактивен обучителен проект, включващ интересни визуално и текстово
оформени брошури "Здравословен начин на живот", които са раздали на по-малките ученици и сами са им
разказали за ползата от разнообразното хранене и здравословния живот в поредица от открити уроци.

Направили са плакати на тема "Полезни и вредни храни" и "Моята любима рецепта" като сами са приготвили
здравословна закуска, която са споделили със съучениците си.

По-малките са посетили Виртуалния музей на водата в Ловеч и са направили изложба с макети и рисунки за
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важността да опазваме чисти водните басейни.

Сами са организирали спортен празник и състезания, проведени по иновативен начин със специално изработени
от учениците "активни карти". На пикник сред природата, с приготвяне на любими ястия вкъщи и споделени в
училище, дигитални плакати с любима храна и игра "Моят ресторант", децата са научили колко е важно да се
споделя храната.

Изложба с плакати, посветени на домашните любимци и на бездомните животни, са дали знания за това как и
защо да се полагат грижи за животните. Почистване на района на училището, засаждане на дървета, изработване
на кашони и практически игри за разделно събиране на боклуци, плакати да запознаване с жизненоважната роля
на пчелите за живота на Земята, изработване на еко календар, представяне на изложба за популяризиране на
темата "Устойчивост" са сред другите проекти, изработени от учениците.

Средно училище "Братя Петър и Иван Каназиреви" - гр. Разлог

77 ученици от различни паралелки са изработили красиво оцветени "чинии на здравето", създали са свои авторски
кутии за обяд, измислили са здравословни рецепти, които са приготвили сами на място в училище. В специален
проект "Пазители на Майката Природа" учениците са комбинирали ползата от движението с обучение по правилно
събиране на отпадъци като са организирали спортни игри, свързани с разпознаването на различните видове
отпадъци, правилното им изхвърляне, рециклиране или компостиране. Пъстри картини на тема "Избери водата",
изработване на маски с домашни любимци и уроци за грижите към тях, са сред проектите реализирани от
учениците на възраст между 7 и 12 години.

75 ОУ "Тодор Каблешков" – гр. София

Училището е рекордьор за с най-много включили се деца – 412. Учителите са работили заедно с тях върху всички
модули от програмата. Изготвили са табла с информация за полезните за здравето храни на базата на брошури,
споделили са любими рецепти, разпознавали са продукти от хранителната пирамида и са изготвили примерни
седмични менюта. Организирали са йога класове, спортен празник с разнообразие от щафетни игри, футбол,
народна топка, федербал, волейбол, ластик. Чрез игрови подход децата са провели урок за семейните ценности и
значението на храната като източник на здраве и начин за сплотяване на семейството. Изготвили са собствени
списъци за примерни забавления с домашните любимци и съвети как да се отнасят към бездомните животни.
Провели са урок и игри за отпадъците, разделното събиране и рециклиране, и ролята на водата за живота на
планетата.

Обединено училище "Христо Ботев" в с. Росен, община Созопол

48 деца са се включили в изработване на проекти с оригинални идеи за здравословна храна – приготвяне, рисунки,
табла, хранителна пирамида, кутии за обяд, здравословно меню, здравословна чиния. В час по математика са
сметнали порциите си и как трябва да ги контролират. Реализирали са проекти на тема "Кръговрат на водата" –
есета, картинки, практически упражнения. На спортен празник с мото "Спортувам, уча и се забавлявам" са се
включили в голямо разнообразие от спортни активности, народни танци и игри. Проектът "Споделяй храната
вкъщи и в училище" включва споделянето на здравословен обяд в столовата. Провели са състезание за най-
забавни игри с домашните любимци, засадили са дръвчета в двора на училището и са направили поредица от
информационни табла за опазване на природата, които са закачени в коридорите на сградата.

Основно училище "Христо Ботев" - гр. Стамболийски

С участието на 76 ученика са създадени разнообразни проекти, сред които собствена чиния за обяд с рисунки,
макет на чешма, който говори за ползите от водата, масова дискусия на тема правилно събиране на отпадъците и
как да пазим природата, съпроводена от макет на тема "Да запазим нашата планета здрава", организирали са
спортен празник с разнообразни активности за всички ученици.

Детска градина "Звънче" от Лом

В 85 деца са участвали в беседа с медицинско лице за полезните храни, в игра "Пазарска чанта", апликиране и
моделиране, научили са стихчета, гатанки и песни за полезността на зеленчуците, които са изпълнили на
специална музикално – артистична програма, включваща още рисуване на плодове и игра "Познай по вкуса".
Правили са туршия със сезонни зеленчуци и пикник в двора – всички тези проекти насочени към това да научат
малчуганите колко е важно здравословното и балансирано хранене. Чрез апликации за водата, поливане на
цветята в детската градина, оцветяване, беседи и игра с "Царицата на водата", са научили колко е важна водата.
Спортни игри в салона, зумба танци с треньор, спортно-подготвителни, тренировка с детски фитнес уреди,
състезателни игри на открито в двора са се провели в детската градина. Заедно с родителите децата са били на
разходка с домашния любимец и после в градината са разказвали за преживяното. Чрез игра "Събирай разделно"
с кашони, предоставени от Община Лом и отпадъчни материали от различен произход, беседа, рисунки на
зелената планета, игра за събиране на отпадъци на двора децата вече са научили много как да пазят околната
среда.

Детска градина "Коледарче" от Бургас



194 деца заедно с преподавателите са приготвяли от киселото мляко – айран, а след това са консумирали с
усмивка, приготвяли са плодова салата заедно с родителите, които са били на гости в градината. Отбелязали са
световния ден на водата чрез игри, апликации, мини театър, посещение на АКВЕ КАЛИДЕ и запознаване с
лечебните сили на водата. Всички са участвали в щафетни игри за обща активност, включващи и засаждане на
борове и елхи в двора на градината, както и малки семенца на дървета, които проследяват как поникват и редовно
се грижат за отглеждането им. Правили са макети с призиви за пазене на планетата и природата. Провели са игра
за разделно събиране на отпадъци и табло с рисунки. Събрали са капачки от бутилки за даряване и направа на
пано. Взели са участие в карнавално шествие с костюми от рециклирани материали.

Детска градина "Калина" – гр. Трявна

Всички 103 деца от градината са играли "Да нахраним Зайко здравословно", приготвяли са сами здравословна
храна, подредили са табло със здравословните храни, подготвили са есенен пазар и са произвели туршия.
Спортни игри в двора и разходка в Балкана до пещера, заедно с участие в "Нестле за Живей Активно" по време на
конкурса сред общините, са дейностите насочени към формиране на желанието на децата да водят активен начин
на живот. Разделно събиране на отпадъци, пъзели, игри са проведени за повишаване на екологичната култура.

Частна детска градина "Бобче Топче" от София

За първи път в конкурса "Нестле за по-здрави деца" участват частни училища и детски градини, и имат
представителство на финала. Участват с 90 деца по дейности, насочени към здравословно хранене и устойчивост.
Посетили са "Близката ферма" – садили са зеленчуци, играли са, рисували са, хапвали са зеленчуци от био
градината. След това са направили зеленчукова градина в двора на своята детска градина. Посетили са Музея на
пчелата и са правили свещи от пчелен восък. Приготвили са сами домашна лимонада и са научили витамините в
съставките й. Провели са беседа със специалист по хранене. Отбелязали са Деня на динята – учили са за ползите
й, хапвали са, изработвали са фигури и плодови шишчета. Организирали са "Ден на Малкия готвач" – приготвяйки
рецепти изцяло със здравословни продукти. Провели са дискусии за отпадъците, замърсителите, рециклирането,
а след това са направили табло със стикери на замърсители и как да рециклират и събират разделно отпадъци.
Изработили са крафт проект от рециклирани материали, почиствали са заедно, събирали са капачки и са
направили хранилки за птици от рециклирани материали.

Детска градина № 68 "Патиланско царство" – гр. Стара Загора

Участват с всички 90 деца, които са моделирали, оцветявали и апликирали любимата им здравословна храна.
Децата сами са приготвили своя любим здравословен сандвич. Оцветявали са различни прибори за хранене на
масата и сами са сервирали обяда си. Апликации за водата, рисунки, игри, образователни уроци, които да ги
научат да ценят водните ресурси и колко са важни те. Състезателни игри и танци са ги държали активни и в
градината. Разказали са за домашните си любимци и са имали урок как да се отнасяме към тях. Направили са с
общи усилия табло с послания "Повече природа около нас", играли са на правилно разделно събиране на
отпадъци, а също са създавали макет "Зелената планета. "

Повече за инициативата:

Програмата "Нестле за по-здрави деца" обединява усилията на компанията и тези на родители, учители и
образователни институции, за да осигурят по-добро и здравословно бъдеще за българските деца.
Образователната програма има за цел да насърчи балансираното хранене, активният и устойчив начин на живот
при децата на възраст между 3 и 12 години чрез интересни, интерактивни и занимателни уроци, специално
подготвени спрямо възрастта на децата. Програмата стартира през 2012 г. и се осъществява с подкрепата на
Министерство на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, редица национални
експерти по хранене и спорт и неправителствени организации. През 2013 г. като добра практика в сферата на
образователните програми за балансирано хранене и физическа активност в Европа, "Нестле за по-здрави деца" в
България става част от Европейския проект EPHE (EPODE For The Promotion Of Health Inequalities), финансиран от
Европейската комисия. През 2018 година Програмата разширява своя обхват и влиза в учебните заведения в
цялата страна, за да подобри хранителните и двигателните навици на българските деца, в рамките й се провежда
конкурс сред училищата, а година по-късно и сред детските градини, който оценява най-активните сред тях. През
учебната 2021-2022 г. програмата е надградена като е включен нов модул "Устойчивост", насочен към изграждане
на разбирането у децата колко е важно и защо трябва да се грижат за планетата. До този момент,
образователното съдържание на "Нестле за по-здрави деца" е достигнало до над 70 000 деца в детски градини и
училища в цялата страна.

Заглавие: "С усилие към звездите" – новите перспективи за младите таланти

Дата: 05.12.2022 10:35
Медия: Българско национално радио
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За четвърта поредна година фондация "Културни перспективи" дава възможност на младите таланти в България в
пет области в изкуството, като предоставя възможност за кандидатстване за национална стипендия "С усилие към
звездите". Националната стипендия "С усилие към звездите" е изградена като инструмент за растеж и развитие на
млади таланти. Подкрепата, която всеки стипендиант получава в рамките на едногодишния цикъл, се развива в
няколко направления – работа с ментор, осигуряване на бюджет, който покрива разходите за творчески проект,
участие в годишен тематичен пърформанс в рамките на фестивала "Culturama".

Един от организаторите на събитията Елица Христова разказва повече в "Нашият ден":

Откриване на талантите

"Благодаря на БНР (наш медиен партньор), че за четвърта година ни подкрепя в откриването на млади таланти.
Не е лесно да се открие талант – нужни са много работа и усилие. Има много талантливи млади хора у нас. Въпрос
на желание е да ги открием."

Предишните издания

"Първото ни издание беше особено силно. Имаше много кандидатури. Имахме максимална подкрепа от наши
приятели партньори и успяхме да стигнем до максимален брой млади хора. В някои категории имаше повече от 1
стипендиант. Тогава ментори бяха Недко Солаков, Красимира Стоянова, Галина Борисова, Явор Гърдев, Георги
Господинов. Тези ментори работиха много отдадено през цялата година. Всички стипендианти бяха представени в
рамките на фестивала "Culturama". Менторите продължават да работят с младите таланти и след това.
Следващите години бяха малко по-трудни заради пандемията – но ние се гордеем, че успяхме да продължим.
Винаги, каквото и да се случи, ние ще имаме избрани талантливи хора, те ще бъдат представени пред публика,
ще участват в нашия ежегоден фестивал. Търсим следващите таланти."

Условия за участие

"Две условия има – таван на възрастта (до 30-годишна възраст), като няма долна граница, и изискването да са
български граждани – те могат да живеят в чужбина, да се развиват другаде, но искаме да помогнем на български
граждани. Най-важното условие обаче е да намерим ярки творци. Да бъде ярка личност, ярък творец с
различен поглед. Може да бъде още в началото на пътя си – да не е много изявен, нито пък известен. Но трябва
да се отличава от останалите и да има добър поглед как би искал да се развива напред. Има много млади хора,
които притежават огромен талант, но нямат виждане за своето развитие напред. Идеята на стипендията е да им
помогнем за това – да открием нови перспективи пред тези артисти. Ярки, различни, вдъхновени хора със смели
решения, смели мечти и емоции – това са хора, които ни трябват."

Начин на кандидатстване

"Тази година е още по-подобрен начинът, по който се кандидатства. Това се случва изцяло онлайн през
платформата "Culturama". Така хора от цяла България могат много лесно да подадат своите документи и да се
представят по най-добрия начин."

Направления

"Няколко са направленията – визуални изкуства, литература, музика, танц, театър и пърформанс. От тази
година има и направление дигитални изкуства – за първа година има стипендия в тази категория. Новото време
и новите условия, в които творят артистите вече, и всички таланти в тази област ни провокираха да направим и
такава стипендия. Т.е. вече са 6 направления."

Ментори и таланти

"Недко Солаков, Красимира Стоянова, Галина Борисова, Явор Гърдев, Георги Господинов – все имена, високо
стоящи в българската и световната култура. Правдолюб Иванов и Капка Кацарова също са били наши ментори.
Тази година е малко по-различно. Решихме първо да излъчим стипендиантите и след това да намерим най-
подходящите за тях ментори. Във фокуса сега са нашите степендианти, а не менторите."

Елица Христова подчерта, че се обръща внимание на самия артист – какъв е творецът и какъв е неговият
потенциал. До 25 декември може да се кандидатства на платформата "Culturama.art".

Чуйте повече подробности от звуковия файл.

Снимки – "Culturama"

Заглавие: Над 1500 деца взеха активно участие в създаването на 154 проекта в 4 основни категории в конкурса
"Нестле за по-здрави деца"
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Състезателките от волейболен клуб "Марица Пловдив" Ивелина Монова, Добрина Христоскова и Мария
Кривошийска за първи път участват в журито на конкурса, което ще излъчи шампион сред финалистите при
училищата и детските градини при изключително силна конкуренция.

"За нас беше голямо и интересно предизвикателство от оценявани да влезем в ролята на оценяващи и да
поемем отговорността да излъчим шампион в една трудна надпревара, където всеки от проектите е
изключителен, защото в него се усеща емоцията и енергията на децата, които са го създали. Но, както при
всяко състезание и тук не може без победители и победени и ние, с помощта на колегите от журито, които
имат повече опит, успяхме да надмогнем емоциите и да дадем обективна оценка на всеки от участниците.
Това, което за нас беше най-вълнуващо е усещането, че в конкурс като този всяко участвало дете вече е
победител, защото е научило нещо повече и е допринесло за своето и нашето по-здраво, по-зелено и по-
добро бъдеще" – коментира Ивелина Монова от ВК "Марица".

Заедно с националните ни шампионки в журито участваха Ваня Кастрева, началник на РУО София, която винаги
дава правилните насоки как програмата да става все по-добра за децата и да върви напред, Благовеста Борчева,
представител на МОН, партньор от самото начало на програмата в България, Нели Стайкова от НСОРБ, Настенка
Ненова, представител на Община Бургас, които тази година бяха най-активни с участие на най-много детски
градини и Мария Тодорова от Нестле България, участник в журито от първия конкурс на "Нестле за по-здрави
деца" до днес.

"Възможността да сме близо до децата и да съучастваме, дори с една малка частица, в това да стават по-
здрави, по-загрижени за бъдещето и по-уверени в себе си е невероятно зареждаща. Лично благодаря на
нашите партньори и на всички участници - училища и детски градини, които вдъхват живот на
инициативата "Нестле за по-здрави деца" и въпреки натоварената учебна програма, успяват да дадат
допълнителна стойност във възпитанието на децата с нашата програма. Само тази учебна година над 16
000 деца научиха повече за балансираното хранене, убедиха се на практика, че да са активни е не само
здравословно, но и забавно и разбраха колко е важно да се грижат за здравето на планетата, макар да не го
усещат физически в момента. Тази година оценяваме не само инициативи и проведени уроци в клас, но и
тематични проекти, направени от децата и това дава още по-силен заряд на конкурса." каза Нели Ангелова,
мениджър Комуникации Нестле Югоизточен пазар.

На 9-ти декември ще станат ясни победителите след днешното силно и емоционално представяне на финалистите
за учебна 2021-2022 година в конкурса "Нестле за по-здрави деца", които са разработили разнообразни и
иновативни проекти в 4 основни категории: балансирано и здравословно хранене, грижа и опазване на околната
среда, активен начин на живот и движение и грижа планетата, а също и за домашните любимци и бездомни
животни.

Основно училище "Христо Никифоров" от гр. Ловеч

272 ученика в зависимост от възрастта си разработват различни по тема и сложност проекти.

По-големите са изготвили цялостен интерактивен обучителен проект, включващ интересни визуално и текстово
оформени брошури "Здравословен начин на живот", които са раздали на по-малките ученици и сами са им
разказали за ползата от разнообразното хранене и здравословния живот в поредица от открити уроци.

Направили са плакати на тема "Полезни и вредни храни" и "Моята любима рецепта" като сами са приготвили
здравословна закуска, която са споделили със съучениците си.

По-малките са посетили Виртуалния музей на водата в Ловеч и са направили изложба с макети и рисунки за
важността да опазваме чисти водните басейни.

Сами са организирали спортен празник и състезания, проведени по иновативен начин със специално изработени
от учениците "активни карти". На пикник сред природата, с приготвяне на любими ястия вкъщи и споделени в
училище, дигитални плакати с любима храна и игра "Моят ресторант", децата са научили колко е важно да се
споделя храната.

Изложба с плакати, посветени на домашните любимци и на бездомните животни, са дали знания за това как и
защо да се полагат грижи за животните. Почистване на района на училището, засаждане на дървета, изработване
на кашони и практически игри за разделно събиране на боклуци, плакати да запознаване с жизненоважната роля
на пчелите за живота на Земята, изработване на еко календар, представяне на изложба за популяризиране на
темата "Устойчивост" са сред другите проекти, изработени от учениците.

Средно училище "Братя Петър и Иван Каназиреви" - гр. Разлог

77 ученици от различни паралелки са изработили красиво оцветени "чинии на здравето", създали са свои авторски
кутии за обяд, измислили са здравословни рецепти, които са приготвили сами на място в училище. В специален
проект "Пазители на Майката Природа" учениците са комбинирали ползата от движението с обучение по правилно
събиране на отпадъци като са организирали спортни игри, свързани с разпознаването на различните видове



отпадъци, правилното им изхвърляне, рециклиране или компостиране. Пъстри картини на тема "Избери водата",
изработване на маски с домашни любимци и уроци за грижите към тях, са сред проектите реализирани от
учениците на възраст между 7 и 12 години.

75 ОУ "Тодор Каблешков" – гр. София

Училището е рекордьор за с най-много включили се деца – 412. Учителите са работили заедно с тях върху всички
модули от програмата. Изготвили са табла с информация за полезните за здравето храни на базата на брошури,
споделили са любими рецепти, разпознавали са продукти от хранителната пирамида и са изготвили примерни
седмични менюта. Организирали са йога класове, спортен празник с разнообразие от щафетни игри, футбол,
народна топка, федербал, волейбол, ластик. Чрез игрови подход децата са провели урок за семейните ценности и
значението на храната като източник на здраве и начин за сплотяване на семейството. Изготвили са собствени
списъци за примерни забавления с домашните любимци и съвети как да се отнасят към бездомните животни.
Провели са урок и игри за отпадъците, разделното събиране и рециклиране, и ролята на водата за живота на
планетата.

Обединено училище "Христо Ботев" в с. Росен, община Созопол

48 деца са се включили в изработване на проекти с оригинални идеи за здравословна храна – приготвяне, рисунки,
табла, хранителна пирамида, кутии за обяд, здравословно меню, здравословна чиния. В час по математика са
сметнали порциите си и как трябва да ги контролират. Реализирали са проекти на тема "Кръговрат на водата" –
есета, картинки, практически упражнения. На спортен празник с мото "Спортувам, уча и се забавлявам" са се
включили в голямо разнообразие от спортни активности, народни танци и игри. Проектът "Споделяй храната
вкъщи и в училище" включва споделянето на здравословен обяд в столовата. Провели са състезание за най-
забавни игри с домашните любимци, засадили са дръвчета в двора на училището и са направили поредица от
информационни табла за опазване на природата, които са закачени в коридорите на сградата.

Основно училище "Христо Ботев" - гр. Стамболийски

С участието на 76 ученика са създадени разнообразни проекти, сред които собствена чиния за обяд с рисунки,
макет на чешма, който говори за ползите от водата, масова дискусия на тема правилно събиране на отпадъците и
как да пазим природата, съпроводена от макет на тема "Да запазим нашата планета здрава", организирали са
спортен празник с разнообразни активности за всички ученици.

Детска градина "Звънче" от Лом"

В 85 деца са участвали в беседа с медицинско лице за полезните храни, в игра "Пазарска чанта", апликиране и
моделиране, научили са стихчета, гатанки и песни за полезността на зеленчуците, които са изпълнили на
специална музикално – артистична програма, включваща още рисуване на плодове и игра "Познай по вкуса".
Правили са туршия със сезонни зеленчуци и пикник в двора – всички тези проекти насочени към това да научат
малчуганите колко е важно здравословното и балансирано хранене. Чрез апликации за водата, поливане на
цветята в детската градина, оцветяване, беседи и игра с "Царицата на водата", са научили колко е важна водата.
Спортни игри в салона, зумба танци с треньор, спортно-подготвителни, тренировка с детски фитнес уреди,
състезателни игри на открито в двора са се провели в детската градина. Заедно с родителите децата са били на
разходка с домашния любимец и после в градината са разказвали за преживяното. Чрез игра "Събирай разделно"
с кашони, предоставени от Община Лом и отпадъчни материали от различен произход, беседа, рисунки на
зелената планета, игра за събиране на отпадъци на двора децата вече са научили много как да пазят околната
среда.

Детска градина "Коледарче" от Бургас

194 деца заедно с преподавателите са приготвяли от киселото мляко – айран, а след това са консумирали с
усмивка, приготвяли са плодова салата заедно с родителите, които са били на гости в градината. Отбелязали са
световния ден на водата чрез игри, апликации, мини театър, посещение на АКВЕ КАЛИДЕ и запознаване с
лечебните сили на водата. Всички са участвали в щафетни игри за обща активност, включващи и засаждане на
борове и елхи в двора на градината, както и малки семенца на дървета, които проследяват как поникват и редовно
се грижат за отглеждането им. Правили са макети с призиви за пазене на планетата и природата. Провели са игра
за разделно събиране на отпадъци и табло с рисунки. Събрали са капачки от бутилки за даряване и направа на
пано. Взели са участие в карнавално шествие с костюми от рециклирани материали.

