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БДФ В МЕДИИТЕ

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, а БНР беше медиен партньор на събитието.

Фокус тази година бяха 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

Заглавие: Български дарителски форум отличи компании, които инвестират във важни обществени каузи
Дата: 16.12.2022 14:44
Медия: Българско национално радио
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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.

В линка може да видите и всички компании, участвали в конкурса.

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.

Годината беше белязана от бедствени ситуации и хуманитарна криза, причинена от войната в Украйна, а
дарителската воля се прояви по естествен начин. Това отбеляза пред БНР Теодора Бакърджиева, която е
изпълнителен директор на Българския дарителски форум.

"Хората се чувстват емоционално ангажирани и искат да помогнат. Даряват не само средства, но и стоки от първа
необходимост, както и труд".

Предходните две години бяха белязани от Covid пандемията и дарителството отново беше водещ фактор за
подкрепа в здравната, образователната и социалната сфера, посочи тя.

"Очаквахме да има спад на дарителската активност през 2022 година, но бяхме опровергани. Хората използват
всички съществуващи механизми, чрез които може да се дарява бързо, лесно и надеждно. Водеща е добрата воля
да помогне в зависимост от конкретната ситуация".

Все още е голям броят на кампаниите за набиране на средства за скъпоструващо лечение за деца или възрастни,
отчете Бакърджиева.

"Нашата мечта е в DMS да няма такива кампании. Това ще бъде знак, че онези, от които зависи достъпът до
качествена здравна услуга са си свършили работата. Тогава частните дарители ще бъдат насърчени да подкрепят
други смислени каузи"

Компаниите също не се отказаха да даряват, въпреки икономическите показатели и политическата криза, обясни
тя.

"Те пренасочиха приоритетно даренията, които правеха за здравеопазването, към подкрепа в образователната и
социалната сфера".

Теодора Бакърджиева се надява през 2023 година да има по-успешно сътрудничество между институции, частни
дарители и доброволци.

Средствата са събрани в благотворителна кампанията

Заглавие: Теодора Бакърджиева: Надявам се да има по-добро сътрудничество между институции, частни
дарители и доброволци
Дата: 21.12.2022 10:19
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Директна парична помощ от по 11 000 лева ще получат 18 домакинства от наводнените карловски села Богдан
Каравелово и Слатина, чиито имоти са най-тежко пострадали според направените от Местния оперативен щаб
оглед и оценка на щетите. За това информираха от общината. Избраните семейства са живели в къщи, които са
съсипани от бедствието. 15 от подкрепените домакинства живеят в с. Богдан, 2 – в с. Каравелово и 1 - в с. Слатина.

Средствата са събрани в кампанията "Помагаме", която ще подкрепи 66 души от най-силно засегнатите при
наводнението в Карловско. Тя беше реализирана от фондация "Работилница за граждански инициативи" заедно с
Националната асоциация на доброволците в Република България, фондация BCause – в помощ на
благотворителността и Български дарителски форум. За 3 месеца бяха набрани 199 000 лева.

Още през септември бяха закупени и предоставени училищни помагала на стойност близо 3000 лв., в т.ч. учебници,
сборници, раници, тетрадки и др., на домакинствата с деца в училищна възраст.
Организаторите на кампанията са се срещнали с пострадалите и са се запознали на място с проблемите им.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

/КРОСС/ Лидл България спечели приза за "Най-добра дарителска програма" за 2022 г. по време на 17-то издание
на конкурса "Корпоративен дарител" на Българския дарителски форум. Признанието се връчва на компанията за
устойчивия принос и положителните ефекти за гражданския сектор и местните общности, постигнати
благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива "Ти и Lidl за по-добър живот".

Ежегодните награди на БДФ се провеждат от 2006 година, за да отличат успешните примери сред социално
отговорните компании и да популяризират добрите практики в корпоративното дарителство у нас. По традиция
официалната церемония се състоя в президентството на Република България, а престижната награда бе връчена
на изпълнителния директор на Лидл България.

"Признателни сме за това отличие, защото то е още едно доказателство, че работата ни в полза на местните
общности е ефективна. Усилията и ресурсите, които влагаме в инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот", се
основават на целенасочени и системни инвестиции в подкрепа на обществено значими идеи на гражданския
сектор, дори от най-малките населени места в България. За пет години (включително 2022 г.) успяхме да
подкрепим 119 вдъхновяващи проекта на граждански организации в 58 населени места от цялата страна с общ
фонд от 915 000 лв. Благодарение на всички тях, достигнахме до над половин милион българи, преки и непреки
ползватели! Вярваме, че колкото повече расте нашата програма, толкова повече позитивни ефекти се постигат за
местните общности в страната, а това ни мотивира да продължим напред в името на едно по-добро утре за всички
нас като общество" сподели Милена Драгийска, изпълнителен директор на Лидл България.

Инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот" се провежда от 2017 г. насам и подпомага хората в различните
региони на България да водят по-качествен и пълноценен начин на живот. Проектите, които се финансират по
програмата, са разделени в 3 ключови тематични области: образование, култура и историческо наследство и
околна среда. Фондът на програмата се събира всяка година, а проектите се оценяват от експертно жури и от
служителите на компанията. Така тази година компанията дари фонд от 200 000 лв. за подкрепа на 23 граждански
проекта от цялата страна.

Повече за спечелилите проекти през годините и самата програма може да научите на: Ти и Lidl за по-добър живот
- Lidl Лидл България.

27 бебета -13 момичета и 14 момчета, са родени с финансовата подкрепа от инвитро програмата на Община
Варна за подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. Данните са за периода от началото на 2022 година
до месец ноември, съобщиха от дирекция "Здравеопазване". От старта на програмата през 2015 г. родените деца
са 152, от които 87 момчета и 65 момичета. Предстои още 34 двойки да бъдат финансово подпомогнати, като осем
от тях ще получат по 3 500 лв. за процедури с донорска яйцеклетка, а останалите - по 2 000 лв. за медицински
изследвания, след окончателно одобрение от Общинския съвет.

Заглавие: Лидл България с най-добра дарителска програма за 2022 г.
Дата: 16.12.2022 14:28
Медия: Агенция "КРОСС"
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По програмата на Община Варна се финансират двойки с репродуктивни проблеми, както следва:
До 2 000 лева за изследвания и манипулации, които не се финансират от ЦАР;
До 2 000 лева за изследвания, манипулации и/или инвитро процедура със собствен генетичен материал;
До 3 500 лева за изследвания, манипулации и инвитро процедури по донорска програма.
Двойките, желаещи да кандидатстват, трябва да подадат документите (искане, декларация, мед. документация) на
гише №13 в Община Варна. Процедурата е облекчена, тъй като част от информацията се проверява по служебен
път.
Образци на документите са публикувани на сайта на Община Варна, откъдето могат да бъдат изтеглени (Община
Варна – Дирекции и дейности – Здравеопазване): https://www.varna.bg/bg/323
Дирекция "Здравеопазване" предлага възможност за консултации на двойки, желаещи да кандидатстват за
финансиране на дейности по асистирана репродукция, след предварително записване на телефон: 052/820-239.

Тази неделя, 18-ти декември, от 19,30 ч. в зала "Конгресна" в Двореца на културата и спорта ще се проведе
благотворителен концерт на клуба за народни танци "Моряците", под надслов "За повече варненчета". Събитието е
под патронажа на кмета Иван Портних и се реализира с подкрепата на Община Варна и на фондация "Искам
бебе". Събраните средства ще бъдат преведени на фондацията в помощ на двойки с репродуктивни проблеми.

Наградата "Предприемач в науката" на фондация "Карол Знание" тази година спечели докторантът по кибер-
физични системи в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН Петко Стоев, съобщи
фондацията на интернет страницата си. 
От общо 14 представени проекта журито на конкурса е избрало да подкрепи разработката на Петко Стоев за
медицински робот от типа екзоскелет - изобретение, което ще помага на хора, претърпели инсулт или други
наранявания, засягащи горните крайници. Роботизираната ръка ще действа на принципа на телемедицината - ще
изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като бъдат зададени дистанционно управляващи
параметри от медицинско лице.
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", каза Петко Стоев пред Фондация "Карол Знание".Той е втора година редовен докторант в
ИИКТ- БАН по докторска програма "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области
на науката". Наградата включва финансова подкрепа в размер на 30 000 лв.
Това е петото издание на конкурса "Предприемач в науката". Той е втори етап от програмата "Предприемачи в
науката", разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по
значими научни теми и проекти с практическа приложимост. Първият й етап е обучение за изграждане на
предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в
бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.
Тази година сред участниците в конкурса е имало докторанти от университети в Русе, Варна, Пловдив, Благоевград,
Стара Загора, Прага и София, а лекторите и менторите в предшестващото обучение на кандидатите за наградата
са били учени от Сингапур, Барселона и Лондон. 

Наградата "Предприемач в науката" на фондация "Карол Знание" тази година спечели докторантът по кибер-
физични системи в Института по информационни и комуникационни технологии при БАН Петко Стоев, съобщи
фондацията на интернет страницата си.

