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БДФ В МЕДИИТЕ

В четвъртък, 15 декември, от 16.00 часа на "Дондуков" 2 вицепрезидентът Илияна Йотова ще бъде домакин на
традиционната церемония по връчване на наградите "Корпоративен дарител". Конкурсът, създаден през 2006 г. от
Български дарителски форум, отличава компаниите със значителен принос за позитивна обществена промяна
чрез ефективни, устойчиви и прозрачни програми и инициативи. Фокус на тазгодишните награди са
доброволчеството и усилията на отделни личности и организации в подкрепа на важни каузи и неотложни нужди
чрез даряване на личен труд и време.

***

Уважаеми колеги,

Достъп до сградата на президентството ще бъде осигурен до 15.40 часа срещу валидна лична и журналистическа
карта.

За 17-та поредна година Конкурсът "Корпоративен дарител" на Български дарителски форум (БДФ) отличи
компаниите, допринесли значително за позитивна обществена промяна чрез ефективни, устойчиви и прозрачни
програми и инициативи.

Церемонията се състоя по традиция в Президентството, а домакин беше вицепрезидентът Илияна Йотова.

Фокус на тазгодишното събитие беше доброволчеството и усилията на отделни личности и организации да
подкрепят важни каузи и неотложни нужди чрез даряване на личен труд през изминалата 2021 и през настоящата
2022 г. Затова и награди на победителите връчиха именно доброволци, посветили своето време и усилия да
помогнат за преодоляване на здравните и социални проблеми, породени от Covid – 19 пандемията, на
украинските бежанци, потърсили убежище в България, на хората, загубили домовете си при наводненията в
Карловско през септември тази година.

"Колкото и кризи да ни сполетяват, ние можем да правим добро, ценим доброто. Не сме забравили да бъдем хора
– това е най-добрата и точна характеристика на българското общество", посочи вицепрезидентът Илияна Йотова,
която откри церемонията и връчи специалната награда.

Изборът на победителите в категориите "Най-щедър дарител", "Най-голям обем нефинансови дарения" и "Най-
голям принос чрез доброволен труд" се верифицира от "Делойт България", а тези в категориите "Най-добра
дарителска програма" и "Най-добра доброволческа програма" се избират от осемчленно жури – професионалисти
в различни сфери. Изборът на победителите в категорията "Най-сполучливо партньорство" се прави от членовете
на БДФ, след предварителна селекция на журито.

Наградените през 2022 г. са:

Категория "Най-щедър дарител": Nestle България с дарени 2.67% от печалбата на компанията преди облагане;

Категория "Най-добра доброволческа програма": наградата се поделя от две компании с равен брой точки при
оценяването – TELUS International Bulgaria за програмата "TELUS Дни на подкрепа" и EVN България за
програмата "EVN за България";

Категория "Най-голям принос чрез доброволен труд": Пейсейф България ЕООД за положени 3 200 часа
доброволен труд от служителите в подкрепа на уязвими деца и младежи, жени, подложени на домашно насилие,
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възрастни хора в нужда, бездомни животни и др.

Категория "Най-добра дарителска програма" : Lidl България за програмата "Ти и Lidl за по-добър живот", която
подкрепя програми на граждански организации,, чиято цел е хората да водят по-качествен и пълноценен живот.

Категория "Най-голям обем нефинансови дарения": Nestle България (с дарени продукти на стойност 513 584 лева).

Категория "Най-сполучливо партньорство": WWF България и Kaufland България за ползотворното сътрудничество в
реализирането на програмата за зелени иновации и зелено предприемачество Panda Labs.

Специална награда за личност със значим принос за развитие на дарителството в България: Шефкет Чападжиев –
българин, родом от Мадан, емигрирал в САЩ. Той е създател и собственик на една от най-големите
полиграфически компании в Америка. Дарявал е за множество каузи както в България, така и за българската
общност зад граница. През 2019 г. прави дарение от 1 милиона долара за закупуването на модерно оборудване и
апаратура за болницата в Мадан. За подпомагане на социални институции, храмове, културни паметници и
инфраструктура в България е дарил близо 2 милиона лева.

"На днешната церемония бихме искали да изкажем и специална благодарност на всеки един доброволец, който е
дарил от своята воля, енергия, умения и труд в оказването на подкрепа за най-уязвимите и пострадалите", заяви в
словото си Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на Български дарителски форум. Тя очерта като
примери усилията за подкрепа на пострадалите във втората поред Covid-година, в хуманитарната криза с огромни
за съвремието ни мащаби, вследствие на войната в Украйна, пострадалите при наводнението в карловските села,
търсенето на Сашко от Перник – конкретни кризисни ситуации само в последната една година. "Неуморими в
стремежа си да бъдат в помощ в тези трудни за всички ни моменти бяха именно те – доброволците и колегите от
доброволческите организации, които професионално работят за насърчаване на доброволчеството като ценност.
Техни представители поканихме днес да връчат награди на отличените в конкурса Корпоративен дарител",
допълни тя.

Български дарителски форум благодари на всички компании и организации, които се включиха в конкурса и
споделиха опит, резултати и научени уроци в подкрепата на различни каузи и общности. Това развива
дарителската среда в България и заслужава признание.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Събраната сума ще бъде дарена за топъл обяд на ученици в неравностойно положение 
В празничния месец декември Kaufland България ще отделя средства от продажбата на детски играчки от
собствената си марка Kidland в подкрепа на програмата "Топъл обяд" на Българския Червен кръст (БЧК).
Компанията ще дари 30 стотинки от всяка продадена играчка Kidland за топъл обяд на ученици в неравностойно
положение.
Играчките Kidland са включени в специалната брошура с над 200 идеи за подаръци за деца, която Kaufland
предлага на своите клиенти до 31 декември. В нея те могат да открият дървени, музикални и плюшени играчки за
момичета и момчета, както и пъзели, бебешки играчки, разнообразни образователни игри, коледни украси,
светлини и брандирани дрехи. 
Сред предложенията е и най-търсената детска играчка в Kaufland -детската кухня Kidland. Средства от нейната
продажба, както и от продажбата на всички останали играчки от асортимента на Kidland ще бъдат дарени за
"Топъл обяд" – програмата, чрез която БЧК осигурява безплатна топла храна за деца в неравностойно положение
– сираци, полусираци, от многодетни семейства или с трайно безработни родители. За голям брой деца
осигуреният топъл обяд е значима мярка срещу отпадането от училище, а Kaufland е традиционен партньор на
програмата вече 13 години.
"Реализирането на съвместна дарителска инициатива в навечерието на Рождество Христово е
естествено продължение на нашето партньорство с БЧК за една от най-устойчивите им програми.
Радостни сме, че за предстоящите празници даваме възможност на нашите клиенти да купят подарък с
кауза и така да дарят двойно щастие – за своето дете и за дете в нужда", каза Ялчин Джем, търговски
директор на Kaufland България. 
"Признателни и благодарни сме за дългогодишната подкрепа и съпричастност, която Kaufland България ни
оказва. Компанията е сред дългогодишните партньори на инициативата, която се осъществява вече 19
поредни години. От началото на съвместното ни сътрудничество средствата дарени от клиенти на
Kaufland по програмата надхвърлят 460 хиляди лева.", коментира акад. Христо Григоров, председател на БЧК. 

Заглавие: Kaufland дарява 30 ст. от всяка продадена през декември играчка Kidland
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Вицепрезидентът и директор на българския офис на аутсорсинг компанията за публикацията на BIRD,
модерацията в социалната мрежа и реакцията на канадската централа
Кристина Иванова е директор за България и вицепрезидент "Операции" на TELUS International за Европа.
Отговаря за операциите на компанията в 17 страни от континента, които обслужват пазари в целия свят. Част е от
екипа на TELUS International от 16 години, през които е заемала различни ръководни позиции, свързани с
управлението на оперативните екипи и достигане на най-високо ниво при обслужване на клиенти. Част е и от
управителния съвет на фондацията на TELUS International в България, която подкрепя каузи в сферите на
образование, здравеопазване и околна среда. Общо в България TELUS International има 4500 служители, а
глобално - близо 70 хил. в 28 страни.
"Капитал" разговаря с нея след като медиата BIRD публикува във Facebook страницата си обвинения към
компанията заради модерацията на Facebook, заедно с лични профили на служители на компанията и ултиматум
към тях да станат "информатори" или да се "срещнат с народната любов". Повече по темата можете да прочетете в
статията "Случаят с BIRD и Telus: Модерацията на Facebook е счупена, но моля, без линчове".
Повод за разговора е информацията, че част от процеса на модерация в постовете на български във Facebook се
извършва от служители на Telus, вероятно в друга държава с голяма българска емигрантска общност. Тяхната
работа не включва взимането на финални решения, а поставянето на оценките, въз основа на които се взимат
решенията за модерация. 
Преди да се появи публикацията на BIRD, те свързвали ли са се по някакъв начин с вас? Това е първият ни досег с
тази организация. За нас това беше абсолютно изненадваща публикация. Всеки, който е искал да зададе своите
въпроси и да разбере какво прави TELUS International е имал тази възможност. Според мен, тук трябва първо да
се обясни какво представлява аутсорсинг индустрията в България. Аутсорсингът означава, че по света има други
компании, които са специалисти в техния бизнес - производители на коли, на игри, на каквото се сетите. Те
изнасят към компании като нашата част от услугите си - може да е поддръжка, може да е счетоводство, може да са
човешки ресурси. Това сме ние. И бихме се радвали да отговорим на всякакви въпроси, свързани с това как
функционира аутсорсинг индустрията. 

МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ е конкурс за благотворителни инициативи на ученици от 7-ми до 12-ти клас.

Вдъхновяваме и обучаваме децата от ученическа възраст да бъдат съпричастни, като търсят и намират
доброволчески каузи, създават проекти за тях и успяват да ги реализират.

Конкурсът дава възможност на ученици от цялата страна да представят идея за благотворителна кауза, с която
могат лично да допринесат за доброто на обществото.

Фондация Благотворител и партньори в конкурса финансират избрани проекти, така че те от идея, да се превърнат
в реалност.

Конкурсът се провежда вече седем години, като става популярен в национален мащаб.

ДАРИ ЗА КАУЗА МЛАД БЛАГОТВОРИТЕЛ!

Стани част от доброто!

Фондация "Благотворител" обявява НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 2023

Очакваме проекти за благотворителни инициативи на ученици. Това е възможност да спомогнете за промяна на
средата, в която живеете или да развиете смислена кауза. Кандидатствайте за финансиране на своята идея тук!

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА ЗА 2023 ГОДИНА

Прочетете внимателно информацията, дори да сте кандидатствали предходна година. Важно е да вникнете в
темите, както и да сте запознати с етапите и начина на оценяване на проектите.

Включваме нова категория за проектни предложения.

Участниците от 15 проекта да преминат еднодневно /6 часа/ обучение преди окончателното класиране.

Дата: 13.12.2022 12:02
Медия: Капитал

Заглавие: Национален конкурс "Млад Благотворител" 2023 е активен. Финансиране на доброволчески каузи на
ученици
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УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Допустими кандидати: Ученици от 7. до 12. клас от цялата страна, които желаят да бъдат доброволци в свои каузи

Фондацията ще дари средствата за осъществяването на най-смислените и добре аргументирани инициативи!

ФИНАНСИРАНЕ: Седем проекта ще бъдат финансирани за изпълнение през 2023 година:

1-во място 1500 лв.; 2-ро място 1200 лв.; 3-то място 1000 лв.;

4-то и 5-то и 6-то място по 800 лв.

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

Подкрепа за деца/ученици, лишени от родителски грижи или възрастни хора в нужда

Съхраняване на музикалното наследство на България

Екология /опазване и грижа за околната среда/

/Ще бъдат одобрени по два проекта от всеки тематичен кръг/

ВКЛЮЧВА СЕ НОВА КАТЕГОРИЯ:

"Иновативно предприемачество с кауза" - Проектът-победител в тази категория ще бъде финансиран с 1200 лв.

Критерии, на които е необходимо да отговарят проектите състезаващи се в тази категория:

- Да съдържат иновативен подход към даден проблем (който отговаря на темите на конкурса)

- Да са насочени към възможност да се превърнат в социално предприемачество.

- Възможност за създаване на собствен капитал и влагането му в кауза.

Самофинансиране: Екипите на проектите ще участват с дейности за събиране на средства, като кампаниите им ще
трябва да осигурят поне 10% от дарената от фондацията сума. Самоосигурената сума се включва в дейностите.

Необходими документи за кандидатстване:

- Попълнен прецизно Формуляр

https://blagotvoritel.org/images/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80_%D0%9C
%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB_2023.docx

- Попълнена, подписана декларация за всеки участник от екипа, изпращащ проекта, включително учителят.

https://blagotvoritel.org/images/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%
D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_-
_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_16_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-2023.doc

- Декларация за съгласие от родител - попълнена, подписана и сканирана - Декларация за информирано
съгласие-непълнолетни

https://blagotvoritel.org/images/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%
D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D
0%BD%D0%BE_%D1%81%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5_-
_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8_-
_2023.doc

Срок на кандидатстване: 10-ти януари 2023 г.

Изпращане на готовите проекти на: konkursi@blagotvoritel.org

Обучение: Представители от екипите на 15 проекта ще получат обучение "Управление, организация и реализация
на проекти"

Времетраене на проектите: Планирайте дейностите по проектите от февруари до юни.

Популярност: Ще осигурим популярност на каузите и учениците, които ги осъществяват.

Консултация: Кандидатстващите могат да получат отговори на възникнали въпроси или съвет при писането на
проектите си. Ще се радваме да ви подкрепим и помогнем. Телефон за консултация: 0885 414 038 /Станислава



Рашева/

Няколко съвета към кандидатстващите:

Имайте предвид, че журито ще оценява вашия проект единствено и само върху това, което сте описали във
формуляра. Няма да се разглеждат прикачени в имейла снимки и други материали. Вмъквайте всичко – снимки,
линкове и т.н. във формуляра.

Когато изпратите имейла с кандидатурата на проекта, ще получите обратен отговор от нас, че сме получили вашия
проект. В случай, че нямате отговор от нас, моля свържете се по телефона с нас за уточняване, технически грешки
се случват... и вече сме губили кандидатури поради неизписан правилно имейл.

Задължително преименувайте формуляра с името: "вашия проект – формуляр". Пишете в относно "Кандидатура –
името на проекта си". Очакваме да напишете няколко изречения придружителен текст в имейла с документите -
кои сте вие, от кое училище, от кое населено място, какво ви мотивира да участвате в този конкурс.

УСПЕХ!

На 1 – ви и 2 – ри декември 2022 г. в София се проведе работна среща на тема "Възможности и бариери пред
родителския активизъм в България". Срещата е по инициатива на фонд "Мечтата на Таня" след направен
подробен анализ на потребностите на организации, практикуващи родителски активизъм в страната. Фондът е
проявил интерес да подкрепи дългосрочна национална програма за увеличаване капацитета и изграждане на
движиение на тези организации и хора.

Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) е ангажирана да фасилитира процеса на консултации
и съвместното планиране на програмата с участието на широк кръг заинтересовани страни. Проведената в
началото на месеца работна среща е част от този процес. В организацията и провеждането й се включи и Ноу-хоу
центъра на Нов Български университет.

Сред основните цели на срещата бе да се повиши знанието и разбирането за сегашното състоянието на
родителския активизъм в България, чрез обсъждане на изследователски доклади и споделяне на личен опит;
очертаване на бъдещите перспективи пред родителския активизъм и стратегиите за повишаване на ефективността
му; укрепване на професионалните и личните контакти между съмишленици в областта на родителския активизъм.

Организации от цялата страна се включиха в две панелни дискусии. В първата бяха представени резултати от
изследване на Ноу Хау Център за алтернативни грижи за деца, НБУ. Втората част от срещата включваше истории
на активисти от първо лице, които споделиха опит от практическия действия и инициативи за предотвратяване на
раздялата на децата и семейството. В допълнение, бяха сформирани и две работни групи, в които участниците
дискутираха и даваха предложения по предварително зададени въпроси.

Работната среща постави необходимата добра основа за разработването на националната програма, която да
подкрепи и развие родителския активизъм в страната, вземайки предвид многото и различни гледни точки и най-
вече тези на самите родители.

Представители на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" представиха особеностите и предизвикателствата на
професията "енергетик" пред младежи и студенти, участващи в тазгодишното издание на най-голямото публично
изложение за професионално ориентиране "Базар на професиите" 2022.

Митко Димитров, старши специалист Електро и КиП поддръжка и Петър Ковачев, специалист по механична
поддръжка в ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" разказаха на младите посетители колко важна и отговорна е
работата в електроцентралата, която произвежда над 10% от електроенергията в България. Те демонстрирахме

Заглавие: ФРГИ проведе работна среща за родителския активизъм у нас
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нагледно процеса на генериране на електричество и разказаха за различните професии, които намират
реализация в сектора.

Младежите имаха възможност да научат повече за компанията КонтурГлобал, нейната дейност в България и по
света, възможностите за кариерно развитие и как може да се реализираш в България и все пак да пропътуваш
света по работа. 
"Енергетиците трябва да са винаги на линия, за да може всички хора да има нормално ежедневие. Да
произвеждаш топлина и светлина е една от най-отговорните и благородни професии. Щастливи сме, че имахме
възможност да се срещнем с толкова много вдъхновени и любознателни младежи. Тези срещи са винаги
зареждащи, макар че ефектът от тях се усеща много по-нататък в бъдещето", каза Ива Дончева – Нойс, мениджър
комуникации и КСО на "КонтурГлобал Марица Изток 3".
"Нашият щанд беше сред най-посещаваните на тазгодишния Базар на професиите. Имахме вдъхновяващ разговор
за бъдещето на енергийния сектор и в страната и по света. Надяваме се да сме разпалили искрата в тези
прекрасни млади хора и те един ден да изберат електроенергетиката като свое поприще," допълни тя.

Инициативата е на Българската мрежа на глобалния договор на ООН и се провежда за осма поредна година. По
време на изложението бяха представени над 50 професии - нови и непознати, традиционни, но променени под
влияние на техниките и технологиите, обществено значими. Събитието беше посетено от близо 2500 гости и
проследено онлайн от 1000 зрители.

"КонтурГлобал Марица Изток 3" притежава и управлява първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища
в Югоизточна Европа, която работи в пълно съответствие с най-високите европейски стандарти за безопасност на
труда и опазване на околната среда. Централата произвежда средно 10% от електроенергията в България,
използвайки местни енергийни източници и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и
независимост на страната. Над 1,4 милиарда лева са инвестирани за гарантиране надеждната работа на
централата и в мерки за опазване на околната среда и безопасността на труда. Акционери са международната
енергийна компания ContourGlobal (73%) и Националната електрическа компания (27%).

Компанията ще подкрепи най-добрите образователни и екологични проекти с 60 000 лева

Кандидатстването за грант в 8 издание на Vivacom Регионален грант е отворено до 11 януари 2023 г. Компанията
приема кандидатурите за проекти на граждански организации в сферата на образованието и опазването на
околната среда и търси най-добрите и най-иновативните концепции с потенциал да ангажират местната общност,
както и най-полезните идеи за решаване на конкретен проблем в съответния регион.

Проектните предложения се приемат само чрез попълване на формуляр за кандидатстване на адрес
www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply.

Всички кандидатури преминават през два етапа на подбор – предварително административно становище и оценка
от експертно жури. Стойността на гранта за всеки проект може да бъде до 5 000 лева, а срокът за реализация на
печелившите концепции е една година. Общият размер на гранта за осмото издание на инициативата е 60 000
лева. Победителите ще бъдат обявени през март 2023 г.

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

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

В рамките на седемте издания до момента Vivacom Регионален грант е подкрепил 95 проекта на 86 граждански
организации на обща стойност 441 000 лв.

Повече информация и условията за кандидатстване във Vivacom Регионален грант ще намерите на сайта
https://vivacomfund.bg/regionalgrant/

Заглавие: Vivacom Регионален грант предлага финансиране до 5000 лева

Дата: 14.12.2022 16:38
Медия: Банкеръ

Заглавие: Наградата "Кръстан Дянков" за превод бе връчена от фондация "Елизабет Костова"

https://banker.bg/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/read/vivacom-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80/
https://offnews.bg/kultura/nagradata-krastan-diankov-za-prevod-be-vrachena-ot-fondatcia-elizab-791613.html


Фондация "Елизабет Костова" има удоволствието да съобщи, че за носител на 15-та юбилейна награда за превод
на съвременен англоезичен роман "Кръстан Дянков" бе избран Владимир Полеганов за превода на "Екс-САЩ" от
Рийд Кинг (изд. "Колибри", 2022).