Детска градина "Калина" – гр. Трявна

Всички 103 деца от градината са играли "Да нахраним Зайко здравословно", приготвяли са сами здравословна
храна, подредили са табло със здравословните храни, подготвили са есенен пазар и са произвели туршия.
Спортни игри в двора и разходка в Балкана до пещера, заедно с участие в "Нестле за Живей Активно" по време на
конкурса сред общините, са дейностите насочени към формиране на желанието на децата да водят активен начин
на живот. Разделно събиране на отпадъци, пъзели, игри са проведени за повишаване на екологичната култура.

Частна детска градина "Бобче Топче" от София

За първи път в конкурса "Нестле за по-здрави деца" участват частни училища и детски градини, и имат



представителство на финала. Участват с 90 деца по дейности, насочени към здравословно хранене и устойчивост.
Посетили са "Близката ферма" – садили са зеленчуци, играли са, рисували са, хапвали са зеленчуци от био
градината. След това са направили зеленчукова градина в двора на своята детска градина. Посетили са Музея на
пчелата и са правили свещи от пчелен восък. Приготвили са сами домашна лимонада и са научили витамините в
съставките й. Провели са беседа със специалист по хранене. Отбелязали са Деня на динята – учили са за ползите
й, хапвали са, изработвали са фигури и плодови шишчета. Организирали са "Ден на Малкия готвач" – приготвяйки
рецепти изцяло със здравословни продукти. Провели са дискусии за отпадъците, замърсителите, рециклирането,
а след това са направили табло със стикери на замърсители и как да рециклират и събират разделно отпадъци.
Изработили са крафт проект от рециклирани материали, почиствали са заедно, събирали са капачки и са
направили хранилки за птици от рециклирани материали.

Детска градина № 68 "Патиланско царство" – гр. Стара Загора

Участват с всички 90 деца, които са моделирали, оцветявали и апликирали любимата им здравословна храна.
Децата сами са приготвили своя любим здравословен сандвич. Оцветявали са различни прибори за хранене на
масата и сами са сервирали обяда си. Апликации за водата, рисунки, игри, образователни уроци, които да ги
научат да ценят водните ресурси и колко са важни те. Състезателни игри и танци са ги държали активни и в
градината. Разказали са за домашните си любимци и са имали урок как да се отнасяме към тях. Направили са с
общи усилия табло с послания "Повече природа около нас", играли са на правилно разделно събиране на
отпадъци, а също са създавали макет "Зелената планета. "

Вижте всички от Actualno.com

София, 5 декември 2022 г. - Деца на загинали и пострадали при изпълнение на служебните си задължения
полицаи по традиция ще получат подаръци от Технополис и Практикер, като част от ежегодната съвместна
благотворителна инициатива на Министерство на вътрешните работи и Видеолукс Холдинг, собственик на двете
вериги магазини.

В навечерието на коледните празници 74 деца от цялата страна ще получат от Технополис, Практикер и партньори
карти "Подарък" за покупка на стоки от Технополис на стойност 1200 лв. за всяко дете. На специално събитие на
03.12.2022 г. г-н Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на Видеолукс Холдинг, предаде подаръците
за децата на г-н Иван Демерджиев, служебен вицепремиер по обществен ред и сигурност и министър на
вътрешните работи, а куриерите на МВР ще се погрижат те да достигнат до адреса на всяко дете в страната.

"Тази година фирмата успя да събере по 1200 лв. за всяко дете в такава ситуация. Това е един знак на подкрепа от
наша страна. Помня години, в които бяха над 120 - 140 дечица в такова положение. Хубавото е, че тази година
цифрата е много по-ниска," каза г-н Белчев при предаването на подаръците.

Технополис участва ежегодно в националната благотворителна кампания, която се провежда за 19-та поредна
година. От 2014 г., след придобиването й от "Видеолукс Холдинг", веригата за дома и градината Практикер също се
присъедини към благотворителната инициатива.

През 2022 г. в кампанията се включиха много партньори на Технополис и Практикер, с чиято помощ са осигурени
средствата за подпомагане на пострадалите семейства. В дарителската акция участват: Интер Керамик Трейдинг,
Цептер България, Фактор ТиСи, Аквасто, Електролукс, Тедан България, Филипс ДиЕй, СЕБ Груп, Сони България,
Майстор Шулц, Вокс Профиле България, Макена, Марио 10, Бултекс 99, Кодкий Текнолоджис, Айнхел България,
Ауто Батери Трейд, Би Джи Ар Груп, Джи Би Ем, Дженерал Дистрибюшън, Асбис България, Елдоминвест, Ес и Кей,
Декотекс, Хидро Терм, Витумбилд, Нитек, Аквафор Дистрибюшън, Доли, Василиас Интернешънъл, Онпартс, Гама
Електроникс, Медиа Трейд, Елкотех-Синхрон, Либхер, Инфотел 2000, Макс Про Партнер, Профили БГ, Аринор,
Висота, Кера Вижън, Конкурент, Ресто 5, Асса Аблой Опънинг Солюшън, И Ен Джи Трейд, Стиди, Вива, МАК М.и
А.Каленови, Протех, Лорка, Импас 56, Прометей, Екзотика, Грипс ПеВеЦе, Енигма Фойерверк, Микросис, Геосим,
Анна 2003, Новита Прим, Ареон България, Таймтрон България, Хоум Декор, Куверт, Моби, Кас Трейд, Знаме БГ,
Маран 2000, Артпласт, Виста – Матей Пейков, Логос Трейд, Нова Декор, Тони Бад, Домео, Ником Груп, Деворекс,
Елба, Топлотрейд, А Те Ге.

Заглавие: Деца на загинали и пострадали полицаи получават подаръци от Технополис и Практикер
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44 610 лева събраха досега ротарианците в Дупница за ремонт и оборудване на Детско отделение в Общинската
болница, информира техният президент Илиана Вакъвчиева. Каузата бе акцент в традиционния коледен бал,
който премина под надслов "Да дарим здраве на децата".

На събитието присъстваха зам.-областният управител Валентина Караганова, председателят на Общински съвет
Дупница Костадин Костадинов, както и общински съветници от града. Гости на Ротари клуб Дупница бяха също и
паст Дистрикт гуверньор г-н Борислав Къдреков, Дистриктния ковчежник г-жа Снежка Илиева, както и приятели от
ротарианските клубове в Самоков, Кюстендил, Горна баня София, Златоград, Велико Търново, Куманово.
Събитието събра повече от повече от 180 души от различни сфери на бизнеса, които се включиха в традиционната
томбола с награди, осигурени от клуба, както и благотворителен търг на старинни предмети и прозведения на
изкуството, някои дарени от съпричастни гости и приятeли, за набиране на средствата за реализиране на каузата.
Световният шампион по кик-бокс Алисия Сусанина, от Дупница беше гост на бала и дари боксовите ръкавици, с
които е извоювала шампионската титла за благотворителния търг. От името на Ротари клуб Дупница, президентът
на клуба Илияна Вакъвчиева връчи на Алисия плакет за признателност за това, че прославя Дупница по целия
свят и ѝ пожела здраве и още много спортни постижения. Тъй като представител от Детско отделение не успя да
присъства на събитието, в емоционална жива видео връзка на голям екран се включи дежурният лекар в
отделението д-р Валя Николова. Тя докосна сърцата на гостите като им разказа за премеждията, пред които са
изправени при ежедневната си работа. Тя сподели, че за съжаленеи отделението през повечето време е пълно и
персоналът лекува деца, както от Дупница, така и от съседните общини. Д-р Нилоколова изрази надежда, че
усилията, които полага Ротари клуб Дупница да дадат резултат, за да могат пациентите да са в по-приятна
атмосфера и лекувани с по-нова и модерна апаратура.

Гостите на благотворителното тържество аплодираха прекрасните изпълнения на децата от Клуба по флейта към
ОУ "Св. Климент Охридски"с ръководител Августина Георгиева, прекрасните Дара Драганова, Иванина Панайотова
и Ангела Драгомирова от Школа по изкуства "Арт поп" с ръководител Таня Камбурова, момичетата от ПТС при
Народно читалище "Зора 1858" гр. Дупница с ръководител Дилиана Диканска и Денс машийн с ръководител
Александър Димитров. Водещата на събитието и гост-изпълнител Владислава нагорещи страстите с изкусни
фолкорни изпълнения и шокира гостите, когато засвири на гайда прекрасни български песни. Благодарение на
щедрите дарения на присъстващите и направените преводи по банковата сметка на клуба, до този момент беше
събрана чистата сума от 44 610 лв. От името на Ротари клуб Дупница, президентът Илияна Вакъвчиева благодари
на всички гости на събитието за проявената щедрост и съпричастността към каузата. Събирането на средства за
ремонт и оборудване на Детско отделение продължава. Дарения се приемат на банковата сметка на клуба:
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Най-голяма е конкуренцията при проектите в категорията за здравословно и балансирано хранене, където до
финал са допуснати 68 проекта, 62 са свързаните с опазване на околната среда, 17 са посветени на активното
движение и спорта и 9 на грижата за домашните любимци и бездомните животни

Състезателките от волейболен клуб "Марица Пловдив" Ивелина Монова, Добрина Христоскова и Мария
Кривошийска за първи път участват в журито на конкурса, което ще излъчи шампион сред финалистите при
училищата и детските градини при изключително силна конкуренция.

"За нас беше голямо и интересно предизвикателство от оценявани да влезем в ролята на оценяващи и да поемем
отговорността да излъчим шампион в една трудна надпревара, където всеки от проектите е изключителен, защото
в него се усеща емоцията и енергията на децата, които са го създали. Но, както при всяко състезание и тук не
може без победители и победени и ние, с помощта на колегите от журито, които имат повече опит, успяхме да
надмогнем емоциите и да дадем обективна оценка на всеки от участниците. Това, което за нас беше най-
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Заглавие: Над 1500 деца взеха активно участие в създаването на 154 проекта в 4 основни категории, с които
училищата и детските градини финалисти в конкурса "Нестле за по-здрави деца" се представиха пред журито
за избор на победител
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вълнуващо е усещането, че в конкурс като този всяко участвало дете вече е победител, защото е научило нещо
повече и е допринесло за своето и нашето по-здраво, по-зелено и по-добро бъдеще" – коментира Ивелина Монова
от ВК "Марица".

Заедно с националните ни шампионки в журито участваха Ваня Кастрева, началник на РУО София, която винаги
дава правилните насоки как програмата да става все по-добра за децата и да върви напред, Благовеста Борчева,
представител на МОН, партньор от самото начало на програмата в България, Нели Стайкова от НСОРБ, Настенка
Ненова, представител на Община Бургас, които тази година бяха най-активни с участие на най-много детски
градини и Мария Тодорова от Нестле България, участник в журито от първия конкурс на "Нестле за по-здрави деца"
до днес.

"Възможността да сме близо до децата и да съучастваме, дори с една малка частица, в това да стават по-здрави,
по-загрижени за бъдещето и по-уверени в себе си е невероятно зареждаща. Лично благодаря на нашите
партньори и на всички участници - училища и детски градини, които вдъхват живот на инициативата "Нестле за по-
здрави деца" и въпреки натоварената учебна програма, успяват да дадат допълнителна стойност във
възпитанието на децата с нашата програма. Само тази учебна година над 16 000 деца научиха повече за
балансираното хранене, убедиха се на практика, че да са активни е не само здравословно, но и забавно и
разбраха колко е важно да се грижат за здравето на планетата, макар да не го усещат физически в момента. Тази
година оценяваме не само инициативи и проведени уроци в клас, но и тематични проекти, направени от децата и
това дава още по-силен заряд на конкурса." каза Нели Ангелова, мениджър Комуникации Нестле Югоизточен
пазар.

На 9-ти декември ще станат ясни победителите след днешното силно и емоционално представяне на финалистите
за учебна 2021-2022 година в конкурса "Нестле за по-здрави деца", които са разработили разнообразни и
иновативни проекти в 4 основни категории: балансирано и здравословно хранене, грижа и опазване на околната
среда, активен начин на живот и движение и грижа планетата, а също и за домашните любимци и бездомни
животни.

Основно училище "Христо Никифоров" от гр. Ловеч

272 ученика в зависимост от възрастта си разработват различни по тема и сложност проекти.

По-големите са изготвили цялостен интерактивен обучителен проект, включващ интересни визуално и текстово
оформени брошури "Здравословен начин на живот", които са раздали на по-малките ученици и сами са им
разказали за ползата от разнообразното хранене и здравословния живот в поредица от открити уроци.

Направили са плакати на тема "Полезни и вредни храни" и "Моята любима рецепта" като сами са приготвили
здравословна закуска, която са споделили със съучениците си.

По-малките са посетили Виртуалния музей на водата в Ловеч и са направили изложба с макети и рисунки за
важността да опазваме чисти водните басейни.

Сами са организирали спортен празник и състезания, проведени по иновативен начин със специално изработени
от учениците "активни карти". На пикник сред природата, с приготвяне на любими ястия вкъщи и споделени в
училище, дигитални плакати с любима храна и игра "Моят ресторант", децата са научили колко е важно да се
споделя храната.

Изложба с плакати, посветени на домашните любимци и на бездомните животни, са дали знания за това как и
защо да се полагат грижи за животните. Почистване на района на училището, засаждане на дървета, изработване
на кашони и практически игри за разделно събиране на боклуци, плакати да запознаване с жизненоважната роля
на пчелите за живота на Земята, изработване на еко календар, представяне на изложба за популяризиране на
темата "Устойчивост" са сред другите проекти, изработени от учениците.

Средно училище "Братя Петър и Иван Каназиреви" - гр. Разлог

77 ученици от различни паралелки са изработили красиво оцветени "чинии на здравето", създали са свои авторски
кутии за обяд, измислили са здравословни рецепти, които са приготвили сами на място в училище. В специален
проект "Пазители на Майката Природа" учениците са комбинирали ползата от движението с обучение по правилно
събиране на отпадъци като са организирали спортни игри, свързани с разпознаването на различните видове
отпадъци, правилното им изхвърляне, рециклиране или компостиране. Пъстри картини на тема "Избери водата",
изработване на маски с домашни любимци и уроци за грижите към тях, са сред проектите реализирани от
учениците на възраст между 7 и 12 години.

75 ОУ "Тодор Каблешков" – гр. София

Училището е рекордьор за с най-много включили се деца – 412. Учителите са работили заедно с тях върху всички
модули от програмата. Изготвили са табла с информация за полезните за здравето храни на базата на брошури,
споделили са любими рецепти, разпознавали са продукти от хранителната пирамида и са изготвили примерни
седмични менюта. Организирали са йога класове, спортен празник с разнообразие от щафетни игри, футбол,
народна топка, федербал, волейбол, ластик. Чрез игрови подход децата са провели урок за семейните ценности и
значението на храната като източник на здраве и начин за сплотяване на семейството. Изготвили са собствени



списъци за примерни забавления с домашните любимци и съвети как да се отнасят към бездомните животни.
Провели са урок и игри за отпадъците, разделното събиране и рециклиране, и ролята на водата за живота на
планетата.

Обединено училище "Христо Ботев" в с. Росен, община Созопол

48 деца са се включили в изработване на проекти с оригинални идеи за здравословна храна – приготвяне, рисунки,
табла, хранителна пирамида, кутии за обяд, здравословно меню, здравословна чиния. В час по математика са
сметнали порциите си и как трябва да ги контролират. Реализирали са проекти на тема "Кръговрат на водата" –
есета, картинки, практически упражнения. На спортен празник с мото "Спортувам, уча и се забавлявам" са се
включили в голямо разнообразие от спортни активности, народни танци и игри. Проектът "Споделяй храната
вкъщи и в училище" включва споделянето на здравословен обяд в столовата. Провели са състезание за най-
забавни игри с домашните любимци, засадили са дръвчета в двора на училището и са направили поредица от
информационни табла за опазване на природата, които са закачени в коридорите на сградата.

Основно училище "Христо Ботев" - гр. Стамболийски

С участието на 76 ученика са създадени разнообразни проекти, сред които собствена чиния за обяд с рисунки,
макет на чешма, който говори за ползите от водата, масова дискусия на тема правилно събиране на отпадъците и
как да пазим природата, съпроводена от макет на тема "Да запазим нашата планета здрава", организирали са
спортен празник с разнообразни активности за всички ученици.

Детска градина "Звънче" от Лом"

В 85 деца са участвали в беседа с медицинско лице за полезните храни, в игра "Пазарска чанта", апликиране и
моделиране, научили са стихчета, гатанки и песни за полезността на зеленчуците, които са изпълнили на
специална музикално – артистична програма, включваща още рисуване на плодове и игра "Познай по вкуса".
Правили са туршия със сезонни зеленчуци и пикник в двора – всички тези проекти насочени към това да научат
малчуганите колко е важно здравословното и балансирано хранене. Чрез апликации за водата, поливане на
цветята в детската градина, оцветяване, беседи и игра с "Царицата на водата", са научили колко е важна водата.
Спортни игри в салона, зумба танци с треньор, спортно-подготвителни, тренировка с детски фитнес уреди,
състезателни игри на открито в двора са се провели в детската градина. Заедно с родителите децата са били на
разходка с домашния любимец и после в градината са разказвали за преживяното. Чрез игра "Събирай разделно"
с кашони, предоставени от Община Лом и отпадъчни материали от различен произход, беседа, рисунки на
зелената планета, игра за събиране на отпадъци на двора децата вече са научили много как да пазят околната
среда.

Детска градина "Коледарче" от Бургас

194 деца заедно с преподавателите са приготвяли от киселото мляко – айран, а след това са консумирали с
усмивка, приготвяли са плодова салата заедно с родителите, които са били на гости в градината. Отбелязали са
световния ден на водата чрез игри, апликации, мини театър, посещение на АКВЕ КАЛИДЕ и запознаване с
лечебните сили на водата. Всички са участвали в щафетни игри за обща активност, включващи и засаждане на
борове и елхи в двора на градината, както и малки семенца на дървета, които проследяват как поникват и редовно
се грижат за отглеждането им. Правили са макети с призиви за пазене на планетата и природата. Провели са игра
за разделно събиране на отпадъци и табло с рисунки. Събрали са капачки от бутилки за даряване и направа на
пано. Взели са участие в карнавално шествие с костюми от рециклирани материали.

Детска градина "Калина" – гр. Трявна

Всички 103 деца от градината са играли "Да нахраним Зайко здравословно", приготвяли са сами здравословна
храна, подредили са табло със здравословните храни, подготвили са есенен пазар и са произвели туршия.
Спортни игри в двора и разходка в Балкана до пещера, заедно с участие в "Нестле за Живей Активно" по време на
конкурса сред общините, са дейностите насочени към формиране на желанието на децата да водят активен начин
на живот. Разделно събиране на отпадъци, пъзели, игри са проведени за повишаване на екологичната култура.

Частна детска градина "Бобче Топче" от София

За първи път в конкурса "Нестле за по-здрави деца" участват частни училища и детски градини, и имат
представителство на финала. Участват с 90 деца по дейности, насочени към здравословно хранене и устойчивост.
Посетили са "Близката ферма" – садили са зеленчуци, играли са, рисували са, хапвали са зеленчуци от био
градината. След това са направили зеленчукова градина в двора на своята детска градина. Посетили са Музея на
пчелата и са правили свещи от пчелен восък. Приготвили са сами домашна лимонада и са научили витамините в
съставките й. Провели са беседа със специалист по хранене. Отбелязали са Деня на динята – учили са за ползите
й, хапвали са, изработвали са фигури и плодови шишчета. Организирали са "Ден на Малкия готвач" – приготвяйки
рецепти изцяло със здравословни продукти. Провели са дискусии за отпадъците, замърсителите, рециклирането,
а след това са направили табло със стикери на замърсители и как да рециклират и събират разделно отпадъци.
Изработили са крафт проект от рециклирани материали, почиствали са заедно, събирали са капачки и са
направили хранилки за птици от рециклирани материали.



Детска градина № 68 "Патиланско царство" – гр. Стара Загора

Участват с всички 90 деца, които са моделирали, оцветявали и апликирали любимата им здравословна храна.
Децата сами са приготвили своя любим здравословен сандвич. Оцветявали са различни прибори за хранене на
масата и сами са сервирали обяда си. Апликации за водата, рисунки, игри, образователни уроци, които да ги
научат да ценят водните ресурси и колко са важни те. Състезателни игри и танци са ги държали активни и в
градината. Разказали са за домашните си любимци и са имали урок как да се отнасяме към тях. Направили са с
общи усилия табло с послания "Повече природа около нас", играли са на правилно разделно събиране на
отпадъци, а също са създавали макет "Зелената планета. "

Повече за инициативата:

Програмата "Нестле за по-здрави деца" обединява усилията на компанията и тези на родители, учители и
образователни институции, за да осигурят по-добро и здравословно бъдеще за българските деца.
Образователната програма има за цел да насърчи балансираното хранене, активният и устойчив начин на живот
при децата на възраст между 3 и 12 години чрез интересни, интерактивни и занимателни уроци, специално
подготвени спрямо възрастта на децата. Програмата стартира през 2012 г. и се осъществява с подкрепата на
Министерство на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, редица национални
експерти по хранене и спорт и неправителствени организации. През 2013 г. като добра практика в сферата на
образователните програми за балансирано хранене и физическа активност в Европа, "Нестле за по-здрави деца" в
България става част от Европейския проект EPHE (EPODE For The Promotion Of Health Inequalities), финансиран от
Европейската комисия. През 2018 година Програмата разширява своя обхват и влиза в учебните заведения в
цялата страна, за да подобри хранителните и двигателните навици на българските деца, в рамките й се провежда
конкурс сред училищата, а година по-късно и сред детските градини, който оценява най-активните сред тях. През
учебната 2021-2022 г. програмата е надградена като е включен нов модул "Устойчивост", насочен към изграждане
на разбирането у децата колко е важно и защо трябва да се грижат за планетата. До този момент,
образователното съдържание на "Нестле за по-здрави деца" е достигнало до над 70 000 деца в детски градини и
училища в цялата страна.

Между 5 и 18 декември в София ще се проведе седемнадесетото издание на общностния ЛГБТИ фестивал Sofia
LGBTI Community Fest. Фестът е организиран от фондация "Билитис" и има за цел да даде гласност на
преживяванията на ЛГБТИ общността в България. Това е най-старото събитие, което се провежда регулярно от
2004 г. насам и е посветено на теми, свързани с ЛГБТИ общността. Това разказа в интервю за БТА Лилия Драгоева,
изпълнителен директор на фондация "Билитис".

Целта винаги е била да събира хора от общността. Това е фестивал от общността за общността. Тоест ние всяка
година каним хората от общността да дадат своите предложения за теми, събития и ги подкрепяме да ги
реализират. Това е един фестивал, изцяло продукт на креативността и на енергията на хората от общността,
обясни Драгоева.

Тя отбеляза, че тази година мотото на феста е "Куиър без граници". Отминава година, която, за съжаление, беше
белязана от събития отвъд това, на което сме свикнали обичайно, като война, конфликти и разнообразни
делителни линии, които се явяват в нашите общества. Затова с тази тема искаме да съберем хората отново и да
говорим за разрушаващите разделители идеи, разказа Драгоева.