От общо 14 представени проекта журито на конкурса е избрало да подкрепи разработката на Петко Стоев за
медицински робот от типа екзоскелет - изобретение, което ще помага на хора, претърпели инсулт или други
наранявания, засягащи горните крайници. Роботизираната ръка ще действа на принципа на телемедицината - ще
изпълнява рехабилитационните процеси автономно, след като бъдат зададени дистанционно управляващи
параметри от медицинско лице.

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
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досега новост, даваща възможността за пълно рехабилитиране в домашни условия напълно автономно, на базата
на теле-медицината", каза Петко Стоев пред Фондация "Карол Знание".
Той е втора година редовен докторант в ИИКТ- БАН по докторска програма "Приложение на принципите и
методите на кибернетиката в различни области на науката". Наградата включва финансова подкрепа в размер на
30 000 лв.

Това е петото издание на конкурса "Предприемач в науката". Той е втори етап от програмата "Предприемачи в
науката", разработена от фондация Карол Знание за подкрепа на български млади учени, които работят по
значими научни теми и проекти с практическа приложимост. Първият й етап е обучение за изграждане на
предприемаческо мислене и умения, които да позволят на учените да развият и надградят научната си работа в
бизнес проект, научен продукт, патент или стартъп.

Тази година сред участниците в конкурса е имало докторанти от университети в Русе, Варна, Пловдив, Благоевград,
Стара Загора, Прага и София, а лекторите и менторите в предшестващото обучение на кандидатите за наградата
са били учени от Сингапур, Барселона и Лондон.

/АКМ/

Дарителството по ведомост е един от най-лесните механизми за редовни дарения. Служители даряват всеки
месец избрана от тях сума на избрана от тях кауза или най-често - каузи. 
Това дава на организациите устойчивост, защото с предвидими приходи могат да планират основните си дейности. 

Как работи? 
За работодатели 

BCause подбира и проверява организациите;
работодателят дава на служителите си възможността да даряват директно от заплатата си всеки месец и
превежда всеки месец даренията им към BCause;
BCause превежда средствата към каузите и следи за редовна информация как се използват те, която
предоставя на дарителите;
дарителите научават как техните месечни дарения помагат на конкретни хора и дейности чрез избраните
каузи.

За дарители (служители) 

даряват лесно и бързо за избрани каузи;
избират коя организация искат да подкрепят и с каква сума, и тя да се превежда от заплатата им всеки
месец директно от счетоводството на работодателя;
имат опция да променят избора си дали, по колко и за кого да даряват;
даряват едновременно на повече от една организация (ако желаят);
участват в обща мисия на екипа, която ги сплотява;
чувстват се по-добри и щастливи.

Така че - не чакайте! Обадете се на BCause да планираме заедно кои компании могат да се включат с дарения от
служителите си за вашата кауза. Ще започнем от фирмите, които вече ви познават и са ви дарявали, ще ви
включим в каталога от валидирани организации и ще ви обучим в механизма на дарителството по ведомост, така
че да го представяте най-добре. 
Ние самите знаем колко е важно да представяме по разбираем начин думички като "механизъм" , "ведомост" и
дори "устойчивост", когато говорим за дарителство. 
Затова приятелите ни от Уча.се ни помогнаха с видео, в което даваме яснота за всичко това: 
Формулярът за включване ще намерите на нашия сайт: https://www.bcause.bg/daritelstvo/payroll-giving.html
За отчитането можете да разчитате на нас: 

дарителят да знае за какво се харчат парите му.
изискваме редовни финансови и съдържателни отчети за това как са използвани дарените средства преди
следващото плащане
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"Коледа е при нас! С много празнично настроение и усмивки Аурубис България организира поредния си
Благотворителен Коледен базар.

На щандовете в двата стола се предлагаха домашно приготвени вкусотии, както и коледна украса, сътворена от
малчуганите от детските градини в Пирдоп, Златица, Антон и Душанци. Събраните средства ще отидат за детските
градини.

Благодарност към всички колеги, които с ентусиазъм се включиха в организирането на базара, както и на всички
онези, които подкрепиха благородните каузи, като си закупиха коледна украса или лакомства."

Източник: Аурубис България

УНИЦЕФ подкрепя участието им като част от кампанията "Коледа е възможна за всяко дете"

Бежанци от Украйна участват в коледен базар в София с подкрепата на УНИЦЕФ, за да представят свои ястия,
занаяти и традиции в празничните дни.