Тазгодишното жури в състав доц. д-р Зелма Каталан (СУ "Св. Климент Охридски), д-р Олга Николова (Американски
университет в Благоевград) и Владимир Молев (лауреат на наградата "Кръстан Дянков" за 2013 г.) имаше нелеката
задача да изчете и сравни преводите и оригиналите на 25 номинирани заглавия и да отсее 6 от тях в краткия
списък за наградата. Владимир Полеганов бе отличен за преводаческото въображение и нетрадиционния езиков
репертоар, които е използвал в превода си, за да се справи с разнообразието от предизвикателства на оригинала.

Наградата "Кръстан Дянков" за 2022 г. бе връчена на 12 декември в Американския център към Столична
библиотека. Церемонията бе открита от Стефан Тафров, член на УС на фондация "Елизабет Костова" и продължи
с любопитна и важна дискусия с членовете на журито, модерирана от писателя и преводач Ангел Игов. Във втора
част на събитието студенти от магистърска програма "Превод" на катедра "Англицистика и американистика", СУ,
представиха рецензии върху преводите на книгите от краткия списък. Вечерта завърши с четене на откъси от
заглавията от краткия списък в оригинал и в превод. Ирландските автори бяха представени от Ашлинг О'Грейди,
втори секретар на посолството на Ирландия, американските откъси чете Джефри Уайншенкър, завеждащ връзки с
обществеността към Американското посолство, а британските заглавия прочете Шарлът Смит, главен учител в
Британския съвет. Откъсите в превод на български четоха Стефан Русинов, Иглика Василева, гл.ас. д-р Мария
Димитрова, Ана Пипева, Виктор Върбанов и Герасим Славов.

Фондация "Елизабет Костова" благодари на всички преводачи, редактори, издатели, преподаватели и ценители на
преводната литература, които направиха събитието особено специално с присъствието си. Благодарим на всички,
които допринасят за развитието на литературния превод в България.

Наградата "Кръстан Дянков" 2022 се осъществява с подкрепата на Нели и Робърт Гипсън (фондация "Тианадера"),
фондация "Лоис Рот" и в партньорство със Столична библиотека/Американски център.

Kaufland Business Academy стартира през февруари 2023 г., завършилите я успешно получават тримесечна
стипендия

Лидерът в ритейла 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 Kaufland България 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.

Три месеца - от 13 февруари до 20 май 2023 г., участниците в академията ще имат възможността да се запознаят с
различни специалисти от ритейл бизнеса 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 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 softskills
обучения.

Всички студенти на Kaufland Business Academy, 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 лева.

Кандидатстването е отворено до 16 януари 2023 г. То става чрез попълване на онлайн формуляр на сайта на
компанията и изпращане на актуална автобиография. Всички избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю в
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Kaufland Централен офис.

Доброто начало води до успех в кариерата

Като един от най-големите работодатели в страната с екип от над 6600 души, Kaufland България задава
тенденциите на пазара на труда. Компанията разработва и други собствени програми, чрез които подпомага
млади специалисти.

Стипендиантска програма 2022-2023 г.

Тя е насочена към студенти в трети и четвърти курс. В рамките на 3 месеца всеки от участниците ще се запознае
отблизо с работните процеси в няколко ключови отдела. Програмата дава възможност на всеки от избраните
кандидати сам да планира кога да проведе стажа си в три последователни месеца до септември 2023 г.

Избрани са първите двама финалисти, които ще станат част от екипа на отдел "Маркетинг" през май. Те ще имат
възможност да придобият практически знания и умения, които ще подпомогнат бъдещото им кариерно развитие.

По време на обучението участниците ще получават конкурентно възнаграждение, както и пълния пакет социални
придобивки, който Kaufland България осигурява на всички свои служители. След успешно преминаване на
програмата стажантите ще получат и специална допълнителна стипендия, значително по-висока от средната
работна заплата в страната.

Някои от вече традиционните програми на Kaufland за старт в кариерата за студенти са подходящи и за
завършващи пълнолетни ученици.

"Управители на бъдещето"

Програмата е насочена към кандидати, които стартират своя профе-сионален път и имат малък или почти
никакъв опит. Тя им предлага възможност за развитие в различни професионални направления като продажби,
търговия, логистика, маркетинг, човешки ресурси и други в рамките на една година. След това има възможност за
преминаване към по-висока позиция в структурата на Kaufland. По време на програмата участниците работят по
проект, свързан с въвеждането на нов процес или оптимизирането на съществуващ такъв.

Стажантска програма

Тя е изцяло ориентирана към практиката и предоставя възможност на кандидати, които завършват или са
завършили образованието си, да приложат наученото на практика и да започнат да развиват професионалните си
умения. Програмата може да стартира и да продължи в различни направления на бизнеса. Продължителността є
е 6 месеца, като има възможност за удължаване с още 6.

Дуални ученици

Ученици от училища партньори в няколко български града имат възможност през последните две учебни години –
11-и и 12-и клас - да прекарват 14 часа седмично във филиал на Kaufland България. Учебната седмица се състои
от 3 учебни дни в гимназията, където учат учениците, и 2 дни практически занимания в магазин на веригата. За
въвеждането в практиката и развитието на умения и знания се грижи и опитен ментор, който винаги е на
разположение за въпроси и обратна връзка.

Практикантска програма

Провежда се по време на лятната ваканция и е насочена към ученици, навършили 18 години. Тя е с
продължителност от 210 часа и дава възможност на учениците да придобият представа как преминава един
работен ден в някой от хипермаркетите на Kaufland и какви са основните дейности, които се извършват там, за да
се осигури максимална удовлетвореност на клиентите.

Това е Ванеса Фудулска от XIа клас с профил "Математика и информатика"

За поредна година ученик на ПМГ "Професор Емануил Иванов" - Кюстендил, е лауреат на стипендията на
Американска фондация за България. Това е Ванеса Фудулска от XIа клас с профил "Математика и информатика".

Тя е отличена за цялостната си работа през изминалата учебна година в област хуманитарни науки, дисциплина
История и цивилизации. Ванеса участва активно в различни конкурси и състезания, където традиционно се

Заглавие: Ученичка от ПМГ – Кюстендил, е лауреат на стипендията на Американската фондация за България

Дата: 15.12.2022 13:12
Медия: Инфо мрежа

https://infomreja.bg/uchenichka-ot-pmg-%E2%80%93-kiustendil-e-laureat-na-stipendiqta-na-amerikanskata-fondaciq-za-bylgariq-124638.html


представя отлично.

Има много грамоти и отличия от своите изяви, някои от които са призовите ù места на националния и областния
кръг на олимпиадата по история и цивилизации и в ежегодните конкурси за есе на Великотърновския университет.

Интересите на ученичката са насочени в различни области на познанието – история, математика, английски език,
но се разпростират и извън учебните граници – Ванеса е президент на училищния Клуб по дебати, като
същевременно с това помага с уроци по математика на по-малки ученици.

Спечелената стипендия на Американската фондация е поредното доказателство, че упоритата работа и
подплатени амбиции водят до високи успехи, съобщават от ПМГ.

Ученичката споделя, че паричното възнаграждение ще ù помогне по пътя за една от най-големите ù мечти – да
учи Световна история в Ротердам.

АВТОР: INFOMREJA.BG 

"Лидл България" публикува обновената карта на въздействието от най-голямата си социална инициатива "Ти и Lidl
за по-добър живот". Тя показва разпределението на средствата, проектите и броя преки и непреки бенефициенти,
достигнати в отделните области и региони на страната от 2017 година насам. За пет години в Южния централен
регион компанията е подкрепила общо 21 граждански проекта с фонд от 162 193 лв. Броят на достигнати хора
чрез финансираните проекти е 133 645.

Проектите са от общо 13 населени места от 5 области в тази част на страната: Пловдив, Пазарджик, Смолян,
Хасково и Кърджали. В този регион, област Кърджали е на първо място по въздействие с дял от 47 306 преки и
непреки ползватели. На второ място се нарежда област Смолян с 41 750 достигнати души, следвана от област
Пазарджик, в която одобрените проекти са достигнали до 19 486 души.

"Лидл България" публикува тези резултати близо месец, след като компанията обяви новите одобрени за
финансиране проекти за 2022 г. Сред вдъхновяващите проекти, които получиха финансиране по програмата в
региона тази година е "Градът на чаплите" на Фондация "Надежда". Той е насочен към развитие на екологична
култура и опазване на природния птичи феномен от смесена чаплова колония, населяваща защитена територия в
силно урбанизирана зона на град Кърджали.

Друг интересен пример от предходно издание на инициатива е проект "Стрийт арт и плейсмейкинг срещу
вандализма" на Сдружение "Млади изследователи за младежко развитие", чрез който младежи облагородиха,
изрисуваха и превърнаха в арт пространство за събития единствения подлез в град Смолян. Всички тези
граждански инициативи са само малка част от примерите за ефекта от програмата, които имат за цел да
допринесат за по-пълноценния и качествен начин на живот в цяла България. Заедно с тазгодишните резултати за
пет години инициативата е достигнала до над половин милион българи в страната или общо 550 191 души. През
програмата Лидл България е подкрепила 119 граждански идеи, в 58 населени места от 25 области в страната, с
общ фонд от 915 000 лв. Проектите са разпределени в три ключови сфери: образование, култура и историческо
наследство и околна среда.

Повече информация за инициативата вижте на: https://corporate.lidl.bg/otgovornost/ti–i–lidl–za–po–dob–r–zhivot

Фондацията "Биоразнообразие" и Българският център за нестопанско право (БЦНП) организират коледен пазар с
кауза под афористичното наименование "Малкото е много".

"Коледа не е е просто време за подаръци. С всеки от тях даваме нещо повече от съответния предмет. На базара
ще има разнообразие, всеки може да намери нещо, което търси. С всяка покупка ще направим добро за някого",
изтъкна пред Радио София Румяна Иванова директор на БФ "Биоразнообразие".

Заглавие: Над 162 000 лв. е общият дарен фонд от "Лидл България" за граждански проекти в Южен централен
регион

Дата: 15.12.2022 14:01
Медия: Сакар нюз

Заглавие: Многото не е в многото, а в каузите и подкрепата

Дата: 15.12.2022 14:23
Медия: Радио София
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Това е така, защото освен че ще зарадваме този, на когото правим подарък, ще подкрепим каузата на социални
предприятия.

"Сред продуктите ще откриете такива, изработени от творци с различни възможности и всяка покупка помага на
хора в затруднено положение, младежи, талантливи артисти с психичноздравни затруднения и много други",
допълни Иванова.

Коледният базар ще сее проведе на 16 и 17 декември в новото споделено социално пространство на БЦНП, БФ
"Биоразнообразие" и Jamba (на ул. "Христо Белчев" 3 ) от 10:00 до 19:00 часа.

Днес обявиха победителя в петото издание на конкурса за млади учени "Предприемач в науката" на фондация
"Карол Знание". Това е докторант Петко Стоев от секция Кибер-физични системи към Института по
информационни и комуникационни технологии – БАН. Неговият проект, който спечели наградата от 30 000 лв., е за
рехабилитационен робот тип екзоскелет – медицинска система за възстановяване на пациенти след инсулт и
тежки травми на горните крайници. Победителят бе избран сред много оспорван финал от 16 проекта на млади
учени от цялата страна.

Разработката е прототип на робот тип екзоскелет, който да предостави възможност за рехабилитация на
пациенти, за да се облекчат значително пациентите и медицинските експерти в процеса на възстановяване след
инсулт или злополуки. Роботът ще бъде базиран на принципа на телемедицината. Ще изпълнява
рехабилитационните процеси автономно, след като му бъдат зададени дистанционно управляващи параметри от
медицинско лице. За осъществяване на дистанционна връзка ще бъде разработено приложение за отдалечен
контрол.

В момента липсват интелигентни телеуправляеми рехабилитационни роботи, позволяващи пълноценна
рехабилитация в домашни или болнични условия на пациенти. Разработването на такъв иновативен робот ще
допринесе за мащабни, навременни, достъпни и лесни за провеждане рехабилитационни процедури, убеден е
екипът, който стои зад разработката. С помощта на роботизираната система ще се предотвратят претоварвания
или усложнения и ще се ускори възстановителният им процес.

Разработката е приложима едновременно за лява и дясна ръка. Това ще направи роботът първи по рода си не
само у нас. Проучванията на екипа показват, че досега подобен продукт не е реализиран.

Името на робота ще бъде Re4Life. Ще бъде предлаган на болници, рехабилитационни и терапевтични центрове,
които ще отдават устройството за възстановяване на пациентите в домашни условия.

"На пазара няма робот, който да позволява пълноценна рехабилитация в домашни условия. Ние даваме това
решение. Това е нереализирана досега новост, даваща възможността за пълно рехабилитиране в домашни
условия напълно автономно, на базата на теле-медицината".

Петко Стоев е втора година редовен докторант в ИИКТ- БАН по докторска програма "Приложение на принципите и
методите на кибернетиката в различни области на науката". Темата на докторантурата му е Многоцелеви теле-
управляем сервизен робот. Има публикувани 18 научни доклада, самостоятелни и в съавторство, в страната и
чужбина. Един от тях е имено за рехабилитационния робот в Mechanisms and Machine Science, 120, Springer
Nature, 2022, на тема "Research and Control of Wearable Robot for Wrist Rehabilitation."

Фокусът на научните му интереси са роботиката, мозъчномашинният интерфейс, виртуалната реалност.

Завършил е бакалавърска степен в Технически Университет – София, Машиностроителен факултет, специалност
Инженерен дизайн. Магистратура получава в Технически Факултет. на ЮЗУ "Неофит Рилски", специалност
"Инженерна безопасност".

От малък мечтае да се занимава с роботика, но една лична история в началото на студентските му години е в
основата на идеята роботи да помагат в лечението и възстановяването на хората. Сега в ИИКТ разработва и
конструирам роботи за различни сфери – Индустрия 4.0, обвързани с умните фабрики и производства, роботи за
STEM обучения, роботи за подпомагане на възрастни и на хора с увреждания.

Рехабилитационният робот разработва с голям екип, който включва хора с различни умения и опит, някои от които
работят в чужбина. С тях възнамерява да основе едноименна компания Re4Life.

Заглавие: Петко Стоев спечели конкурса "Предприемач в науката" и 30 000 лева стипендия от фондация
"Карол Знание"

Дата: 16.12.2022 10:33
Медия: MediaBricks
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За 17-та поредна година Конкурсът "Корпоративен дарител" 2022 на Български дарителски форум (БДФ) отличава
компаниите, допринесли значително за позитивна обществена промяна чрез ефективни, устойчиви и прозрачни
програми и инициативи. 
Церемонията се състоя вечерта на 15-ти декември в Президентството на Република България. Домакин беше
вицепрезидентът Илияна Йотова. 
Фокус на тазгодишното събитие беше доброволчеството и усилията на отделни личности и организации да
подкрепят важни каузи и неотложни нужди чрез даряване на личен труд през изминалата 2021 и през настоящата
2022 г. Затова и награди на победителите връчиха именно доброволци, посветили своето време и усилия да
помогнат за преодоляване на здравните и социални проблеми, породени от COVID 19 пандемията, на
украинските бежанци, потърсили убежище в България, на хората, загубили домовете си при наводненията в
Карловско през септември тази година. 
"Всички тези добродетели и принципи, които движат филантропията навсякъде по света, за нас са другото име на
добрата воля – онази, която изгражда същността на всеки, избрал да дарява, в това число и времето и труда си,
подтикнат от естественото човешко желание да е в помощ на хора, които има нужда от подкрепа" - така Теодора
Бакърджиева, изпълнителен директор на БДФ, аргументира акцентите в церемонията тази година. 
"Колкото и кризи да ни сполетяват, ние можем да правим добро, ценим доброто. Не сме забравили да бъдем хора
– това е най-добрата и точна характеристика на българското общество", посочи вицепрезидентът Илияна Йотова,
която откри церемонията и връчи специалната награда. 
На събитието бяха връчени 7 награди. Изборът на победителите в категориите "Най-щедър дарител", "Най-голям
обем нефинансови дарения" и "Най-голям принос чрез доброволен труд" се верифицира от "Делойт България", а
тези в категориите за най-добра дарителска и най-добра доброволческа програма се избират от осемчленно жури
– професионалисти в различни сфери. Изборът на победителите в категорията "Най-сполучливо партньорство" се
прави от членовете на БДФ, след предварителна селекция на журито. 
Решението за връчване на специална награда за личност със значителен принос за развитие на дарителството в
България се взима от Управителния съвет на БДФ. Тази година отличието получи Шефкет Чападжиев – българин
от гр. Мадан, емигрант в САЩ, дарител за множество каузи в страната и за българската общност зад граница.
Наградените през 2022 г. са: 
Категория "Най-щедър дарител": Nestle България с дарени 2,67% от печалбата на компанията преди облагане.
Категория "Най-добра доброволческа програма": наградата се поделя от две компании с равен брой точки при
оценяването - TELUS International Bulgaria за програмата "TELUS Дни на подкрепа" и EVN България за програмата
"EVN за България".
Категория "Най-голям принос чрез доброволен труд": Пейсейф България ЕООД за положени 3 200 часа
доброволен труд от служителите в подкрепа на уязвими деца и младежи, жени, подложени на домашно насилие,
възрастни хора в нужда, бездомни животни и др.
Категория "Най-добра дарителска програма" : Lidl България за програмата "Ти и Lidl за по-добър живот", която
подкрепя програми на граждански организации,, чиято цел е хората да водят по-качествен и пълноценен живот.
Категория "Най-голям обем нефинансови дарения": Nestle България (с дарени продукти на стойност 513 584 лева).
Категория "Най-сполучливо партньорство": WWF България и Kaufland България за ползотворното сътрудничество в
реализирането на програмата за зелени иновации и зелено предприемачество Panda Labs.
Специална награда за личност със значим принос за развитие на дарителството в България: Шефкет Чападжиев -
българин, родом от Мадан, емигрирал в САЩ. Той е създател и собственик на една от най-големите
полиграфически компании в Америка. Дарявал е за множество каузи както в България, така и за българската
общност зад граница. През 2019 г. прави дарение от 1 милиона долара за закупуването на модерно оборудване и
апаратура за болницата в Мадан. За подпомагане на социални институции, храмове, културни паметници и
инфраструктура в България е дарил близо 2 милиона лева. 
Български дарителски форум благодари на всички компании и организации, които се включиха в конкурса и
споделиха опит, резултати и научени уроци в подкрепата на различни каузи и общности. Това развива
дарителската среда в България и заслужава признание.
Конкурсът и церемонията се осъществиха с подкрепата на фондация "Америка за България", "Делойт България",
Американска фондация за България и с медийната подкрепа на БТА, БНР, списание BGlobal, телевизия "Bulgaria
On Air", Клуб Z, OFFNews и Портала на неправителствените организации в България. 