Тя посочи, че в рамките на феста са предвидени 13 събития, като всяко едно от тях цели да създаде платформа за
общуване, информиране, подкрепа и за забавление на хората от общността.

Тази година ключовите събития са поетична работилница за социална промяна - "Поетилница", уъркшоп за
изразяване на гражданска позиция чрез визуални материали, изложба, посветена на протестите, които започнаха
по-рано тази година в Иран - "Жена. Живот. Свобода", отбеляза Драгоева. По думите ѝ "черешката на тортата" е
"Драг бал", който ще се проведе на 18 декември вечерта. С него ще бъде закрит и фестивалът, отбеляза тя.

Проблемите пред общността

Драгоева разказа, че проблемите, с които се свързват хората от общността, са многообразни. На първо място това
е обществената нагласа, която в последните години според нея не върви към прогрес, а към регрес. От токсичните
дискусии за ратификацията на Истанбулската конвенция насам започна да деградира още повече общественият
дебат, тази омраза, която се лее в общественото пространство, включително и от хора на високи или публични
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позиции, заяви тя.

По думите ѝ това създава трудна среда, с която човек се сблъсква всекидневно - отхвърляне, неприемане в
семейството, в училище, университета, на работното място.

Тази нагласа, която се създаде, думи като "джендър", която се превърна в популярна обида, са неща, с които
хората трябва да се сблъскват ежедневно и да преодоляват тези трудности, изтъкна тя.

Драгоева обясни, че по време на подобни събития като феста, хората търсят разбиране и подкрепа от други хора
от общността. Това е един начин, по който хората могат да бъдат себе си, да общуват с други, които разпознават
техните трудности, добави тя.

Фестивалът е отворен за всеки, който се вълнува от тези теми и иска да присъства, каза още Драгоева.

За фондация "Билитис"

"Билитис" съществува от 2004 г. като група за подкрепа на бисексуални жени и лесбийки. С течение на времето
организацията се утвърждава и в момента е една от лидерските организации в тази сфера, със своя екип, който е
с представители на ЛГБТИ общностите. Фондацията се занимава с разнообразни дейности от проучвания през
застъпничество за промяна на политики, сред които въвеждане в Наказателния кодекс на престъпленията от
омраза на основата на сексуалната ориентация и полова идентичност, създаване на процедура, която да улеснява
смяната на личните документи на хора от общността, узаконяване на семействата на ЛГБТИ хората, разказа още
Драгоева.

/ЛРМ/

ЛГБТИ общността ежедневно става жертва на език на омразата, каза във втория ден на Международната
конференция "STOP HATE SPEECH" Лилия Драгоева от Фондация "Билитис". Форумът започна вчера в София.
След думите идват и делата. Езикът на омразата може да доведе до престъпления от омраза, нападки и дори
убийства, каза Драгоева. 
Тя напомни случая с Боян Станков - Расате, който е подсъдим за нахлуването му в офиса на фондацията. Това е
знак към обществото, че ако набиеш някаква група хора, няма да ти се случи нищо, каза Драгоева. 

Програмата на Huawei Seeds for the Future демонстрира ангажираността на компанията чрез наука, технологии и
образование значително да насърчава развитието на технологиите и дигиталната трансформация в България.

На 05 декември в Китайския културен център, Huawei Technologies Bulgaria отличи български студенти, които
взеха участие тази година в обучителната програмата Seeds for the Future. Това е водеща световна програма за
корпоративна социална отговорност, която предоставя на студентите възможността да натрупат ценен опит в
сферата на световния бизнес. Seeds for the future предоставя възможности за обогатяване на дигиталните умения,
придобиване на лидерски такива и културен обмен със студенти от целия свят, които ще им бъдат от полза в
бъдещето им кариерно развитие.

Гости на събитието бяха г-н Тери Ли, генерален мениджър на Huawei Technologies България, г-жа Андреана
Атанасова, председател на Алианса за технологии и иновации (АТИ), г-жа Карина Ангелиева от фондация
"Дигитална България" и г-н Хонг Хай, директор на китайския културен център. Те пожелаха успех на младите
участници в програмата Seeds for the Future, като в речта си г-н Тери Ли подчерта, че българските студенти са
били и продължават да бъдат на първите места по развитие в инфoрмационните и комуникационни технологии.

"Дигиталните умения са една от най-значимите области в образователния сектор, а професионалното им ниво
отваря врати към много възможности и сбъдване на много мечти. В Huawei вярваме, че в интелигентното
общество на бъдещето, цифровата свързаност ще се превърне в една от най-важните инфраструктури в живота
ни. Работим, за да може цифровизацията да достигне всеки аспект от живота ни в бъдеще. А бъдещето не е утре,
вдругиден или след няколко години. Бъдещето е сега и то седи пред мен. Всички вие, които тази година
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отделихте време за нашата обучителна програма, вие сте в основата на дигиталното бъдеще на България." , каза
пред студентите генералният мениджър на Хуауей Технолоджис България.

Г-жа Андреана Атанасова, председател на АТИ, отбеляза: "Цифровите технологии са част от нашето ежедневие.
Те са в ключов фактор за цифровата трансформация, която повишава ефективността на икономиката и
подобрява жизнената среда."

Пред отличените студенти г-жа Карина Ангелиева разказа как да се сдобият с иновативни и предприемачески
умения, които да им бъдат от полза в бъдещето им кариерно развитие. Тя подчерта, че е важно да се учи и да се
надграждат знанията през целия живот, включително познанията в областта на ползването и развитието на
дигитални технологии и приложения в полза на цялото общество – за възрастните хора, за уязвимите хора, за
мечтателите и за иноваторите. "Приложенията на дигитализацията трябва да се усетят от всички нас в борбата с
промените в климата, с увеличаване на енергийната ефективност, в увеличаване на сигурността на храните и
много други, между които и по-добро здраве и качество на живот."

Отличените студенти по програмата Seeds For the Future са възпитаници на университети от цялата страна –
Варненски икономически университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии,
Софийски университет "Св. Климент Охридски", Технически университет – София, Русенски университет "Ангел
Кънчев", Университет по национално и световно стопанство (УНСС), Медицински университет във Варна, Нов
български университет.

По време на събитието, като част от културния обмен и запознаване с китайската култура, беше демонстрирана
автентична китайска чаена церемония от Каролин Канледжиан, ученичка в 10 клас в ЧОУ "Евлоги и Христо
Георгиеви", както и мастър клас по калиграфия.

Ключовата мисия на Huawei е да обогати човешкия живот чрез комуникация. За да осигури взаимосвързаност,
компанията твърдо вярва, че науката, технологиите и образованието могат значително да насърчат развитието на
обществото и да допринесат за развитието на България.

И тази година Асоциация "Голям брат, Голяма сестра – България" отбеляза Международния ден на доброволеца,
като изрази благодарност към всички млади хора, които неотлъчно подкрепят каузите й и отлъчи най-заслужилите
доброволци в няколко категории. 
Събитието се проведе във Wunderbær – Hills Beer Bar & Shop, гр. Пловдив, като бе предшествано от номинации за
доброволец на годината, в които младите хора имаха възможност да гласуват в 2 категории – Най-активен
доброволец на Асоциацията за 2022 г. и Най-вдъхновяващ доброволец. По време на церемонията бяха връчени по
две награди в категория – Награда на доброволците и Награда на Асоциацията. Бе връчена и Награда за цялостен
принос към Асоциацията. 
В категорията Най-активен доброволец на Асоциацията за 2022 г., Награда на доброволците бе отличен Ангел
Митков, студент по право в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и един от двамата Български младежки
делегати към ООН за 2021/2022 г. Награда на Асоциацията за Най-активен доброволец получи Светла-Екатерина
Лазова, възпитаник на Хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Пловдив.
Доброволците избраха отново Ангел Митков за Най-вдъхновяващ доброволец на организацията, а Наградата на
Асоциацията в същата категория получи Димитър Фердинандов – един от дългодишните доброволци на "Голям
брат, Голяма сестра – България", който по настоящем е студент по аерокосмическо инженерство в Университета в
Бирмингам. 
Лена Карналова – Изпълнителен директор на Асоциацията, връчи Наградата за цялостен принос към
организацията на Ивана Вълчинова – един от първите доброволци на организацията още от основаването й през
2006 г. Ивана изминава дълъг път през Асоциацията като ментор в програмата "Голям брат, Голяма сестра",
психолог, консултант на двойките в менторската програма, като до ден днешен остава един от най-верните й
съмишленици, колега и радетел за доброволчество.
Асоциация "Голям брат, Голяма сестра – България" благодари на всички доброволци, които правят мисията й
възможна през годините! 

Заглавие: Асоциация "Голям брат, Голяма сестра – България" награди най-активните си доброволци по случай
5-и декември – Международния ден на доброволеца
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Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Фондация апелира: Държавата да възстанови изхранването на бежанците
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"България винаги е проявявала силата на гражданското си общество в критични исторически моменти.
Многократно е приемала и помагала на бежанци и малцинства и е записвала името си със златни букви в
историята на Европа.

Искаме да вярваме, че и днес като нация имаме силата да постъпваме морално и достойно с хора в беда,
търсещи нашата помощ.

В настоящия момент част от украинските бежанци в България имат истинска нужда от вашата подкрепа -
като мъже и жени, поели отговорността за държавното управление".

Така започват своето отворено писмо до Служебното правителство дамите от Фондация "Три жени" (Десислава
Олованова, Сибина Григорова и Кръстина Стефанова), в което апелират управляващите да не оставят украинските
бежанци в държавните бази без храна и топлина за празниците.

Според фондацията в тези бази са останали само най-уязвимите групи - хора без материална възможност, със
специални нужди, инвалиди, трудноподвижни, в тежко здравословно състояние и многодетни майки. Базите се
намират на по 30 км от населени места.

С решение на Министерски съвет от 15.11 държавата от войната в Украйна. "Намираме това поредно спиране на
хуманитарната програма за неуместно и неадекватно", се казва в писмото.

Ето и останала част от него:

"Фондация "Три жени", както още много доброволци и организации от цялата страна, полагаме всевъзможни и
безвъзмездни усилия по набиране на средства и снабдяване на бежанците с неща от първа необходимост –
храна, топли дрехи и одеяла. Обръщаме внимание, че летните бази, в които те са настанени, не са
пригодени за зимно обитаване. Местната власт организира временни решения за някои от базите. Във
Варненска област доставката на храна е предвидена от областната управа, но само до 23.12.

Нима ще оставим хората на Бъдни вечер и Коледа без храна?

Ние вярваме, че власт и гражданско общество трябва да действаме заедно и че помощта към хората, бягащи
от войната, не може да бъде оставена единствено в ръцете на неправителствения сектор и гражданите.

Призоваваме служебното правителство на Република България да преразгледа решенията си. Морален и
служебен дълг на правителството е днес да не прекъсва дългата традиция България и нейният народ да
бъдат непреходен пример за гостоприемство, човечност и безкористна помощ за страдащите".

Писмото е подписано от Десислава Олованова, Кръстина Стефанова, Сибина Григорова, София Коен, Десислава
Векилска, Лилия Цачева, Кристина Деспотова.

Вижте всички от Actualno.com

Още от ОБЩЕСТВО:

В Златоград врати отвори коледно селце, изградено от къщички за празничен базар. Във всяка от тях ще бъде
оставена кутия за дарение, съобщава кметът на Златоград Мирослав Янчев. Събраните средства ще бъдат дарени
на 6-годишния Александър Илиев. Момченцето е с двустранна невросензорна загуба на слуха. Родителите му
разбират за проблема, когато детето е на около година и половина. През 2019 година са му поставени кохлеарни
импланти, които стимулират слуховия нерв с електрически импулси. След поставянето им започва
специализирана речева и слухова рехабилитация. В Златоград няма такива специалисти и семейството пътува до
рехабилитационен център за деца със слухово-речеви проблеми в София, където остават една седмица. Децата
като Алекс първо се учат да чуват звуците. Звуковото възприятие е различно от това, на което са свикнали
нормално чуващите. Ежемесечно семейството пътува до град София за настройване на процесорите и
рехабилитация. Всяка седмица Алекс посещава и слухово-речеви рехабилитатор в град Стара Загора. Сумата,
която е необходима за индивидуална рехабилитация на Алекс всеки месец, е около 500 лева. Янчев призовава
всички от региона да се включат в благотворителната кампания и заедно да помогнат за по-добро детство и живот
на малкия Алекс. 

Заглавие: Златоград се обединява в помощ на малкия Александър
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Заглавие: Обявиха победителите в конкурса Иновативно предприятие на годината 2022 - 08.12.2022
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На 7 декември т. г. на официална церемония в рамките на 18-тия Национален иновационен форум, организиран
от Фондация "Приложни изследвания и комуникации" под егидата на Президента на Р. България, бяха връчени
наградите в националния конкурс "Иновативно предприятие на годината 2022".

Нови големи успехи записаха изключителните деца на специалната русенска фондация "Александър Русев" - този
път на турнир за млади състезатели със специални потребности в столицата. Треньорът и... 

Как да подкрепим учениците с различен майчин език да учат уверено в училище? Разговор с Борислава Донева
от фондация "Заедно в час" и организатор на онлайн дискусия, фокусирана върху проблемите на децата,
които говорят на различен майчин език от българския.

Регионалната библиотека в Благоевград спечели финансиране по проект на Министерството на културата,
който ще позволи да се обогати библиотечният фонд с нови книги. Какви книги четат благоевградчани –
интервю с Камелия Ангелова, главен библиотекар. 
8 декември като празник на духа – разговор на Марияна Попова с Йордан Гошев, заместник-ректор
"Информационно обслужване, медии и кариерно развитие" в ЮЗУ "Неофит Рилски". 
За лова като наследена страст и усещане за свобода – гост в студиото Елена Ташкова. 
Европейски гид: Ще остане ли България изолирана от Шенгенското пространство? Разговор с Асим Асемов,
евродепутат от ГЕРБ/ЕНП. 

В последно време светът е изпълнен с насилие и чувството за сигурност все повече ни напуска. Каква е ролята на
институциите, за да подсигури сигурността ни, какви са собствените ни отговорности, за да не изпадаме в риск или
да не рискуваме живота на другите? По тези и други въпроси разговарят Радостина Якимова, директор на
Фондация "Общество и сигурност", и Александър Куманов от Фондация "Четиридесет и две".
През 2012 година Радостина започва да работи като ръководител "Проекти" към Синдикална федерация на
служителите на МВР – т. нар. протестиращ синдикат. В рамките на спечелен проект за намаляване на стреса сред
служителите се организират 20 фокус групи в цялата страна, а отговорите са потресаващи.
"Още тогава се говореше за политическите назначения, за несигурността в системата, за "чадъри", за
сринатия имидж на институцията. И понеже всичко водеше към това, че МВР трябва да се промени цялостно
и устойчиво, една година по-късно направихме визия за това как да се проведе необходимата реформа. Взе се
решение, че този процес трябва да бъде воден от неправителствена организация, защото законът за МВР
изрично упоменава, че синдикатът няма право да коментира и да се намесва в управлението на
министерството. Поканихме неправителствени организации с подходящата експертиза, но всички
отказаха. Спасението се оказа в ръцете на давещите се и синдикалната федерация реши да създаде
неправителствена организация "Общество и сигурност", разказва Радостина. 
Фондацията още се двоуми как точно да определи дефиницията на думата "сигурност" и какво точно върши МВР.
Интерпретацията ѝ е, че МВР предлага услуга. Услугата сигурност. Ако институциите, които управляват сигурността,
не работят, хората не могат да се развиват, не могат да създават общности. А тъй като живеем в изключително
несигурна държава, в която институциите са абдикирали, национална черта е да се оправяш сам. 

Дата: 08.12.2022 10:11
Медия: Industry Info

Заглавие: Малките герои на фондация "Александър Русев" с нови големи успехи
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Дата: 08.12.2022 06:00
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: КЛЮЧ Unplugged: сигурността на обществото

Дата: 07.12.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://utroruse.com/article/883147/
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101747745/sabudi-dena-na-8-dekemvri-2022g-s-maria-blagoeva
https://www.ngobg.info/bg/news/127470-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-unplugged-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE.html


Услугата сигурност, предоставяна от МВР, струва на държавата милиард и половина лв. Данните от Евростат към
2020 година сочат, че България има 419 полицаи на 100 000 население. Статистиката се увеличава от служителите
на Гранична полиция, които наброяват 8000. Все още съществува и униформената бюрокрация – хора, които имат
полицейски правомощия, но изпълняват административна длъжност. Към момента щатната бройка в МВР е 49
500. 

"Първото необходимо условие за една правилна реформа е да имаш отговорни политици, които да осъзнаят,
че вътрешната сигурност и обществен ред са държавна политика и независимо кой е на власт, се изготвя
една програма на това ведомство и всяко правителство я следва. Задължително условие е да се попитат
служителите на МВР, които са и граждани с права и задължения, какво им пречи, какво им липсва, как биха
подобрили работата си", казва Радостина. 
През последните години са инициирани множество срещи между служители и управляващи, регионални форуми,
национални дебати, срещи с кандидати за депутати и др., на които се представя визия за устойчива реформа за
МВР. По време на срещите има съгласие от страна на политиците, но в действителност нищо не следва. Пари за
реформа също няма. В момента бюджетът покрива базовите разходи, дори униформите са дефицитни и
неподходящи. 
"Ние сме наясно, че има гнили ябълки в системата на МВР, както ги има във всяка институция. Въпросът е как
се изчиства сама системата и доколко има филтър още на ниво вход, който не допуска тези хора да
работят в нея. Тези дни извадих информацията за щата на дирекция "Вътрешна сигурност", която трябва
да се занимава именно с проблемите вътре в системата. Оказа се, че има около 200 позиции, от които 30%
са вакантни. Отделно няма хора на качествено ниво, които отговарят за психичното здраве, защото една
голяма част от корупцията в системата се случва вследствие на стрес и натоварване. А няма хора, тъй
като служителите в Институт за психично здраве и развитие са към 120", подчертава Радостина. 
Според нея трябва да има промени и в политиката по подбор и кариерно развитие на полицаи. Не само да се
обсъдят специфичните физически критерии, които трябва да покрият отделните полове, но и кандидатите да са
образовани и грамотни хора, които познават нормативите и знаят как да боравят с тях. 
За да се осъществи промяната, важен е и народът. Според фондацията обратната връзка от гражданите е много
полезна, защото все още се учи в движение. Иска също те да разберат, че в системата има много хора, които искат
реформа, да не се генерализират негативите, да бъдат по-критични, да разберат, че са от една и съща страна на
барикадата. 
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.

Този петък - 9 декември, от 18:30 ч. в клуб КЕВА, фондация Emprove ще представи първия тираж на комплекта
карти "Пробуждане между редовете".

Колодата представлява умалена версия на 30-те вълнуващи истории и илюстрации от изложбата със същото име,
която по-рано тази година хвърли светлина върху преживяванията на жени, преминали през емоционално или
физическо насилие. Освен естетическа и колекционерска стойност, картите имат и терапевтични ползи, като към
комплекта са описани различни видове игри и задачи за себеопознаване, вдъхновение, увереност и кураж.

ОЩЕ ОТ GRAZIA: ТЕЗИ ПОПУЛЯРНИ МЪЖЕ ИМА КАКВО ДА ВИ КАЖАТ

На събитието са добре дошли всички почитатели на българското изкуство и поддръжници на каузата на Emprove.
Първите 60 човека ще получат като индивидуален подарък една от картите със специално послание. Входът ще
бъде свободен, а 1 лев от всяка консумация ще бъде дарение за дейността на фондацията. В духа на
предстоящите празници, членовете на фондацията препоръчват картите "Пробуждане между редовете" като
прекрасна идея за коледен подарък с кауза.

Посетителите ще имат възможността да опитат специално създадения за повода коктейл Ранобудна, а за
допълнително настроение ще се погрижи акустичното live изпълнение на победителката в "Гласът на България" от
2018г. - Ния Петрова NIYA.

Колодата карти събира въздействащо изобразително изкуство, родено от истории за женската сила и

Заглавие: Коледната благотворителна акция на Emprove заслужава внимание
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трансформирано през субективния поглед на артиста.

Още за актуалните проекти на Emprove може да откриете в официалната им Facebook страница и онлайн на
emproveproject.eu.

Най-голяма е конкуренцията при проектите в категорията за здравословно и балансирано хранене, където до
финал са допуснати 68 проекта, 62 са свързаните с опазване на околната среда, 17 са посветени на активното
движение и спорта и 9 на грижата за домашните любимци и бездомните животни

Състезателките от волейболен клуб "Марица Пловдив" Ивелина Монова, Добрина Христоскова и Мария
Кривошийска за първи път участват в журито на конкурса, което ще излъчи шампион сред финалистите при
училищата и детските градини при изключително силна конкуренция.

"За нас беше голямо и интересно предизвикателство от оценявани да влезем в ролята на оценяващи и да поемем
отговорността да излъчим шампион в една трудна надпревара, където всеки от проектите е изключителен, защото
в него се усеща емоцията и енергията на децата, които са го създали. Но, както при всяко състезание и тук не
може без победители и победени и ние, с помощта на колегите от журито, които имат повече опит, успяхме да
надмогнем емоциите и да дадем обективна оценка на всеки от участниците. Това, което за нас беше най-
вълнуващо е усещането, че в конкурс като този всяко участвало дете вече е победител, защото е научило нещо
повече и е допринесло за своето и нашето по-здраво, по-зелено и по-добро бъдеще" – коментира Ивелина Монова
от ВК "Марица".

Заедно с националните ни шампионки в журито участваха Ваня Кастрева, началник на РУО София, която винаги
дава правилните насоки как програмата да става все по-добра за децата и да върви напред, Благовеста Борчева,
представител на МОН, партньор от самото начало на програмата в България, Нели Стайкова от НСОРБ, Настенка
Ненова, представител на Община Бургас, които тази година бяха най-активни с участие на най-много детски
градини и Мария Тодорова от Нестле България, участник в журито от първия конкурс на "Нестле за по-здрави деца"
до днес.

"Възможността да сме близо до децата и да съучастваме, дори с една малка частица, в това да стават по-здрави,
по-загрижени за бъдещето и по-уверени в себе си е невероятно зареждаща. Лично благодаря на нашите
партньори и на всички участници – училища и детски градини, които вдъхват живот на инициативата "Нестле за по-
здрави деца" и въпреки натоварената учебна програма, успяват да дадат допълнителна стойност във
възпитанието на децата с нашата програма. Само тази учебна година над 16 000 деца научиха повече за
балансираното хранене, убедиха се на практика, че да са активни е не само здравословно, но и забавно и
разбраха колко е важно да се грижат за здравето на планетата, макар да не го усещат физически в момента. Тази
година оценяваме не само инициативи и проведени уроци в клас, но и тематични проекти, направени от децата и
това дава още по-силен заряд на конкурса." каза Нели Ангелова, мениджър Комуникации Нестле Югоизточен
пазар.