Над 20 малки украински фирми и предприемачи, както и украински готвачи, пекари и занаятчии, ще представят
своите продукти от 19 декември в продължение на две седмици в столицата. Традиционни ястия и ръчно
изработени сувенири се продават в две коледни къщички на общността на украинските бежанци в Коледен парк на
площад "Славейков".

УНИЦЕФ подкрепя участието им на базара като част от кампанията "Коледа е възможна за всяко дете".
Кампанията има за цел да даде глас на украинските семейства, намерили убежище в България, и да насърчи
тяхната интеграция и солидарността в българското общество.

"След почти 10 месеца далеч от страната си украинските семейства правят всичко възможно да се интегрират в
приемащите общности, като учат български език, записват децата си на училище, търсят работа или започват
малък бизнес", заяви Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България. "Благодарение на топлото
посрещане и подкрепата в България децата бежанци могат да празнуват Коледа в мир тук, докато мислите ни са с
всички деца, които живеят на места, разкъсвани от война. В знак на благодарност към тази гостоприемственост
украинските бежанци са мотивирани да покажат признателността си на българите чрез своята храна и култура",
допълни тя.

От 19 декември до края на месеца посетителите на базара могат да опитат различни украински лакомства като
вареники с различен пълнеж, сирники (палачинки със сметана), борш с пампушки (чеснови питки), Карпатски чай и
Лвовски чийзкейк.

На гостите ще бъдат предложени и традиционни коледни сладкиши, които украинските майки и баби приготвят по
време на празниците за своите деца и внуци.

Посетителите ще могат да купят също бижута и играчки, ръчно изработени от украински жени бежанци, както и
чанти с традиционни орнаменти, свещи, декорация, аксесоари за дома и др. Украинските щандове ще привлекат и
хората, които търсят специална украса за своите коледни елхи и подаръци, като например бижута от мъниста,
направени от 11-годишната Катерина от Донецкия регион.

"В Украйна имах много хобита, занимавах се със спорт и музика. Сега ми остана само изработването на пръстени,
гривни и обеци от цветни мъниста, което ми помага да се откъсна от негативните мисли. Преди правех подаръци
за себе си и приятелите си по специални поводи. Имам много идеи и искам и други хора да притежават тези
бижута, които да им създадат празнично настроение", сподели Катерина, избягала от войната от град Бахмут в
източна Украйна през април, която сега посещава училище в Харманли.

Освен да пазаруват, посетителите на базара ще могат и да направят дарение към благотворителни организации,
подкрепящи украински деца бежанци в България, които са направили играчки за украсата на две коледни
дръвчета на базара. В коледните празненства ще участват и украински деца, които ще пеят традиционни украински
и български песни.

От началото на войната УНИЦЕФ работи с правителството, местните власти и други партньори в България, за да
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подкрепи децата бежанци от Украйна и техните родители и да подобри достъпа им до образование, закрила и
здравеопазване. С все по-ниските температури през зимата УНИЦЕФ увеличава програмите си за подкрепа за
най-уязвимите деца, включително и децата бежанци, като доставя топли дрехи, одеяла, образователни и хигиенни
материали чрез партньорски организации в страната.

За УНИЦЕФ:

Вече 75 години УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. В над 190
държави и територии работим за всяко дете, навсякъде, за да създадем по-добър свят за всеки. За повече
информация за УНИЦЕФ посетете www.unicef.org.

Kaufland България беше отличен за "Най-сполучливо партньорство" в конкурса "Корпоративен дарител" 2022 на
Българския дарителски форум. Наградата беше връчена за партньорството между ритейлъра и WWF за
образователната програма PandaLabs. Призът в тази категория се присъжда за партньорствата между компании
и неправителствени организации, в които всички участници допринасят и участват пълноценно за постигане на
обща цел в интерес на обществото.

"Получената награда е оценка за устойчивите политики, които развиваме през последните години. Вярваме, че
успешни проекти се реализират в успешни партньорства. Точно такова е партньорството ни с WWF и затова сме
особено горди за това отличие", коментира Кремена Георгиева, мeниджъp "Kopпopaтивни комуникации" нa
Каuflаnd Бългapия на церемонията по награждаването.

"Изключително съм благодарен на Kaufland, защото те се доказаха като истински партньори, които не просто
дават финансова подкрепа, а се ангажират - техни служители са ментори в нашата програма, лектори и жури на
нашите събития.", каза на церемонията Kостадин Андонов, ръководител "Младежка ангажираност и иновации" във
WWF. "Младежите в цялата страна имат невероятно голямо желание да се включват в обществения живот активно
и да са двигател на промяната в своята среда и в себе си. Признателни сме, за това че организации и компании
като WWF и Каuflаnd работят съвместно и предоставят ресурсите и контактите си, така че те да могат заедно да
постигнат целите си. Това е и една от причините да искам да се връщам след всеки семестър в чужбина у дома.",
сподели един от участниците в Panda Labs Александър Георгиев, който също присъстваше на награждаването.