Заглавие: Български дарителски форум отличи компании, които инвестират във важни обществени каузи
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Добри практики в ранната детска интервенция бяха представени по време на уебинар, организиран от Фондация
"За Нашите Деца" съвместно с УНИЦЕФ България, съобщиха от Алианс за ранно детско развитие.
В рамките на събитието специалисти от пет общини обсъдиха възможностите за прилагане и развитие у нас на
услугата, която е изключително специализирана. Става дума за работа с деца със затруднения в развитието, деца
в риск от затруднения и с техните родители. Ако се прилага качествено и с нужните методически стъпки, услугата
дава много добри резултати, обясни по време на обучението Снежана Радева, директор програма "Ранно детско
развитие" в УНИЦЕФ България. 
За България липсват точни данни за броя на засегнатите деца. По международни оценки става дума за между 10 и
20% от децата, при които се наблюдават различни по тежест затруднения и не се следва типичното развитие.
Причините за това могат да бъдат както биологични фактори, така и фактори на средата, уточняват от Алианс за
ранно детско развитие.
УНИЦЕФ партнира с пет пилотни общини в България, в които подготвя професионалистите за услугата ранна
детска интервенция. Това са общините Нова Загора, Сливен, Стара Загора, Чирпан, Хасково. В същото време
организацията работи и за развитие на системен подход - за прилагане на модела чрез свързване на отделните
области, които засяга – здравната система, социалните услуги и образованието. По време на уебинара своя опит
споделиха специалисти от пилотните общини.
Ранната интервенция по същество е услуга за подкрепа на родителите. Тя дава възможност по такъв начин да се
адаптира средата за детето, че то да може да развие своя пълен потенциал – до плавното му включване в
приобщаваща среда. Данните показват, че повече от 50% се подобрява детското развитие при качествена услуга. 
Всички участници в уебинара се обявиха за необходимостта от бъдещи дискусии по темата. Нужни са общи акценти
към системен подход за ранна интервенция, който да обедини и координира отделните системи в грижата за
ранното детско развитие у нас. 
В края на ноември се състоя уебинар по темата за ранната детска интервенция с неправителствени организации,
ангажирани с подкрепата на деца до 3 години. Тогава бе посочено, че усилията на специалистите трябва да са
насочени към подобряване на мониторинга и ранно откриване на затруднения в детското развитие. Бе
подчертана необходимостта от установяване на механизми за насочване на деца, изложени на риск от
затруднения в развитието, към общностни услуги за ранна интервенция. Крайната цел е предоставяне на
качествени, семейно ориентирани услуги и подкрепа за плавен преход към приобщаващо ранно образование и
грижи. 

Идва Коледа и е време за подаръци. Всички мислим какво да подарим на близките си и със сигурност знаем какво
бихме искали да получим. Според непредставително проучване на А1, проведено с участието на 2146 потребители
на компанията, през тази година технологичните подаръци са най-желани от хората за Коледа. Това важи за
внушително мнозинство от 84% от респондентите. Като свидетелство за това, че българите гледат към бъдещето и
са изкушени от новите технологии, за втора поредна година най-желаният подарък са 5G смартфоните (58%).
След тях, на голяма дистанция са смарт телевизорите с 12% и таблетите със 7%. Красноречиво е, че едва 7% от
анкетираните биха искали да получат като подарък смартфон, който не поддържа мрежи от пето поколение. За да
отговори на този интерес, като част от празничните си промоционални предложения, А1 предлага голям
асортимент от 5G устройства, които поддържат 5G ULTRA мрежата на телекома.
Ако изключим джаджите, най-желаните подаръци са пътуване (15%), парфюм (9%), друга черна техника (8%), пари
в брой, бяла техника и книги (по 7%). Когато става въпрос за подаръците, които потребителите възнамеряват да
подарят, резултатите повтарят модела от миналата година. Ако съдим по споделените намерения на
анкетираните, през 2022 г. най-популярните подаръци под елхата ще бъдат 5G смартфон (52%), играчки (15%),
дрехи (14%), смарт телевизор (12%), парфюм (12%), книга (11%) и 4G смартфон (9%).

Според проучването 37% от анкетираните са планирали да купят подаръците си между 1 и 11 декември, а близо
една трета (28%) възнамеряват да го направят през тази седмица (12-18 декември). Други 19% ще отложат
пазаруването за седмицата преди Коледа. Само 17% от участниците в проучването споделят, че са приключили с
всички празнични покупки до 7. декември. Интересното е, че в условията на растяща инфлация, почти две трети
(59,9%) от респондентите възнамеряват да отделят за дарове повече средства от миналата година. При това над
43% планират да похарчат повече от 300 лева. Като начин на разплащане потребителите предпочитат да
използват банкова карта или цифров портфейл (53%), докато 42% от анкетираните ще заплатят за подаръците в
брой.
Традиционно, коледните празници са време за веселие и подаръци, както и за доброта и съпричастност. През
последните години дарителската култура в България се развива непрекъснато, а българите доказват, че са готови
да даряват от сърце, независимо дали в делник или празник. Това е доказвано в многобройни проучвания. Сред
тях е едно изследване на агенция IPSOS, според което 57% от българите даряват средства по Коледа. Тези данни
кореспондират отлично с изследването на А1, според което 63% от хората са готови да дарят средства за
благотворителност. Отражение на факта, че обществото изисква от компаниите все по-висока степен на социална
отговорност, виждаме в това, че според 82% от анкетираните бизнесът трябва да подкрепя добри каузи и
организации с нестопанска цел.

Заглавие: За технологиите и коледния дух
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В същото време 69% посочват, че биха подкрепили дарителска инициатива на някоя компания, без да правят
личен финансов принос. Добър пример за такава възможност е коледната кампания на А1, в която телекомът
закръгля до лев, за своя сметка, фактурите, платени през "Моят А1" (през приложението "Моят А1" или на A1.bg) до
края на годината. Компанията ще отдели цялата събрана сума и ще я внесе в подкрепа на проекта "Светулка" на
фондация "За доброто". Средствата ще бъдат използвани за рехабилитация на детско болнично отделение в
страната. За да бъде Коледата по-добра за всеки.

Вижте всички от Actualno.com

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Там има над 2000 възрастни самотни хора

Наближават светли празници и много хора отварят сърцата си, отделят от спестяванията си и от личното си време,
за да помогнат на хора в нужда. Една от доказалите се кампании за Северозапада се казва "Бъди добър, прави
добро!"

Вече 4 години тя обединява дейни млади хора, които с хранителни пакети и подаръци радват самотници и деца в
нужда не само в навечерието на Рождество.

За децата има играчки, страхотни кукли, колички с дистанционни, за по-големите дечица ще има интерактивни
игри, както и козметични комплекти.

Има над 2000 възрастни самотни хора. Тази година кампанията ще се опита да им достави неща, които трудно си
набавят като кашкавал, кори за баници, колбаси.

Има много други кампании в Северозападна България. Фондация "Северозапад" вече раздаде пакети на
възрастни хора, има млади студенти от "Нов български университет", които правят кампания "Запази доброто".

Вижте още във видеото.

По случай Международния ден на хората с увреждания, 3 декември, посолството на Израел в София обнови част
от старите мебели в центъра на фондация "Сийдър" в Кюстендил, като дари средства за закупуването на нови
легла и гардероби за младежите и девойките, които живеят там.

Консулът на Посолството, г-жа Орли Дафна Сона, и културното аташе, г-жа Веред Елрон, посетиха обитателите на
центъра, в който бяха дарени средствата и се срещнаха с ръководството на фондацията и представители на
община Кюстендил. Тази визита бе заключителна за инициативата на посолството по случай международния ден
на хората с увреждания. През изминалата седмица дипломатическият екип на посолството посети още Дневен
център за лица с ментални увреждания "Света Марина" и фондация "Светът на Мария".

По време на посещението в Кюстендил кипеше трескаво кулинарно вълнение. Г-жа Орли Дафна Сона и г-жа
Веред Елрон организираха специална готварска работилница за младежите с интелектуални увреждания, в която
заедно приготвиха традиционни израелски вкусотии.

Посолството на Израел в София отдава голямо значение на грижата за хората с увреждания и силно подкрепя
подобряването на качеството им на живот, личностната им реализация, осигуряването на качествени услуги и
образование, които им дават възможност да участват на пазара на труда, в обществото, и в работна среда,
приспособена към техните нужди.

Заглавие: "Бъди добър, прави добро": Кампанията подава ръка на нуждаещи се в Северозапада
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Lex Talks 2022: От войната в Украйна - до войната за правата на децатаПравото на мир е първото условие, за да
могат децата да живеят и да се развиват. Има невидими войни, които се случват ежедневно около нас, казаха
лекторите по време на правно-дискусионния форум
Правно – дискусионният форум Lex Talks 2022, инициатива на Национална мрежа за децата и Мрежата за правна
помощ на НМД, се проведе на 8 декември в СУ "Свети Климент Охридски".
Темата беше "Децата и войната". Участваха 17 изявени лектори, експерти, юристи, адвокати, съдии, граждански
активисти, представители на институции, младежи.
"Създадохме Lex Talks, за да дадем платформа на юристи, адвокати, съдии, правозащитници, активисти и
доброволци от гражданския сектор, представители на държавни институции, студенти и младежи за общ
диалог по важни юридически проблеми и обществени каузи", каза Георги Богданов, изпълнителен директор на
Национална мрежа за децата.

"Всяка война е война срещу децата, във всяка война най-уязвими са децата", каза Мариана Тошева, председател
на Държавната агенция за бежанците. Тя обясни, че в момента в приемателните центрове има 1200 деца, 437 от
тях непридружени. "През всичките тези години не се адресира едно правно несъвършенство –
настойничеството и попечителството за децата бежанци", подчерта тя. 

Велина Тодорова, член на Комитета на ООН по правата на детето, бивш заместник-министър на правосъдието,
представи темата "Реториката против правата на децата. Погледът от ООН". Тя обърна внимание, че съществува
риск от нормализиране на отблъскването на правата на детето в България. Публично се оспорва и атакува
статутът на децата като носители на права под прикритието на партиархалните традиции и традиционното
семейство. Дейността на децата, тяхната автономност и право на участие се подценяват и оспорват, а правата им
се омаловажават и системно се пренебрегват. По нейните думи след 2017 г темата за правата на децата се е
превърнала в тема табу за институциите. Предметът "Гражданско образование" е оставен само в 12. клас. "Как да
отгледаме активни граждани в демократично общество. Дали разбираме, че правата на децата са част от темата
за върховенството на правото?", каза Велина Тодорова и заяви, че подкрепя инициативата за интегриране на
правата на децата във всички механизми и политики на ООН.

Антоанета Иванова, граждански активист, социален работник, член на УС на Сдружение "Спина бифида и
хидроцефалия - България" и на УС на Национална мрежа за децата, говори по темата "Войната за правата на
децата". "Безусловните права на децата се превръщат в права под условия", каза тя и обърна специално внимание
на правата на децата с увреждания. "Дарителските кампании за спасяване на детски животи са позор и грозна
конкуренция. Вместо тези деца да получат животоспасяваща здравна грижа, те се състезават едно с друго за
милостта на дарителите - за да оцелеят".

"Правото на мир е първото условие, за да могат децата да живеят и да се развиват", смята Геновева Тишева,
член на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените, управител на Фондация БЦДИ.
Велина Стоянова, член на УС и вицепрезидент "Академични дейности" в ELSA България, говори за "Академия
за правата на децата и активизмът на студентите по право". По думите й дисциплината за правата на човека е
избираема и малко студенти минават този курс. В обучението не се предвижда разглеждане на правата на
специфични социални групи.
Специално внимание беше обърнато на темата "Как работи дезинформацията – бежанците от Украйна", като
беше представено журналистическо разследване за платформата "Factcheck" на младежкия активист Кристиян
Юлзари. "Създаването на пропаганда и дезинформация може да стане за секунди. Опровергаването на
фалшивите новини отнема месеци", каза Кристиян.
Свое изказване имаше и Емили Караколева, председател на Съвета на децата към Държавната агенция за
закрила на детето от Съвета на децата към ДАЗД. По нейно мнение децата са най-потърпевши от войната и най-
беззащитни. "Ние можем да помогнем със съпричастност и толерантност, да станем приятели, да им помогнем да
се справят с езиковата бариера", каза тя. 
Росица Атанасова, юрист, правозащитник, експерт по застъпничество и комуникации към Фондацията за
достъп до права – ФАР, обърна внимание на необходимостта от по-адекватна и мултидисциплинарна оценка на
възрастта на децата бежанци. Правят се експертизи с рентгенова снимка на костта на китката на децата бежанци,
за да се определил тяхната възраст. "Снимката на костта обаче често дава грешка от 2 години!", каза тя. По думите
й все още липсва координационен механизъм за работа на всички институции. Не се прави оценка на най-добрия
интерес на детето.
Георги Войнов, адвокат от Българския хелзинкски комитет, изведе като един от проблемите при бежански вълни
идентифицирането на придружителите на децата. "Преди 8 години идващите в бежанските центрове пишеха с
калиграфски букви. Днес идващите не знаят как да хванат химикалка. Няма по-лошо и по-страшно от това
държавата ти да бъде във война. От това страдат най-много децата", разказа адв. Войнов.
Благовест Стоилов, главен експерт към АСП, обърна специално внимание на факта, че системата за закрила е
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безсилна в много случаи. "Когато няма мрежа от специалисти, нямаме очакваните резлутати", каза той. По
неговите думи днес ситуацията налага мултидисциплинарен подход, нито една институция не е в състояние да
действа сама.

Специално видео включване имаше Bragi Guðbrandsson/ Браги Гудбрандсон, бивш председател на
исландската Агенция за закрила на детето, създател на концепцията "Barnahus" (пилотирана в България като
"Зона ЗаКрила"). Той разказа как идеята му за щадяща подкрепа към деца – жертви или свидетели на сексуално
посегателство – е променила завинаги системата на детска закрила в целия свят.

Мария Дойчинова от Центъра за изследване на демокрацията говори по темата "Войната на институциите и
гражданския сектор за всяко дете в досег с наказателната система". Държавата не подкрепя младежите в
конфликт със закона да бъдат пълноценни граждани, липсват социални програми за ресоциализация, а
наказателната система остава твърде репресивна. Законът за борба с противообществените прояви, приет 1958
година, трябва да се промени, подчерта тя. Данните на ЦИД са, че само през 2021 има 1612 досъдебни
производства, 1050 осъдени, 90 непълнолетни в затвора.
С голям интерес беше изслушано изказването на Анета Генова, адвокат, правозащитник, основател на
Независима експертна мрежа (НИЕ), по темата "Децата и травмата: увреждане, права, възстановяване":

"Всяко дете, преживяло война, е дете, преживяло травма. Но има и невидими войни, които се случват
ежедневно около нас и те са породени от различни обстоятелства и човешки отношения – родителски
конфликти, социално неравенство, опасна среда, големите проблеми като климатичните… Травмата има
последици, понякога физически, но по-често психически – тревожност, депресия, чувство за вина. Реакция на
травмата може да са поведенчески прояви – агресия, загуба на умения – детето може да загуби неща, до
които е стигнало в развитието си", обясни тя.
По време на дискусията Марияна Евтимова, председател на фондация П.У.Л.С., обърна внимание, че и децата
бежанци от Украйна и децата - жертви на домашно насилие, са ужасно травмирани деца. "Все пак зависи в каква
среда са започнали да растат. Има деца, които са жертви на домашно насилие, и те не могат нищо да правят,
нямат идентичност. Има деца бежанци, които своевременно са успяли да избягат от войната и са били в здрава
семейна среда и сега творят, веселят се, играят. Много е важно какво се случва в семейството. От мира в дома -
към мира по света", обобщи тя.
Национална мрежа за децата е най-голямото българско обединение на граждански организации и активисти,
които работят в полза на децата. Повече от 140 хиляди деца и над 76 хиляди семейства годишно получават
подкрепа от организациите членове и професионалистите на Мрежата. Вижте повече на www.nmd.bg 

На 8 декември 2022 г., в навечерието на Международния ден на правата на човека 10 декември, бяха връчени
петнайстите годишни награди на Българския хелзинкски комитет "Човек на годината" за принос към правата на
човека и правозащитността.
Церемонията събра близо сто души – активисти и представители на организации и институции, работили през
изминалите 12 месеца за правата на човека, опазване на природата и защита на животните. За първи път в
историята на наградите близо една трета от всички допустими номинации бяха свързани с една и съща тема. Тази
тема – неизненадващо – беше войната на Русия срещу Украйна.
За поредна година журито на наградите присъди групова голяма награда Човек на годината на доброволците,
активистите и организациите в помощ на украинския народ.
"2022 година премина с едно ужасяващо събитие: войната в Украйна", заяви в словото си Красимир Кънев,
председател на журито и на Българския хелзинкски комитет. "Агресията на Русия предизвика бежанска
вълна и България стана дом за много украинци. За наша чест те бяха посрещнати със съчувствие и подкрепа
от българите. Тя се изрази в голям брой доброволчески инициативи, които запълваха огромната липса на
държавата", заяви още Кънев.
Подгласната награда за Фондация "Мисия криле" и Център "Глас в България" беше връчена за приноса им
към правата на иранската общност у нас през изминалата година и системните им усилия за подобряване на
правата на търсещите закрила в България.
Бяха връчени и осем приза в специални категории.
Със специален приз "Постоянство и храброст" беше отличена Сара Перин, за дългогодишната ѝ дейност за
равни права на хората от ромската общност у нас.
На инициативата "Номадската класна стая" журито присъди специален приз "Светлина в тунела" за усилията им да
възпитават у децата равнопоставеност, толерантност и недискриминация.
Специален приз "Вдъхновение" беше присъден на Любомила Кривошиева и фондация "Дивите животни", за
кампанията ѝ за създаване на болница за диви животни.
Инициативата "Ти броиш", която обединява платформа за паралелно преброяване на гласовете от изборите, и
насърчаване на доброволци за включване като наблюдатели в най-рисковите секции беше отличена с приза
"Гражданска доблест".
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И тази година журито беше вдъхновено да присъди специална награда под името "И сам воинът е воин" на Таня
Христова, за кампанията "Кутии на доброто" за събиране на подаръци за живеещите в бедност деца от с. Градец
и приноса ѝ за разрушаване на стереотипите за ромската общност.
Активист на годината през 2022 г. са Ваня Добрева и Антоанета Иванова, отличени за системната им работа в
подкрепа на уязвими деца и семейства и осигуряването на достъп до здравна грижа за украински бежанци с
хронични заболявания.
За застъпник на годината журито определи инициативата "Дишай Димитровград", за борбата им за правото да
дишат чист въздух.
Журналистическия приз в наградите беше присъден на Георги Тотев и Георги Кожухаров за поредицата им
"Записки от Украйна" публикувана от "Дневник".
Издателят и активист Манол Пейков получи специална грамота от екипа на БХК за дейността си в подкрепа на
Украйна и украинския народ от началото на войната насам. Той беше член на журито и номинацията му не
подлежеше на разглеждане.
Визията на наградите тази година беше изработена от илюстраторката от украински произход Вики Книш.
Всички наградени и номинирани с мотивите на номиниралите ги можете да видите тук:
https://humanoftheyear.org/chovek-na-godinata-2022/. 
Цялата церемония можете да видите тук: 

Българският превод на немския наръчник "Азбука на журналистиката" беше представен във Факултета по
журналистика и масова комуникация(ФЖМК). Това стана по време на четвъртата лекция от поредицата "Лекции
Аденауер", организирана съвместно с Медийното бюро на Фондация Конрад Аденауер.

На събитието присъстваха студенти, преподаватели, журналисти и изследователи. Гости на срещата бяха Хендрих
Зитих – директор на Медийното бюро за Югоизточна Европа на Фондация "Конрад Аденауер" и Михаел Мартенс,
кореспондент за Югоизточна Европа на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Събитието беше открито с встъпителни думи на заместник-декана по учебната дейност на ФЖМК доц. д-р
Светлана Станкова, която представи наръчника. С подкрепата на "Медийната програма за Югоизточна Европа" на
Фондация "Конрад Аденауер", наръчникът стана достъпен както в България, така и в други страни в региона. Освен
на български, е преведен също и на албански, румънски и хърватски език. По време на събитието всеки участник
получи безплатно копие от наръчника, книгата е и на разположение в Университетската библиотека.

Г-н Хендрих Зитих приветства участниците в срещата и представи дългогодишния кореспондент на "Frankfurter
Allgemeinen Zeitung" (FAZ) за Югоизточна Европа Михаел Мартенс.

Лекцията на Мартенс "Опитът на един германски кореспондент на Балканите", бе фокусирана върху създаването и
историята на FAZ, върху редакционната и издателска политика на вестника, но прерасна в откровен и честен
разговор за особеностите на работата му като кореспондент на 11 страни от региона – от Литва на север, до Кипър
на юг.

Той сподели интересни подробности, свързани с несъстоялото се интервю с Алексис Ципрас и със странностите,
съпътстващи първото му интервю с Бойко Борисов през 2006 г. След лекцията бяха зададени множество въпроси
както от студенти, така и от преподаватели и журналисти. Дискусията допринесе за открояване на стандартите на
качествената журналистика, съвременните медии и комуникации.

м.л.

Благотворителен концерт организира в Хасково Сдружение "Азбукари", което тази година отбелязва 10 години от
създаването си. Проявата ще се състои на 11 декември от 18 часа в зала "Дружба".