На 9-ти декември ще станат ясни победителите след днешното силно и емоционално представяне на финалистите
за учебна 2021-2022 година в конкурса "Нестле за по-здрави деца", които са разработили разнообразни и
иновативни проекти в 4 основни категории: балансирано и здравословно хранене, грижа и опазване на околната
среда, активен начин на живот и движение и грижа планетата, а също и за домашните любимци и бездомни
животни.

Основно училище "Христо Никифоров" от гр. Ловеч

272 ученика в зависимост от възрастта си разработват различни по тема и сложност проекти.

По-големите са изготвили цялостен интерактивен обучителен проект, включващ интересни визуално и текстово
оформени брошури "Здравословен начин на живот", които са раздали на по-малките ученици и сами са им
разказали за ползата от разнообразното хранене и здравословния живот в поредица от открити уроци.

Направили са плакати на тема "Полезни и вредни храни" и "Моята любима рецепта" като сами са приготвили
здравословна закуска, която са споделили със съучениците си.

По-малките са посетили Виртуалния музей на водата в Ловеч и са направили изложба с макети и рисунки за
важността да опазваме чисти водните басейни.

Заглавие: Над 1500 деца взеха активно участие в създаването на 154 проекта за конкурса "Нестле за по-здрави
деца"
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Сами са организирали спортен празник и състезания, проведени по иновативен начин със специално изработени
от учениците "активни карти". На пикник сред природата, с приготвяне на любими ястия вкъщи и споделени в
училище, дигитални плакати с любима храна и игра "Моят ресторант", децата са научили колко е важно да се
споделя храната.

Изложба с плакати, посветени на домашните любимци и на бездомните животни, са дали знания за това как и
защо да се полагат грижи за животните. Почистване на района на училището, засаждане на дървета, изработване
на кашони и практически игри за разделно събиране на боклуци, плакати да запознаване с жизненоважната роля
на пчелите за живота на Земята, изработване на еко календар, представяне на изложба за популяризиране на
темата "Устойчивост" са сред другите проекти, изработени от учениците.

Средно училище "Братя Петър и Иван Каназиреви" – гр. Разлог

77 ученици от различни паралелки са изработили красиво оцветени "чинии на здравето", създали са свои авторски
кутии за обяд, измислили са здравословни рецепти, които са приготвили сами на място в училище. В специален
проект "Пазители на Майката Природа" учениците са комбинирали ползата от движението с обучение по правилно
събиране на отпадъци като са организирали спортни игри, свързани с разпознаването на различните видове
отпадъци, правилното им изхвърляне, рециклиране или компостиране. Пъстри картини на тема "Избери водата",
изработване на маски с домашни любимци и уроци за грижите към тях, са сред проектите реализирани от
учениците на възраст между 7 и 12 години.

75 ОУ "Тодор Каблешков" – гр. София

Училището е рекордьор за с най-много включили се деца – 412. Учителите са работили заедно с тях върху всички
модули от програмата. Изготвили са табла с информация за полезните за здравето храни на базата на брошури,
споделили са любими рецепти, разпознавали са продукти от хранителната пирамида и са изготвили примерни
седмични менюта. Организирали са йога класове, спортен празник с разнообразие от щафетни игри, футбол,
народна топка, федербал, волейбол, ластик. Чрез игрови подход децата са провели урок за семейните ценности и
значението на храната като източник на здраве и начин за сплотяване на семейството. Изготвили са собствени
списъци за примерни забавления с домашните любимци и съвети как да се отнасят към бездомните животни.
Провели са урок и игри за отпадъците, разделното събиране и рециклиране, и ролята на водата за живота на
планетата.

Обединено училище "Христо Ботев" в с. Росен, община Созопол

48 деца са се включили в изработване на проекти с оригинални идеи за здравословна храна – приготвяне, рисунки,
табла, хранителна пирамида, кутии за обяд, здравословно меню, здравословна чиния. В час по математика са
сметнали порциите си и как трябва да ги контролират. Реализирали са проекти на тема "Кръговрат на водата" –
есета, картинки, практически упражнения. На спортен празник с мото "Спортувам, уча и се забавлявам" са се
включили в голямо разнообразие от спортни активности, народни танци и игри. Проектът "Споделяй храната
вкъщи и в училище" включва споделянето на здравословен обяд в столовата. Провели са състезание за най-
забавни игри с домашните любимци, засадили са дръвчета в двора на училището и са направили поредица от
информационни табла за опазване на природата, които са закачени в коридорите на сградата.

Основно училище "Христо Ботев" – гр. Стамболийски

С участието на 76 ученика са създадени разнообразни проекти, сред които собствена чиния за обяд с рисунки,
макет на чешма, който говори за ползите от водата, масова дискусия на тема правилно събиране на отпадъците и
как да пазим природата, съпроводена от макет на тема "Да запазим нашата планета здрава", организирали са
спортен празник с разнообразни активности за всички ученици.

Детска градина "Звънче" от Лом"

В 85 деца са участвали в беседа с медицинско лице за полезните храни, в игра "Пазарска чанта", апликиране и
моделиране, научили са стихчета, гатанки и песни за полезността на зеленчуците, които са изпълнили на
специална музикално – артистична програма, включваща още рисуване на плодове и игра "Познай по вкуса".
Правили са туршия със сезонни зеленчуци и пикник в двора – всички тези проекти насочени към това да научат
малчуганите колко е важно здравословното и балансирано хранене. Чрез апликации за водата, поливане на
цветята в детската градина, оцветяване, беседи и игра с "Царицата на водата", са научили колко е важна водата.
Спортни игри в салона, зумба танци с треньор, спортно-подготвителни, тренировка с детски фитнес уреди,
състезателни игри на открито в двора са се провели в детската градина. Заедно с родителите децата са били на
разходка с домашния любимец и после в градината са разказвали за преживяното. Чрез игра "Събирай разделно"
с кашони, предоставени от Община Лом и отпадъчни материали от различен произход, беседа, рисунки на
зелената планета, игра за събиране на отпадъци на двора децата вече са научили много как да пазят околната
среда.

Детска градина "Коледарче" от Бургас

194 деца заедно с преподавателите са приготвяли от киселото мляко – айран, а след това са консумирали с
усмивка, приготвяли са плодова салата заедно с родителите, които са били на гости в градината. Отбелязали са



световния ден на водата чрез игри, апликации, мини театър, посещение на АКВЕ КАЛИДЕ и запознаване с
лечебните сили на водата. Всички са участвали в щафетни игри за обща активност, включващи и засаждане на
борове и елхи в двора на градината, както и малки семенца на дървета, които проследяват как поникват и редовно
се грижат за отглеждането им. Правили са макети с призиви за пазене на планетата и природата. Провели са игра
за разделно събиране на отпадъци и табло с рисунки. Събрали са капачки от бутилки за даряване и направа на
пано. Взели са участие в карнавално шествие с костюми от рециклирани материали.

Детска градина "Калина" – гр. Трявна

Всички 103 деца от градината са играли "Да нахраним Зайко здравословно", приготвяли са сами здравословна
храна, подредили са табло със здравословните храни, подготвили са есенен пазар и са произвели туршия.
Спортни игри в двора и разходка в Балкана до пещера, заедно с участие в "Нестле за Живей Активно" по време на
конкурса сред общините, са дейностите насочени към формиране на желанието на децата да водят активен начин
на живот. Разделно събиране на отпадъци, пъзели, игри са проведени за повишаване на екологичната култура.

Частна детска градина "Бобче Топче" от София

За първи път в конкурса "Нестле за по-здрави деца" участват частни училища и детски градини, и имат
представителство на финала. Участват с 90 деца по дейности, насочени към здравословно хранене и устойчивост.
Посетили са "Близката ферма" – садили са зеленчуци, играли са, рисували са, хапвали са зеленчуци от био
градината. След това са направили зеленчукова градина в двора на своята детска градина. Посетили са Музея на
пчелата и са правили свещи от пчелен восък. Приготвили са сами домашна лимонада и са научили витамините в
съставките й. Провели са беседа със специалист по хранене. Отбелязали са Деня на динята – учили са за ползите
й, хапвали са, изработвали са фигури и плодови шишчета. Организирали са "Ден на Малкия готвач" – приготвяйки
рецепти изцяло със здравословни продукти. Провели са дискусии за отпадъците, замърсителите, рециклирането,
а след това са направили табло със стикери на замърсители и как да рециклират и събират разделно отпадъци.
Изработили са крафт проект от рециклирани материали, почиствали са заедно, събирали са капачки и са
направили хранилки за птици от рециклирани материали.

Детска градина № 68 "Патиланско царство" – гр. Стара Загора

Участват с всички 90 деца, които са моделирали, оцветявали и апликирали любимата им здравословна храна.
Децата сами са приготвили своя любим здравословен сандвич. Оцветявали са различни прибори за хранене на
масата и сами са сервирали обяда си. Апликации за водата, рисунки, игри, образователни уроци, които да ги
научат да ценят водните ресурси и колко са важни те. Състезателни игри и танци са ги държали активни и в
градината. Разказали са за домашните си любимци и са имали урок как да се отнасяме към тях. Направили са с
общи усилия табло с послания "Повече природа около нас", играли са на правилно разделно събиране на
отпадъци, а също са създавали макет "Зелената планета. "

Програмата "Нестле за по-здрави деца" обединява усилията на компанията и тези на родители, учители и
образователни институции, за да осигурят по-добро и здравословно бъдеще за българските деца.
Образователната програма има за цел да насърчи балансираното хранене, активният и устойчив начин на живот
при децата на възраст между 3 и 12 години чрез интересни, интерактивни и занимателни уроци, специално
подготвени спрямо възрастта на децата. Програмата стартира през 2012 г. и се осъществява с подкрепата на
Министерство на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, редица национални
експерти по хранене и спорт и неправителствени организации. През 2013 г. като добра практика в сферата на
образователните програми за балансирано хранене и физическа активност в Европа, "Нестле за по-здрави деца" в
България става част от Европейския проект EPHE (EPODE For The Promotion Of Health Inequalities), финансиран от
Европейската комисия. През 2018 година Програмата разширява своя обхват и влиза в учебните заведения в
цялата страна, за да подобри хранителните и двигателните навици на българските деца, в рамките й се провежда
конкурс сред училищата, а година по-късно и сред детските градини, който оценява най-активните сред тях. През
учебната 2021-2022 г. програмата е надградена като е включен нов модул "Устойчивост", насочен към изграждане
на разбирането у децата колко е важно и защо трябва да се грижат за планетата. До този момент,
образователното съдържание на "Нестле за по-здрави деца" е достигнало до над 70 000 деца в детски градини и
училища в цялата страна.

ЛГБТИ общността ежедневно става жертва на език на омразата, каза във втория ден на Международната
конференция "STOP HATE SPEECH" Лилия Драгоева от Фондация "Билитис". Форумът започна вчера в София.

След думите идват и делата. Езикът на омразата може да доведе до престъпления от омраза, нападки и дори

Заглавие: ЛГБТИ ежедневно стават жертва на език на омразата, посочи Лилия Драгоева от "Билитис"

Дата: 06.12.2022 09:57
Медия: Българска телеграфна агенция
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убийства, каза Драгоева.

Тя напомни случая с Боян Станков - Расате, който е подсъдим за нахлуването му в офиса на фондацията. Това е
знак към обществото, че ако набиеш някаква група хора, няма да ти се случи нищо, каза Драгоева.

/ИС/

/КРОСС/ Домовете в наводнените карловски села са изчистени от калта, пътищата са изчистени, важно е да
отбележим, че държавата се провали. Това заяви в "Денят започва" Никола Рахнев, основател на инициативата
"Гората.БГ".

"Държавата като юридическа фикция има своите овластени институции - общината, областна управа,
министерства, които разполагат с ресурсите, с които да се справят с последствията", заяви Рахнев.

Отчете, че от инициативата са успели да съберат около половин милион лева дарения.

"2800 души участваха като дарители и миналата седмица всяко пострадало домакинство, 249 станаха в крайна
сметка, получи по 1800 лв. под формата на ваучери за строителни материали, мебели и техника", заяви Рахнев.
Хората са в очакване да бъде възстановена инфраструктурата - улици и мостове, детската градина в Каравелово,
допълни той.

Специалната категория е насочена към преподаватели за създаване на упражнения с добавена реалност (AR)

Конкурсът Solve for Tomorrow на Samsung България продължава да приема кандидатури в специалната си
категория, посветена на учители, 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 и 3 полуфиналисти. Всеки учител, който желае да вземе участие в конкурса следва да бъдат изпрати
заявка през формата за участие на сайта на конкурса https://www.solvefortomorrow.bg.

В България програмата Solve for Tomorrow се развива за първи път през тази година, като освен конкурсите в
няколко категории – 3 за ученици и 1 за учители, предоставя и безплатни обучения за учители от цялата страна. Те
са разпределени в две направления – по дизайн мислене и по създаване на учебно съдържание с добавена
реалност (AR). Програмата на всяко обучение е ориентирана към практиката и е предназначена за широк кръг от
педагогически специалисти, като се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

До момента са се провели общо 16 обучения, от които 11 за дизайн мислене и 5 за AR. В тях се включиха над 320
учители от 36 града. Целта им е да помогне на учителите както за участието им в специалната категория, така и за
подготовката на младежите за останалите три чрез прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на
STEM уменията.

За месец декември, като част от Solve for Tomorrow, са планирани още общо 3 обучения – 2 по дизайн мислене и 1
по създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR). Желаещите да получат повече информация за
графика и условията за участие могат да посетят сайта на фондация "Образование 5.0", които са организатор на
обученията и основен партньор на Samsung България в този проект.

В ученическия конкурс на програмата, чието кандидатстване приключи миналия месец, се включиха над 200
ученици и повече от 60 учители, които изпратиха над 80 иновативни идеи. От тях 9 отбора събраха най-високи
оценки от журито и бяха избрани да продължат в следващия етап на програма като полуфиналисти. В момента
всеки от избраните екипи е в процес на преминаване през менторска програма и работа по прототип на идеята
си.

Заглавие: Никола Рахнев, "Гората.БГ": 249 домакинства в наводнените карловски села получиха помощ

Дата: 09.12.2022 09:00
Медия: Агенция "КРОСС"

Заглавие: Продължава кандидатстването в конкурса за учители на Samsung Solve for Tomorrow

Дата: 08.12.2022 23:55
Медия: Pixelmedia.bg
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Победителите в учителския и ученическия конкурс ще бъдат обявени по време на специално събитие, което ще се
проведе през март 2023 г. За повече информация, следете www.solvefortomorrow.bg

Поетесата и писателка Светлана Николова от Харманли получи Националния приз за "Доброволец на годината"
за 2022 на Фондация "Астика" в категорията "Култура – опазване на културното наследство". Отличието й е
връчено за дългогодишните й усилия и безвъзмездна работа за спасяването на символа на южното градче
"Изворът на белоногата".
"Наградата приемам и споделям с всички, добри хора, които правят добрини! Те са малките големи герои у
нас, за които четем всеки ден в социалните мрежи, по вестниците или гледаме по телевизията. Приемам я
като огромна чест, но наистина от сърце я споделям с всеки, който е засадил поне едно дърво, подал е ръка
на някой в нужда или е направил добро, с което е увлякъл някого да прави добро!", сподели по повод отличието
Светлана Николова.
За себе си разказва, че се връща с два куфара през 2006 г. от чужбина за да гледа ослепялата си баба, която я е
отгледала и е била нейна опора и пример. Когато тя си отива от този свят, Светлана решава многократно, че
отново ще затвори някъде по широкия свят за да се реализира…. Но всеки път, когато решава, че тази врата ще се
отвори и да направи крачката да тръгне, нещо се случва! "Съдбата ме шамаросва и ме връща на мястото ми –
родното Харманли! Може би има нещо, заради, което да остана в градчето. Борбата ми за този символ през
2017 г. с 3 шестокласнички от Клуба по журналистика към местно читалище, започнахме да пишем и ги
заведох на "Извора на белоногата"… Казахме си, че ако не можем да спрем руините – можем да направим нещо
за паметта. Така се започна с едни писма до различни институции, които се надпреварваха да отговаря, че
нищо не може да се направи за извора, защото той е ничий", разказва за началото на борбата за спасяването му
поетесата. 
Така с многогодишно настояване и с безброй писма, с невъзможност да се разбере, защо няколко подписа с печат
не могат да спасят символа…, като решат чия собственост е, защото няма акт за собственост И не може да
кандидатства по проекти за благоустрояване…. В крайна сметка дългогодишните усилия водят до раждането на
филм-приложение за този национален символ, а той вече има свой статут, според който община Харманли може
да кандидатства за благоустрояването му. А и вековният ясен, под който Дядо Славейков чува за първи път
преданието за Гергана и Никола е вписан като вековно дърво в регистрите на Министерството на околната среда и
водите и днес се бори за любимо дърво на България в Националния конкурс "Дърво с корен" за 2022 г. И ако
победи ще се бори за "Европейско дърво на 2022 г.", припомни Светлана Николова.
Но за нея като доброволец мисията продължава – всичко, което е научила, издирила, съхранила като истории,
личности и написано за Извора на белоногата, тя ще разказва и показва на децата и хората на България, за да
съхраним паметта си за миналото ни, бита, народната и духовната ни култура…
Чуйте какво сподели Светлана Николова в звуковия файл на БНР.

Снимка: личен архив 

Те положиха усилия, бяха активни, всеотдайни и устойчиви. Съхраниха образа ни на цивилизовани хора. Нека
им благодарим", заяви Красимир Кънев.

Доброволците, активистите и организациите в помощ на украинския народ. са "Човек на годината"
в наградите на Българския хелзинкски комитет (БХК), които отличават хора и организации, допринесли за
защитата на човешките права.

"2022 година мина под едно ужасяващо събитие, което разтърси света - войната на Русия в Украйна. Тази
непровокирана и мръсна агресия погубиха много животи, имущество. Агресията на Русия, наред с убийствата и
разрушенията предизвика невиждана бежанска вълна. България стана дом за много украинци. За наша чест,
украинците бяха посрещнати с разбиране и съчувствие и подкрепа", заяви председателят на Българския
хелзинкски комитет Красимир Кънев при обявяването на награда. "Те положиха усилия, бяха активни, всеотдайни
и устойчиви. Съхраниха образа ни на цивилизовани хора. Нека им благодарим", заяви още Кънев.

Сред номинираните имаше отделни доброволци като Олена Коцева от "Мати Украйна", Анна Багряна, украински
поет, писател, драматург и преводачи и други активисти, които се качиха на сцената.

Заглавие: Фондация "Астика" връчи приза "Доброволец на годината"

Дата: 08.12.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: "Човек на годината" на БХК са доброволците, помагали на украинци у нас

Дата: 08.12.2022 21:25
Медия: Факти
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Днес ви представяме личната изповед на една българка, която се е оказала една от 8-те жени, която се разболява
от рак на гърдата през живота си. Тя разказва за своята битка с коварната болест, за уроците по пътя и как
фондацията "Една от 8" ѝ е помогнала.

***

Представете се с няколко думи:

Казвам се Ваня, на 49 години, семейна с вече пълнолетен син. Това е фактологията, а извън нея – смятам, че съм
упорита, веднъж захвана ли се с нещо – не се отказвам лесно, но съм и чувствителна със силна емпатия към
всичко и всички около мен. Когато нещо ме развълнува - захващам се със страст, не пестя сили и давам най-
доброто от себе си. Ценя искрените взаимоотношения дори до наивност. Категорично не съм домошар и това ме
забавлява. Обичам да пътувам, привличат ме малки, закътани дестинации, далече от големия град, особено ме
интересуват историческите и архитектурни резервати. Накратко – Ваня, която обича живота!

На колко години бяхте когато Ви поставиха диагнозата?

Бях на 45 години. 45 години за мен беше разделът, от който деля живота си на преди и след диагнозата.

Трудно ли беше да споделите за диагнозата с най-близките си?

Като цяло е много трудно, човек никога не е подготвен, за да научи нещо подобно за свой близък. Първо беше
семейството ми, поднесох новината внезапно и ей така между другото – нещо от рода на: " абе знаеш ли, че си
напипах нещо ..." Още помня мълчанието, което настъпи. Колкото и да не спирах да бръщолевя, че това сигурно е
киста, защото съм имала много кисти преди това, че преди 2 месеца са ме гледали на ехограф и не са намерили
нищо, че това не може да е нещо друго, защото ние в нашето семейство не сме имали никога такъв случай ....
въпреки това мълчанието мъчително продължаваше. Колкото и да се опитваха да изглеждат спокойни, очите им ги
издаваха - страх, ужас, неприемане ... видях го и го почувствах.

И така се започна. След това споделих с най-близките ми приятелки, те бяха по-рационални – настояваха веднага
да събера няколко мнения, звъняха ми, проверяваха ме дали съм го направила, какво са казали, какво ще правя
сега. Разпитваха близки и познати за лекари, болници, случаи, в които това всъщност се е оказало просто киста и
се опитваха да ме ободрят. Но те ме познават – аз винаги съм била свръхактивна и всъщност нямах нужда от
ободряване, бях влязла в режим на бойна готовност да търся, да проучвам, да се убеждавам. Но не и да падна
духом, сякаш като моя защитна реакция, приемах всичко, което ми се случва като поредния проблем пред мен, с
който трябва да се справя.

Разбрах, че дори съмнението за тази диагноза, още преди да е финално потвърдена, хвърля в ужас повечето хора,
всички окултни страхове, които са ни насаждали през целия ни живот за тази болест, избиваха на повърхността,
завлядяваха ги и и дори помрачаваха разсъдъка им – категорично го видях при близките ми! Затова взех решение
– няма да казвам. Приех, че това е нещо много мое, нещо много неясно и страшно, не исках да причинявам повече
страхове, тревоги и предпочетох да го запазя за себе си. Така и до ден днешен хората, които знаят през какво
преминах, са всъщност много малко.

Как разбрахте за Фондация "Една от 8"? Кога ги потърсихте?

Съвсем случайно. Както всички хубави неща, които се случват в живота ни. Трябвало е да премина през всичко
това, да поема по този път, за да се намери моят ангел – пазител , това беше моя приятелка от болницата, в която
заедно се лекувахме. За съжаление точно като ангелче, тя отлетя, не можа да се пребори. Тя не спираше да
говори вдъхновено за Фондацията, разказваше ми за една или друга инициатива, за това, за онова, канеше ме да
отида и да ги посетя. Тогава на този етап ми беше трудно да осъзная за какво ми говори, за какво ми е всичко това,
според мен, тогава не разбирах, че имам нужда от помощ. А тя го беше видяла и затова толкова много настояваше.
Докато най-накрая приех, това се случи в един много хубав ден – празнувахме шестия рожден ден на Фондацията.
Този ден се оказа и най-хубавият за мен. И така, попаднах случайно, но останах съзнателно.

С какво ви помогнаха от Фондация "Една от 8"?

На първо място ми помогнаха с психологическа подкрепа, всъщност смятам това по-скоро за постигане на пълна
личностна, ментална и емоционална трансформация и винаги ще съм им благодарна за това.