Данните са представени от Лидл България в картата на въздействието за последните пет години

Лидл България публикува обновената карта на въздействието от най-голямата си социална инициатива "Ти и Lidl
за по-добър живот". Картата показва разпределението на средствата, проектите и броя на достигнатите хора в
отделните области и региони на страната. Данните сочат, че за пет години инициативата е подкрепила общо 119
проекта в 58 населени места. Впечатляващото е, че проектите са достигнали до над половин милион българи или
общо 550 191 души. Общият фонд, с който са подкрепени гражданските идеи е 915 000 лева. Проектите са
разпределени в три ключови сфери: образование, култура и историческо наследство и околна среда.

Резултатите от тематична област "Околна среда" показват, че гражданските организации усилено работят в посока
изграждане на по-добри екологични навици и информираност за младежите. За периода 2017 - 2022 година, в
тази област са подкрепени общо 23 проекта на стойност над 180 000 лева. Отличилите се граждански идеи са
достигнали до повече от 150 000 души в цялата страна. Въздействието в картата е отчетено само за първата
година от реализацията на проектите, но много от тях продължават да действат след приключване на срока за
изпълнение, достигайки до все по-голям брой хора.

Един от одобрените проекти от последното издание на "Ти и Lidl за по-добър живот" е "Градът на чаплите" на
Фондация "Надежда". Той има за цел да опази уникалната смесена чаплова колония в силно урбанизирана зона
на град Кърджали, като информира и ангажира младежите от района в поредица от забавни образователни
активности. Сред планираните дейности е конкурсна образователно-приложна инициатива "Пази дивите птици" за
ученици от 12 до 19 години, в която ще се изработват триизмерни модели на защитените територии от
пластмасови отпадъци. Сред другите дейности са почистване на отпадъци около местата за гнездене с
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доброволци - ученици, учители, родители и граждани, както и създаването на образователен филм "Градът на
чаплите", с призив за опазване на природния феномен.

Сред добрите примери от 2022 година в област "Околна среда" е още проектът на Народно читалище
"Пробуждане 2020" в село Смоличано, който цели създаването на по-приятна и достъпна среда за жителите и
туристите. По проект "Парк Смоличано" се предвижда почистване, монтиране на пейки, масички, поставяне на
соларно осветление и изграждане на екопътека, водеща до красивия Смоличански водопад. С дейностите по
облагородяване на района, организаторите ще насърчат местните жители да ценят и пазят природата около тях,
както и да привлекат туристи.

Мисията на "Ти и Lidl за по-добър живот" е да помага на хората в различните региони от страната да водят по-
качествен и пълноценен начин на живот чрез подкрепата на смислени идеи на граждански организации. Всички
проекти получават финансиране в размер до 10 000 лева, с които да допринесат за подобряване на обществената
среда и решаването на социално значими проблеми сред местните общности. Партньори на инициативата са
Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Българския Дарителски Форум.

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

Материалът е предоставен от Лидл

Коледа е при нас! С много празнично настроение и усмивки "Аурубис България" организира поредния си
Благотворителен Коледен базар.

На щандовете в двата стола се предлагаха домашно приготвени вкусотии, както и коледна украса, сътворена от
малчуганите от детските градини в Пирдоп, Златица, Антон и Душанци. Събраните средства ще отидат за детските
градини.

От "Аурубис България" благодарят на всички служители на компанията, които с ентусиазъм се включиха в
организирането на базара, както и на всички онези, които подкрепиха благородните каузи, като си закупиха
коледна украса или лакомства.

Започва осмото издание на "Виваком" (Vivacom) Регионален грант, в което ще бъдат отличени най-добрите
образователни и екологични проекти. Това съобщиха от Български дарителски форум. Програмата се реализира в
партньорство с Български център за нестопанско право.

До 11 януари 2023 г. компанията приема кандидатурите за проекти на граждански организации в 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 регионите.

Общият размер на гранта е 60 000 лева. Стойността на гранта за всеки проект може да бъде до 5000 лева, а
срокът за реализация на печелившите концепции е една година. Победителите ще бъдат обявени през март
следващата година.

За безвъзмездно финансиране от "Виваком" 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, се посочва в съобщението.