Отбелязваме за седма поредна година 3 март с "Пробуждане с хоро"
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Десет фолклорни формации с над 400 участници ще подкрепят с дух, танц и музика каузите на една от големите
неправителствени организации – Сдружение "Азбукари". Основният инициатор и организатор на събитието е
Петьо Сталев, който от самото създаване на Сдружението през 2012- та година, е негов член и организатор на
многобройните инициативи.

"Всички формации в града сме щастливи, че можем да подкрепим тази инициатива с безрезервна готовност.
Решихме да участваме в този концерт", каза за БНР хореографът на фолклорен клуб "Славяни" и водещ на
проявата Мария Малчанова.

Децата ще участват с няколко дуетни песни. Две са включени в диска "Весело е тук".

"Проектът започна миналата година. Тази година го завършихме, тъй като със собствени средства го правихме.
Издадохме диск, който е с авторски песни на Иванка Топузова".

Всички средства от концерта ще бъдат дадени на Сдружение "Азбукари".

"Азбукари" издигат паметник на добрината

Повече можете да чуете в звуковия файл.

Учители от цялата страна могат да споделят добри практики от класните си стаи и училища 
Всички учители в страната могат да споделят успешни примери и иновации от своята работа във второто издание
на процеса "Добрите практики на фокус". Инициативата е организирана от фондация "Заедно в час" и
образователния сайт prepodavame.bg и цели да събере, опише и популяризира добри практики от български
класни стаи и училища. 
Организаторите ще подберат ефективни и устойчиви практики, които подобряват благосъстоянието на учениците,
насърчават младежкото и детско участие и подкрепят академичния напредък на учениците.
Добрите практики се събират на сайта https://prepodavame.bg/dobrite-praktiki-na-fokus/ 
Само за един месец вече са подадени 36 практики от 15 населени места.
"В българските училища се случват много смислени и иновативни практики, които развиват потенциала на
учениците. Често обаче усилията и успехите на педагозите остават скрити, бих казала - невидими, дори за
колегите им в училище, родителите или хората в общността. А добрите примери могат да са
изключително ценни за цялата система и да променят ежедневието на много деца и учители", споделя Мила
Иванова, ст. специалист "Управление на съдържанието" в prepodavame.bg
Как се събират "Добрите практики на фокус"?

до 20 декември - всеки желаещ преподавател може да подаде своя практика на страницата на конкурса.
до 20 март - одобрените практики ще бъдат публикувани на prepodavame.bg след допълнително интервю с
учителя и разпространени сред образователната общност.
до 20 април - експертно жури и публично гласуване ще определят победителите в три категории.

Миналогодишното издание на "Добрите практики на фокус" се проведе в ограничен мащаб и описа над 30 добри
практики. Отличени бяха четири практики: 
1. Организиране на STEM ден в 90 СУ "Ген.Хосе де Сан Мартин", гр. София
2. Инициативата "Математиката е за всеки" на ОУ "Васил Левски", гр. Разград
3. Практики за здравословно хранене от ОУ "Стою Шишков", с.Търън
4. Интегрирани уроци по природни науки и изкуство от ОУ "Васил Левски", гр. Белене

За организаторите 
Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи с мисия за осигуряване на качествено образование на всяко
дете в България. За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда
партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. 
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част
от международната мрежа Teach For All.
Сайтът prepodavame.bg публикува добри практики от български класни стаи и полезни образователни ресурси,
които достигат до над 20 000 учители, директори и образователни експерти в България. Сайтът е най-бързо
развиващата се медия в образователната сфера от 2019 г. Към момента на него могат да бъдат намерени над 100
реални примера за иновации, приобщаващо образование и успешно използване на технологии в класните стаи. 
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Приветстваме Ви с добре дошли в Дома на Надеждата – мястото където се създава и обгрижва живота!
В продължение на следващaта седмица - до 16 декември - от 9:00 до 18:00 часа организираме Коледен
благотворителен базар във фоайето на МБАЛ "Надежда" в гр. София, ул. "Блага вест" №3.
Коледният благотворителен базар на фондацията помага на семейства с репродуктивни проблеми, а фондация
"Майки за донорството" изразява своята Благодарност към всички дарители, които отново се включват със своите
творби в базара.
В дните до 16 декември посрещаме също всеки желаещ да бъде донор на яйцеклетки или сперматозоиди. Както и
семействата с репродуктивни проблеми, на които да вдъхнем кураж и надежда, а също и да предоставим отговори,
по интересуващите ги въпроси с инфертилитета.
Паралелно с Базара по график протичат и прегледите при репродуктивните специалисти, подарък от фондацията.
Настоящите пациенти на лечебното заведение записани преди м. ноември 2022г. имат привилегията да участват и
в томбола с 10 специални подаръка за тях, а именно:
- 1 трансфер със замразени ембриони;
- 2 раждания в МБАЛ Надежда, за две дами;
- 3 ин витро процедури с донорска яйцеклетка (по правилата на фондацията – само с български донор) за три
семейства;
- 4 SDI теста за четирима господа.
Нека видим колко КОЛЕДНИ БЕБЕШОРИ ще се родят! 
Чакаме ви в МБАЛ Надежда - гр. София, ул. "Блага вест" №3
Фондация "Майки за донорство" помага на български семейства с репродуктивни проблеми. Основна дейност
на каузата ни е донорство на яйцеклетки и сперматозоиди от български жени и мъже, за да не се налага внос
на репродуктивен материал от чужбина. До края на 2022 година към фондацията са се присъединили повече
от 4500 донора.

"Майки за донорството" са помогнали финансово на 115 семейства за ин витро процедури, чрез
целогодишния благотворителен базар и дарения към фондацията. Изискване за финансиране, чрез
благотворителния базар е публичност на семействата, видими на сайта ни. Каузата на фондацията се
радва на повече от 2500 родени деца.

Донорството е живот!
Повече информация ще откриете на нашия сайт www.maikizadonorstvo.com  

На специална церемония в Международния ден за борба с корупцията, 9 декември, Антикорупционният фонд
(АКФ) обяви носителите на наградите "Червена линия" за журналистика срещу корупцията за 2021.
Журито на наградите с председател Биляна Вегертседер, директор на Българския институт за правни инициативи,
и членове доц. Светлана Божилова, Факултет по журналистика, Софийски университет, Ирина Недева, журналист в
БНР и председател на Асоциацията на европейските журналисти, Николай Стоянов, журналист в "Капитал" и
носител на Наградата "Червена линия 2020 за журналистическо разследване" и Стефан Кръстев от екипа на АКФ,
разгледа 35 номинации на журналисти във всички категории на конкурса.

Журито присъди 6 награди:

Голямата награда за журналистическо разследване получава Миролюба Бенатова, ТВ1, за разследването ѝ на
източването на Националната Здравноосигурителна каса чрез фалшиви хоспитализации в болница "Лозенец".
https://bit.ly/3IypxuJ 

Специалната награда за журналистическо разследване получава Генка Шикерова, Свободна Европа, за
разследването ѝ на систематичното изсичане на българските гори и взаимодействието между общински власти и
бизнес. https://bit.ly/31JPcj4 
Наградата за утвърждаване на върховенство на правото получава Борис Митов, Свободна Европа, за
задълбочените му и последователни усилия за разкриване на зависимостите на съдебната, изпълнителната и
законодателната власт. Една от статиите, с които е номиниран Борис Митов, може да бъде прочетена тук:
https://bit.ly/3dBJJO5

Журито присъжда и Специална награда за българския принос към глобалното разследване "Досиетата
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Пандора" на екипа на Бюрото за Разследващи Репортажи и Данни Bird.bg https://bit.ly/3oDt4zU
През 2021 година журито връчва две Награди за млад журналист: Виктория Симеонова от Господари на Уеба
(gospodari.com) е отличена за разследването ѝ на финансовата измама "Глобъл маркет", разработено и
поднесено на достъпен за широката аудитория език. https://bit.ly/3jMPJr7

Николай Марченко, Биволъ получава другата награда за материала си, осветяващ порочните практики на
Агенцията за бежанците по отношение на потърсилия закрила в България руски гражданин Евгений Чупов.
https://bit.ly/3DB8HHR

Журито прави и две специални отбелязвания:
На Дамяна Велева, Свободна Европа, за задълбочено проучена и оригинално представена тема в материала ѝ "В
облака около закона". Стотици села в България не плащат за вода". https://bit.ly/3EyEpqx 
На Екипа на БНР – Бургас, за поредицата му авторски материали на регионални теми с голямо обществено
значение https://bit.ly/31zdNHS
Антикорупционният фонд връчва наградите "Червена линия" за втори път и от фонда уточняват, че това e
дългосрочно усилие за развитието на общността на антикорупционна журналистика.
"Без смелостта на журналистите, които неотстъпно разкриват пред обществото добре прикрити злоупотреби и
несправедливости, борбата с корупцията е невъзможна. Това е посланието на наградите и надеждата ни е, че с
тях отдаваме дължимото на ключовия принос на журналистическата общност за разкриването и
противодействието на корупционните практики.
Надяваме се и че с фокуса, който насочва към работата им, наградата "Червена линия" допринася и за защитата
на журналистите – защото тези от тях, които работят за разкриване на истината, често имат множество
неприятели. Важно е да се знае, че те не са сами – на тяхна страна е една голяма общност от граждани, които не
приемат корупцията за нещо нормално" заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.
Конкурсът "Червена линия" за журналистика срещу корупцията се организира с подкрепата на Фондация "Америка
за България" и Посолството на САЩ в България. 

На 12 декември беше поставено началото на инициативата "Купи и дари" на Лайънс клуб – Панагюрище съвместно
с магазини "Дани", която се провежда за осма поредна година. През изминалите години повече от 500 самотно
живеещи и социално слаби наши съграждани получиха хранителни продукти, закупени от членовете на Лайънс
клуб и гражданите на Панагюрище.

Нека и тази година да подадем ръка на хората в нужда!

Лайънс клуб – Панагюрище ви пожелава светли празници!

Екипът на казанлъшкото сдружение "Бъдеще за децата" организира благотворителен базар в подкрепа на своята
служителка Гита Славова, диагностицирана с тежко заболяване. Това съобщават от пресцентъра на
организацията. 
Събитието ще се състои на 19 и 20 декември в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, който се
намира северно от парк "Розариум". Социалните асистенти от "Асистентска подкрепа" в град Казанлък ще
изработят и приготвят домашни печива и сувенири, свързани с предстоящите коледни и новогодишни празници.
Организатори са служителите на социалната услуга, а координатор е Красимира Димитрова. 
Две инициативи в помощ на Гита Славова организират и от казанлъшкото Средно училище "Екзарх Антим I", става
ясно от официалната страница на учебното заведение. На 15 декември от 9:30 до 18:00 часа във фоайето на
училището ще се състои базар за ръчно изработени коледни играчки и украса под надслов "Споделена Коледа в
Антим", а на 21 декември от 18:00 часа в залата на Военния клуб е организиран благотворителен концерт. В него
ще участват учениците от музикалните паралелки в СУ "Екзарх Антим I", ще бъдат връчени и наградите от конкурса
за коледно видео "Коледа в Антим – 2022". Билети за концерта ще могат да бъдат закупени от утре до изчерпване
на количествата им от ученическия съвет, а в училището има поставена и кутия за дарения за каузата. 
Гита Славова е диагностицирана със заболяването вторично прогресивна множествена склероза, а сумата, която
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е необходима за лечението и в чужбина, е 110 хиляди лева. В нейна помощ в Града на розите се организират още
редица благотворителни инициативи. 

Собствениците на 168 пострадали имота в община Карлово вече са получили полагащите им се средства от
събраните дарения. След наводнението от 2 септември 2022 г. общината обяви дарителска кампания, в която до 2
декември са постъпили 1 780 627.08 лв.

В Общината са подадени 179 заявления за получаване на разпределените с решение на Общинския съвет 1 498
941 лв. Направени са преводи по 169 от тях. 10 от заявленията не са окомплектовани с всички изисквани
документи и се изчаква тяхното представяне. Изплатени са определените от Общинския съвет суми на
собствениците на 5 пострадали имота от първа група, 10 от втора група, 125 от трета група и 29 от четвърта група.
Общата сума на изплатените до момента дарения е 960800.79 лв. 
Същевременно стана известно, че от 12 декември Българският Червен кръст (БЧК) започва предоставянето на
финансова помощ за най-пострадалите домакинства от наводненията в селата в община Карлово. Средствата ще
се изплащат в клоновете на "Български пощи". 
Заявления за финансово подпомагане може да се подават и в следващите дни в кметствата на селата Каравелово,
Слатина, Богдан, Христо Даново и Войнягово, като документите се подават от собствениците на засегнатите имоти.
По 940 лв. помощ ще получат 390 домакинства, които досега са подали заявление. 
Средствата от 581 000 лв. са предоставени от Международната федерация на Червения кръст и Червения
полумесец по линия на Фонда за незабавно подпомагане при бедствия. 

Обществото става по-отворено към уязвимите групи и бизнеси с кауза, казва Валентина Христакева,
ръководител на арт-ателие "Творилница"

Българското общество става все по-отворено към хората от уязвими групи. Все повече компании се обръщат към
фирми с добавена стойност като бизнеси с кауза. Това каза Валентина Христакева, ръководител на арт-ателие
"Творилница", в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria.

Гостът коментира темата за успешния модел за развитие на социалното предприемачество в България.

Христакева сподели, че няма универсален модел за успешно развитие на социалното предприемачество, но има
няколко ключови фактора за развитие. "Свързани сме морално с хората, с които работим, отвъд финансовата
обвързаност. За нас е много важно да бъдем устойчиви", каза събеседникът. Също така е важно да се използват
много гъвкаво ресурсите - финансовите инструменти, проекти, възможности за включване на доброволци, допълни
тя. Ключово е да не се забравя социалната цел на бизнеса и да се произвежда качествен, продаваем продукт.

"Началото беше много трудно, защото не разполагахме с достатъчно компетентност да развиваме бизнес, защото
бяхме ангажирани повече със социалната дейност", сподели Христакиева.

"Дълго време се лутахме къде е нашата пазарна ниша и кое е нещото, което продаваме най-добре. За това ни
помогна много фактът, че ние сме и вносители на платове. Третата причина за нашия успех е, че нямаме само
един сегмент на пазара", каза събеседникът.

Все повече хора се обръщат към нас за фирмени подаръци, но голямото предизвикателство е да отговорим на
търсенето и в същото време да съхраним хората си здрави, посочи Христакева.

"През последните години виждаме засилено търсене, включително на подаръци с кауза. Хора се обръщат към нас
да правим и щандове в техните бизнес сгради", каза гостът в предаването.

Каква е спецификата на работата с хора от уязвими групи? Каква е помощта, която социалните компании
получават от държавата?

Вижте целия коментар във видеото на Bloomberg TV Bulgaria.

Заглавие: 960 800 лева от даренията вече са разплатени на пострадалите от наводненията

Дата: 13.12.2022 15:04
Медия: Карлово Прес

Заглавие: Има ли успешен модел за развитие на социално предприемачество?

Дата: 13.12.2022 15:49
Медия: Инвестор.БГ

https://www.karlovopress.com/karlovo/slider-8/960-800-leva-ot-dareniyata-veche-sa-razplateni-na-postradalite-ot-navodneniyata-7110
https://www.investor.bg/a/579-aktualno/365844-ima-li-uspeshen-model-za-razvitie-na-sotsialno-predpriemachestvo


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

Столичната община приема дарение от 300 хил.лева от фондация "Америка за България" за Научно-
образователния детски център "Музейко". Средствата се предоставят за първоначално обезпечаване на
дейността му, докато се приеме общинския бюджет за 2023 г. Неотдавна фондацията предостави на общината
управлението на "Музейко", както и сградата на детския музей. Затова беше създаден специален общински
културен институт с бюджет за следващата година от 1.6 млн. лева. Детският център ще се ръководи от директор,
който ще се избира с конкурс и ще е с мандат от 4 години.

Столичната община ще получи и сграда от Химико-технологичния и металургичен университет за създаване на
иновативно начално училище с фокус върху изучаването на природни науки, дигитални технологии, инженерно
мислене и математика. "Музейко" ще продължи да работи по познатия досега модел, като цената на билета няма
да се променя.

На 19 декември от 17:00 ч. в Гранд Хотел Милениум (зала "Да Винчи") ще се състои форум-дискусия по актуалните
въпроси на децентрализацията на местната власт, дигитализацията в управлението и интеграцията на уязвимите
общности с участието на Йенс Кристиян Люткен – кмет по въпросите на трудовата политика и интеграцията на град
Копенхаген, Кралство Дания, съобщиха организаторите на събитието от администрацията на столичния район
"Слатина".

Форумът се провежда в рамките на проекта "София – град на хората".

Гостът Йенс Кристиян Люткен ще представи модела на управление на Копенхаген и неговата система на разделно
административно управление, обхващаща всички участници и социални групи в обществото. С приветствено
обръщение към форума ще се включи посланикът на Кралство Дания у нас, Негово Превъзходителство Йес
Брогорд Нилсен.

В дискусията ще вземат участие Георги Илиев – кмет на р-н "Слатина", София (с презентация на тема
"Децентрализацията в управлението на София – необходимо условие за бъдещото развитие на столицата"), арх.
Иван Шишков – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България (с
презентация "Децентрализацията на държавно ниво – ключови области и предизвикателства"), Кремена Кунева -
народен представител в 48 Народно събрание, основател на фондация "За доброто" (тема на презентацията:
"Интеграция или изолация - какво може, но не прави държавата за "другите" и какво могат да направят всички
останали"), Божидар Божанов – министър на електронното управление (2021 – 2022 г.) и народен представител в
47-о и 48-о Народно събрание (с презентация на тема: "Дигитализацията като неизменен елемент от
децентрализацията на властта и ключов механизъм в ръцете на гражданите и бизнеса").

/РБ/

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

Столичната община приема дарение от 300 хил. лева от фондация "Америка за България" за Научно-
образователния детски център "Музейко". Средствата се предоставят за първоначално обезпечаване на
дейността му, докато се приеме общинския бюджет за 2023 г.

Заглавие: "Америка за България" дари 300 хил.лева на Столичната община за Детския център "Музейко"

Дата: 13.12.2022 18:50
Медия: Дневник

Заглавие: Датският опит в интеграцията на уязвимите групи в обществото ще бъде тема на форум в София 

Дата: 13.12.2022 18:29
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: "Америка за България" дари 300 хил. лева на Столичната община за "Музейко"

Дата: 13.12.2022 18:50
Медия: Дневник

https://www.dnevnik.bg/gradska_sreda/2022/12/13/4427717_amerika_za_bulgariia_dari_300_hilleva_na_stolichnata/
https://www.bta.bg/bg/news/lik/376245-datskiyat-opit-v-integratsiyata-na-uyazvimite-grupi-v-obshtestvoto-shte-bade-tem
https://www.dnevnik.bg/detski_dnevnik/2022/12/13/4427717_amerika_za_bulgariia_dari_300_hilleva_na_stolichnata/


Неотдавна фондацията предостави на общината управлението на "Музейко", както и сградата на детския музей.
Затова беше създаден специален общински културен институт с бюджет за следващата година от 1.6 млн. лева.
Детският център ще се ръководи от директор, който ще се избира с конкурс и ще е с мандат от 4 години.

Столичната община ще получи и сграда от Химико-технологичния и металургичен университет за създаване на
иновативно начално училище с фокус върху изучаването на природни науки, дигитални технологии, инженерно
мислене и математика. "Музейко" ще продължи да работи по познатия досега модел, като цената на билета няма
да се променя.

Членовете на Ротаракт клуб – Велико Търново, дариха на Специализираната белодробна болница "Д-р Трейман"
в старата столица инхалатори, апарат за сънна апнея и книги. СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" е единственото здравно
заведение в област Велико Търново, специализирано в лечението на пневмо-фтизиатрични заболявания.
Дарените от Ротаракт клуб инхалатори са от голяма необходимост за болницата, тъй като в момента тя разполага
само с един оборотен инхалатор.