През тези две години аз сякаш се слях с Фондацията и момичетата там, там търсех и намирах всички отговори,
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дори и на най-безумните ми страхове, тревоги, мисли, опасения. Там беше точното място, там се чувствах сигурна и
в безопасност.

Как тази помощ ви повлия?

Помогнаха ми да се отърся от миналото, да спра да преживявам очакванията си за бъдещето и да осъзная, че
трябва да живея тук и сега. И още: да започна да се обичам, да осъзная в какво съм грешала и как да го
преодолея, научиха ме да гледам по нов начин на живота си, взаимоотношенията ми със семейството, близките,
приятелите, колегите, несполуките, тревогите, чувството за вина и т.н. Това не беше лек път, отне около две години,
през които бавно преминавах през различни етапи на осъзнаване и смея да мисля, че днес, сега се харесвам,
приемам и одобрявам много повече като цялостна личност, живея спокойно и мисля рационално, не реагирам
емоционално, не позволявам на мислите ми да ме контролират, а точно обратното. Чувствам се нов, пълноценен
човек. Чувствах, че израствах и започвах сама да намирам отговорите, които търсех. Това беше безценна помощ,
най-вече защото ми помогнаха да осъзная какво сама искам да променя в живота си. Помогнаха ми да премина
през този етап в живота ми и да разбера, че тази промяна всъщност е най-доброто лечение за мен.

Кой е най-ценният съвет, който получихте от тях?

Осъзнаването, че аз не съм в болестта, а само преминавам през нея. И да се науча да се обичам.

Кой е най-важният урок, който научихте от битката си с болестта?

Разбрах, че болестта беше моят урок, осъзнах защо ми е дадено да се разболея и какво трябва да променя в
нагласите си към другите и случващото се около нас.

Подържате ли връзка с дамите от Фондацията днес?

Поддържам и винаги ще поддържам, те са мои приятели, моята опора, моето вдъхновение.

Какъв е съветът ви към жените, които в момента преминават през болестта?

Вие само преминавате през болестта, тя не ви определя, вие ще победите.

Студентско приложение за навигация на хора с двигателни увреждания спечели първия хибриден хакатон за
млади предприемачи късно снощи в София Тех Парк. Основен фокус на състезанието бе изкуственият интелект за
добри и етични каузи. Организатори на инициативата AI&I FACTORY /// CHALLENGE 1.0 са Дигитална национална
коалиция и Клъстер Изкуствен интелект България, с подкрепата на Европейската инвестиционна банка, София
Тех Парк и софтуерната компания Антхил. Целта на проекта е да задълбочи разбирането на ролята и
приложението на изкуствения интелект в човешкото ежедневие, да повиши уменията на предприемачите и да
привлече повече млади хора в технологичната индустрия, като ги вдъхнови за нови социално-ориентирани стартъп
идеи.
Стръмни улици, високи бордюри, павирани алеи и липса на асансьори или рампи – всичко това затруднява
достъпа на хората в неравностойно положение. Решението, което студентите предлагат, е приложение,
изчисляващо подходящия и достъпен за инвалидни колички маршрут на базата на обработени от изкуствен
интелект данни за градската среда. Приложението се нарича AIBLED и ще разчита на доброволното участие на
гражданското общество за актуална информация за труднодостъпните места в града. Хората с установени
физически увреждания в България са над 500 000, а само в София те са близо 100 000. От приложението ще могат
да се възползват още възрастни хора и майки с бебешки колички. 
"Проблемите на хората с увреждания са породени не толкова от състоянието им, колкото от градската среда,
която често е недостъпна и затруднява придвижването" – така Стефан Виет, магистър по "Дигитален Маркетинг" в
УНСС, определи мотивите за разработката на отличения на първо място проект. В създаването му участват още
студентката по медицина Кадрие Адем и Георги Попов от специалност "Софтуерно инженерство" към СУ,
Салвадор-Асен Бачков - студент по Икономика на английски в УНСС и Мария Станчева от специалност
"Психология" в НБУ. Отборът получи покана от обществото ДЕВ.БГ за публикуване на проекта в първата open-
source дарителската платформа на България – "Подкрепи бг".
Студентските проекти са разработени с менторското участие на професионалисти от различни бизнес сфери като
софтуерно инженерство, бизнес развитие, дизайн мислене, киберсигурност и етика на изкуствения интелект. 
Mария Aлeксандрова от единствения на Балканите биотехнологичен стартъп "Насекомо", която бе ментор на
наградения екип в областта на проектното финансиране и бизнес развитие, сподели: "Занимавам се с развитие на
иновативни бизнес идеи с устойчив ефект от години, когато се смяташе, че е невъзможно да си зелен и успешен
едновременно. Днес компании като "Насекомо" са пример за устойчив бизнес. Радвам се на възможността да съм
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полезна на събитие, посветено на високи технологии, което избра да отличи идеята с най-голямо въздействие
върху развитието ни като общество. Това ми вдъхва увереност, че сме на прав път. "Насекомо" развива бизнес от
нов тип, базиран на висока иновативност и интердисциплинарност. Като иноватор, отличаван многократно за
подхода и постиженията си, изповядваме тези ценности и държим да ги споделяме с младите таланти, за да
променяме обществото ни към по-добро".
"Отличаването на този проект показва, че има по-важни неща от парите", коментира Янислав Трендафилов,
представител на VMWare в менторския екип на отбора - победител. 
В надпреварата взеха участие студенти по медицина и здравеопазване, селско стопанство и околна среда,
образование, бизнес администрация и предприемачество, киберсигурност, телекомуникации, компютърни
технологии, програмиране, софтуерно инженерство, правни науки, инженерство (роботика, мехатроника,
електроника и микроелектроника) и психология. Те почерпиха вдъхновение за проектите си от лабораторния
комплекс на София Тех Парк, където посетиха иновативните лаборатории по биотехнологии, роботика,
микроелектроника, AI, киберсигурност и др. Във втория етап на AI&I FACTORY /// CHALLENGE 1.0 участниците
преминаха през поредица от семинари и менторски сесии за ключовите стъпки за оформяне на успешен стартъп.
Най-добрите проекти ще станат част от следващия доклад на България за AI'2023 г., ще бъдат включени в
програмата на предстоящите събития Startup Europe Week, AI N' CYBER CONFERENCE 2023, в месечните
виртуални предавания на AI Club и ще получат допълнителни консултации от Venrize. 
Следващото издание на AI & I Factory /// Challenge 2.0 ще е през пролетта на 2023 г. 

Три стипендии връчиха дамите от "Зонта клуб – В. Търново, на изявени студенти от Филиала на Медицински
университет – Варна, в старата столица. Еднократните финансови стимули са за постигнат отличен успех в
обучението, както и за участие в научна и доброволческа дейност. Стипендиите бяха връчени на третокурсничката
Янита Пенева, която се обучава в специалността "Акушерство", на Росица Христова, която също е трети курс в
специалността "Медицинска сестра", и на Елеонора Костадинова – втори курс, специалност "Медицинска сестра".
Студентките бяха отличени в деня на св. Николай Чудотворец и в навечерието на Студентския празник – 8
декември. Момичетата бяха представени от доц. Диана Димитрова, директор на филиала на Варненския
университет в старата столица. А стипендиите бяха връчени от президента на "Зонта клуб" Мария Игнатова, която
им пожела да обичат професията си и да постигнат големи успехи.
Жестът към филиала на Варненския медицински университет във В. Търново е за трета поредна година. Преди
това от "Зонта клуб" са дарявали стипендии на студентки от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и НВУ "Васил Левски".
Весела БАЙЧЕВА
сн. Зонта клуб

КЪЩИЧКАТА В ПОДКРЕПА НА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ ОТ КОЛЕДНИЯ БАЗАР ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ НУЖДАЕ
ОТ ОЩЕ ЕНТУСИАСТИ, КОИТО ДА ПОЕМАТ СМЕНИТЕ НА ЩАНДА. Организаторите на инициативата от сдружение
"Приятели на животните ВТ" информират, че за удобство на доброволците са осигурени две печки. Най-голяма е
необходимостта от хора, които да дежурят в часовия интервал от 13:00 до 16:00 часа. Желаещите да се включат
могат да заявят това с лично съобщение във Фейсбук страницата на организацията.

На щанда са подредени множество ръчно изработени коледни декорации, късмети за баница, венци, свещници,
сувенири, книги, аксесоари за домашни любимци, както и благотворителни календари със снимки на спасени от
сдружението животни.

На място може да бъде дарена храна за котки и кучета, стари одеяла, както и жълти монети за акцията "Стотинки
за живот".

Къщичката се намира до виенското колело и работи всеки ден от 10:00 до 20:00 часа. Функционирането й стана
възможно, след като доброволци събраха 1000 лв. за наем на помещението.

Галина ГЕОРГИЕВА
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Различни проекти подпомагат интеграцията на деца и младежи със Синдром на Даун и с други специфични
потребности
Десет проекта промениха отношението на града към децата и младежите със Синдром на Даун и с други
специфични потребности. Това каза председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев по време на
конференция, на която бяха представени постигнатите резултати от проектите. По проектите работят фондация
"Светът на Мария", сдружение "Федерация адаптирана физическа активност", фондация "Сошъл фючър" и
платформа Jamba, спортен клуб "Шарк" и ПараКидс, платформата "Момичетата от града", бадминтон клуб "Ракет
спийд" и др.
Децата, участващите в проектите, са ангажирани с кулинарни клубове, с клубове за справяне с ежедневни
дейности, с усилен спорт. Георгиев посочи, че се обмисля как да се разшири достъпът до спортни съоръжения за
тези млади хора. Раждаме се с различни възможности, но тук всички сме равни, градът ще става все по-различен и
все по-достъпен, увери Георгиев. Заместник-кметът на Столична община Албена Атанасова каза, че такива каузи
променят към добро нагласите на обществото.
Няколко деца с вербални затруднения, деца от аутистичния спектър и деца, засегнати от Синдром на Даун, са
носители на медали от европейски шампионати по лека атлетика и по спортна гимнастика. Големи са
постиженията и сред децата, занимаващи се с плуване, каза Слав Петков, председател на федерация
"Адаптирана физическа активност България".
Фондация "Светът на Мария" е представила три дублирани филма пред деца с интелектуални затруднения,
организира и клубни занимания за завършващите училище, чиято цел е справяне в общи дейности с други хора,
обясни Миряна Маламин-Сирийски, член на фондацията. 
Другите организации, участващи в проектите, също ангажират децата с кулинарни клубове, с тренировки по
адаптирани ски, по плуване, с походи до Черни връх, с бадминтон, с арт работилници и др. 

Над 1000 лева събра благотворителен базар, организиран от фондация "Искам бебе" в Монтана. Средствата ще
бъдат дарени на семейство с репродуктивни проблеми, обясни координаторът на организацията за
Северозападна България Здравка Гергова:
"1073 лева събрахме за този един ден и сме много благодарни на всички, които се отзоваха. Даже разбрах, че е
имало неща, които не са достигнали, може би щеше да е по-голяма сумата, но не е имало достатъчно материали
за продаване. Честно казано ние не очаквахме такъв голям интерес да има у хората. Надяваме се, че сумата ще
бъде полезна на семейството, което на по-късен етап ще изберем да подпомогнем, засега още обмисляме кой да
бъде бенефициентът. Надяваме се базарите да продължават да се случват в Северозападна България, защото
виждам, че има голям интерес, и да има резултат най-вече от това нещо."
С коледни картички в базара се включиха първокласниците от училище "Св. св. Кирил и Методий" в Козлодуй и
възпитаници на Обединения детски комплекс в града. Доброволците Силвия Симеонова от Монтана и Елеонора
Золина от Брегово участваха със сувенири, които сами са изработили. Следващият благотворителен базар на
фондацията ще се проведе до края на годината в Мизия.

Нов живот

Проф. д-р инж. Илия Гърков стана почетен гражданин на Златица. Старши вицепрезидентът "Оперативни
дейности в Европа" беше удостоен със званието на тържествена церемония, където получи и плакет, изобразяващ
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Дата: 07.12.2022 11:00
Медия: Конкурент

Заглавие: Илия Гърков стана почетен гражданин на Златица Признанието идва в навечерието на 55-годишния
юбилей на шефа на Дънди Прешъс Металс

Дата: 07.12.2022 11:44
Медия: Нов Живот

https://utroruse.com/article/882841/
https://www.konkurent.bg/news/16704036002711/blagotvoritelen-bazar-pomaga-na-semeystvo-s-reproduktivni-problemi
http://www.novjivot.info/2022/12/07/%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD-%D0%BD/


герба на община Златица.

"Приносът и даренията на Илия Гърков за общината са с непреходна стойност", сподели председателят на
Общинския съвет Любомир Цветков пред общинските съветници. Всички те единодушно гласуваха решението.

Отличието се връчва за приноса на проф. д-р инж. Гърков за развитието на града и Средногорието –
благодарение на успехите на дружеството в минния добив. Наред с професионалните заслуги, се отчита и
подкрепата му с лични дарения за важни проекти в неговия роден край. Сред тях са реконструкцията и
възстановяването на храм "Свето Възнесение Господне" и подобряването на инфраструктурата в село Петрич.

Поздравяваме проф. д-р инж. Илия Гърков, който получи званието в навечерието на 55-та си годишнина!

Елаците-Мед стартира традиционната си коледна кампания в подкрепа на своите пенсионирани служители. И
тази година над 530 пенсионери от Рудодобивен комплекс, Етрополе и над 550 от Обогатителен комплекс,
Мирково, ще посрещнат светлите празници малко по-спокойни. Дружеството е осигурило за всеки от тях финансова
подкрепа, съобразена с кризата и растящата инфлация, която има за цел да подпомогне възрастните хора през
зимата. 
Всяка година за големите празници дружеството дарява на своите пенсионери чрез благотворителни инициативи
средства или храни и консумативи. Помощта се отпуска на пенсионираните в Елаците-Мед служители, които са
придобили право на пенсия за стаж или възраст в дружеството. По този начин се благодари на тези, които са
градили предприятието и са работили за неговия растеж и развитие.
Инициативата за подпомагане на пенсионерите е израз на желанието на ръководството на Елаците-Мед, част от
Група ГЕОТЕХМИН, да гарантира достойни старини на бившите си служители, които вече не са в активна възраст.
Тази подкрепа е не само материална. Тя дарява на възрастните хора положителна емоция, която не може да се
сравни с нищо друго. Така те знаят, че не са забравени, че продължават да са ценени и да са част от голямото
семейство на Група ГЕОТЕХМИН и на Елаците-Мед АД.
Източник: balkanec.bg 

На 8-ми декември 2022г. в София за 15-ти път бяха връчени наградите "Човек на годината" 2022, като на
специалната церемония с приза "Застъпник на годината" бе отличена димитровградската инициатива "Дишай,
Димитровград".

"Човек на годината" е инициатива, целяща да популяризира и подкрепи организации, хора и каузи, които са
направили предходната година по-добра и справедлива.

"Дишай, Димитровград!" е номинирана за годишната награда на Български хелзинкски комитет в защита правата
на човека

"Дишай, Димитровград" е единствената разпознаваема и чуваема форма на гражданско общество в Димитровград,
което активно работи за правото на живеещите в региона да дишат чист въздух. Тази инициатива се развива вече
повече от 1 година и продължава да набира привърженици, да ангажира институции, български и медународни
организации и сдружения зад каузата си. След появата си, тя стана част от съучредителите на 'Дишай, България',
където се обедениха множестово регионални организации, защитаващи каузата за чист въздух и здравословна
среда.

По време на церемонията "Човек на годината" 2022 бяха връчени 10 нациаонални награди, които бяха в различни
категории.

В категорията "Застъпник на годината" сред множеството номинирани, наградата грабна димитровградската
инициатива "Дишай, Димитровград". Представянето на димитровградската организация и мотивацията за
присъдената награда на защитниците на чистия въздух в Димитровград, бе връчена от члена на журито Манол
Пейков, който е издател, преводач, активист и застъпник. Той е и човекът, който за 9 дни събра над 500 000 лева
за закупуването на генератори за бедстващите без ток в Украйна.

Заглавие: Елаците-Мед зарадва с коледни дарения своите пенсионери

Дата: 09.12.2022 14:22
Медия: Балканец

Заглавие: Гражданското общество на Димитровград получи националната награда "Застъпник на годината"

Дата: 09.12.2022 13:04
Медия: Хасково нет

https://balkanec.bg/elatsite-med-zaradva-s-koledni-dareniya-svoite-pensioneri-57636.html
https://www.haskovo.net/news/555119/grazhdanskoto-obshtestvo-na-dimitrovgrad-poluchi-natsionalnata-nagrada-zastapnik-na-godinata


Пейков представи наградата с думите "както стана ясно през последните години България не е единствената
държава с продажни политици, купени медии и пълзящ авторитаризъм. Разликата между работещите държави и
България е в балансиращите елементи, които когато едно правителство започне да си губи ума, го връщат към
нормалността. Най-важният елемент в тези механизми е Гражданското общество - в момента в който в България
има работещо гражданско общество, то тя ще се превърне в една добра за живот, работеща държава. Но това
гражданско общество не трябва само да се разхожда по жълтите павета, то трябва да присъства и в провинцията и
в малките градчета и селца. Хората, които ще наградим днес, са олицетворение на такова гражданско общество, те
са от един доста млад и не до там голям град в България, тези хора искат да живеят в града си и се борят за
правата си, борят се за едно от най-основните права - да дишаме чист въздух. Тези хора са постигнали доста
впечетляващи резултати, с което са залужили и наградата "Застъпник на годината".

Наградата бе връчена на представители на "Дишай, Димитровград", които са част от сърцето на инициативата. На
сцената, за да получат наградата излязоха Веселин Караджов, Росен Давчев и Веселин Вълев. Веселин Караджов
заяви: "Ние идваме от един малък град, но както всички искаме истински и достоен начин на живот, смятаме, че
здравословният живот и чистият въздух не са екстра, а наше основно право. Защитаването на тази кауза не е за
нас, тя е за всички димитровградчани, тя е за България и всички българи."

Веселин Вълев изрази благодарност към всички съграждани, които ги подкрепят и че съмишлиниците се
увеличават. Изказа благодарности и към институциите, с които е достигнат ползотворен диалог, както и на всички
сериозни екологични организации, които освен подкрепа, вдъхват кураж и насърчават инициативите и действията,
с които се върви в правилната посока за една по-здравословна среда, за един по-чист въздух в града и региона.

Доброволците, активистите и организациите в помощ на украинския народ станаха "Човек на годината" в наградите
на Българския хелзинкски комитет (БХК), които отличават хора и организации, допринесли за защитата на
човешките права.

"2022 година мина под едно ужасяващо събитие, което разтърси света - войната на Русия в Украйна. Тази
непровокирана и мръсна агресия погубиха много животи, имущество. Агресията на Русия, наред с убийствата и
разрушенията предизвика невиждана бежанска вълна. България стана дом за много украинци. За наша чест,
украинците бяха посрещнати с разбиране и съчувствие и подкрепа", заяви председателят на Българския
хелзинкски комитет Красимир Кънев при обявяването на награда. "Те положиха усилия, бяха активни, всеотдайни
и устойчиви. Съхраниха образа ни на цивилизовани хора. Нека им благодарим", заяви още Кънев. Наградата бе
групава и я получиха:

Олена Коцева и СУОБ "Мати Украйна" номинирани заради непрекъсната им работа от началото на войната за
украинските бежанци в България, помощите за войниците в Украйна и организацията и участието в мирните
шествия в подкрепа на Украйна
Анна Багряна, номинирана за подпомагане на украинските бежанци, най-вече в сферата на образованието и
културата - като част от екипа на За доброто, като доброволец в Мулти култи колектив и много други инициативи
Фондация #ЗаДоброто, , номинирана за участието си в създаването на ситуационен център за бежанци от Украйна
в София
Александър Алексиев и Георги Божилов, номинирани за транспортирането на украински бежанци и
подпомагането им с хуманитарна помощ
Доброволците на Грийнпийс България, номинирани заради тяхното застъпничество за правата и подпомагането
на украинските бежанци
Никола Рахнев и Гората.бг, номиниран за неговата инициатива за изграждане на дом на около 100 украински
бежанци
Фондация Кожа, номинирани за организирането на психологическа помощ за украинските бежанци
Рамон Куваев, номиниран за материалното и логистично подпомагане на украинските бежанци
Никола Груев, номиниран за организирането на шествията за солидарност с Украйна в София
Адв. Валерия Иларева и Фондация за достъп до права ФАР, номинирани за правното застъпничество за правата
на украинските бежанци
Мулти култи // Multi Kulti колектив, номиниран за техния проект "за душата - A nice day" в подкрепа на украинските
бежанци

Специална награда е за Манол Пейков, който също беше номиниран за невероятната си акция с генераторите и
за цялостната си подкрепа за Украйна, но не е включен в общата група, защото самият е член на журито.

Цялата церомония може да гледате ТУК

Заглавие: Лайънс клуб – Панагюрище с призив за благотворителност

Дата: 09.12.2022 14:06
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

https://srednogorie.eu/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8A%D0%BD%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1/


Уважаеми съграждани,

За осма поредна година Лайънс клуб – Панагюрище съвместно със собствениците на супермаркети "Дани"
организира инициативата "Купи и дари". През тези години повече от 500 самотно живеещи и социално слаби наши
съграждани получиха хранителни продукти, които вие дарявахте, като пазарувахте в магазини "Дани" и ги
поставяхте в обозначените за това колички.

Благодарим ви за доверието, за благородството и човечността! Без вашата подкрепа тази инициатива нямаше да
има такъв успех.

Вярваме, че и тази година въпреки трудностите, които срещаме, ще протегнем ръка на по-слабите от нас.

Пожелаваме на всички светли, здрави, спокойни и изпълнени с надежда коледни и новогодишни празници!

Обръщението е от президента на Лайънс клуб – Панагюрище
д-р Катя Симеонова и членовете на клуба

Източник: vreme2001.com

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Коледно изложение на минерали, скъпоценни камъни и фосили се провежда в Националния музей "Земята и
хората" в София.

Фирми и колекционери от България и чужбина показват интересни находки, творци са подредили свои авторски
изделия с минерали-природни картини и сувенири. Голяма част от фондовете на музея е натрупана от дарители,
сред които е известното хасковско семейство Гергана и Иван Митеви. Един от последните им жестове към
Националния музей е дарението на минерални видове от северната част на Юкон, Канада и от подножието на
вулканския комплекс Сома-Везувий в Италия. Образците са специално купени от тях за попълване на музейната
съкровищница.

Семейство Митеви се занимават с минералотерапия от 1997 г. Те са постоянни участници във всички европейски
форуми, отразяващи на високо ниво научните постижения в тази област на знанието. Книгите им за лечебните
свойства на минералите и водата са едни от най-търсените. Дарители са на минерални образци и на много други
музеи у нас и в чужбина.