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

Повече информация и условията за кандидатстване във "Виваком" Регионален грант ще намерите на сайта

Заглавие: Благотворителен Коледен базар в "Аурубис България"
Дата: 19.12.2022 15:46
Медия: Ер Нюз

Заглавие: Започва осмото издание на "Виваком" Регионален грант, в което ще бъдат отличени най-добрите
образователни и екологични проекти
Дата: 19.12.2022 16:04
Медия: Българска телеграфна агенция

https://rnews.bg/%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%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80/
https://www.bta.bg/bg/news/economy/379107-zapochva-osmoto-izdanie-na-vivakom-regionalen-grant-v-koeto-shte-badat-otlich


https://vivacomfund.bg/regionalgrant/

/ВЙ/

Групата UniCredit е призната за пазарен лидер във всички европейски региони на банката в класацията на
Euromoney

УниКредит Булбанк е лидер в услугите за корпоративно банкиране и корпоративна социална отговорност, показват
резултатите от последната класация на Euromoney за 2022 г. Проучването на независимата финансова
организация има за цел да отличи водещите доставчици на финансови услуги в над 100 пазара.

Групата УниКредит получава признание и в деветте страни от четирите ключови региона в Европа (Италия,
Германия, Централна и Източна Европа). Получените отличия са в различни категории, вариращи от Корпоративна
социална отговорност до Дигитални решения. Това признание е поредното доказателство за значението на
групата за Европа и за нейния ангажимент към всички пазари, на които оперира.

Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на УниКредит

"Гордеем се с тези постижения, защото те са в отговор на неуморната работа на банката да предлага най-доброто
обслужване на своите клиенти в Европа. Непрекъснато инвестираме в изследвания, за да разработим иновативни
решения за индивидуални и корпоративни клиенти: дигитализацията и нашият ангажимент към принципите на
ESG са ключови фактори при услугите ни, което ни дава възможност да предоставяме най-високо качество за
нашите заинтересовани страни, както и да създаваме устойчиво бъдеще за клиентите, общностите и екипа ни",
сподели Андреа Орчел, Главен изпълнителен директор на УниКредит.

Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк

"Щастливи сме да бъдем отличени в категориите за Корпоративно банкиране и Корпоративна социална
отговорност. За целия екип на УниКредит Булбанк е от изключително значение да осигуряваме възможности за
растеж както за нашите клиенти, така и за цялата общественост и съвместно да материализираме успеха ни в
конкретни действия в интерес на уязвимите общности", коментира Цветанка Минчева, Главен изпълнителен
директор на УниКредит Булбанк.

Категорията пазарни лидери разширява световноизвестните програми за награди на Euromoney, за да осигури
цялостно глобално класиране на банкови и финансови марки в различни сфери на национално ниво. За да
определят най-добрата марка в индустрията всяка година, класациите на лидерите на Euromoney Markets
оценяват данни, подадени от банките, партньорска обратна връзка, редакционен опит и независимо проучване.

54 "скрити герои" от цяла България бяха наградени от фондация "Лъчезар Цоцорков" за своите добри дела към
другите в рамките на второто издание на кампания "Окрили доброто".

43 от тях получават индивидуална награда от 3000 лв. двама – по 1500 лв., и девет – по 600 лв., а цялото дарение
възлиза на 137 400 лв.

Откриването на скритите герои фондация "Лъчезар Цоцорков" осъществи с помощта на отличените през 2021 г.,
както и с тази на съмишленици и партньори. Всички те имаха възможност да номинират хора, които безвъзмездно
правят добро в сферата на културата, образованието, здравеопазването, грижата за животни, околната среда и
социалната подкрепа.

Тази година сред носителите на наградата са и доброволци, които се бориха със стихиите, сполетели десетки
българи това лято. Румен Караджов се впусна в спасяването на уязвими групи в селата Слатина и Розино,
Карловско по време на наводненията. А Стелиян Хараланов ръководи всички доброволци при овладяването на

Заглавие: УниКредит Булбанк е пазарен лидер в сферата на корпоративното банкиране и корпоративната
социална отговорност
Дата: 20.12.2022 12:40
Медия: Банкеръ

Заглавие: Фондация "Лъчезар Цоцорков" отличи скритите герои сред нас
Дата: 20.12.2022 12:39
Медия: Novinata.bg

https://banker.bg/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/read/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D0%B2-%D1%81%D1%84/
https://novinata.bg/obsthestvo/fondaciq-lachezar-cocorkov-otlichi-skritite-geroi-sred-nas/


пожарите край селата Елшица и Лесичово.

Войната в Украйна и бежанският поток от Близкия Изток също белязаха част от номинациите през тази година.
Антоанета Иванова и Ваня Добрева от Варна, които създадоха център за временно настаняване на хора с
увреждания от Украйна, са едни от отличените "скрити герои" на 2022 г.