Апаратът за сънна апнея, дарен от младите ротарианци, е не по-малко необходим на лечебницата. Сънната
апнея е болест, характеризираща се с повтарящи се епизоди на частично или пълно колабиране на горните
дихателни пътища по време на сън, което от своя страна е свързано с прекъсване на дихателния поток към
долните дихателни пътища. Апаратът за сънна апнея ще подпомогне работата на здравните специалисти при
лечението на пациенти с този тип заболяване.

Младите членове на Ротаракт клуб – Велико Търново откликват и на призива на директора на белодробната
болница д-р Стела Денчева за даряване на книги – художествена литература. Чрез тях те ще направят престоя на
пациентите на болничното заведение по-лек.

Припомняме, че в момента тече и акцията "Купи и дари", която Ротаракт клуб по традиция провежда преди
Коледа. Всеки, който иска да дари хранителни продукти за хора в неравностойно положение, може да го направи в
шест търговски обекта, където има брандирани колички на кампанията "Купи и Дари – Коледа 2022". Акцията
продължава до 20 декември в:

-супермаркет "Хаджирадеви – ул. "Филип Тотю"

-"Стиви" – кв. "Колю Фичето"

-"Стиви" – кв. "Бузлуджа"

-"Класико" – кв. Картала

-"Класико" – МОЛ – Велико Търново

-"Класико" – кв. "Бузлуджа".

Близо 4000 кг. хранителни продукти и домакински консумативи от първа необходимост събраха младежите от
Ротаракт през последните три години в кампаниите си "Купи и дари", като те не спряха акцията дори и по време на
пандемията от коронавирус.

Нека отново отворим сърцата си и да направим нечии празници по-уютни, топли и приятни!, призовават членовете
на Ротаракт клуб.

ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ

Заглавие: Ротаракт клуб – Велико Търново, дари инхалатори, апарат за сънна апнея и книги на белодробната
болница

Дата: 14.12.2022 10:36
Медия: Радио Велико Търново

Заглавие: Две НПО-та с публично изявление по повод третирането на мигрантите на границата

Дата: 14.12.2022 12:42
Медия: Стара загора днес

http://radiovelikotarnovo.com/%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%85/
https://stzagora.net/2022/12/14/%D0%B4%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE/


на Фондация "Мисия Криле" и Фондация "Център за правна помощ – Глас в България"
по повод Международния ден на правата на човека
и съвместното международно разследване на Lighthouse Reports, Свободна Европа, Sky News, ARD, Monitor,
Domani, SRF, Le Monde и Der Spiegel

Днес, 10 декември 2022 година, когато отбелязваме Международния ден на правата на човека, като организации,
работещи от години в защита правата на бежанци, мигранти, търсещи закрила и уязвими хора в България, ние
изразяваме дълбоката си болка от разкритите груби нарушения на тези права, публикувани в мащабното
журналистическо разследване за незаконосъобразни отблъсквания по границите на Р. България и извършваните
там престъпления. Двата видео материала на Lighthouse Reports, Свободна Европа, Sky News, ARD Monitor,
Domani, SRF, Le Monde и Der Spiegel, публикувани на 5ти и 8ми декември 2022г., показват недвусмислено, че
българските полицейски гранични власти незаконно задържат хора, потърсили закрила в България, в
нерегламентирани помещения, уподобени на бараки с решетки, без право на достъп до процедура по
международна закрила, след което ги връщат в Турция. Изразените съмнения, че това се случва със знанието на
силите на Фронтекс у нас, е твърде обезпокоително. Представените данни по случая на простреляния сирийски
бежанец в района на българо-турската граница е скандален. Идващият от българска територия изстрел би
трябвало да е достатъчно основание за незабавни действия от страна на прокуратурата.

Припомняме, че още на 26.05.2022 г. Human Right Watch обяви официално, че българските гранични власти
насилствено връщат на границата с Турция, търсещи закрила хора, призовавайки Европейския съюз незабавно да
предприеме действия да спре незаконните и нехуманни принудителни връщания. Представените данни сочат, че
българските власти бият, ограбват, събличат и използват полицейски кучета срещу сирийци, афганистанци и хора
от други националности, търсещи закрила, след което ги връщат обратно в Турция без официално интервю или
процедура.

Фондация "Мисия Криле" и Фондация "Център за правна помощ – Глас в България" от началото на 2022 г., а
особено интензивно през последните осем месеца, работят активно по защита правата на търсещите закрила,
пристигащи от южната ни граница. Стотици хора посещават центровете ни и търсят съдействие за достъп до
процедура за закрила, съобщавайки, че се страхуват да се заявят директно в регистрационно-приемателните
центрове или полицейските управления, поради страх от прунидително връщане и насилие. Много от тях
съобщават за предишни опити с насилствено отблъскване от територията на страната към съседна Турция,
извършвани от служители на Гранична полиция. Многократно сме търсили съдействието на ресорните институции
за обсъждане на дейностите и засилените проблеми по прием на търсещите международна закрила.

Фондация "Мисия Криле", Фондация "Център за правна помощ – Глас в България" и още 52 неправителствени
организации на 13.09.2022 г. изпратихме Отворено писмо до институциите. В него отправихме искане за незабавна
работна среща по повод липсата на ясна и координирана държавна политика за противодействие на
каналджийството, трафика, корупцията и условията за прием на бежанци, мигранти и лица, намиращи се на
територията на Република България, сред които и деца, търсещи международна закрила, по-голямата част от
които непридружени. Нито една институция или международна организация, адресирана в писмото, не отговори
на искането ни.

Обезпокоително е мълчанието на ключовите институции, пренебрегващи сериозно подаваните многократно
сигнали за насилствено отблъскване и отказ за достъп до процедура за закрила.

С оглед на гореописаното, настояваме незабавно:

1. Да бъде поискано изслушване в Народното събрание на Министъра на вътрешните работи на Р. България
относно разкритията от международното журналистическо разследване, публикувани на 5ти и 8ми декември 2022
г. и разпространили се широко в и извън България.

2. Прокуратурата на Р. България да разгледа задълбочено и прозрачно подадените сигнали за престъпления,
незаконни задържания и незаконни отблъсквания на търсещи закрила хора от територията на Р. България без
право на достъп до процедура за закрила.

3. Да се регламентира ясен механизъм за достъпа до територия и справедлива процедура за закрила от
Държавна агенция за бежанците и релевантните дирекции на МВР и ДАНС, който да бъде широко обсъден и
съгласуван с всички заинтересовани страни.

4. Международните организации в България да засилят дейността си по застъпничество за правата на търсещите
закрила бежанци, пристигащи от южната граница. Да направят моноторинг на изпълнението на съществуващите
практики чрез независимо наблюдение на границата ни с Турция във връзка със спазване правата на търсещите
закрила.

ДИАНА ДИМОВА
Председател Фондация "Мисия Криле"

ДИАНА РАДОСЛАВОВА
Управител на Център за правна помощ "Глас в България"
#



Настъпи онова време от годинава, през което могат да се преброят най-много алтруисти на глава от населението.
Дали заради Коледния дух, заради навика или просто, за да се похвалим, че сме свършили нещо добро – по
Коледа масово хората даряват. И макар че сме свикнали да си помрънкваме, че това или онова не ни е наред,
статистиката за щедростта и дарителството у нас не е толкова лоша. България е на 45 място, отчита Световният
дарителски индекс на КАФ 2020 (CAF World Giving Index 2020, чиито представители у нас са фондация BCause) –
най-авторитетното проучване, което измерва щедростта в 114 държави. Това не е просто скок нагоре, а си е
направо изстрелване, защото през 2018 България беше на 126 място от 146 държави, а през 2017 – на 127 място
от 139 държави.

Готов ли е българинът истински да помага?

Традиционно у нас най-високи показатели получаваме при "помощ за непознат", а доброволчеството е най-слабо.
През изминалата година гражданите на България са проявили по-висока активност и по трите аспекта на
благотворителността. Доброволчеството, което през последното десетилетие изглеждаше в застой с 5-6 %, бележи
най-голям скок, наблюдаваме удвояване – 12%.

Разглеждайки тези цифри, няма как да не се запитаме защо дарителството е важно и каква е средата за
дарителство у нас?

Данните са окуражаващи и показват, че емпатията не ни е чужда. Показват още, че явно гражданските
организации работят по-добре и успяват да привлекат повече хора, да ги убедят, че да помагаш не трябва да е
изключение. Но... доколко успехите са плод на работата на неправителствения сектор? Дали пък всъщност просто
българинът не е толкова стиснат, колкото всички се опитват да го изкарат?!?

Дни преди Рождество си задаваме тези и други въпроси в следващото издание на клубът на Гражданския
стопаджия, като ще дискутираме кой, кога, как и защо дарява, събира дарения или гради имидж около
дарителството.

По темата ще говорят:

Красимира Величкова - граждански активист директор на Български дарителски форум (най-авторитетната мрежа
от дарителски органзиации), от 2008 до 2022. Преди това е работила като мениджър "Развитие и партньорства" в
сдружение "Алтера" и като мениджър "Финансирания и развитие" във фондация "Работилница за граждански
инициативи". Отдадена е на обединяването на благотворителни фондации и социално отговорни компании, които
подкрепят каузи в сферата на социалните дейности, екологията, културно-историческото наследство,
образованието, зачитане на човешките права и здравеопазването.

Лора Младенова - юрист, журналист и ориенталист по образование. Към момента работи като главен редактор на
медията, насочена към млади родители Mamamia.bg, и като помощник-барман в любимия си бар "Гарванът и
Гюлето". В предходното си професионално качество на PR специалист се гордее най-много с работата си по
създаване на про боно маркетинг услугата "От жени за жени". Занимавала се е с комуникации и администриране
на дарения към Съвета на жените бежанки в България. Има опит като доброволец в кухня за социални слаби хора
и в работа с деца, лишени от родителска грижа. Интересът ѝ към различни форми на взаимопомощ и солидарност,
между които е и благотворителността, датира от програмите Еразъм+ и от личните ѝ контакти с прекрасни и
смислени хора.

КОГА: 20 декември от 17:00 часа

Гледайте ни във Facebook

Досега в поредицата дискусии на Гражданския стопаджия говорихме по темите:

1. Няма за кого, но ще гласувам...

2. Преброихме се, и какво от това?

3. Евро vs. лева - печелим или губим?

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

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм

Заглавие: Дарителството – имидж стратегия или чиста емпатия

Дата: 14.12.2022 16:01
Медия: Български център за нестопанско право
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на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Българския център за нестопанско право и Асоциацията на европейските журналисти – България и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Декември вече е преполовен, а вие още се чудите какво да подарите на любимите хора в коледната вечер.
Витрините на магазините в София блестят с коледните си предложения, но все нещо не е достатъчно, за да си
кажете "ето го идеалния подарък!". Това е така, защото тайната съставка на хубавия коледен подарък е смисълът
зад него. 
За ваш късмет, на 16-и декември от 10:00 до 19:00 ч. и на 17 декември от 10:00 до 15:30 ч., в сърцето на София,
на ул. Христо Белчев 3, ще се състои коледният базар "Малкото е много". 
От мед, през красиви свещи, ръчно правени играчки и плетива, до детски образователни играчки и настолни игри,
всяка вещ, изложена на щандовете на коледния базар е с добавена стойност. Хората от Българския център за
нестопанско право (БЦНП), Фондация Биоразнообразие и JAMBA – организатори на базара – ще бъдат зад
щандовете, готови да ви разкажат историята зад всеки дар, да обяснят какво всъщност значи да пазаруваш с
добавена стойност и как се създава тя. 

"Очакваме много хора да посетят базара, като се надяваме, от една страна, те да пазаруват, а от друга,
покрай разглеждането на стоки, да им разкажем какво подкрепят с покупката си – как с купуването, било то
на сувенир или някакви неща, които служат за ежедневието, всъщност помагат на други хора да вземат
живота си в ръце и да се развиват. Това е истинската подкрепа" – споделя Александър Киров, експерт
Комуникации и социални мрежи в БЦНП. 
На базара ще намерите продукти на 33 български социални предприятия и ще научите за 33 добри инициативи и
смислени каузи, които стоят зад всеки предмет. Така, освен със страхотни коледни подаръци, ще си тръгнете и с
историите на хората зад всяка кауза и с усещането, че сте подкрепили такава, в която намирате смисъл. 
Независимо дали искате да намерите перфектните коледни чорапи, красива свещ за любим човек, забавна игра
за детето или искате да се поглезите с нещо за вас самите, с покупката си ще подкрепите конкретна човешка
съдба, идея, развитие. 
Ако пък вече сте намерили всички коледни подаръци, можете да наминете за едно питие и да бъдете едни от
първите посетители на едно ново и любопитно споделено социално пространство в центъра на София, което
тепърва ще развива своя потенциал и ще събира единомислещи хора, посветени да това да създават добри и
стойностни неща. 
Нека и тази Коледа пазаруваме с кауза и дарим смисъл. Ние ще сме там, очакваме и вас – 16 и 17 декември, ул.
Христо Белчев 3. 

#стажантрепортери
Стажантската програма на НПО Портала се осъществява по проект "ngobg.infо: Медията на българските
граждански организации", който се изпълнява от Фондация ПАЦЕП с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg). Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани
България. Основната цел на проект е подобряване на информираността на гражданите за ролята на
неправителствените организации в обществото.

Диана Димова, Фондация "Мисия Криле"

Заглавие: Коледен ДарПазар

Дата: 14.12.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: 15.12.2022г. Сутрин с нас 1 част. Държавната агенция за бежанците атакува "Фондация Мисия Криле"

Дата: 15.12.2022 11:34
Медия: Zagora News

Заглавие: Четирима студенти от УНСС получават стипендии от по 2000 лева, предоставени от транспортно-
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Четирима студенти от УНСС получават стипендии от по 2000 лева, като средствата са предоставени от компанията
"Дискордиа", която е най-голямата транспортно-логистична фирма в България и лидер в Европа, съобщиха от
фирмата.

Избраните стипендианти са от катедрите "Икономика на транспорта и енергетиката" и "Логистика и вериги на
доставките", и са първите наградени по започналата наскоро съвместна програма на компанията и университета,
целяща да осигури на обучаващите се по-добра практическа подготовка и възможности за растеж.

Изборът на отличените студенти е направен на базата на критериите: завършен минимум първи курс,
балообразуване от среден успех за последните два семестъра, есе и събеседване с представител на компанията.

Всеки от победителите получава стипендия на стойност 2000 лева, която ще бъде изплатена на две части - 1000
лева през първия семестър, и 1000 лева през втория. Стипендиантите ще могат да участват и във всички останали
инициативи нафирмата, които тя ще организира в УНСС - лекции, менторски програми, консултации и др., както и
стажантски програми.

"Изключително щастливи сме да видим, че в България има толкова мотивирани и амбициозни млади хора....
Вярваме, че с тази програма изграждаме един мост между бизнеса и образованието. Убедени сме, че тези
успешни студенти ще са изключително добър пример за останалите им колеги, съвместявайки ролята на
посланици както на университета, така и на "Дискордиа", каза Жан Вайтилингам, директор на "Човешки ресурси" в
"Дискордиа" при награждаването на стипендиантите.

На официалната церемонията присъства и част от ръководството на УНСС - проф. д-р Христина Николова,
ръководител на катедрата "Икономика на транспорта и енергетиката", доц. д-р Борислав Арнаудов, научен
секретар на същата катедра, и проф. Мирослава Раковска - ръководител на катедрата "Бизнес логистика".

"Искам да изкажа големи благодарности към "Дискордиа" както от името на УНСС, така и от името на родителите
на отличените студенти, за това успешно партньорство и специално за тази програма. Щастлива съм, че такъв тип
инициативи са в пълен унисон с всички наши усилия, насочени към задържане на нашите студенти в България и
осигуряване на благоприятна среда за тяхната успешна кариерна реализация в страната ни", заяви проф.
Мирослава Раковска, ръководител на катедрата "Бизнес логистика".

Миналия месец компанията сключи договор за дългосрочно сътрудничество с Университета за национално и
световно стопанство. Партньорството цели да осигури кариерни възможности и по-добра практическа подготовка
на студентите.

/ТС/

Над 5600 лв. събраха ученици от благотворителен базар в Девин, в подкрепа на 13-годишната Рая, която се бори с
диагнозата Сарком на Юинг, съобщиха организаторите. Въпреки студеното време пред сградата на Община Девин
беше много горещо, положителните емоции и добрите намерения, носеха надежда и вяра, че деня ще стане част
от коледното чудо, даряващо живот.
Събраните средства от IXа и VIIа клас, и със съдействието на учители и ученици при СУ "Христо Ботев", град Девин
са 5617.60 лева. Средства ще бъдат дарени за лечението на нашата ученичка и приятелка Рая.
Организаторите и участниците в благотворителната инициатива благодарят на всички включили се в
благотворителния базар. "Благодарим на всички съвременни коледни джуджета в лицето на неуморните ученици,
учители и родители, които с труда си в своите Коледни работилници измайсториха вкусотийки и арт чудесийки за
нашата инициатива "От деца за деца"! Признателни сме и на всички наши партньори, които със своя труд
направиха цялостното ни преживяване незабравимо! Благодарим, че заедно творим чудеса!", казват
организаторите. 
Рая е едно мило дете, на което се налага да води тежка и трудна битка, за да може един ден да се наслади на
живота, но тя е силна и вярваме, че ще се справи! Рая, ние сме с теб и те обичаме!
В Девин продължават инициативите за подпомагане на Рая, като през следващите дни търговци ще работят
благотворително, за да подпомогнат лечението на момичето. 

логистична компания

Дата: 15.12.2022 12:48
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Над 5600 лв. събраха ученици от благотворителен базар в Девин, в подкрепа на 13-годишната Рая
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Срещу Фондация "Мисия Криле" се води разследване за съпричастност с каналджийство по сигнал на Държавната
агенция за бежанците. Новината в ефира на телевизия Загора съобщи Диана Димова от фондацията. Тя е викана
два пъти на разпит в ГД БОП и ДАНС, заедно с юристи и преводачи на организацията. Разследвания са
предприети срещу общо три неправителствени организации по сигнали на ДАБ.
Последствия заради застъпническите си действия и правозащитни акции има вече за неправителствената
организация Фондация "Мисия Криле". Въпреки, че бяха удостоени с престижната награда на Българския
хелзинкски комитет "Човек на годината" , сигналът срещу тях идва от Държавната агенция за бежанците.
Според Диана Димова, истинската причина за абсурдното неразбиране и отказ България да стане мултикултурна
страна идва от дълбоки дискриминативни нагласи в българското общество, някои медии и политици.
Фондация "Мисия Криле" разпространи публично изявление преди дни по повод Международния ден на правата
на човека, в което изразяват дълбоката си болка от разкритите груби нарушения на тези права, публикувани в
мащабно журналистическо разследване.

Нестле България спечели награди за направени дарения през 2021 г. на стойност над 500 хил. лв. в конкурса
"Корпоративен дарител" на Български дарителски форум, който се организира за 17-а поредна година. Оценката
на даренията е направена по методологията на по методологията на европейския конкурс "Най-голям
корпоративен дарител", а представените данни за даренията са верифицирани от Делойт България. На тази база
Нестле България е отличена в две от най-престижните категории за "Най-щедър дарител" и дарител с най-голям
обем нефинансови дарения.

"За нас думата подкрепа е глагол, а не съществително. Да подкрепяш означава осъзнато да действаш там, където
има нужда, да бъдеш на точното място в точното време, което изисква да си в постоянна връзка с общностите и
винаги да си на една протегната ръка разстояние. Освен с материални дарения, ние вече 17 години активно си
партнираме с общини, образователни институции, спортни клубове и федерации и неправителствени организации
в общите ни усилия да мотивираме и ангажираме малки и големи за по-активен и балансиран начин на живот с
инициативата "Нестле за Живей Активно", над 10 години помагаме на децата чрез техните учители и родители да
разбират и осъзнават защо е важно да се хранят здравословно, да се движат, да пазят планетата си с програмата
"Нестле за по-здрави деца", а от тази година положихме основите и направихме първите стъпки да допринесем за
зеленото бъдеще на България като засадихме заедно с нашите партньори над 10 000 дръвчета.

Наистина е много приятна емоцията в днешния ден, когато виждаме, че усилията ни са били забелязани и
печелим не в една, а в две категории, което както организаторите споделиха, не се случва често. Благодарим
сърдечно за наградите и продължаваме още по-мотивирани напред!", сподели Нели Ангелова, мениджър
Комуникации Нестле Югоизточен пазар. Дарителският подход на Нестле България през 2021 г. бе катализиран от
войната в Украйна и Covid пандемията като компанията подкрепи нуждаещите се и медиците на първа линия,
медицинските болници и центрове и слаби социални групи.