В навечерието на Никулден - ново дарение от проф. Иван Гаврилов. 
Почетният гражданин на Тутракан проф. д-р Иван Гаврилов дари на тутраканската галерия икона на Свети
Николай Чудотворец, с молба Светецът да пази рибарите от дунавския град. Иконата е нарисувана от
художничката Пламена Лесидренска.
Екипът на Исторически музей-Тутракан пожелава на дарителя много здраве и успехи! 

КАМПАНИИ

Заглавие: Семейство Митеви – дарители на Националния музей "Земята и хората"

Дата: 03.12.2022 13:36
Медия: Хасково инфо

Заглавие: В навечерието на Никулден - ново дарение от проф. Иван Гаврилов

Дата: 05.12.2022 14:03
Медия: Кворум Силистра

Заглавие: Програма ''Топъл обяд'' на БЧК ще осигури безплатна храна на 1 642  нуждаещи се деца от цялата
страна в студените зимни месеци 

Дата: 02.12.2022 12:03
Медия: Novinata.bg

https://haskovo.info/182832/%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://www.kvorum-silistra.info/news/28532
https://novinata.bg/bulgaria/programa-topal-obqd-na-bchk-sthe-osiguri-bezplatna-hrana-na-1-642-nujdaesthi-se-deca-ot-cqlata-strana-v-studenite-zimni-meseci/


От 1 декември 2022 г. Българският Червен кръст започна да осигурява всеки учебен ден топъл обяд за 1 642
ученици в 21 области в страната. Безплатна храна в училище получават деца в неравностойно положение – сираци,
полусираци, деца от многодетни семейства или с трайно безработни родители. Програмата обхваща студените
зимни месеци и ще продължи до началото на месец април 2023 г.

Инициативата на БЧК допринася за нормалното физическо развитие на подрастващите, намалява
заболеваемостта сред тях, произтичаща от нередовно и непълноценно хранене. Те се нуждаят от храна, грижа и
внимание през цялата учебна година. В много случаи топлият обяд се оказва водеща причина голяма част от
децата активно да се включат в учебния процес.

Българският Червен кръст реализира за 19-та поредна година програмата "Топъл обяд". Тя се финансира от
Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК. Благодарение на средствата, предоставени от корпоративни
партньори и индивидуални дарители, са набрани над 3 000 000 лв., с които са осигурени около 2 000 000
безплатни обяда за повече от 22 000 нуждаещи се деца от цялата страна.

Значим финансов принос за реализация на програмата имат някои от големите вериги хранителни магазини и
ресторанти за обществено хранене, както и други дългогодишни партньори на Българския Червен кръст, с които
организацията реализира успешни благотворителни кампании.

Част от средствата за "Топъл обяд" са постъпили и от индивидуални дарения през сайта на организацията
www.redcross.bg, , както и от еднократни или регулярни дарения на кратък номер 1255, предоставен от трите
мобилни оператора.

Близо 20 автори ще участват в Коледната изложба базар на дружеството на художниците "Тенец" - Монтана. Тя ще
бъде открита на 5 декември (понеделник) в 17:30 ч. В галерия "Кутловица" на бул. "Трети март" 64 ще бъдат
показани живописни творби, скулптура и произведения на приложното изкуство.

В базара ще участват и възпитаници на студио по изобразително изкуство "Рениарт", които са сътворили уникални
играчки за елха и свещи. Коледната декорация ще бъде продавана с благотворителна цел. Сумата, събрана от
закупените детски изделията и част от средствата от продажбата на картини ще бъдат преведени в дарителска
сметка в полза на кампанията "Заедно за Вили". Тя ще подкрепи лечението на 4-годишно момиченце от гр. Айтос,
което се бори с рак на малкия мозък.

Благотворителна кампания за набиране на средства за закупуване на пералня и сушилня за детското отделение
на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" организират служителите на областната администрация в Ловеч,
съобщават от институцията. В изложба базар "Талантите в администрацията" свои работи ще подредят работещи в
териториалните структури на държавната и от общинската администрация. Ще бъдат изложени 270 творби на 28
таланти от 14 административни структури – живописни платна, книги, дискове с авторска музика, музикални
инструменти, коледна украса и сувенири и други.
Изложбата базар ще бъде открита на 12 декември от 16:30 часа във фоайето на областната администрация и ще
остане до 22 декември. В този период в работните дни от 13:00 до 17:00 часа всеки желаещ да се включи в каузата
може да я посети и закупи творба.
От днес на фейсбук страницата на администрацията - https://www.facebook.com/profile.php?id=100081496324986,
ще бъдат представяни творбите и техните автори. Събраната сума и отчетът на инициативата ще бъдат обявени на
30 декември.
БТА припомня, че през октомври ловешката болница получи нова апаратура като дарение за неонатологичното
отделение. То бе предоставено от фондация "Кажи здравей на здравето", а средствата са от млади семейства,
събрани на техните сватбени тържества, вместо цветя, както и от продажбата на книга. 

Заглавие: Изложба базар в Монтана ще помогне на 4-годишно дете

Дата: 02.12.2022 15:38
Медия: Радио Видин

Заглавие: С благотворителна кампания се набират средства за детското отделение на ловешката болница 

Дата: 02.12.2022 15:38
Медия: Утро Русе
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Само за няколко часа днес даренията до организатора Манол Пейков скочиха от 250 000 на 350 000 лева

С изумително високи темпове се разви дарителската кампания за електрически генератори за Украйна,
организирана във "Фейсбук" от пловдивския издател и бивш депутат Манол Пейков. Днес по обяд той докладва, че
за седмица са събрани над 250 000 лв., дарени от 1500 граждани и фирми. С тези пари вече са платени 104
генератори, което е също чудо, защото и в България са вече дефицит. Но в 18 часа Манол Пейков съобщи, че
събраната сума е вече 350 000 лева.

Отделно граждани са дарили директно 8 агрегата. Инициативата продължава с опит да се купят още три големи
генератора от по 100 киловата, необходими например за болници. Болница в Херсон вече се е свързала с Пейков.
Те са доста по-скъпи, но издателят съобщава, че негов съратник е открил в Турция три устройства на изгодна цена
за около 60 000 лева, а обичайно биха стрували около 90 000 лв. В 18 часа Пейков докладва, че са се отказали от
турските агрегати като не достатъчно надеждни, намерили са по-добри и малко по-скъпи, но ще бъдат доставени в
България само за 2 седмици.

"Ако бяхте ме попитали миналата седмица щях да ви кажа, че събирането на подобна сума ще отнеме най-малко
месец. Благодарение на вас и вашите неспирни и вдъхновяващи усилия вече вярвам, че можем да го сторим и за
един-единствен ден. В случай, че желаете да се включите – припомням номера на дарителската ми сметка:

с/ка Манол Костадинов Пейков BG39DEMI92405000305527

Търговска банка Д

BIC: DEMIBGSF

Основание – Генератори за Украйна

или PayPal: manolpeykov@yahoo.com", съобщава Пейков.

Източник: https://www.segabg.com/ 

Кампанията "Жълти стотинки" отново организират във Велико Търново. Неин домакин този път ще е Mall – Велико
Търново, предаде кореспондент на "Фокус". На 3 декември /събота/ от 10:00 до 18:00 часа доброволци ще събират
жълти стотинки от гражданите, които искат да помогнат. Каузата през 2022-а е купуването на апаратура в
болницата в Силистра. 
"Каним малки и големи, деца и родители, да се видим по повод предаването на жълти стотинки. Очакваме ви –
донесете си усмивките и доброто настроение", призовават организаторите и припомнят, че всеки дарител
получава грамота. 
От 15 години акцията "Жълти стотинки" събира средства за детските болнични отделения в цялата страна. До
момента, за всички тези години, благодарение на инициативата са събрани над близо 564 хиляди лева. 
"Фокус" припомня, че и търновската болница "Д-р Стефан Черкезов" е сред тези, които са подпомогнати. През
2015 година Отделението по неонатология в старата столица получи кувьоз и ламиниран бокс. 
Луиза ТРАНЧЕВА 

Актрисата Луиза Григорова-Макариев събира дарения за нуждаещи се перничани, видя репортер на БТА.
Родената в Перник актриса втора поредна година е сред организаторите на инициативата "Не си сам" в
миньорския град. Кампанията е в полза на възрастни хора в нужда по случай Коледа.

Дарения се събират всяка събота и неделя в доброволчески пункт в голям хипермаркет в Перник. Сред

Заглавие: Гражданска кампания осигури за 5 дни 112 генератора за Украйна

Дата: 02.12.2022 19:02
Медия: Днес News

Заглавие: Кампанията "Жълти стотинки" отново идва във Велико Търново

Дата: 03.12.2022 09:30
Медия: Фокус

Заглавие: Актрисата Луиза Григорова-Макариев събира дарения за нуждаещи се перничани

Дата: 04.12.2022 17:31
Медия: Българска телеграфна агенция
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доброволците, освен Луиза Григорова-Макариев, е и художникът по костюмите в сериала "С река на сърцето"
Весела Динева.

"Чувствам се щастлива да помагам на хора в нужда", сподели за БТА актрисата.

Акцията ще продължи и следващата събота и неделя, като след това даренията ще бъдат разпределени към
домакинствата от общината по списък, предоставен от Домашния социален патронаж, посочи Филип Стоянов.

Предходната кампания, която доброволците проведоха преди Великден, достигна до повече от 350 домакинства
със съдействието на стотици дарители и над 60 доброволци.

/ИС/

0

"Официално обявяваме нашият Благотворителен Коледен базар и искаме да приканим всеки, който може да
изработва картички, сувенири, коледни играчки и всякакви коледни украшения да се включи в нашия базар! " –
съобщават от структурата на Български младежки червен кръст в Перник.

Всички ръчноизработени сувенири ще бъдат продавани в името на каузата "Топъл обяд".

"Очакваме произведенията ви межди 12-ти и 15-ти декември (14:00-17:00) на адрес ул. "Радомир 1" . За всякаква
информация може да пишете на страницата по всяко време.

Нека докажем, че на Коледа стават чудеса!" – призовават организаторите

Това съобщиха от пресцентъра на община Мездра

За шеста поредна година по случай наближаващите светли Рождественски празници добротворци от столицата,
обединени от каузата "Запази доброто", организират благотворителна кампания в подкрепа на възрастни хора в
неравностойно положение и на деца и лица с увреждания, лишени от родителска грижа, съобщиха от пресцентъра
на община Мездра.

Ето какво споделиха по този повод от "Запази доброто" на своята страница в социалната мрежа Facebook:

Здравейте, приятели!

Кампанията на "Запази Доброто" стартира отново! Коледа наближава, а с нея и коледните чудеса. Ако желаете да
стоплите сърцата както на възрастни хора в затруднено финансово положение, така и на деца и лица с
увреждания, лишени от родителска грижа, можете да го направите като се присъедините към нашата кауза.

По повод Международния ден на доброволеца ученици от Професионалната гимназия по икономика в
Благоевград посетиха Дома за възрастни хора в кв. "Струмско". Младите хора направиха дарение, осигурено със

Заглавие: Благотворителен Коледен базар организира Български младежки червен кръст – Перник

Дата: 05.12.2022 08:34
Медия: Pernik News

Заглавие: Добротворци от столицата организират благотворителна кампания в подкрепа на възрастни хора в
нужда и на деца и лица с увреждания в община Мездра

Дата: 05.12.2022 12:07
Медия: Zonanews.bg

Заглавие: Ученици с дарение за Дома за възрастни хора в Благоевград

Дата: 05.12.2022 12:28
Медия: Радио Благоевград
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събрани от тях средства. Инициативата на учениците от икономическата гимназия бе организирана от
ръководството на учебното заведение и библиотеката към НЧ "Никола"Вапцаров" в кв. "Струмско".

Ученици от девети и десети клас на Професионалната гимназия по икономика заедно с тяхната преподавателка
по философия Милена Методиева зарадваха обитателите на Дома за възрастни хора и стоплиха сърцата им с
мили думи и с желанието им да помагат.

Възрастните обитатели на дома бяха очаровани и с нетърпение очакваха младите хора, за да се срещнат с тях.

Учениците почерпиха своите домакини с погача и вкусни плодове, а тяхната учителка Милена Методиева поздрави
всички, които се събраха, за да посрещнат своите гости.

Библиотекарът Татяна Браткова е доброволец към формирование "Георги Измирлиев" към община Благоевград.
Тя поздрави всички с празника – Международния ден на доброволеца и изрази задоволството си от ентусиазма на
учениците, които направиха дарение на социалното заведение.

Добротворци ще подкрепят възрастни хора от община Мездра

Добротворци от столицата организират благотворителна кампания в подкрепа на възрастни хора в нужда и на
деца и лица с увреждания в община Мездра. Това се случва за шеста поредна година по случай наближаващите
светли Рождественски празници.

"Кампанията на "Запази Доброто" стартира отново! Коледа наближава, а с нея и коледните чудеса. Ако желаете да
стоплите сърцата както на възрастни хора в затруднено финансово положение, така и на деца и лица с
увреждания, лишени от родителска грижа, можете да го направите като се присъедините към нашата кауза.
Желаем да подпомогнем възрастните хора с хранителни продукти, а на живущите в дома за увреждания да
подарим това, което са написали в скромните си писма до Дядо Коледа. Пакетирани хранителни продукти с
гарантирано дълъг срок на годност и желанията от писмата до Дядо Коледа ще се приемат в столицата.

Подаръците трябва да бъдат нови и надписани поименно.

Инициативата ще се осъществи на 17.12.22 г. в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ) в
гр. Мездра и в селата Моравица, Руска Бела, Дърманци, Лик, Ослен Криводол, Лютиброд, Люти Дол, Боденец,
Горна Кремена, Зверино, Крета, Ребърково и др., област Враца", споделят инициаторите.

Телефон за контакти: 0897 941 948, Илияна Мирчева.

Близо 1 милион и 500 хиляди лева са постъпили в дарителската сметка на община Карлово за домакинствата,
засегнати от наводненията в началото на септември. Щетите са разпределени в 5 категории, като най-
пострадалите домакинства ще получат по около 16 хиляди и 700 лева.

Общинският съвет на Карлово взима решение да бъде създаден обществен съвет за управление на даренията за
подпомагане на пострадалото от наводнението население от община Карлово. Съгласно описа на щетите бяха
определени общо 396 броя пострадали имоти, разпределени в пет категории, обясни кметът на Карлово д-р Емил
Кабаиванов:

"За най-пострадалите 9 имота сумата е по 16 654 лева, втора група - 7994 лева, трета - 5660, четвърта група - 3297
лева. До момента хората са получили над 2500 кубика дърва. В събота пристигнаха бойлери и конвектори, днес
пристигнаха 200 перални. До края на седмицата очаквам 200 комбинирани хладилника с фризери и 200 готварски
печки, които ще бъдат разпределени през следващата седмица на пострадалите, но това не трябва да ни
успокоява. Необходими са още средства за частните имоти".

Заглавие: Добротворци ще подкрепят възрастни хора от община Мездра

Дата: 05.12.2022 13:07
Медия: Враца днес

Заглавие: Близо 1,5 млн. лв. са постъпили в дарителската сметка на община Карлово за засегнатите от
наводненията
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Медия: Българско национално радио
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В момента по график се раздават 1200 кубични метра дърва за огрев, осигурени съвместно от Пловдивската
митрополия и Министерството на земеделието по инициатива на община Карлово. Раздаването ще продължи и в
началото на следващата година, до изчерпване на заявеното от митрополит Николай количество.

"Българската Коледа" помага на пациентите и персонала на Специализираната болница за активно лечение на
детски болести "Иван Митев" в София. Благодарение на благотворителната инициатива, на лечебното заведение
до момента са дарени апарати за различни отделения, които дават шанс за живот на децата и подобряват
тяхната диагностика, проследяване и лечение.

Клиниката по детска нефрология и хемодиализа вече разполага с безценен апарат за хемофилтрация на
новородени, разказва началникът на клиниката доц. Мария Гайдарова.

"Дава възможност на малки бебета, включително недоносени, с тегло над 2 кг. и бъбречна недостатъчност, да
бъдат диализирани – нещо, което не беше възможно до момента."

Вече има 5 деца, които се лекуват с този апарат. Така се повишава шансът де да преодолеят острия си проблем,
свързан с невъзможността бъбреците да функционират.

Доц. Гайдарова подчертава, че това е единственият апарат, с който може да се осъществи диализа на толкова
малки деца и това им дава голям шанс за живот.

Уреди, закупени със средства от "Българската Коледа", са дарени и на Клиниката по неонатология.

"Имаме получени монитори за новородени деца, които са изключително полезни, тъй като с тях се следят
непрекъснато жизнените функции – сърдечна честота, дихателна честота, кръвно налягане, насищане на кръвта с
кислород", пояснява доц. Ралица Георгиева, която е началник на неонатологичната клиника.

В клиниката разполагат още с апарат за дигитално изследване на очните дъна при недоносените деца, който
също е придобивка от кампанията "Българската Коледа".

Детската болница "Иван Митев" има традиционно партньорство с благотворителната инициатива. Неонатолозите
имат нужда от нов транспортен инкубатор, тъй като качеството на транспорта е от особено значение за лечението
и живота на новородените.

Дарителската инициатива "Българската Коледа" е подпомогнала осъвременяването на ендоскопските
процедури, които са основни в детската гастроентерология, изтъква д-р Мила Байчева, началник на Клиниката
по гастроентерология.

"Обновяването на нашите техники, свързани с ендоскопска и ехографска апаратура, ще продължи. Ние търсим
начини и за инвестиции от страна на принципала на болницата – Министерство на здравеопазването, но и
"Българската Коледа" и други подобни дарителски инициативи биха могли да подпомогнат това."

Снимки в публикацията: СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев"

Близо 1 милион и 500 хиляди лева са постъпили в дарителската сметка на община Карлово за домакинствата,
засегнати от наводненията в началото на септември. Щетите са разпределени в 5 категории, като най-
пострадалите домакинства ще получат по около 16 хиляди и 700 лева.

Общинският съвет на Карлово взима решение да бъде създаден обществен съвет за управление на даренията за
подпомагане на пострадалото от наводнението население от община Карлово. Съгласно описа на щетите бяха
определени общо 396 броя пострадали имоти, разпределени в пет категории, обясни кметът на Карлово д-р Емил

Заглавие: Детската болница "Иван Митев" получава от "Българската Коледа" безценна апаратура за
новородени

Дата: 05.12.2022 09:25
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Близо 1,5 млн. лв. са дарените пари на община Карлово за засегнатите от наводненията

Дата: 05.12.2022 15:05
Медия: Банкеръ
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Кабаиванов.

"За най-пострадалите 9 имота сумата е по 16 654 лева, втора група - 7994 лева, трета - 5660, четвърта група - 3297
лева. До момента хората са получили над 2500 кубика дърва. В събота пристигнаха бойлери и конвектори, днес
пристигнаха 200 перални. До края на седмицата очаквам 200 комбинирани хладилника с фризери и 200 готварски
печки, които ще бъдат разпределени през следващата седмица на пострадалите, но това не трябва да ни
успокоява. Необходими са още средства за частните имоти", каза той.

В момента по график се раздават 1200 кубични метра дърва за огрев, осигурени съвместно от Пловдивската
митрополия и Министерството на земеделието по инициатива на община Карлово. Раздаването ще продължи и в
началото на следващата година, до изчерпване на заявеното от митрополит Николай количество.

Третото издание на благотворителната инициатива на Младежкия център в Добрич – "Коледно вълшебство
сътвори", събира средства за лечението на 22-годишния Емо Ангелов, който от четири години е прикован към
инвалидна количка след катастрофа, съобщи Мариела Рачева, един от организаторите.
Екипът зад инициативата призовава младите в областния град да станат част от добрата кауза, като изработят
картичка, украшение или друг празничен символ и го оставят в коледния кът до централния вход на Младежкия
център. Там жители и гости на Добрич могат да изберат някой от изработените предмети и срещу него да дарят
парична сума по своя преценка. Коледният кът ще работи всеки делничен ден между 12 и 23 декември от 11:30 до
17:30 часа.
Шанс да проходи Емо Ангелов е намерил в клиника в Тайланд, но необходимата сума за лечението – 252 000
щатски долара, е непосилна за семейството му.
Миналата година "Коледно вълшебство сътвори" събра близо 2000 лева в помощ на кампанията "Споделен хляб"
на фондация "Милостиво сърце", а през 2020 г. – около 2400 лева в подкрепа на лекарите от Многопрофилната
болница за активно лечение в Добрич, припомни Мариела Рачева. 

За броени дни издателят Манол Пейков от Пловдив успя да събере над половин милион лева за генератори за
Украйна. Той е организирал и други акции в помощ на украинците. Ето какво разказва в интервю за ДВ:

Над половин милион лева (534 710 лева) бяха събрани в рамките на дарителската кампания за закупуване на
генератори за Украйна, продължила девет дни. Тя приключи вчера, 5 декември 2022, по обяд. В нея средно на час
сапостъпвалипо 2621 лева. Кампанията бе организирана от Манол Пейков - издател, преводач и бивш депутат
отДемократичнаБългария. Това далеч не е първата кампания в помощ на Украйна, организирана от него. Преди
това той провежда и дарителскикампании за набиране налекарства, дрехи, обувкизавойницитенафронта,
турникети. С Манол Пейков разговаря Веселина Божилова:

Редакцията препоръчва "Загубихме близки, съседи, приятели": украинци градят временен дом в България

"Просто ги разстрелваха. През гробищата минаваха с танкове. Това е геноцид", казва Татяна от Украйна, която
заедно с доброволци се опитва да изгради временен дом за бежанците в Пловдив.

"Не се страхувай, в София сме": разтърсващият разказ на три украинки в България

"Не сме допускали, че в България толкова много хора са за Путин. Как може българите да вярват на гнусните лъжи
за войната в Украйна?" Това е разтърсващият разказ на три украинки, пристигнали току-що в България.

Сергей и Лена от Киев, които намериха спасение в София

"Дръжте се, скоро ще се видим", казват Сергей и Лена на сина си, който все още е в Киев. Двамата са се спасили
като по чудо от войната в Украйна. Днес помагат на други украинци в София.

България има нужда от украинците. Но прави ли достатъчно, за да ги задържи?

"Всеки ден към Украйна тръгват по 20-30 автобуса": много от украинските бежанци в България се връщат в

Заглавие: Третото издание на инициативата "Коледно вълшебство сътвори" събира средства за лечението на
Емо Ангелов от Добрич

Дата: 06.12.2022 12:20
Медия: Утро Русе

Заглавие: Манол Пейков, който събра над 500 000 лева за генератори за Украйна

Дата: 06.12.2022 14:20
Медия: Дойче Веле

https://utroruse.com/article/882349/
https://www.dw.com/bg/manol-pejkov-kojto-sbra-nad-500-000-leva-za-generatori-za-ukrajna/a-63998425


родината си. С какви проблеми се сблъскват оставащите и какво планират – в репортажа на Александър Детев:

"Майка ми подкрепя Путин. Това ми разбива сърцето."

"Надявам се, че това е краят на Путин", казва рускинята Анастасия, която заедно с приятелката си Полина е
подписала писмо срещу агресията на Путин. В момента и двете са в България и се надяват, че украинците ще
устоят.