Приз за съпричастност към бежанците получиха и кметът на с. Трояново – Димитър Николов и местната жителка
Донка Станкова. Въпреки гражданския арест на група нелегални мигранти, Димитър и Донка се погрижиха за
бежанците като им осигуриха храна и медицинска помощ преди да бъдат предадени на Гранична полиция.

Голяма част от отличените споделиха, че ще дарят наградите си за каузите, които вече подкрепят. Валентина
Иванова, която организира безплатни курсове по български език за украинци, сподели с екипа на Фондацията, че
благодарение на наградата ще продължи благородната си кауза. Тя сподели: "Наистина съм окрилена. Жестът
дойде съвсем на време, в момент, когато силите бяха на привършване."

Наградените са от 15 български града – София, Лом, Кюстендил, Хасково, Бургас, Видин, Велико Търново, Шумен,
Стара Загора, Перник, Русе, Равда, Търговище, Пловдив, Силистра. Тази година куриерската компания Speedy е
партньор в наградите "Окрили доброто". Всеки от отличените получи писмото си за отличие от куриерите на
фирмата, като услугата беше за сметка на Speedy.

Кампанията е вдъхновена от примера и делата на покойния проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който като отличен
български дарител прави и много по-лични и напълно "безшумни" дарения на хора в нужда. С кампанията
фондацията цели да даде пример за дарителство, което не е обременено от тежки административни процеси и
което отчита приноса на обикновените хора. По този начин, се надява да стимулира доброто и филантропията,
които са основни за общественото развитие.

"Ние смятаме, че екологичната тематика е доста нашумяла и близка до нас и до младежите, с които работим.
Когато се появи възможност да кандидатстваме, решихме, че това е темата, която ни е най-много на сърце и душа"
разказва Катя Стоянова от сдружение "Млади, активни, креативни" за идеята на проекта "Еко герои в действие",
победител в седмото издание на Vivacom Регионален грант.

Как се кандидатства

Тази година, програма Vivacom Регионален грант се провежда за осми път. В срок до 11 януари 2023 г.
телекомуникационната компания приема кандидатури за проекти на граждански организации в сферата на
образованието и опазването на околната среда. Програмата се реализира в партньорство с Български център за
нестопанско право (БЦНП) и НПО портала.

Най-добрите и иновативни концепции с потенциал да ангажират местни общности в малки и големи населени
места, с полза за решаване на конкретен проблем в съответния регион, ще получат безвъзмездно финансиране от
Vivacom на обща стойност 60 000 лева.

Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева. Продължителността на проекта следва
да е до 1 година, след получаване на финансирането. Всяка организация може да участва с повече от 1 проект. В
програмата могат да кандидатстват и организации, които вече са получили финансова подкрепа през предходна
година.

За участие в Регионалния грант може да кандидатствате, ако сте:

Юридическо лице с нестопанска цел (сдружени или фондация), регистрирано в обществена полза
Народно читалище
Настоятелство към училище или детска градина, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в
обществена полза, в партньорство с училище или детска градина

Проектните предложения може да изпращате само онлайн чрез попълване на електронен формуляр за
кандидатстване на:

https://vivacomfund.bg/regionalgrant/apply/

Крайният срок за кандидатстване е до 11.01.2023 г. в 23:59 часа

Заглавие: До 11 януари 2023 граждански организации могат да кандидатстват с образователни и екологични
проекти във Vivacom Регионален грант /2022-2023/
Дата: 20.12.2022 13:31
Медия: Български център за нестопанско право

http://bcnl.org/news/do-11-yanuari-2023-grazhdanski-organizatsii-mogat-da-kandidatstvat-s-obrazovatelni-i-ekologichni-proekti-vav-vivacom-regionalen-grant-2022-2023.html


Победителите ще бъдат обявени през март 2023 г.

***

"Искаме картата да достигне до максимален брой хора, най-вече ученици, но не само, които да видят и разберат
Възраждането по един нов и модерен начин", споделя Николай Дунев от Фондация "Активна историческа карта" за
мисията на проекта "Цифрова динамична карта на тема Българското възраждане – духовно и стопанско",
победител в седмото издание на Vivacom Регионален грант

***

Всички кандидатури преминават през два етапа на подбор – предварително административно становище и оценка
от експертно жури.

Крайното решение за това кои проектни идеи ще получат финансова подкрепа през 2023 г. ще се вземе от жури в
състав:

Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации" във Vivacom.
Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право.
Ива Дойчинова, активист и журналист за граждански каузи.
Симона Стилиянова, съосновател на "Основа" и основател на Zero Waste Sofia.
Иван Кънчев, съосновател на Сдружение "Българска история".
Райко Байчев, журналист в онлайн медията Actualno.com.