32 400 лева събраха на Дарителска вечер в Стара Загора, организирана от Обществен дарителски фонд в Града
на липите. Средствата ще се използват за реализиране на 7 проекта, свързани с инициативи, насочени към
подобряване на живота и на средата в Стара Загора.

Заглавие: Държавната агенция за бежанците обвини Фондация "Мисия Криле" в съпричастие с каналджийство
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Домакини на вечерта бяха АРИР, Европа директно, Граждански клуб Липа, Инър Уил клуб Стара Загора, Инър Уил
клуб Стара Загора Берое, Ротари клуб Стара Загора – Берое, Ротари клуб Стара Загора, Лайънс клуб Стара
Загора, Лайънс клуб Стара Загора Августа, Лайънс клуб Стара Загора Тракия, МОС, Сдружение на хотелиерите и
ресторантьорите, ТПП и Обществен дарителски фонд.
Събитието се състоя в хотел Сити, а водещ на вечерта беше актьорът от Драматичен театър "Гео Милев" Димитър
Митев. Томболата с награди и богатата музикална програма допринесоха за доброто настроение на
присъстващите. 
Гостите на вечерта имаха възможността да гласуват за 7 проекта, предложени от старозагорски неправителствени
организации.

Лайънс клуб Стара Загора Августа предложи да се реализира проект "Бързи герои 112", ориентиран към децата от
6 до 9 години и техните близки. Те ще се обучават по специална програма как да разпознават симптомите на
инсулт и да действат правилно.
Проект на Инър Уил клуб Стара Загора Берое "Заедно творим чудеса в името на живота" цели да подобри
комфорта на пациентите в отделението по Детска хирургия на ОАИЛ на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович".
Проектът беше подкрепен с лични средства от управителя на Белодробната болница в Стара Загора
/СБАЛПФЗСЗ/д-р Камелия Харачерова.

Инър Уил Клуб Стара Загора предложи на присъстващите интересна идея, свързана с Реставриране и
експониране на цветна подова мозайка от 3-4 век, част от сграда в античния град Августа Траяна.

Много привърженици на Дарителската вечер подкрепиха финансово идеята на Ротари клуб Стара Загора – Берое
за "Работилница за кукли", която ще бъде изпълнена съвместно с Държавен куклен театър Стара Загора. Тя цели
по-голямо въздействие върху подрастващите за справяне с проблеми като насилието в училище и употребата на
наркотични субстанции.

Проектът "Чиста вода за нашите деца" на Ротари клуб Стара Загора предвижда осигуряване на максимален брой
системи за пречистване на водата в детските градини на Стара Загора. Той събра много привърженици и
спомоществователи снощи.
Интерес и подкрепа у присъстващите на Дарителската вечер предизвика и идеята на Лайънс клуб Стара Загора -
Тракия за попълване на фонда на библиотека "Родина" с нови книги.

Най-много средства на Дарителската вечер събра проектът на Граждански клуб Липа за поставяне на
реставрирания спътник Интеркосмос България 1300 в защитена среда в парк Артилерийски. Стара Загора има
решаващ принос за това научно постижение на нашата нация, която е призната за 18-та космическа държава в
света, казват авторите. Монументът да стане водеща туристическа атракция в Града на липите и правите улици,
предвиждат от Граждански клуб "Липа". Реставрираният спътник е символ на космическото бъдеще и на
космическата слава на Стара Загора.

Фокусираме се върху дигиталните умения, разширяваме към социалното предприемачество и дейности,
свързани с постигане на устойчивост в България, коментира за Dir.bg Моника Ковачка-Димитрова от SAP
Labs България

Бизнесът през последните месеци поетапно и все по-активно се завръща към доброволческите инициативи. Това
е изключителен приоритет и за SAP Labs България, ключовият развоен център на софтуерния гигант, където
работят над 1400 професионалисти. "През 2019 г., малко преди пандемията, бяхме успели да включим над 50% от
колегите в развойния център в България в поне една инициатива за доброволчество", сподели за Dir.bg Моника
Ковачка-Димитрова, член на Надзорния съвет на SAP. Тя работи в българското подразделение на компанията от
самото му основаване преди 22 години и е ръководител на инициативите за корпоративна социална отговорност
на SAP в България.

"Интересът към доброволческите инициативи беше толкова голям, че екипите чакаха с нетърпение списъка с
доброволчески дейности и беше тема на октомврийските им екипни срещи да изберат в коя от тях ще се включат и
да се организират да я осъществят", коментира още тя.

"Разбира се, в последните години с COVID-19, а през тази и с военния конфликт в Украйна, имахме
специализирани инициативи като например принтиране на защитни шлемове на служебния 3D принтер в първите
дни на пандемията, тъй като тогава имаше липса на предпазни средства. А в първите дни на кризата в Украйна
предоставихме допълнителни 5 доброволчески дни за колегите, за да имат възможността да се включат като
доброволци и да помогнат", споделя Димитрова. "Това, което сме установили от практиката е, че инициативите
работят по-добре когато се включи целият екип или се сформира група, която да работи по-целенасочено и
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дългосрочно по темата", допълва тя. По този начин компанията постига по-голям успех в приноса към тези каузи.
Друг важен елемент за ангажирането на хората според нея е добрата вътрешна комуникация и бързите опростени
процеси за включването на нови хора.

"За съжаление в периода на пандемията, поради обстоятелствата и приоритетната грижа за здравето и
безопасността на служителите ни, се наложи да редуцираме този тип дейности, но добрата новина е, че от
няколко месеца започваме да се завръщаме към обема и обхвата от преди", казва Димитрова.

Инвестиция в даряване на знание

Всъщност една от изключително важните ползи от такива доброволчески инициативи е, че наистина сплотяват и
обединяват екипите, нещо повече-компаниите сами насърчават служителите си да се включват. "В компанията от
години имаме практиката да отделяме по един доброволчески ден, когато всеки колега може да вземе участие в
активност по собствен избор", споделя Моника Ковачка-Димитрова. И допълва, че компанията предлага
стратегически инициативи, в които колегите й участват дългосрочно с одобрение на мениджърите си. Повечето
такива инициативи на развойния център на SAP в България са насочени към образованието. "Тъй като имаме
невероятни колеги със задълбочени познания и богат опит, използваме тяхното време и им даваме възможност
да ги споделят и да повлияят позитивно в общността", добавя Димитрова.

Дългосрочен принос към образователни инициативи

Изключително важни са образователните инициативи и все повече компании инвестират в тях. SAP Labs България
е една от водещите в това отношение. Голяма част от образователните инициативи са обединени под шапката на
SAP ITversity. Това е група от служители на компанията, които координират учебни дейности за деца и младежи от
широк възрастов диапазон-от 4 клас в училище до 4 курс в университетите. "Имаме набор от дългосрочни и
интензивни инициативи като курсовете в университетите, ръководени от колеги, и практически образователни
програми (SAP Geeky Camp, "Роботика за България" и други), както и по-краткосрочни като дни на отворените
врати или "Запознай се и програмирай". Целите са им от първоначално вдъхновение, през учене чрез практика до
насърчаване на професионалното развитие," разказва за Dir.bg Моника Ковачка-Димитрова.

Уникалната и мащабна инициатива "Роботика за България"

От голямо значение за SAP Labs България е ежегодната инициатива "Роботика за България". За седем учебни
години компанията е достигнала до 54 населени места в България, като с програмата е обхванала над 100
училища и обучителни центрове, над 250 учители и над 2500 ученици на възраст от 10 до 16 години. Програмата се
изпълнява в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и цели да засили интереса на
учениците към науката и технологиите. Това създава една позитивна общност на подкрепа към менторите и
отборите по роботика, дава всяка година нова състезателна цел, учи децата да работят в екип, включва много
доброволци и дава възможност на порасналите участници да станат съдии и да продължат да допринасят, без да
губят връзка с програмата.

"Moments of Service"-кампанията на SAP за всеобхватно доброволчество

Освен доброволчеството чрез споделяне на знания, SAP окуражава служителите си да се включват в множество
инициативи, свързани с физически труд, обединени под рамката на глобалната целогодишна кампания "Moments
of Service". "Тъй като колегите са по цял ден пред компютрите, възможността за физически доброволчески труд се
оценява високо от тях", коментира Димитрова и добавя, че в SAP Labs България този тип инициативи се
организират по екипи. Според нея ползата от такива доброволчески дейности е, че колегите виждат много по-
бързо резултата от усилията си, имат възможност да отидат в различни градове, да бъдат на място при хората, на
които помагат, да получат благодарност за действията си и това от своя страна да им донесе огромно
удовлетворение.

"Тъй като през последните две години поради ситуацията много от инициативите бяха намалени като брой
участници и събития или се провеждаха само виртуално, сега фокусът ни е да ги върнем в обхвата им от 2019 г., да
надградим и да увлечем още повече доброволци. В допълнение и с оглед на приоритетите от 2021 г., също ще
имаме акцент върху социалното предприемачество и инициативи, свързани с постигане на устойчивост в
България," подчертава Моника Ковачка-Димитрова.

Големи социални цели наравно с бизнес целите

"Смело може да кажем, че сме сред лидерите в това на практика да ръководим бизнеса си по устойчив начин, да
си поставяме големи социални цели наравно с бизнес целите и да отчитаме прозрачно начина на управление в
рамките на обстоен публично достъпен годишен отчет", споделя Димитрова. Тя подчертава, че за всички компании
е от огромно значение не само да са успешни в бизнеса си, но и как постигат това. Затова прилагането на ESG
практики показва на клиентите, инвеститорите и служителите високите стандарти, към които се придържат
компаниите.

Всъщност една от трайните промени, настъпили в обществото ни е, че то е развило много по-голяма
чувствителност по тези теми-поемането на отговорност към околната среда, подсигуряването на справедливост на
заплащането и недопускането на каквито и да било практики на дискриминация, както и прозрачността и



отчитането на всички дейности в сферата на корпоративната социална отговорност пред общността. Според
визията на SAP, всички сме свързани и всяко действие в правилната посока има мултиплициращи ефекти.

Липсата на конкретни постъпки и активно отношение към тези все по-актуални проблеми се контролира все
повече не само от регулаторите, но и от потребителите и от служителите на компаниите. Затова е важно всеки да
допринесе активно в прилагането на тези политики. Моника Ковачка-Димитрова от 2019 г. е част от Надзорния
съвет на SAP на глобално ниво, който отговаря за G (Governance) аспекта от ESG. Тя споделя, че темата се
разглежда активно и постоянно се добавят нови инициативи. "Освен корпоративните отговорници за устойчиво
развитие и корпоративна социална отговорност, в компанията имаме посланици на двете теми във всяка
държава, които работят на локално ниво", пояснява тя. За България тя също заема и ролята на отговорник за
корпоративна социална отговорност.

ESG политиките като основа на устойчивото бъдеще на компаниите и обществото

Корпоративната социална отговорност е част от ESG политиките на компанията и съответно знанието за това как
допринасяме към обществото и какви са ефектите е много важно. През 2021 г. SAP фокусира своите усилия в три
направления: ускоряване на развитието на социалните бизнеси, развиване на уменията на бъдещето и съвместна
работа за устойчивост. Неслучайно компанията е отличена на няколко форума не само за отделните програми,
които провежда, но и като лидер в това, че през външен одит успява да покаже конкретни резултати и ефекти с
много детайлно измерване и съответно да даде добър пример за всички. "Например може да видите как когато си
поставихме за цел да сме неутрални по отношение на CO2 емисиите, сме проследявали в продължение на 20
години и как малките действия постепенно са допринесли за големи резултати", коментира Димитрова и добавя,
че SAP публикува действията си по отношение на Устойчивите цели на ООН, за да има всеки заинтересуван
възможност да си вземе идея от тях. Едно от направленията, в които например компанията работи усилено, е
намаляването на своя въглероден отпечатък и преминаване към зелена енергия.

Целта на ESG политиките е да обърнат внимание на служителите и обществото, да ги насочат да са по-съзнателни
и систематично да търсят начин да подобряват и променят средата. Те не са формалност или преходна
тенденция, като например да се премине на някаква дигитална платформа, без да се интересуваш дали
компаниите, с които работиш-като доставчика на платформата, също се ръководят устойчиво. С подобни практики
може краткосрочно да намалиш своя отпечатък, но да предизвикаш някъде другаде по-голям екологичен
проблем. Затова така нареченият "Scope3" на устойчивото развитие е да се интересуваш и от своите доставчици и
да изискваш от тях активно да са ангажирани в устойчиви практики и да го показват с реални действия. По този
начин цялостната дигитална трансформация ще бъде успешна и зелена.

Организацията трябва единствено да прояви съзнание и проактивност, за да постави началото на
трансформацията си към устойчивост

"Вече далеч не е достатъчно простото плащане на данък върху CO2 емисиите, което само измества проблема и
дава на богатите компании "лесен" изход", коментира Димитрова. Тя пояснява, че служителите, потребителите и
гражданите са добре информирани и могат да оценят кои практики водят до действителна, дългосрочна позитивна
и устойчива промяна. Също така, ако компанията няма ресурс и ноухау самостоятелно да създаде и управлява
тези политики, има вече достатъчно надеждни източници на информация по темата, както и компетентни
експерти и консултанти, които могат да подпомогнат компаниите да трансформират устойчиво бизнеса си. Затова
от всяка организация се изисква единствено да прояви съзнание и проактивност.

"Усилията и иновациите ни са насочени към това, чрез нашата експертиза, вградена в софтуера, да дадем данните
на компаниите в техните ръце, за да ги превърнем в интелигентни предприятия, които взимат по-добри, по-бързи
и по-ефективни решения за своя бизнес", коментира още Димитрова.

*Моника Ковачка-Димитрова е част от SAP Labs България от самото начало на компанията у нас преди 22 години.
От март 2013 г., тя е ръководител на инициативите за Корпоративна социална отговорност на SAP в България.
През май 2019 г. Моника става част от Надзорния съвет на SAP на глобално ниво, където участва във взимане на
решенията за смяната на CEO-то на компанията през октомври 2019 г., назначаване на няколко изпълнителни
директори в борда на компанията в последните две години и промяна в стратегията на глобалната компания през
октомври 2020 г.

*SAP Labs България е ключов развоен център за софтуерния гигант, основан у нас преди 22 години. В момента в
компанията работят над 1400 професионалисти, като над 90% от екипите работят по теми, свързани с облачни
технологии. SAP Labs Bulgaria има ключова роля в дефинирането и разработването на облачната платформа на
SAP-SAP Business Technology Platform. Екипите в SAP Labs България работят по разнообразни теми, свързани с
управлението на жизнения цикъл на софтуерните продукти, сигурността на софтуера, потребителския интерфейс и
преживяване.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Заглавие: Американска дарителка за поредна година зарадва възрастните хора от Дома в Добрич

https://pronewsdobrich.bg/2022/12/16/amerikanska-daritelka-za-poredna-godina-zaradva-vazrastnite-hora-ot-doma-v-dobrich/


За поредна година американката Бети Корнет направи дарение на Дома за стари хора в Добрич в навечерието на
Рождество, съобщават от социалния институт. Тя го е посетила, заедно с Ивелина и Катя от Християнската църква.

"Бети ни гостува всяка Коледа. Идва да ни поздрави, да ни дари и най-вече да ни благослови. И тази година Бети
дойде с пълни от любов сърце и ръце", споделят от Дома.

Тази година дарението на американката е от чаршафи, които са много необходими за домуващите, най-вече за
лежащоболните и трудноподвижните.

Благодарността си възрастните хора изразиха с песен. Хор "Лира" изпълни коледни песни. Подари на дарителката
и малък ръчно везан сувенир с пожелание за здраве и дълголетие.
Винаги е вълнуващо да посрещаме гости, защото милите думи, вниманието, човешката топлина и любовта никога
не са в повече, споделят от Дома за стари хора.

КАМПАНИИ

Началото на традиционната благотворителна кампания "Да подарим надежда за Коледа", провеждана под
патронажа на областния управител на Кърджали, съобщиха от Областна администрация.
И тази година тя ще подкрепи деца и младежи с физически увреждания и в неравностойно социално положение.
Гражданите, институциите, бизнеса и всеки, който желае, ще може да се включи в инициативата, като направи
дарение: по банков път, в касичката на Българския червен кръст (БЧК) в Кърджали или с дарителски лист в офиса
на Областния Съвет на БЧК.
"Всяко дълго пътуване започва с една малка стъпка. Да я направим заедно!", посочват от Областната
администрация и допълват, че кампанията ще приключи на 31 януари 2023 г.
"Да подарим надежда за Коледа", под патронажа на областния управител, се провежда за поредна година и се е
превърнала в традиция.
За последните години приносът на кърджалийската общественост и бизнеса в коледната акция надхвърля 170 000
лева. Само през последната година събраната сума бе в размер на 33 788, 53 лв., с които бяха подкрепени 11
деца с по 3 000 лв., а остатъкът бе предоставен на Областен фонд "Милосърдие" към БЧК. 

На 10 декември в град Пловдив ще се проведе благотворителна кампания в подкрепа на малката Виктория,
която страда от рядкото генетично заболяване "Корнелия де Ланге".

24 пловдивски клубове ще отворят вратите си за да помогнат на малката Вики и да бъдат събрани средства
необходими за ежедневното й лечение и скъпоструващите лекарства.

Силата на музиката има невероятната възможност да обединява в името на всяка важна кауза, пишат от
иницитивната група. Пловдивчани са доказвали стотици пъти, че могат да променят съдби, да подават ръка за
подкрепа и да даряват надежда.

Всички събрани средства на 10-ти декември от заведенията и клубовете, ще бъдат дарени за кампанията й.

Средства може да бъдат дарени и на следната банкова сметка:

IBAN:BG45STSA93000029333341

BIC:STSABGSF

Дата: 16.12.2022 10:35
Медия: ПроНюз Добрич

Заглавие: Започна благотворителната кампания "Да подарим надежда за Коледа" в Кърджали

Дата: 09.12.2022 15:33
Медия: DarikNews.bg

Заглавие: Благотворителна кампания за малката Вики

Дата: 10.12.2022 08:34
Медия: Радио Пловдив

http://dariknews.bg/regioni/kyrdzhali/zapochna-blagotvoritelnata-kampaniia-da-podarim-nadezhda-za-koleda-v-kyrdzhali-2333250
https://bnr.bg/plovdiv/post/101749204/blagotvoritelna-kampania-za-malkata-viki


Виктория Боянова Петкова

За повече информация: +359877080010 кампания Вики

Секретариатът на ОС на БЧК в Ловеч спечели за единадесета година проект "Осигуряване на топъл обяд за деца"
по програма "Партьорска мрежа за благотворителност". По проекта, който е с продължителност от 7 декември
2022 до края на март 2023 г., ще се организира трапезария в ОУ "св. Кирил и Методий" в село Александрово,
община Летница, в която ще се предлага топъл обяд на 60 деца от социално слаби семейства, сираци и
полусираци на стойност три лева на ден.

Подборът на целевата група – 60 деца от социално-слаби семейства, сираци и полусираци, на възраст от 7 до 14
години, живеещи в село Александрово, се извърши по критерии, заложени в Правилник на БЧК за предоставяне на
храна в обществени трапезарии на деца сираци и полусираци, деца с увреждания, деца от социално-слаби
семейства с доход на член от семейството до 80 % от минималната работна заплата, редовно посещаващи учебни
занятия. Училищното ръководство извърши социално анкетиране на учениците и на база събраните данни БЧК-
Ловеч утвърди окончателния списък на бенефициентите. Всяко дете ще получи купони за всеки месец, а храненето
ще се извършва в учебни дни, на обяд от 12.10 до 14.30 часа в трапезария, обозначена със знака на Червения
кръст.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на хранене и психо-социалния климат на децата през
зимните месеци чрез осигуряване пълноценен обяд на най-нуждаещите се деца, облекчаване бюджета на
социално-слаби семейства. Цели се още увеличаване на посещаемостта на учебни занятия и снижаване на
заболеваемостта и оказване на психо-социална подкрепа. Чрез проекта ще се повиши и авторитетът на БЧК-Ловеч
в обществото като хуманитарна организация, работеща в полза на най-уязвимите.