Да поговорим за "капризите" на украинските бежанци

Калина Константинова смъмри украинските бежанци. "Закрилата е право, не задължение", заяви тя. На някои
"патриоти" този тон сигурно се е понравил. Боя се обаче, че с него България се посрами пред света. От Петър
Чолаков:

Господин Пейков, колко разбирахте от генератори, преди да започнете кампанията?

Манол Пейков: Нула, нищо, никаква идея.

А как започна всичко?

Манол Пейков: Започна с едно запитване от режисьора Йордан Славейков, който търсеше голям генератор за
свои приятели от театъра в Ровно. На мен вече ми клокочеше в главата идеята, че там трябва да се прави нещо, и
започнах да търся, защото в Украйна генератори в момента на никаква цена не могат да се намерят, тях просто ги
няма. Свързах се с приятели, които от 20-25 години точно с това се занимават, познават пазара, имат контрагенти.
Така че обявих кампанията по Фейсбук, тя набра популярност доста бързо, купихме първите генератори и, когато
хората видяха, че има ефект, тя стана още по-популярна.

За какво служат генераторите?

Манол Пейков: Ползват се за различни цели. В Нетешин, техния Козлодуй, например, който е до Хмелницката
атомна централа, стане ли нещо, целият град е мъртъв. Затова имат 64 бомбоубежища. 21 от тях са оборудвани, за
останалите 43 бяха пуснали запитвания за 6-7 киловатови генератори. Те са от малки към средни. Други пък
отиват за хората по улиците в Чернигов - слагат ги в палатки, там можеш да си заредиш телефона, таблета,
радиостанция, да пиеш чаша топъл чай. В Болград се състоя кинофестивал единствено благодарение на
магическото стечение на обстоятелствата да осигурим генератор на екипа, който вече беше на път.

А по-големи обекти?

Манол Пейков: Търсят се за офиси, за болници. Зависи от големината на болницата, но там са нужни поне 50
киловата. Засега ту имат, ту нямат ток, някак закърпват положението с по-малък генератор, но това означава да се
осигури само осветлението. Ако започнеш да включваш скъпи апарати и отопление, за да поддържаш една
болница денонощно, трябва 100-киловатов генератор. Става дума или за средноголяма болница, или за голямо
училище, както е Болградската гимназия. Това, между другото, е първата българска възрожденска гимназия - от
1858 година. В момента 500 деца учат там и на практика почти всички са бесарабски българи. Надявам се и на тях
да можем да осигурим един от средните или по-големите генератори. На фронта също са нужни генератори, само
че там обикновено са малко по-големи.

Как събирате помощи като частно лице?

Манол Пейков: Аз събирах месеци наред в частната си сметка, което по принцип е на ръба на закона, но банката
ме търпеше заради екстремната ситуация, а и тя също следи кампанията. Отчитам ги стотинка по стотинка в
интернет. Хората виждат, че се старая да бъда прозрачен максимално, даже отвъд необходимото и се
ентусиазират, че са част от това.

Ако трябваше да правя това денонощно година след година, вероятно щях да се износя емоционално и нямаше да
мога да влизам в тези детайли. Но предимството е, че го правя с емоция, сърце и ентусиазъм в рамките на едни
ограничени периоди. И за това беше важно да има и край кампанията, да можем да ги съберем тези пари, да
видим колко са, да намерим всичко, което е на пазара. Защото и това не е лесно - пазарът в момента е
спекулативен, фирмите се делят на два вида. Едните са склонни да съдействат, да дадат прилични цени, а другите
яхват момента с идеята сега да направят пари. Опитваме се с моя приятел и колега Чило Попов да отсеем едните
от другите. Стотина хиляди лева остават за държавата като ДДС, предлагат ми разни схеми да го избегнем, но за
мен е абсурд, трябва да бъда прозрачен. Ясно ми е, че с тях може да се купят още генератори, надявам се
държавата да ги инвестира в нещо ценно.

Мислите ли, че има вече една критична маса хора, които извършват добро?

Манол Пейков: Абсолютно! Имали сме имена като Васил Друмев, Евлоги и Христо Георгиеви, Димитър Кудоглу,
Димитър Цанев - огромни дарители, които са го живеели това, така са го разбирали. По- късно работата им е била
преднамерено очерняна и затрита. В последните години и буквално месеци има едно осъзнаване, че ако не си
помогнем сами, няма кой. Не може да се разчита само на държавата. Това беше мантрата по време на
комунизма - тя, държавата, ще го направи. И това важи за всички сфери.



А за политиката?

Манол Пейков: Това, което служи като противотежест на злоупотребата в политиката, е гражданското общество.
Дарителството е някакъв лакмус, че се ражда такова гражданско общество. Това е всъщност добрата новина. Няма
държава, където политиците нямат склонност да злоупотребяват, въпросът е доколко системата, която си създал
като устройство на държавата, ще ги ограничи. При нас затова има такъв голям проблем със съдебната система.
По същество тя, заедно с медиите, е балансьор на изпълнителната власт. Но тук имаме превзета съдебна
система, това означава, че се върви към автокрация. И другият най-важен фактор за това е гражданското
общество.

Защо в Русия имаме Путин, а в Украйна имаме Зеленски? Защото украинците са от друго тесто, там има
гражданско общество, и това е благодарение на столетия различно развитие. Предпоставките за създаване на
гражданско общество в Украйна ги има много повече и затова те излязоха на Майдана, затова бутнаха Янукович,
затова си избраха различен човек.

Същото важи и тук - ако го няма гражданското общество, далаверите са много лесни. Днес за утре променяш това,
променяш онова, хартиена бюлетина вкарваш, фалшификация след фалшификация и нещата тръгват надолу.
Обаче ако има съпротива, не става така лесно. Виждаме го това тук между другото и в Пловдив. Има за пръв път
едни млади хора, които не са част от някаква общност, ами са се събрали по-скоро заради това, че те самите са
непримирими и будни и вярват, че могат да променят съдбите си, съдбите на Пловдив и на България чрез
собствени сили и средства, като използват онова, което им е разрешено от закона. И като го изискват всъщност. И
това всъщност е най-важното.

В резултат на дарителската кампания са закупени 118 генератора от 2 до 100 мегавата. Като дарение от фирми са
дошли още 9 генератора. Първата пратка потегля за Украйна на 12 декември. Търсят се още генератори за сумата
от 187 388 лв. Средства може да се даряват и след края на кампанията. Доброто продължава.

***
Вижте и това видео от нашия архив:

За шеста поредна година в дните преди Рождественските празници доброволци организират благотворителната
кампания "Запази доброто", която е в подкрепа на възрастни хора от Северозапада и на деца с увреждания,
лишени от родителска грижа. Очакванията са да бъдат подпомогнати над 200 семейства и 70 деца, каза Илияна
Мирчева, един от организаторите на инициативата:
"Ще подпомогнем възрастни хора от Северозапада в неравностойно финансово положение, с хранителни
продукти от първа необходимост, както и децата от Комплекса за социални услуги за деца и лица в град Мездра,
които са написали скромни писма до Дядо Коледа с желаните подаръци. На страницата на "Запази доброто" във
Фейсбук има таблица със списъка с желанията на децата. Всеки един дарител може да си избере детенце, за
което да закупи подарък и да се запише в таблицата. Може да ни го донесе в нашия пункт в град София." 
Адресът е посочен в страницата на кампанията. Публикуван е също списък с хранителни продукти, които са
необходими. Даренията могат да бъдат изпратени и чрез куриерска фирма: 
"Задължително се срещаме както с децата, така и с възрастните хора. Всички доброволци се разделяме на
няколко екипа, за да отделим достатъчно време на тези възрастни хора, да можем да си поговорим с тях, да
усетят топлина. Не го правим просто като куриери, които раздават разни пакети. Много държим на тази
комуникация между нас и възрастните хора и децата съответно", допълва Мирчева. 
Дарения могат да бъдат изпратени или занесени на място до 16 декември. 

Над 12 000 лева събраха на благотворителни балове членовете на Ротари клуб – Велико Търново и Сателитен
Ротари клуб – Павликени.
Първи своята инициатива проведоха ротарианците в Павликени. Те организираха на 26 ноември в Бяла черква
"Празник на виното от родния ни край".
Дегустация на различни вина, томбола, награди, музика и танци съпътстваха събитието, което събра над 100 гости,

Заглавие: Кампанията "Запази доброто" подкрепя хора от Северозапада

Дата: 06.12.2022 14:10
Медия: Радио Видин

Заглавие: Над 12 000 лева събраха на благотворителни балове ротарианци от В. Търново и Павликени

Дата: 06.12.2022 16:36
Медия: Велико Търново нет

https://bnr.bg/vidin/post/101746695/kampaniata-zapazi-dobroto-v-podkrepa-na-hora-ot-severozapada
https://veliko-tarnovo.net/novini/nad-12-000-leva-sabraha-na-blagotvoritelni-balove-rotariantsi-ot-v-tarnovo-i-pavlikeni.html


съпричастни с идеите на ротарианското движение. Сред тях беше и голяма група от общественици от Бяла черква,
водени от кметицата на града Албена Тодорова. Всички аплодираха изпълненията на победителката в първото
издание на "Гласът на България" Стелияна Христова. На бала беше организиран търг, на който се разиграха
предмети и произведения на изкуството, сред които и внушителна творба със скандинавски мъх. Тя е дело на
талантливата дизайнерка Мария Иванова и е неин съвместен проект с художника Мартин Петров. Картината вече е
притежание на собственика на една от най-големите аптеки в Павликени и може да бъде видяна от всички
посетители на обекта и от любителите на художественото творчество в града.

Средствата, които бяха събрани на благотворителната вечер, ще бъдат предоставени за климатизиране на
помещения в НЧ "Братство – 1884", в което се провеждат кръжоци на талантливи деца от града и региона, посочи
президентът на СРК – Павликени Фикред Ферадов. С това Сателитният Ротари клуб продължава традицията си да
подпомага подрастващите от община Павликени, които развиват своите дарби в областта на изкуството и спорта.

На 2 декември се проведе и традиционният коледен бал на Ротари клуб – Велико Търново. В присъствието на
много приятели и съмишленици, ротарианците отчетоха дейността си за изминалата ползотворна година. Те
получиха и специални поздравления от кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов, който е почетен член на
клуба и също присъства на тържеството. То беше уважено и от заместник-кмета Снежана Данева – Иванова.

Президентът на РКВТ Валентин Михайлов посочи, че средствата от благотворителния бал, които надхвърлиха 6000
лева, ще бъдат използвани за провеждането на инициативи, свързани с 85-ата годишнина на клуба, която ще бъде
отбелязана подобаващо през 2023 година.
На бала беше проведена томбола с атрактивни предмети, а един от тях беше разигран на търг.

По време на тържеството сайтът "Болярски новини" получи специален плакет от дистрикт гуверньора на Ротари –
България Борислав Къдреков, а отличието е за ползотворно сътрудничество и подкрепа на Ротари движението в
страната и във Велико Търново през 2021-2022 година.
На 2 декември голямото ротарианско семейство в духовната и историческа столица на България се увеличи с
приема на още две дами, авторитетни представители на бизнеса в региона.

Share 

С безусловната подкрепа на медиите вече 19 години дарителската инициатива подпомага деца на загинали и
пострадали при изпълнение на служебния дълг полицаи и пожарникари

В последните дни на година, белязана от изпитания и свидни загуби, каузата ни за по-добро бъдеще за децата на
нашите загинали колеги се нуждае повече от всякога от силата на обединението.

Вече 19 години Националната благотворителна кампания на Министерството на вътрешните работи разчита на
безкористната подкрепа на медиите. Заедно създадохме традиция, зад която стоят съпричастността и
отговорността.

За Коледното издание на кампанията министерството изработи видеоклип, радио спот, банер и фотоколаж,
предназначени за електронните и печатните медии. Вярваме, че и тази година заедно ще продължим по пътя на
добротворството.

Благодарение на незаменимия принос на медиите за популяризиране на нашата кауза множество дарители ни
подкрепиха и през отиващата си 2022 г. С набраните средства участващите в благотворителната кампания 74 деца
бяха подпомогнати за Коледа с 1000 лева. Финансова помощ момичетата и момчетата получиха също за
Великденските празници. По традиция част от средствата бяха заделени за завършващите средното си
образование. Подкрепа бе осигурена и за всички деца за началото на учебната година. За семействата МВР
организира и безплатни ваканции в базите на ведомството.

В 19-ата за благотворителната кампания година участват деца от София и областите Бургас, Варна, Велико
Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Сливен,
Смолян, София, Стара Загора, Търговище, Хасково и Шумен.

Националната благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при
изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР се провежда целогодишно под патронажа
на министъра на вътрешните работи. Средствата се набират чрез изпращане на SMS на стойност 1 лев (без ДДС)
на номер 1866 за абонатите на А1, Yettel и Vivacom или чрез гласово обаждане на стойност 0.99 лв. (без ДДС) на
090051866 за абонатите на Vivacom. Средства могат да се превеждат и по единната банкова сметка с IBAN: BG71
BNBG 9661 3000 1462 01, BIC: BNBG BGSD, Българска Народна Банка, Централно управление. От февруари 2016

Заглавие: Бъдете отново партньор на Националната благотворителна кампания на МВР

Дата: 07.12.2022 10:55
Медия: Sliven.NET

https://new.sliven.net/sys/news/index.php?id=408726


г. в полза на децата се набират средства и чрез удържане на суми от месечното възнаграждение на служителите,
които са попълнили съответната декларация за това. Натрупаните суми се разпределят между семействата на
пострадали и загинали по време на изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.

Седемнадесет младежи, които продължават образованието си във висши училища и колежи, получиха еднократна
финансова помощ в размер на 4500 лева.

Средствата са отпуснати по инициативата на президента "Подкрепи една мечта". Право на еднократната
финансова помощ в размер на 2345,45 лв. имат и шестима ученици от 12-и клас, настанени в социална услуга от
резидентен тип, които са завършили 11-и клас с отличен успех.

Общо 102 400 лева бяха събрани по време на дарителската кампания по инициативата - най-голямата до
момента. От тях 11 827,30 лева бяха изразходвани за финансиране на абитуриентския бал през май тази година
за абитуриенти от социални услуги от резидентен тип и специализирани училища за деца с нарушено зрение и слух.
Остатъкът от 90 572,70 лева пък беше разпределен във вид на еднократна финансова помощ на 17 студенти и 6
ученици, отговарящи на критериите по правилата на инициативата "Подкрепи една мечта", уточняват от
президентството.

Отбелязва се, че продължава тенденцията за превес на избор на специалностите "Психология" и "Социални
дейности". Петима от студентите са избрали да продължат обучението си в медицински специалности, като две
девойки, завършили средното си образование с пълно отличие, са приети в специалност "Медицина".

Работата по инициативата "Подкрепи една мечта" обхваща младежите от специализирани институции през
последните две години на средното им образование. Тя обединява усилията на Министерството на труда и
социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта,
Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.
Експерти от Бюрата по труда по места консултират младежите за бъдещата им професионална реализация и
насърчават мотивацията им за продължаване на образованието.

Обща цел на партньорските институции за развитие на инициативата "Подкрепи една мечта" са дейности в
подкрепа на изграждане на по-добри социални умения на младежите в неравностойно положение.

В началото на тази година един видинчанин и неговата благотворителна кауза за поставяне на вендинг машина в
града, чрез която, рециклирайки пластмасовите бутилки и кенчета, осигурява храна за бездомните животни. 
Юлиян Миков си беше поставил срок да събере сумата до Великден и се надяваше да успее, но за съжаление,
това не се случи. Той продължава да набира необходимите средства, като сумата, която му липсва, за да завърши
своята инициатива не е голяма:
"Почти сме на финала с цялото това нещо, като остават около 560 лева по последни преброявания..."
Желаещите да дарят сега могат да се сдобият с нещо, което да им напомня за доброто дело, което са направили,
каза Юлиян:
"Идеята е следната - създал съм една тениска... изработката на самата тениска струва 10 лева, подпомагането на
самата кауза струва 10 лева и общата цена, за да притежаваш една такава тениска е 20 лева. Идеята е всеки един,
който помогне за тази кауза, да му остане някакъв спомен, нещо като подарък, може за близък..."
Интересът на хората към тениските за момента е голям:
"Много интересен е феноменът на социалните мрежи, че когато пуснах първия пост, много хора се изкефиха,
искаха тениски. Много хора, дори непознати ми писаха... Цялото нещо е такова, че като пуснеш самия пост, хората в
началото, като започнат да реагират... има интерес. След това някак си се приглушава и аз трябва това нещо да го
правя и втори път, и трети път, за мога да събера нужната бройка. В началото бях изчислил, бяха около 940 лева
до края да съберем цялата сума, тогава пуснах тениските, взеха се 32 бройки. Някои хора не искаха тениски, а
просто искаха да подпомогнат самата кауза и след това, сега втори рунд, който пуснах, той още тече в момента."

Заглавие: 17 младежи в неравностойно положение получиха еднократна помощ, за да следват мечтите си

Дата: 08.12.2022 09:10
Медия: Днес+

Заглавие: Благотворителна кауза за бездомни животни се нуждае от още дарения

Дата: 08.12.2022 08:00
Медия: Конкурент

https://dnesplus.bg/bulgaria/17-mladezhi-v-neravnostoyno-polozhenie-poluchiha-ednokratna-pomosht-za-da-sledvat-mechtite-si_1101022
https://www.konkurent.bg/news/16704072003355/blagotvoritelna-kauza-za-bezdomni-zhivotni-se-nuzhdae-ot-oshte-dareniya


Остават още около 60 броя тениски, които трябва да се купят, за да се достигне сумата от 3000 лева, необходима,
за да бъде поставена вендинг машина за кучешка храна във Видин.

Всеки, който иска да помогне, може да пише на Юлиян. Онези, които имат отношение към животните, но нямат
възможността да помогнат чрез средства, могат просто да споделят тази публикация, за да достигне до повече
хора. Който желае, може да дари и тук - http://revolut.me/yuliya0bw0.

Дарения се набират и по банков път:

IBAN BG81UNCR76301076721286 Юлиян Миков

В ход е благотворителната инициатива на "Миг човечност", насочена към възрастните хора в нужда от Кюстендил и
региона. Това съобщи пред радио "Фокус" Ангела Николова от създадената за целта група.

Повече от 10 години младежи от Кюстендил и цялата страна участват като доброволци в подкрепа на възрастните
хора в неравностойно положение. Те събират дълготрайни хранителни продукти, които след това доставят до
домовете на нуждаещите се.

Всяка година "Миг човечност" събира продукти от първа необходимост и след това ги раздава на възрастни и
нуждаещи се хора по списъците от "Социални грижи", кметовете на населените места в района и Общината. По-
важните ползи от тази гигантска организация обаче не са опаковани в торби, а се виждат с очи и се пазят в
сърцата – това са грижата и вниманието, с които доброволците придружават подаръците.

"В момента сме на етап за събиране на продукти и ваучери за големите магазини. Имаме няколко пункта.
Адресите могат да се видят на нашата страница. Имаме един списък с основни хранителни продукти. Всеки,
каквото прецени, може да го донесе", каза Ангела Николова. Тя допълни, че след това предстои разпределяне на
продуктите и разнасянето по адресите на възрастните хора. Всеки може да се включи в тези етапи.

7-мото издание на Благотворителния турнир по Футбол HELP CUP 2022 ще се проведе в Димитровград на 10
декември, събота, съобщават инициаторите. Мястото е изкуствения терен на комплекс "Раковски", а началото е от
12:00 часа.

По традиция всяка година организатори и участници подкрепят различни каузи. Тази година събраните средства
ще са за лечението на самотната майка на две деца Светла Калайкова. Жената се нуждае от спешно лечение в
Турция, тъй като се бори с туморно заболяване.

Записването за участие в турнира е до 8 декември. За повече информация -0876 826 868.

Новата кампания на "Българската Коледа" е в ход. Това е инициативата, която обръща вниманието ни към
болните деца, които още от ранна възраст водят битката за живота и здравето си. Как кампанията подпомага
грижата за тях, попитахме д-р Люба Бъчварова. Тя е началник на Отделението по педиатрия в МБАЛ "Д-р Иван
Селимински" – Сливен. - Д-р Бъчварова, каква е заболеваемостта на децата в Отделението по педиатри в МБАЛ

Заглавие: "Дари коледна вечеря на възрастен човек в нужда" в Кюстендил и региона

Дата: 07.12.2022 18:42
Медия: Вяра Нюз

Заглавие: Организират благотворителен турнир в подкрепа лечението на самотна майка от Димитровград

Дата: 06.12.2022 09:03
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: "Българската Коледа" е най-успешната ни инициатива

Дата: 09.12.2022 07:28
Медия: Clinica.bg
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https://clinica.bg/22736-%E2%80%9EBylgarskata-Koleda%E2%80%9D-e-nai-uspeshnata-ni-iniciativa


"Д-р Иван Селимински" – Сливен, което Вие ръководите?

- Педиатричното отделение обикновено е пълно на 80 – 90 на сто предвид това, че Сливенски регион е с най-
младото в страната население. В определени социални групи има висока раждаемост, което води и до по-висока
заболеваемост. Тежък проблем на региона са непълнолетните майки. До преди десет – петнадесет години те все
още бяха изключение, а сега са една трета от лежащите в отделението майки Още по-тежко е, че те са неграмотни.
Оттам идва и лошото гледане на децата. Голяма част от тях се отглеждат от по-възрастните членове на
семейството, като майките от този контингент имат много малко участие в това. Тревожно е, че точно там
заболеваемостта е много висока. Много често имаме случаи на изоставени деца след раждането също от такива
непълнолетни майки. Обикновено те постъпват в много тежко състояние, в интензивния сектор на отделението,
след което семейството не ги търси с месеци независимо от нашите усилия и тези на социалните случаи, а
понякога и на полицията да бъдат издирени родителите, за да дойдат и си ги вземат.

- Кои са най-честите заболявания сред Вашите малки пациенти?

- Най-честите болести са възпалителните заболявания на дихателната система.

- На какво се дължат те?

- Тези възпалителни заболявания са най-чести в ранна детска възраст. Това се дължи най-напред точно поради
малката възраст и все още неукрепналата имунна система на децата. От значение са и лошите битови условия и
наличието на много хора от едно семейство на едно място. Възможностите за заразяването при тях са много по-
големи. Другите деца, извън този контингент също боледуват. При тях също има възпалителни заболявания на
дихателната система. В последно време се наблюдава повишаване на стомашно-чревните заболявания. Имахме
доста деца с горен и долен диспепсичен синдром и се лекуваха при нас. По-редки са случаите на заболявания на
отделителната система. Има и доста, които се регистрират с големи сърдечни пороци. Ако става въпрос за
вродена сърдечна малформация, подлежаща на оперативно лечение се насочват към Националната
кардиологична болница.

- На какво се дължи завишеният брой сърдечни пороци при децата?