Възрастни хора от Котел ще получат коледни картички, изработени от деца, съобщиха от общинския пресцентър.
Те са дело на децата от кръжок Творческо обединение "Дарования" и ще зарадват за празниците настанените в
Центъра за стари хора и ползващите услугата "Домашен социален патронаж".

Преди да бъдат подарени, картичките ще участват в изложба в Общинска библиотека "Петър Матеев", гр. Котел от
12-и до 15 декември 2022 г. Изложбата включва 145 картички и е под надслов "Елхице – сестрице". В залата на
библиотеката, до края на годината, всеки посетител ще може да види и сувенирната изложба, изработена от
децата в творческото обединение, посветена на Коледа.

Подаряването на ръчно изработени картички на самотноживеещи хора е традиция в Котел. Освен в общинския
център, те ще бъдат изпратени и в селата Медвен, Градец, Жеравна, Нейково и Кипилово.

Източник: БТА

Странна подутина на ръката на 13-годишната Рая от Девин преобръща обикновения ден в изпитание и променя

Заглавие: БЧК – Ловеч осигурява топъл обяд на 60 деца от с. Александрово

Дата: 10.12.2022 09:38
Медия: Зетра Медия

Заглавие: Възрастни хора от Котел ще получат коледни картички, изработени от деца

Дата: 10.12.2022 09:39
Медия: Радио и ТВ 999

Заглавие: Сарком на Юинг: Слънчевата Рая се нуждае от нас

Дата: 10.12.2022 10:00
Медия: Марица

https://zetramedia.com/%D0%B1%D1%87%D0%BA-%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-60-%D0%B4%D0%B5%D1%86/
https://radio999bg.com/sliven/vyzrastni-hora-kotel-shte-poluchat-koledni-kartichki-izrabot
https://www.marica.bg/balgariq/obshtestvo/sarkom-na-yuing-slanchevata-raq-se-nujdae-ot-nas


целия живот на семейството ѝ. Тийнейджърката е диагностицирана със Сарком на Юинг, а повторни изследвания
в Германия потвърждават тежката диагноза.

В момента момичето и семейството ѝ се намират германска клиника, където се прави диагностика и се надяват на
успешна терапия.

Лечението и престоят в чужбина са скъпи, а сумата е непосилна, затова Рая и семейството ѝ се нуждаят от помощ.

"Рая е едно лъчезарно и пълно с живот с живот дете! Нека помогнем на слънчевото момиче отново да се
усмихва!", апелират за помощ близки, приятели и съученици.

Нека заедно дарим шанс за живот на Рая!

Всеки, който желае да подкрепи каузата, може да дари средства чрез банкова сметка:

IBAN: BG81STSA93001528423461

Банка ДСК

Таня Сергеева Аврамова (майката на Рая)

TANYA SERGEEVA AVRAMOVA

Вече 19 години се провежда Националната благотворителна кампания на Министерството на вътрешните работи,
която подпомага деца на загинали служители от системата на МВР. Благодарение на незаменимия принос на
медиите за популяризиране на каузата, множество дарители подкрепиха кампанията 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
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.

ПловдивПрес

Дамски благотворителен базар събира средства за женско домакинство, пострадало при наводненията в
карловското село Каравелово. Инициативата под надслов "Пазарувай с кауза" ще се проведе в неделя, 11
декември, от 11:00 до 16:00 часа в магазин "Любаво", който се намира на ул. "Генерал Данаил Николаев" 94.

"Събитието е изцяло доброволческо. Идеята е да дадем изложбена и търговска площ на дарени от жени дрехи и

Заглавие: Благотворителната кампания на МВР помага и на великотърновски деца. Да я подкрепим!

Дата: 10.12.2022 10:36
Медия: Радио Велико Търново

Заглавие: Дамски благотворителен базар събира средства за жени от наводненото Каравелово

Дата: 10.12.2022 10:36
Медия: Пловдив Прес

http://radiovelikotarnovo.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B2%D1%80-%D0%BF%D0%BE/
https://www.plovdiv-press.bg/2022/12/10/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0/307729/


аксесоари, нови или малко употребявани, които ще донесат доходи за едно женско домакинство, пострадало
тежко от наводнението в Каравелово. Влагаме сърце в тази кауза и се надяваме да има широк отзвук, каза за
ПловдивПрес Биляна Вълчинова, една от организаторките.

Първоначалното решение е било събраните средства да бъдат дадени на Станка и Йорданка Нанкови, които са
временно изселени, защото къщата им е в най-пострадалата част на селото. Двете жени се трогнали от идея, но
пожелали да преотстъпят дарението на други хора, които имат по-голяма нужда.

"След подобни бедствия домакинства, в които има мъж, ремонтите се случват по-лесно. За жените е по-трудно да
се справят и затова насочихме каузата си към дамско домакинство. Нека в неделя закупим артикул, който дава
особена стойност на похарчените пари", призовава Биляна Вълчинова./ПловдивПрес

В името доброто учители, родители и ученици организираха традиционния Благотворителен Коледен базар в "St.
George International School and Preschool 9" в София, предаде репортер на БГНЕС.

Мая Манолова, директор "Връзки с обществеността" и Отдел "Прием" в "St. George International School and
Preschool 9", каза пред БГНЕС, че Благотворителният Коледен базар се организира всяка година от около 15 – 17
години. "Наши ученици, заедно с родителите и учителите, изработват собственоръчно различни изделия – коледни
сладки, меденки, сувенири, произведения на изкуството", заяви тя и допълни, че се организират също така и
различни работилници, като например грънчарски ателиета.

Традиционно със събраните средства "St. George International School and Preschool 9" подкрепя деца в нужда, деца
със специфични образователни потребности и деца сирачета, като за тях училището организира
рехабилитационни лагери към Фонд "Свети Никола" и към Центъра за психологически изследвания в София. "Това
ни е дългогодишна традиция в името на доброто за децата и нашите деца и родители с огромно желание всяка
година събират и даряват от времето си", допълни Манолова.

Тя съобщи, че в "St. George International School and Preschool 9" се обучават 750 деца от над 40 националности и
Благотворителният Коледен базар е празник на цялата общност. /БГНЕС

За 19-та година МВР организира дарителска инициатива, с която подпомага деца на загинали и пострадали при
изпълнение на служебния дълг полицаи и пожарникари. 
От вътрешното ведомство припомнят, че с набраните средства до момента участващите в благотворителната
кампания 74 деца бяха подпомогнати за Коледа с по 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-тата благотворителна кампания 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. 
Средства могат да се превеждат по следната банкова сметка:

IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1462 01
BIC: BNBG BGSD
Българска Народна Банка,Централно управление.

Заглавие: В името на доброто: Родители, ученици и учители организираха благотворителен коледен базар

Дата: 10.12.2022 15:43
Медия: Агенция БГНЕС

Заглавие: МВР с кампания за децата на загинали полицаи

Дата: 11.12.2022 09:17
Медия: Телемедиа

https://bgnes.bg/news/v-imeto-na-dobroto-roditeli-uchenitci-i-uchiteli-organizirakha-blagotvoritelen-koleden-bazar/
https://telemedia.bg/bg/bylgarija/mvr-s-kampanija-za-decata-na-zaginali-policai


След три години пауза заради пандемията бе възобновена една хубава традиция – Коледният благотворителен
бал на Кмета на Община Велико Търново.

В комплекс "Калоянова крепост" кметът Даниел Панов и съпругата му Даниела посрещнаха близо 300 гости.
Каузата тази година бе изграждане на открита сцена "Остров на изкуствата" в парк "Дружба" в старопрестолния
град.

"Удоволствие е, че отново можем да се събираме, обединени около каузи, които допринасят както за развитието
на нашия град, така и за единството ни като общество. Благодаря на клубовете "Ротари", "Лайънс – Велико
Търново", "Лайънс Велико Търново – Янтар", "Лайънс Велико Търново – Царевец", "Лайънс Велико Търново –
Арбанаси", "Зонта" и "Св. Патриарх Евтимий" както за организацията на Коледния благотворителен бал, така и за
подкрепата на каузата. Благодаря и на всички великотърновци, които отварят сърцата си за добри дела", обърна
се към гостите Даниел Панов.

За реализирането на каузата бе събрана сумата от 35 195 лева. Средствата ще бъдат отчетени пред нотариус.

"Нека си пожелаем новата 2023-а година да ни донесе сбъднати надежди за по-добър свят, по-добра България за
бъдещето – децата и младите хора", завърши Даниел Панов.

За настроението на всички присъстващи се погрижиха Трио "Уникалните гласове", Кристияна Кирилова, Дани
Милев бенд и коледари от Професионален фолклорен ансамбъл "Искра". Водещ бе Вихрен Недялков.

С дареното оборудване резултатите са готови за 5 минути

Детската клиника в Александровска болница вече разполага с нова техника, благодарение на инициативата
"Българската Коледа." Новият апарат помага при кръвно-газовия анализ при деца с респираторни проблеми.
Лечебното заведение е част от благотворителната инициативата вече две десетилетия.

От началото на инициативата "Българската коледа" на детската клиника са дарени над пет апарата, с които
лекарите осигуряват адекватни грижи за най-малките пациенти с белодробни заболявания. Доц. Гергана Петрова
споделя пред Bulgaria ON AIR, че един най-първите дарени апарати е рентгенът, който е с изключително ниско
облъчване.

"Имаме апарати за функционално изследване на дишането, които ни помагат да оценим функцията на белия дроб
на децата, а един от апаратите, които ни е дарен от "Българската коледа", е осцилометрия. Той става за деца над
3-годишна възраст, а другите апарати са за малко по-големи деца, но дават изключително ценна информация",
поясни тя.

Преди месец и половина клиниката получава апарат, който позволява определяне освен на кръвните газове, така
и на основните електролити в кръвта. За лекарите е изключително важно да имат бърза реакция, когато малките
пациенти са с дихателна недостатъчност, а без този апарат се е налагало да чакат поне половин час резултатите.

"Резултатите стават за 5 минути, което ни помага да се ориентираме за тежестта на заболяването на детето.
Понякога външният му вид може да те заблуди", констатира доц. Петрова.

От клиниката се надяват, че благодарение на "Българската Коледа" ще могат да осигурят за децата поне по един
монитор на отделение, както и пулсиметър за бебета, тъй като това е най-важно за реалната оценка на
белодробната функция.

Вижте повече в репортажа на Варсен Такворян.

Заглавие: На коледния бал на кмета Даниел Панов събраха над 35 000 лева за "Остров на изкуствата" във
Велико Търново

Дата: 11.12.2022 11:01
Медия: Вестник Борба

Заглавие: В "Александровска" лекуват деца с апаратура от "Българската Коледа"

Дата: 11.12.2022 15:50
Медия: Dnes.bg

https://www.borbabg.com/2022/12/11/nad-35-000-lv-sbra-koledniyat-blagotvoritelen-bal-na-kmeta-daniel-panov/
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/12/11/v-aleksandrovska-lekuvat-deca-s-aparatura-ot-bylgarskata-koleda.553483


Болницата в Монтана получи животоспасяваща апаратура за деца. Тя е дарена на отделенията по педиатрия и
неонатология на областната болница в Монтана. Апаратурата вече се използва от лекарите за едни от най-
малките пациенти на лечебното заведение в Северозападна България.

Висок клас ултразвуков апарат вече диагностицира и проследява състоянието на болните деца в отделението по
педиатрия на монтанската многопрофилна болница. Досега в отделението не е имало такава техника.

"Специално като детски кардиолог имах огромна нужда от ехокардиограф за диагностика на вродени сърдечни
малформации. Те са най-честите вродени малформации в детска възраст. Налага се често да уточняваме
диагностично шумове при дечица, също така и усложнения, особено след коронавируса, имахме няколко случая на
засягане на сърцето", споделя д-р Диляна Колева, детски кардиолог в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" – Монтана.

Педиатричното отделение в момента е пълно с болни деца. А апаратът се използва почти всекидневно.

"Хубаво е да има такива апарати в болницата, за да може да се реагира навреме за децата и да не се пътува чак
до София, защото не всички имат възможност", разказва Ивелина Борисова, майка на три деца.

"Българската Коледа" е отделила средства и за на-малките пациенти на болницата. В последен клас кувьоз за
интензивни грижи е настанена преждевременно родената Александра. А лекарите уверяват, че за Коледа
момиченцето вече ще бъде в прегръдките на родителите си.

"Много фино, много нежно кувиьозче, което има много функции, лесно за използване…по-финно се следят всяка
промяна в температура, влажност, жизнените параметри на детето се следят непрекъснато и реагираме веднага,
когато нещо не е в норма", пояснява д-р Антоанета Блажева – началник на отделение по неонатология в МБАЛ "Д-
р Стамен Илиев" – Монтана

В неонатологията са дарени и пациентни монитори, които също помагат на лекарите при проблеми с
новородените.

"Всичко може да се забележи, всяко отклонение от нормата може да се забележи с един поглед. Минавайки и
поглеждайки към монитора, ние вече може да знаем дали има някакъв проблем", разказва д-р Антоанета
Блажева – началник на отделението по неонатология в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" – Монтана.

"Много, много разчитаме на дарителите, тъй като която и да е болница не може да се справи само със собствени
средства, за да закупи такава скъпа апаратура", допълва тя.

Българският Червен кръст започва предоставянето на финансова помощ за най-пострадалите домакинства от
наводненията в селата в община Карлово. Сред хората, които първи получават тази помощ, са 154 човека от
Каравелово. Средствата, по 940 лева на домакинство, се изплащат в клоновете на "Български пощи". Досега общо
390 домакинства са подали заявления, те ще получат помощта от БЧК.

Кампанията по събиране на документите стартира преди около месец. Тогава в селата бяха избрани обществени
съвети, които да съдействат за нейното осъществяване. В Каравелово Обществения съвет за дарения от БЧК се
представлява от кмета Славка Червенкова, свещеника отец Рафаил и Ненко Ковачев, научи "Марица".

Заявленията за финансово подпомагане може да се подават и в следващите дни в кметствата на селата
Каравелово, Слатина, Богдан, Христо Даново и Войнягово, като документите се подават от собствениците на
засегнатите имоти.

Средствата – 581 хил. лв., са предоставени след искане, което БЧК отправи към Международната федерация на
Червения кръст и Червения полумесец по линия на Фонда за незабавно подпомагане при бедствия, поради

Заглавие: "Българската Коледа": Болницата в Монтана получи животоспасяваща апаратура за деца

Дата: 13.12.2022 10:41
Медия: Нова телевизия

Заглавие: БЧК раздава по 940 лв. на семействата, пострадали от наводението в Карловско

Дата: 13.12.2022 14:30
Медия: Марица

https://nova.bg/accents/view/2022/12/13/393785/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/
https://www.marica.bg/region/karlovo/bchk-razdava-po-940-lv-na-semeystvata-postradali-ot-navodenieto-v-karlovsko


големия мащаб на щетите в община Карлово.

Преди настъпване на зимните месеци, освен с парична помощ, БЧК ще подпомогне пет хиляди пострадали от
наводненията в община Карлово, с хигиенни пакети с препарати за почистване и дезинфекция на наводнените
къщи.

Организацията продължава да оказва психо-социална подкрепа на пострадалите.

Ще бъдат отпечатани и информационни материали, предвидени са и посещения на екипи на БЧК в учебни
заведения на територията на община Карлово с цел обучение за готовност и реакция при бедствия, аварии и
кризи.

Само преди десет дни фондация "Гората БГ" подкрепи пострадалите семейства с ваучери за строителни
материали за пазаруване в хипермаркетите "Prsktiker" на стойност по 1800 лева на домакинство. В ход е
изплащането на паричните дарения, събрани на дарителската сметка на община Карлово.

960 800 лева от даренията за пострадалите карловски села вече са разплатени, съобщиха от общинската
администрация. Помощ са получили 169 домакинства от подадени общо 179 заявления. 10-те домакинства, които
все още не са получили средствата не са подали пълния пакет документи и се изчаква тяхното представяне. С
решение на общинския съвет на Карлово пострадалите собственици бяха разпределени в четири групи, като
общия размер на помощта бе 1,5 милиона лева

Българският Червен кръст също започва предоставянето на финансова помощ за най-пострадалите домакинства
от наводненията в селата в община Карлово. По 940 лв. помощ ще получат 390 домакинства, които досега са
подали заявление.Средствата ще се изплащат в клоновете на "Български пощи".

Дарението от 581 000 лв. е предоставено от Международната федерация на Червения кръст и Червения
полумесец по линия на Фонда за незабавно подпомагане при бедствия.

Областната организация на БЧК-Ямбол съвместно с Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК реализира
проект "Топъл обяд" в риск от област Ямбол. Обхванатите деца получават топъл обяд през студените зимни
месеци на новата учебна 2022/2023 година. Община Ямбол, Община Тунджа и Община Болярово са партньори по
проект "Топъл обяд" на ОС на БЧК – Ямбол и съфинансират част от дейностите. Обхванати са деца от 13 училища в
областта, както следва:

в Община Ямбол са обхванати 70 деца от девет училища в града;

в Община Тунджа са обхванати 87 деца от две училища от с. Крумво и с. Завой;

в Община Болярово са обхванати 150 деца от две училища от с. Стефан Караджово и гр. Болярово.

Основна цел на проекта е повишаване здравния статус и качеството на живот на децата чрез обезпечаване на
рационално и балансирано хранене през тежките зимни месеци чрез организиране на трапезария, в която да се
предлага топъл обяд на общо 307 деца от социално слаби семейства на възраст от 7 до 18 години. Подбора на
целевата група се извършва на база предварително разработени от БЧК критерии на основание Правилника за
предоставяне на храна в обществени трапезарии.

Заглавие: Близо 1 мил. лева дарения стигнаха до 169 пострадали от карловско

Дата: 13.12.2022 15:19
Медия: Радио Пловдив

Заглавие: БЧК реализира проект "Топъл обяд" за 307 деца в риск от област Ямбол

Дата: 13.12.2022 15:58
Медия: Радио и ТВ 999

Заглавие: Националният дарителски фонд подпомага лечението на 62 деца, пострадали при пътнотранспортни
произшествия

https://bnr.bg/plovdiv/post/101750522/blizo-1-mil-leva-darenia-stignaha-do-169-postradali-ot-karlovskite-sela
https://radio999bg.com/yambol/bchk-realizira-proekt-topyl-obyad-za-307-detsa-risk-oblast-y
https://www.mvr.bg/press/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-62-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F


Фондът е създаден по съвместна инициатива на БЧК, Пътна полиция-МВР, Съюза на българските автомобилисти
и други институции

На заседание на Консултативния съвет на Националния дарителски фонд, проведено на 6 декември т.г., е взето
решение за удовлетворяването на всичките 62 постъпили заявления за финансово подпомагане на лечението на
деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия. Сумата възлиза на общо 80 000 лева и тя ще бъде
разпределена съобразно необходимостта от лечение - 5 от децата са с много тежки травми, други 9 - с тежки, 40 -
със средни, а 8 – с леки. Днес в столичното училище "Дорис Тенеди" – активен дарител на Фонда, бяха
предоставени средствата на 9 от децата на възраст от 6 до 14 години. Това стана в присъствието на акад. Христо
Григоров, председател на УС на Българския Червен кръст, д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на
БЧК, комисар Димитър Мичев – началник на отдел "Пътна полиция"-ГДНП, Светослав Кръстев от СБА, Силвия
Асенова от Министерството на здравеопазването, Росен Рапчев – държавен експерт в Държавната агенция
"Безопасност на движението по пътищата" и представители на застрахователите.

Припомняме, че Националният дарителски фонд е създаден през 2005 г. по инициатива на Българския Червен
кръст, Пътна полиция-МВР, Съюза на българските автомобилисти и други институции. За 17-те си години
съществуване чрез него са подпомогнати 1 028 деца. По регламент заявленията за финансовото подпомагане
лечението на деца, пострадали при ПТП, се разглеждат на заседания на Консултативния съвет на Фонда, които се
провежда веднъж на всеки 6 месеца.

Снощи след 20:30 получих видео с разтоварването на първите 23 генератора в Одеса. Съвсем скоро ще тръгнат
към финалните си дестинации в цяла Украйна.

Това каза пред Euronews Bulgaria издателят Манол Пейков, който е и бивш депутат от ДБ. Той нашумя с акцията по
набиране на генератори, които се изпращат в помощ на останалите без ток жители на Украйна.

В момента общата бройка са 201 генератори – 187 купени и 14 дарени. Всеки ден пристигат нови. Вчера ми се
обадиха още трима души, които искат да дарят. Трябват още няколко транспорта, но ще стане преди Коледа.

Единият от дарителите е столичанин на 88 години.

Вижте цялото интервю във видеото.

Над 5600 лв. събраха ученици от благотворителен базар в Девин, в подкрепа на 13-годишната Рая, която се бори с
диагнозата Сарком на Юинг, съобщиха организаторите. Въпреки студеното време пред сградата на Община Девин
беше много горещо, положителните емоции и добрите намерения, носеха надежда и вяра, че деня ще стане част
от коледното чудо, даряващо живот.
Събраните средства от IXа и VIIа клас, и със съдействието на учители и ученици при СУ "Христо Ботев", град Девин
са 5617.60 лева. Средства ще бъдат дарени за лечението на нашата ученичка и приятелка Рая.
Организаторите и участниците в благотворителната инициатива благодарят на всички включили се в
благотворителния базар. "Благодарим на всички съвременни коледни джуджета в лицето на неуморните ученици,
учители и родители, които с труда си в своите Коледни работилници измайсториха вкусотийки и арт чудесийки за
нашата инициатива "От деца за деца"! Признателни сме и на всички наши партньори, които със своя труд
направиха цялостното ни преживяване незабравимо! Благодарим, че заедно творим чудеса!", казват
организаторите. 
Рая е едно мило дете, на което се налага да води тежка и трудна битка, за да може един ден да се наслади на
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Медия: Министерство на Вътрешните работи

Заглавие: Манол Пейков: Първите 23 генератора пристигнаха снощи в Одеса

Дата: 15.12.2022 08:33
Медия: Euronews Bulgaria
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живота, но тя е силна и вярваме, че ще се справи! Рая, ние сме с теб и те обичаме!
В Девин продължават инициативите за подпомагане на Рая, като през следващите дни търговци ще работят
благотворително, за да подпомогнат лечението на момичето. 

Дванайсетокласници от ямболската Езикова гимназия "Васил Карагьозов" помагат за лечението на 7-годишната
Радост от Хасково. Момиченцето е с диагноза "детска церебрална парализа". Учениците до момента са успели да
съберат 3000 лева, но окончателната сума ще стане известна след Коледния благотворителен бал, който
организират на 16 декември.
Бъдещите абитуриенти, наред с подготовката за матурите, търсят спонсори, поставят дарителски кутии.
Организирали са и Коледен благотворителен базар в училището. Финалът на кампанията е Коледният
благотворителен ретро бал, разказаха за БТА основните "двигатели" на кампанията Никол Димова и Стиляна
Гинева.
"Приехме каузата присърце, макар че действително сме много заети с подготовката за матурите. Наистина искаме
да помогнем, но понеже все още сме безсилни да го правим с лични средства, това е начинът. Посланието ми към
моите връстници е, че заедно и с желание можем да направим всичко", каза дванайсетокласничката Никол.
"Искахме да направим нещо запомнящо се преди да завършим. Може да се помага и докато се забавляваме.
Започнахме още през юни месец. Първо събрахме наши средства, на всички от класа, за разходите по
организацията. Търсихме място за бала, написахме и сценария. Разлепихме плакати из целия град, за да стигне
до повече хора", добави Стилияна.
Инициативата на дванайсетокласниците от езиковата гимназия в Ямбол е традиционна и се прави от 2006 г.
насам. Организатори са винаги завършващите от 12-и "Б" клас, но кампаниите обединяват учениците от всички
класове. В предходните издания на благотворителната инициатива са събирани средства за различни каузи,
обясни директорът на училището Йордан Милков.
По време на благотворителния ретро бал учениците се преобразяват като филмови герои, музикални легенди и
знакови личности от миналия век. Тази година темата е плажен филм, в който след разнобой, рокери и сърфисти
се обединяват в името на доброто. На събитието в клуб "Валентин" в Ямбол утре ще присъства и 7-годишната
Радост със своите родители. 

В изложбената зала на Народно читалище "Св. Климент Охридски – 1922" в Симитли бе открит благотворителен
коледен базар в помощ на 4-годишно дете от общината.

В изработване на коледните сувенири за базара се включиха филиали на ДГ "Радост", център за обществена
подкрепа, както и социалните центрове в община Симитли.

Изложбената зала на читалището се оказа малка за направените изделия, както и за хората от града, които бяха
дошли да подкрепят благородната кауза.

"Благодаря, че отново отворихме сърцата си и заедно ще помогнем на едно дете да има по-добро, по – светло
бъдеще! А на неговото семейство, по-добра и светла Коледа! Всъщност Коледата е точно това, да направим
добрина за един непознат! Малко лампички на елхата и едно сбъднато желание, за което желае едно семейство.
Магията на Коледа я има, стига само да вярваме в нея!", заяви Виктория Янчева, директор на ДГ "Радост",
откривайки благотворителния коледен базар.

С празнична програма децата от IV-та група "Пчелички" и IV-та група "Калинки" към ДГ "Радост" – център и филиал
"Ян Бибиян", допринесоха за настроението на всички присъстващи, представяйки своите танци и стихотворения.

Гости на мероприятието бяха кметът на Община Симитли – Апостол Апостолов, заедно с неговия екип, общински
съветници, кметски наместници по населени места, роднини и приятели на семейството и жители на общината,
които си закупиха от красивите коледни сувенири.

Всеки, който има желание може да посети благотворителния базар в изложбена зала на читалището до
18.12.2023 година /неделя/.

Заглавие: Дванайсетокласници от езиковата гимназия в Ямбол помагат на дете с детска церебрална парализа с
благотворителен бал
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Медия: Утро Русе

Заглавие: Благородна кауза обедини малки и големи в община Симитли
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През уикенда отидох да пазарувам в голям хипермаркет. На входа видях две момчета с тениски на СМГ (Софийска
математическа гимназия), застанали до колички с продукти, които подканяха хората да дарят. Стана ми
любопитно и реших да ги разпитам за тази инициатива.

Разговарях с Делян Даскалов и Мартин Комитски от клуб Интеракт към СМГ. Разказаха ми, че тази инициатива -
"Купи и дари", я правят за втора поредна година.

Целта е да се закупят продукти с дълъг срок на годност, които хората да даряват за възрастните по селата,
оставяйки ги в приготвените за това колички

Освен че уведомяват минаващите край тях за инициативата си, момчетата ги насочват и какво точно да купят,
имайки предвид какво е нужно на възрастните хора, както и какво са събрали до момента.

На сайта им бъдизапример.бг може да прочетете повече за инициативата. За жалост, тя приключи вчера, след
като 3 поредни уикенда в София - 26-27 ноември, 3-4 и 10-11 декември в няколко магазина на Лидъл момчетата
разгърнаха своята благотворителна инициатива. Какво следва оттук нататък?

Тази година даренията ще отидат в Северозападна България, вероятно в общините Враца и Видин

Обикновено сме съпричастен народ и много хора са готови да дарят, но се оказва, че все пак има немалко и
такива, които дори са били агресивни към младежите от инициативата. Споделят, че това най-често се случва в
пиковите часове на деня. Но има и други, които ги поздравяват и им благодарят.

Делян и Мартин казват, че най-много им липсват усмивките на хората

Самите те са усмихнати момчета, които са приели инициативата много присърце и нямат търпение да се срещнат
с всички хора, които ще получат от даренията. Чували са от предшествениците си, че това е най-хубавият момент от
всичко - срещата с възрастните, усмивките им, разказите...

Работата е много, стояли са понякога и по 14 часа на ден в магазина, а след това всичко трябвало да се прибере в
склада и да се подреди. За щастие, тази година от магазина, в който ги заварих, отпуснали 1800 броя големи торби,
в които да приберат даренията. А това е голяма помощ.

Момчетата са ентусиазирани следващата година те да са начело на екипа, да се говори още повече за
инициативата, за да могат да помогнат на все повече възрастни хора от малките населени места

Също така се надяват и този екип да се увеличава, за да обхванат повече локации и да се събират повече
дарения.

Пожелавам им успех и все така да бъдат за пример на млади и стари, а родителите им със сигурност се гордеят с
тях.

Текст и снимка Цветелина ТОТЕВА

При огромен интерес и препълнена Голяма зала в Драматично–куклен театър "Константин Величков", която
всъщност се оказа малка, се проведе снощи традиционният благотворителен Коледен концерт, представен от
съставите и школите към Общински детски комплекс – Пазарджик. Още едно събитие, провеждано от Детския
комплекс, бе част от благотворителната кауза да се помогне за лечението на малкия Наско, подета лично от
господин Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик. Благодарим на хората от ДКТ "К. Величков", които бяха част
от организацията на концерта. Събрани са 8 461,50 лева, които ще бъдат преведени по обявените сметки днес.

"Благодарим на всички добри хора, които отделиха от средствата си и косвено се включиха в борбата на Наско!",
каза директорката на комплекса г-жа Емилия Спасова.

Заглавие: Ежегодната младежка инициатива Купи и дари помага на възрастни хора в Северозапада
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4-годишното момченце се нуждае от скъпо лечение в чужбина на рядко срещата съдова малформация.
Необходимата сума е 50 000 евро.

Дарителските сметки на Наско са:

ТИТУЛЯР: АТАНАС АНГЕЛОВ ВЪТЕВ

Банка: ДСК

IBAN BG71STSA93000029461786 - BGN

BIC: STSABGSF

IBAN BG05STSA93000029461907 - EUR

BIC: STSABGSF

Украинската общност в Пловдив излиза на протест срещу инвестиционно предложение за превръщането на
бежанския център "Втори дом" в града в частна болница. Това съобщи Наталия Елис от фондация "Подкрепа и
възстановяване на Украйна", която координира настаняването на бежанци в Пловдив.

Кметът Здравко Димитров е внесъл за гласуване на сесия на Общинския съвет на 19 декември инвестиционно
намерения сградата, където са настанени избягалите от войната майки с деца, да бъде превърната в частно
здравно заведение.

Елис и всички настанени в бившата сграда на Белодробната болница, която бе ремонтирана от доброволци със
събрани дарения, са притеснени, че ще трябва да напуснат бежанския център. В момента там живеят 148 души, от
които 52 деца. "Втори дом" е център за временно настаняване, където се подслоняват пристигналите от Украйна
бежанци, докато си намерят работа, научат езика и излязат на свободен наем.

В инвестиционното намерение, внесено в общината от частната пловдивска Многопрофилна болница за активно
лечение "Света Каридад", е записано, че теренът на бившата общинска Белодробна болница в район "Тракия" се
отдава безвъзмездно за 30 години, за да бъде изградено здравно заведение.

Кметът Здравко Димитров коментира пред журналисти, че украинските бежанци ще останат в сградата до
приключването на войната в родината им. Той определи като пропуск липсата на това условие в инвестиционното
намерение, което ще се гласува на сесията на Общинския съвет. Новото здравно заведение ще бъде общински
хоспис, какъвто по думите на кмета липсва на Пловдив. Ние сме първи, които приеха бежанци в България,
осигуряваме им храна, плащаме тока и няма да ги вадим от центъра, коментира Димитров.

Резултатът от благотворителния базар в подкрепа на Гита Славова в СУ "Екзарх Антим I" е 3 100 лева.

Малки и големи антимовци – ученици, учители и родители сътвориха невероятно красиви, коледни изделия, за да
допренесат за благотворителната кампания "Да подарим надежда" за Гита Славова в борбата й с множествената
склероза.

Базарът бе организиран от представители на ученическия съвет на "Антим", а следващата им проява е
благотворителен концерт на 21 декември, от 18:00 часа, в залата на Военен клуб – Казанлък.

Заглавие: Украинската общност в Пловдив излиза на протест срещу инвестиционно предложение за
превръщането на бежанския център в частна болница
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ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Растящата поляризация в обществото увеличава както доверието, така и недоверието към сектора, показва
изследване на "Алфа Рисърч"

Устойчиво расте делът на българските граждани, които разпознават неправителствените организации (НПО) като
помощници, към които могат да се обърнат за решение на проблемите си. Това показва изследване на
социолозите от "Алфа Рисърч" за актуалните обществени нагласи спрямо НПО сектора.

32.4% от анкетираните са склонни да потвърдят, че в страната има граждански сдружения, които представляват и
защитават позициите им, и съдействат за разрешаването на проблемите им. Това е двойно увеличение спрямо
2018 г., когато едва 16.3% са заявили, че са съгласни или по-скоро съгласни с такова твърдение. Хората, които
споделят мнението, че няма НПО, което да ги представлява в обществото, намаляват от 41.4 на сто през 2018 г. до
36.7% през 2022 г.

Макар и бавно, устойчиво расте делът на гражданите, които имат отношение към работата на НПО. Около 20% от
анкетираните са имали някакъв досег с гражданските организации през 2022 г., като тук влиза членство в такова
сдружение или доброволческа работа, дарителство или просто хора, които са потърсили помощ или консултация.
От 2018 г. досега българите, които са склонни да потърсят НПО, за да помогнат на другиго или да потърсят помощ
за себе си, са се увеличили с повече от 10 пункта до 39.6 на сто.

ЕФЕКТЪТ ОТ ОБЩЕСТВЕНАТА КОНФРОНТАЦИЯ

Като цяло, отношението на гражданите към сектора отразява растящата поляризация в страната през последните
години. За обществената конфронтация роля играят ковид пандемията и войната в Украйна, които са съпроводени
с рязко увеличение на пропагандата срещу ценностите на либералната демокрация и западния свят, отбелязват
социолозите. Поляризацията се отразява на нагласите срещу НПО – растат както доверието, така и недоверието, и
спада делът на хората, които нямат мнение. Между 2018 г. и 2022 г. хората, които като цяло се доверяват на
сектора, се увеличават от 22.9% до 34.6%. Почти същият е делът на недоверчивите , който става от 26.5 на сто
преди 4 години до 32.1 на сто сега.

"Наслагването на три негативни кампании – антиваксърската, антизападната пропаганда след нахлуването на
Русия в Украйна и срещу правителствената политика на намаляване зависимостта от Русия – са основните
фактори, довели до засилването на недоверието към сектор", тълкуват данните изследователите.

И друго – чувството на дистанцираност или дори подозрителност към НПО сектора, се обуславя и от доминиращите
в обществото традиционалистки нагласи. Причината е, че принципно НПО-тата защитават ценности, ориентирани
по-скоро към индивидуалните права на хората. Тази нагласи не се променят – и през 2022 г. мнозинството смята
за най-важни здравето, семейството и децата. Модерни ценности – като личното достойнство, свободата, правото
на личен живот и на свободно мнение, се харесват повече в сравнение с миналото, но остават по-долу в скалата на
ценностите.

ВЪН ОТ ПОЛИТИКАТА

Рязко спада подкрепата за участието на гражданските организации при приемането на закони от българския
парламент. Това е една от най-съществените промени, които изследването отбелязва. В сравнение с 2020 г. делът
на хората, които смятат, че НПО секторът трябва да служи за коректив на политиците, отбелязва огромен спад – от
47% на 19%. Лек ръст се наблюдава при по-умерената позиция – да имат известно влияние, но не решаващо (от
31% на 34%), както и ръст от 10% на тези, според които тези организации изобщо не трябва да се месят в
законодателния процес.

"Засилените пропагандни внушения за това, че неправителственият сектор "е в услуга на външни влияния и
обслужва "интересите на Запада", изграждат силно политизиран образ на гражданските организации, който
започва да превалира над възприемането им като "граждански"", интепретират данните социолозите. Изводът е,
че когато се оценява работата им в отделни сфери (например, помощ за хора с увреждания), НПО-тата получават
значително по-висока подкрепа. Когато обаче дейността им се разглежда във връзка с политиката, тогава
отношението става силно отрицателно.

ОТ КОГО ДА ПОТЪРСИМ ПОМОЩ

Същата тенденция се отразява и на мнението на анкетираните за способността на НПО сектора да помогне при
разрешаването на сериозните обществени проблеми. Позитивните оценки (39.9%) съвсем леко доминират над
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негативните (35.5%), като за последните 2 години делът на скептиците е нараснал с 2 пункта.

Хората, които гледат най-негативно на възможностите на гражданските организации, са основно мъже,
принадлежащи към младото и средното поколение, работници и служители. Тревожното е, че постепенно
недоверието започва да обхваща и част от интелигенцията – 39% от нея.

НА СЕБЕ СИ ДА РАЗЧИТАМЕ ИЛИ НА ДЪРЖАВАТА

Извън общата подозрителност, която тези групи изпитват, прави впечатление и засилването на етатистките
настроения – с 6 на сто в сравнение с 2020 г. са се увеличили хората, които смятат, че държавата е тази, която
трябва да се справя с проблемите, а не да се разчита на НПО сектора.

Трябва обаче да се отбележи, че българите, които смятат, че е необходимо гражданите да участват по някакъв
начин в решаването на социалните проблеми, превъзхождат в съотношение 3 към 1 почитателите на държавната
намеса. Това косвено се доказва и от това, че по отношение на помощта за украинските бежанци у нас,
анкетираните дават по-висока оценка на работата на доброволците, отколкото на държавата.

ОТСЛАБВАНЕ НА СТИГМАТА

Стабилно се увеличава делът на българите, които гледат положително на включването на гражданските
организации в обучението на децата – от 23.7% през 2018 г. до 34.1% сега. Това означава, че инициативите на
НПО-тата, съпроводени с по-модерните нагласи на родителите, постепенно премахват "стигмата" от навлизането
на тези организации в учебния процес, смятат социолозите.

Тези, които се съпротивляват на тази тенденция обаче, остават на същото равнище – 28.3 на сто преди 4 години и
30.8 на сто през 2022 г. Това е поредното проявление на по-общия процес на консолидиране на поляризирани
групи – доверяващи се и подкрепящи гражданския сектор, от една страна, и негови противници, от друга, посочват
от "Алфа Рисърч".

Проучването е извършено от "Алфа Рисърч" по поръчка на "Български център за нестопанско право". Проведено е
в периода 24-29 юни 2022 г. Изследването е национално, представително, извършено чрез пряко
стандартизирано интервю по домовете на анкетираните.

Източник: https://www.segabg.com/

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

Американската агенция за международно развитие (USAID) обяви, че подновява дейността си в България и още 6
държави от Централна Европа (Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения) с нови местни инициативи
с цел "укрепване на демократичните институции, гражданското общество и независимите медии, които са всички
стълбове на устойчивите демократични общества".

В началото на октомври бе обявена и свободна позиция за базиран в страната национален координатор за
България в подкрепа на програмата на USAID за върховенство на закона. Основната задача е изграждане на
способности на гражданското общество и движения на гражданите да следят за спазване върховенството на
правото, да се борят с корупцията и да улеснят достъпа до правосъдие.

Конкретно за програмата, обявена на 12 декември, се казва, че целите ѝ са:

Увеличаване капацитета на гражданското общество за укрепване на демократичните принципи и
овластяване на гражданите да защитават основните свободи.
Укрепване на конкурентоспособността, финансовата независимост и устойчивостта на независимия медиен
сектор.
Изграждане умения за наблюдение на гражданското общество и медиите, за да подобрят спазването на
върховенството на закона, да се борят с корупцията и да увеличат достъпа до правосъдие.
Увеличаване на гражданската ангажираност чрез колективни действия на гражданите за укрепване на
демократичните системи.

USAID започна работа в България през 1990 г. и има физическо присъствие в страната от 1991 г. През следващите
17 години България получава над 600 милиона долара помощ за развитие, което прави Съединените щати най-
големия донор на България по време на прехода.
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Най-големият дял от тези средства - почти 270 млн. долара (43%) - отидоха за подпомагане преструктурирането на
наследената от комунизма планова икономика.

Агенцията приключи програмата си през 2007 г., като "България е стабилна като нов член на ЕС и с блестящи
перспективи за бъдещето". Осъзнавайки, че процесът на преход остава крехък, USAID остави в наследство два
механизма за финансиране в помощ на частни организации и "гарантиране постоянния напредък на България" -
Фондът за България (съвместно с German Marshall Fund) и фондация "Америка за България".