- Известно знаение има и това, че някои от тях са родени от твърде млади майки. Такива случаи обаче се срещат и
при деца от много добри семейства. Това е нещо, което се формира по време на бременността и не винаги може
да се предвиди. В случая външните фактори влияят по-малко, отколкото вътрешните.

- Какви редки заболявания се наблюдават сред новородените, за които се грижат лекарите в Отделението по
педиатрия в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – Сливен?

- Имаме единични случаи на муковисцидоза. В последно време по-интересно беше случаят на едно дете със
синдром на Тар. При него липсва лъчевата кост на двете ръчички, горните му крайници са недоразвити. В същото
време детето беше с тромбоцитопения, която налага чести кръвопреливания и вливане на тромбоцитна маса. За
съжаление, годишно имаме и около десетина случая на деца със злокачествени онкологични заболявания.
Последният такъв пациент диагностицираме преди месец с клетъчен лимфом и се лекува в Детската
онкохематология в София. Рязко увеличение на раковите заболявания не наблюдаваме, но за нас всеки случай е
тревожен, макар и да не са редки заболявания. Има деца със сарком на Юинг и с невробластоми. Левкемиите са
най-честите онкологични заболявания в ранна детска възраст. Солидните тумори или синдром на Хочкинг са по-
редки.

- Ясно е, че редките заболявания са генетични, но имат ли връзка с начина на живот на родителите или с все по-
късните бременности?

- Генетичните заболявания възникват в момента на създаването на детето. Всички бременни минават на
ехографски контрол. Жените трябва да се преглеждат, да знаят за евентуални аномалии. Детето със сарком на
Юинг има сестра-близначка, която е без увреждания. Много от тези проблеми могат да бъдат доказани
пренатално. Ако в семейството има болен с определено генетично заболяване и предстои нова бременност или тя
вече е налице, могат да се направят изследвания, които да покажат дали детето е здраво или е носител на
патологичния ген. За съжаление, много от тези изследвания са скъпи.

- Това ли отказва хората да си ги направят?

- Например, дете със спинална мускулна атрофия – едно много тежко неврологично заболяване. Родените с него
са абсолютно неподвижни. Изследването и доказването на заболяването струва 800 лева и не се поема от НЗОК.
Родителите трябва да го направят. Има семейство, което направи съответните изследвания за детето и друго
семейство, в което единият родител отказа заради цената и бяхме принудени да настаним детето им в Дома за
деца с увреждания в Бургас, за да могат там, за сметка на дома, да направят по-нататъшните му изследвания. Без
такова изследване домовете тип "Майка и дете" за настаняване отказват да приемат. Въпросните родители
нямаха средства и се отказаха и от бебето, защото решиха, че така по-лесно ще си решат проблема. Би трябвало
при съмнение за такова заболяване детето да бъде настанено за изследване в съответната клиника, ако това не
може да стане амбулаторно. Когато родителите се откажат от такива деца, социалните работници правят постъпки
те да бъдат настанени в приемни семейства, което е по-добре за тях, отколкото да са в Дом "Майка и дете".



Процедурата е много тромава. Добре е да бъде улеснена, да е в помощ на децата.

- Добре финансирани или недофинансирани са диагностиката и лечението на новородените. Какви грижи за тези
деца са все още в недостиг и с какво би могла да помогне "Българската Коледа"?

- "Българската Коледа" си върши чудесно работата. Ние сме безкрайно доволни от тази инициатива, тъй като
апаратът за бърза диагностика – количествено измерване на С - реактивен протеин и мобилният рентгенов
апарат са поредните дарения, които получаваме от нея. В предишни години от нея имаме и ехограф. Тези неща
обаче би следвало да са приоритет на държавата, а не на благотворителни кампании и организации. На всички е
известно, че цените на клиничните пътеки в педиатрията са едни от най-ниските. Това е единственият начин за
финансиране на детските отделения. Благотворителните инициативи би трябвало да са бонус, а не основен начин
за снабдяване с апаратура. Основното е цените на клиничните пътеки и броят за първичните прегледи и
медицинските направления за диагностика в доболничната помощ да бъдат увеличени. Така ще бъде подобрена и
диагностиката, и лечението на болните деца.

- Каква апаратура е необходима на лечебното заведение, която би могла да се осигури от "Българската Коледа", за
да се подобри дейността на Педиатричното отделение и която болницата не може да осигури със собствени
средства?

- Ние сме редовни реципиенти на "Българската Коледа". В Педиатричното отделение нямаме проблеми с
медикаментите и консумативите, имаме нужда от апаратура, независимо каква е. Тя винаги е употреба, износва
се, разваля се. Всекидневно използваме перфурзори, монитори, а те остаряват от продължителната употреба.
Затова, каквото и да ни донесе тя, ще го приемем с радост и огромна благодарност.

- Вие от години участвате в кампанията "Българската Коледа", каква е равносметката ви?

- "Българската Коледа" е най-добрата инициатива, която съществува от доста време. Тя наистина ни помага много
в работата. Всичко, каквото сме получили от нея са много качествени, влизат ежедневно в работата ни. Очакваме
даренията с голяма благодарност и надежда.

- Отзивчив ли е българинът към подобни кампании и достатъчно известно ли е, че те са целогодишни, а не само
около Рождество Христово?

- Всички знаят за "Българската Коледа", тъй като тя е широко отразявана. Всички знаят, че по нея нищо не се губи,
а отива там, където е необходимо. От нея най-много се видели полза. Надявам се, че хората са наясно, че тя не е
само по Рождество Христово, а е през цялата година.

Как да помогнем

Каузата "Българската Коледа" може да бъде подкрепена:

Чрез изпращане на SMS на кратък номер 1117 за А1, Vivacom и Yettel. С всеки SMS дарявате 1 лев на дете в беда.

Чрез обаждане на номер 09001117 за фиксирани абонати на Vivacom и А1. С всяко обаждане помагате с 1 лев на
дете в беда.

С банков превод на:

Получател: БНТ, за "Българската Коледа"

IBAN: BG13UBBS80023300186210

BIC код: UBBSBGSF

Банка: Обединена българска банка.

С превод по интернет с банкова карта или чрез ePay.bg.

Повече информация за благотворителната инициатива, реда за кандидатстване, както и начините, по които могат
да бъдат правени дарения, са посочени на сайта www.bgkoleda.bg

И тази година Златоградската Коледа има кауза – "Да помогнем на Александър". Това съобщиха от Общината.
Александър Илиев е на 6 години, с двустранна невросензорна загуба на слуха. Родителите му разбират за

Заглавие: Благотворителна коледна кампания в помощ на 6-годишния Александър се провежда в Златоград

Дата: 08.12.2022 13:22
Медия: Фокус

https://www.focus-news.net/novini/regioni/Blagotvoritelna-koledna-kampaniya-v-pomosht-na-6-godishniya-Aleksandur-se-provezhda-v-Zlatograd-1489885


проблема, когато детето е на около 1 г. и половина. През 2019 година са му поставени кохлеарни импланти, които
стимулират слуховия нерв с електрически импулси. След поставянето им започва специализирана речева и
слухова рехабилитация. В Златоград няма такива специалисти и семейството пътува до рехабилитационен център
за деца със слухово-речеви проблеми в София, където остават една седмица. Децата като Алекс първо се учат да
чуват звуците. Звуковото възприятие е различно от това, на което са свикнали нормално чуващите. Ежемесечно
семейството пътува до град София за настройване на процесорите и рехабилитация. Всяка седмица Алекс
посещава и слухово-речеви рехабилитатор в град Стара Загора. Сумата, която е необходима за индивидуална
рехабилитация на Алекс всеки месец, е около 500 лева. 
Във всяка от къщичките на коледния базар ще бъде оставена кутия за дарение, а със събраните средствата ще
помогнем на семейство Илиеви за по-добро бъдеще на Алекс!
Да помогнем на Алекс, да му дадем възможност да чуе света около себе си, призовават от общината. 

Малчугани и учители от РЦПППО-Смолян трескаво се подготвят за поредната си благотворителна инициатива за
Коледа. Всяка година децата със специални потребности и техни приятели от цялата област изработват
разнообразни коледни украси, картички, сувенири, лакомства, които се представят на предпразничен базар, в
подкрепа на дете със специални потребности в нужда. Тази година Коледният благотворителен базар,
организиран от РЦПППО-Смолян, ще се проведе в подкрепа на Стефани Петрова. Четиригодишната красавица
упорито се бори с детска церебрална парализа. Стефи се нуждае от операция в чужбина, за която са необходими
доста средства. Базарът на РЦПППО ще се състои на 22 декември от 16.30 часа във фоайето на РДТ "Николай
Хайтов" и на 23 декември от 10.30 часа на площад "Свобода" (стар център). Тази годна "Календара на Община
Смолян" също се продава в областта за лечението на момиченцето. 

Седемнадесет младежи, които продължават образованието си във висши училища и колежи, получиха еднократна
финансова помощ в размер на 4500 лева по инициативата на президента "Подкрепи една мечта". Право да
получат еднократна финансова помощ в размер на 2345,45 лв. имат и шестима ученици от 12-и клас, настанени в
социална услуга от резидентен тип, завършили 11-и клас с отличен успех, съобщиха от прессекретариата на
държавния глава, пише БГНЕС.

По време на дарителската кампания по инициативата беше събрана сумата от 102 400,00 лева, която е най-
голямата събирана до момента. От тях 11 827,30 лева бяха изразходвани за финансиране на абитуриентския бал
през май т.г. за абитуриенти от социални услуги от резидентен тип и специализирани училища за деца с нарушено
зрение и слух. Остатъкът от 90 572,70 лева беше разпределен във вид на еднократна финансова помощ на 17
студенти и 6 ученици, отговарящи на критериите по правилата на инициативата "Подкрепи една мечта".

Продължава тенденцията за превес на избор на специалностите "Психология" и "Социални дейности". Петима от
студентите са избрали да продължат обучението си в медицински специалности, като две девойки, завършили
средното си образование с пълно отличие, са приети в специалност "Медицина".

Работата по президентската инициатива "Подкрепи една мечта" обединява усилията на Министерството на труда и
социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта,
Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта.
Инициативата обхваща младежите от специализирани институции през последните две години на средното им
образование. Експерти от Бюрата по труда по места ги консултират за бъдещата им професионална реализация и
насърчават мотивацията им за продължаване на образованието.

Обща цел на партньорските институции за развитие на инициативата "Подкрепи една мечта" са дейности в
подкрепа на изграждане на по-добри социални умения на младежите в неравностойно положение.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Заглавие: Деца помагат на четиригодишната Стефи от Смолян, майсторят сувенири за Коледен базар

Дата: 08.12.2022 10:28
Медия: Хасково нет

Заглавие: Еднократна финансова помощ от 4500 лв. получиха 17 младежи в неравностойно положение

Дата: 07.12.2022 17:02
Медия: Нова телевизия

Заглавие: "Продължаваме промяната" разработва стратегия за ранното детство заедно с неправителствения
сектор

https://www.haskovo.net/news/555104/detsa-pomagat-na-chetirigodishnata-stefi-ot-smolyan-maystoryat-suveniri-za-koleden-bazar
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https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/370770--prodalzhavame-promyanata-razrabotva-strategiya-za-rannoto-detstvo-zaedno-s-nep


Експерти от "Продължаваме промяната" и от неправителствения сектор започват работа върху Стратегия за
ранното детство. Те ще предложат готовия документ на изпълнителната власт, независимо от коя политическа
сила е излъчена тя. Това стана ясно от среща между експертния съвет по образование на ПП и представители на
организации с богат опит в сферата на децата.

В Министерството на образованието и науката (МОН) е разработена Национална рамка за качество на
образованието и грижата в ранна детска възраст, която ще бъде взета предвид при изготвянето на стратегическия
документ, отбеляза акад. Николай Денков – зам.-председател на парламентарната Комисия по образование и
наука в 48-ото НС. Преди години национална работна група към МОН е изготвила първоначален проект на
стратегия за ранното детско развитие, който също може да се използва, припомни изпълнителният директор на
фондация "За нашите деца" Иванка Шалапатова.

Участниците в срещата споделят мнението, че бъдещата стратегия трябва да почива върху холистичния принцип –
т.е. да разглежда ранното детско развитие в цялост с неговите здравни, социални, образователни, емоционални и
други аспекти.

Много важен въпрос, свързан с първите няколко години на детето, е наличието на комплексно подготвени
специалисти, които да реализират подобна стратегия. Обмисля се създаването на бакалавърска програма по
ранно детско развитие. "Холистичният подход може да се осигури, като в нейния учебен план се включат
дисциплини от различните сфери, които засягат всички страни на ранното детско развитие. Тези различни
дисциплини могат да се четат от преподаватели от различни университети", уточни акад. Денков.

Първите бакалаври по ранно детско развитие ще излязат от университетите най-рано след пет-шест години.
Междувременно може да се организира допълнителна квалификация на завършилите начална и предучилищна
педагогика. Те могат да бъдат подготвени за една-две години и да влязат в детските ясли като педагогически
специалисти. Може да се помисли и за въвеждането на статута на помощник-учителите със средно образование,
чиято подготовка да се провежда в последната степен на средното образование, допълни акад. Денков.

Неправителственият сектор предлага да се осигурят патронажна грижа за семейства с деца в ранна възраст, както
и ранна интервенция при деца със затруднения. Необходимо е също колкото може повече родители да бъдат
стимулирани да изпращат децата си в ясли.

ПП ще продължи да работи за по-добра организация и координация на грижата за децата в най-ранната им
възраст – важна, но и трудна задача заради необходимостта от участието на множество различни институции. На
базата на бъдещата ясна Стратегия за ранното детство ще се разработят закони и подзаконови нормативни
документи, ще се осигури адекватно финансиране и подготовка на специалисти.

Облекчаване на изискванията на данъчното законодателство при безвъзмездно предоставяне на хранителни
стоки към оператор на хранителна банка, чрез замяната на задължението за маркиране на хранителните стоки с
надписа "дарение, не подлежи на продажба", със задължение за предоставяне на информация от операторите на
хранителни банки до НАП по електронен път. Това е промяна, която от 5 юли 2022 г. в Закона за изменение и
допълнение на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. С него се правят изменения и
допълнения в Закон за данък върху добавената стойност, съобщиха за 3eNews от Министерството на земеделието
и храните. Тези промени са свързани с намаляване загубите на храни.

В края на 2021 г. беше приета Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни
(2021 – 2026 г.). Тя е разработена с цел намаляване загубите и разхищението на храни в съответствие с Цел 12.3
на ООН за устойчиво развитие, която изисква до 2030 година в глобален мащаб да се намали наполовина
разхищението на храни на глава от населението. Това трябва да включва ниво търговия на дребно и домакинства и
да се намалят загубите на храни по веригите на производство и доставка на храни, включително загубите след
прибиране на реколтата, обясниха от земеделското министерство.

За успешното прилагане на Националната програма е необходимо активното сътрудничество и координация

Дата: 03.12.2022 10:57
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Нови данъчни закони за даряването на храна, националната платформа ще информира хората как да
пестят храната

Дата: 05.12.2022 11:30
Медия: 3е-news

https://3e-news.net/bg/a/view/39449/novi-danychni-zakoni-za-darjavaneto-na-hrana-nacionalnata-platforma-shte-informira-horata-kak-da-pestjat-hranata


между държавните институции, участниците по хранителната верига и неправителствените организации, като
организации за хранително банкиране и асоциации на потребителите. Този подход на сътрудничество и
взаимодействие позволява да се приложат много и разнообразни мерки. Само чрез обединяване на усилията на
всички заинтересовани страни може да се постигне реална промяна. Съществена е споделената отговорност за
прилагане на решения за намаляване на загубите на храни, които са ефективни както за хранителната верига,
така и за отделната фирма.

Всичко това може да се постигне чрез създаване на Национална платформа относно загубите на храни и
сключване на Меморандум за сътрудничество между участниците в Националната платформа, обясниха от
ведомството, но така е записано и в Националната програма. Към момента работна група работи по сключване на
меморандум със заинтересованите страни, след което предстои създаване на националната платформа.

Националната платформа ще бъде учредена с цел да се създадат форуми за дискусия и благоприятна атмосфера
за установяване на партньорство и взаимодействие чрез диалог между държавните институции, браншовите и
бизнес асоциациите и сдруженията на производители, преработватели и дистрибутори на храни,
научноизследователската общност и неправителствени организации.

Националната платформа представлява механизъм за диалог и сътрудничество. С приемането на Меморандум за
сътрудничество страните доброволно изразяват своята воля да приложат този механизъм за реализиране целите
и мерките на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни.

Националната платформа е отворена инициатива, в която могат да се включат всички заинтересовани страни. Тя е
форум, който функционира на доброволен принцип. Националната платформа е с основни функции на консултант,
медиатор и инициатор на национално ниво между държавните органи и заинтересованите страни, подпомагащ
прилагането на Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубите на храни.

Националната платформа представлява съвет, който включва представители на държавни органи на
изпълнителната власт, представители на Националното сдружение на общините, представители на браншови,
търговски научно-изследователски организации, представители на неправителствени организации за хранително
банкиране и асоциации на потребителите. Участниците, техният статут, права и отговорности, принципи и
процедури за работа и взаимодействие между тях в рамките на Националната платформа се определят в анекси
към Меморандума за сътрудничество. Анексите се разработват поетапно от страните, подписали меморандума.

Подходящо начало на една информационна кампания по темата за предотвратяване и намаляване загубата на
храни би било организиране на събитие, по време на което да се пристъпи към сключване на Меморандума за
взаимодействие между участниците в Националната платформа относно загубите на храни от държавните
институции и неправителствените организации, изразили желание за присъединяването му, обясниха от МЗХ.

Дейностите по изпълнение на Национална програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни
(2021 – 2026 г.) се финансират от държавния бюджет в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и
другите участващи ведомства, и могат да бъдат подпомагани чрез други финансови източници, допълниха от
земеделското министерство.

д-р Ясен Цветков, председател на НАДРБ, в "Бизнес старт", 05.12.2022

Изминаващата 2022 година беше изключително динамична и натоварена година за доброволците. Толкова
предизвикателна година не сме имали в историята, откакто има организирани доброволци за овладяване на
бедствия в нашата страна, сподели д-р Ясен Цветков, председател на Национална асоциация на доброволците, в
предаването "Бизнес старт" с водещ Роселина Петкова.

Започнахме с хуманитарната криза, свързана с бежанците от Украйна, впоследствие имахме природни бедствия,
големи горски пожари, нямам как да подминем бедствието, свързано с наводнението на района на Карлово.

"Апогей на усещането за колектив беше денят 6 септември, когато в наводнените карловски села се събраха
хиляди хора, за да помогнат. Голяма част от тях нямаха никаква представа от бедствия, но имаха огромно желание
да свършат нещо полезно и го направиха", разказа събеседникът.

По отношение на доброволчеството за справяне с бедствията трите основни стълба са местното самоуправление,
пожарните структури и доброволците. Бизнесът до момента стоеше една идея по-назад, посочи Цветков.

По думите му сътрудничеството между бизнеса и доброволческия сектор е все още доста плахо. Бяха направени
първите стъпки и някои компании разпознаха нашата кауза като подходяща за своята социална отговорност.

Заглавие: Толкова предизвикателна година за доброволците като 2022 няма в историята ни

Дата: 05.12.2022 11:55
Медия: Телевизия Блумбърг

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/113162-tolkova-predizvikatelna-godina-za-dobrovoltsite-kato-2022-nyama-v-istoriyata-ni


"Надявам се да можем да работим още по-успешно с бизнеса занапред в следващите години".

В последните няколко години доброволческата култура в страната ни се повишава.

"Радваме се на все по-масово участие, на все повече млади семейства с деца".

Държава ако не може да помага, поне да не пречи, каза още събеседникът.

Има ли добре изградена доброволческа общност в България и необходима ли е нормативна рамка за
доброволчеството в България?

Вижте целия разговор във видеото.

Всички гости на предаването "Бизнес старт" може да гледате тук.

Почти 11 млн. лв. са дарили гражданите у нас за различни каузи през 2021 г. Данните са от годишният анализ за
предишната година на Български дарителски форум (БДФ). Обемът на дарените средства е с около една четвърт
по-малко спрямо 2020 г. Информацията е на база официални данни от НАП, справки от sms номерата на
мобилните оператори, както и от преглед на съществуващите дарителски платформи у нас, каза изпълнителният
директор на БДФ Теодора Бакърджиева.

И малко данните от доклада на БДФ за данните .

Общата дарена сума от компании, фондации, физически лица и еднолични търговци през 2021г. е над 96 млн. лв.,
което е спад с около 18 на сто спрямо първата ковид година - 2020 г. И през 2021 г. секторът "Здравеопазване" е
приоритетната сфера, в която компаниите инвестираха най-много. Фирмите продължиха да предоставят средства
за купуване на небходими за болнични заведения специализирана апаратура и консумативи (тестове,
дезинфектанти, предпазни средства) в битката с пандемията на първа линия, но също така и за друга необходима
медицинска апаратура.

За 2022 г., след началото на войната в Украйна от БДФ отчитат увеличение на примерите на доброволчество и
подкрепа за различни казуси, както и от страна на бизнеса по линия на т.нар. корпоративна социална отговорност.
Силата на социалните платформи в подкрепата за различни казуси също нараства. Най-често в такива се включват
по-активни хора, на възраст между 30 и 50 г. от областните градове, с изявена позиция, посочи Бакърджиева.

"Дарителството е гаранция за силно гражданско общество. Успелите държави имат развито гражданско общество.
Правим го, защото има нужда, защото така трябва. Евреите имат поговорка: "Първо бъди човек, после – каквото
решиш".

Това заяви издателят Манол Пейков, който организира набирането на средства и изпращането на генератори за
Украйна в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Тези пари са от над 2000 души, уточни той.

Пейков разказа за искане за 43 генератора от град Нетишин до Лвов, на територията на Хмелницката атомна
електроцентрала. Той се обадил на кмета да попита защо са искали такова количество и той му обяснил, че са на
територия на атомна електроцентрала.

"Ако изтече малко ядрено гориво - това е мъртъв град, ние трябва да слезем под земята. Имаме 64
бомбоубежища, от тях 21 са екипирани с генератори, останалите 43 не са", казал кметът.

Заглавие: Все още липсва механизъм за работа между доброволците и институциите

Дата: 05.12.2022 09:30
Медия: Радио Варна

Заглавие: Манол Пейков: Дарителството е гаранция за силно гражданско общество

Дата: 07.12.2022 12:21
Медия: Нова телевизия

https://bnr.bg/varna/post/101746309/vse-oshte-lipsva-mehanizam-za-rabota-mejdu-dobrovolcite-i-instituciite
https://nova.bg/news/view/2022/12/07/393047/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/


Пейков разказа, че стоките до Украйна, където се води война, се доставят по специален начин. Техен консултант
до сега е спестил около 50-60 хил. лв. от разликите в предлаганите цени на хора, които искат да се възползват от
ситуацията.

За издателската си дейност Пейков уточни: "Когато човек е активен в една посока, той се активизира и в другите".

Целия разговор гледайте във видеото.
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