График на програмата

Кандидатстване с проектни предложения: 28.11.2022 г. – 11.01.2023 г.
Оценяване на проектите: януари – февруари 2023 г.
Обявяване на победители: март 2023 г.

Сключване на договорите и започване на изпълнение на дейностите по проектите: април-май 2023 г.

За въпроси и контакти

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

За въпроси, свързани с кандидатстването, както и при последващо изпълнение на одобрените за финансова
подкрепа проекти, може да се свържете с екипа на Български център за нестопанско право по имейл на:
regional.grant@vivacom.bg.

***

"Ние насърчихме децата да бъдат "зелени полицаи" вкъщи и да следят родителите си дали редовно гасят лампата,
когато излизат от стаята, за да пестят електричество, дали разхищават вода, дали изхвърлят отпадъците си
правилно. Децата бяха много доволни от тази идея и ни споделиха, че са започнали да използват редовно тази
система, като по този начин предават своя ентусиазъм и на по-възрастните", споделя Катя Стоянова за развитието
на проекта "Еко герои в действие".

Още вдъхновяващи истории за успешни инициативи, подкрепени от Vivacom Регионален грант, може да прочетете
на НПО Портала.

"УниКредит Булбанк" е лидер в услугите за корпоративно банкиране и корпоративна социална отговорност,
показват резултатите от последната класация на "Юромъни" (Euromoney) за 2022 г., съобщават от банката.
Проучването на независимата финансова организация има за цел да отличи водещите доставчици на финансови
услуги в над 100 пазара.

Групата "УниКредит" получава признание и в деветте страни от четирите ключови региона в Европа (Италия,
Германия, Централна и Източна Европа). Получените отличия са в различни категории, вариращи от Корпоративна
социална отговорност до Дигитални решения. Това признание е поредното доказателство за значението на
групата за Европа и за нейния ангажимент към всички пазари, на които оперира, пише в съобщението.

Заглавие: "УниКредит Булбанк" е отличена за корпоративно банкиране и корпоративна социална отговорност в
класация на "Юромъни"
Дата: 20.12.2022 13:29
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/economy/379536--unikredit-bulbank-e-otlichena-za-uslugite-za-korporativno-bankirane-i-korporat


"Щастливи сме да бъдем отличени в категориите за Корпоративно банкиране и Корпоративна социална
отговорност. За целия екип на "УниКредит Булбанк" е от изключително значение да осигуряваме възможности за
растеж както за нашите клиенти, така и за цялата общественост и съвместно да материализираме успеха ни в
конкретни действия в интерес на уязвимите общности", коментира Цветанка Минчева, главен изпълнителен
директор на "УниКредит Булбанк".

/ВЙ/

Прегледите на възрастни хора в тютюнопроизводителните региони на България в област Русе, Пазарджик и
Благоевград се проведоха в периода 10 октомври – 3 ноември 2022 г. като част от програмата "Забавно лято,
грижовна есен".

Общият брой на прегледаните хора и в трите региона е 1992 души. Това е с 40% повече спрямо предходната
година.

Целите на програмата бяха осъществяване на прегледи на място, за да се даде възможност на възрастни хора,
които не посещават често специалист поради различни причини, да бъдат прегледани, както и да се коригира, ако
е необходимо, предписано лечение, да се изпратят пациенти за продължаващо лечение и да се идентифицират
проблеми, които се нуждаят от последващи действия.

От Българска болнична асоциация бяха осигурени лекари със следните специалности: гастроентеролог, ортопед,
невролог, кардиолог, офталмолог, ендокринолог, съдова хирургия, вътрешни болест, които проведоха прегледи
според заявените нужди в следните населени места: Бенковски, Чорбаджийско, Крумовград, Странджево,
Стамболово, Силен, Шишманово, Караманци, Чакаларево, Абланица, Вълкосел, Кочан, Сатовча, Слащен, Хаджи
Димово, Цар Самуил, Ясенково, Браничево, Никола Козлево, Черник, Нова Черна, Правда, Искра, Кубрат, Дулово и
Окорш..

60% от прегледаните хора са ходили на лекар-специалист през последната година. Установените случаи на
заболявания по информация на пациентите и потвърдени с прегледите са 1 256. В същото време установените
случаи на заболявания, неглижирани или нелекувани системно от пациентите, са близо 30% (значително
нарастване в сравнение с предходната година, когато лекарите са отчели 8%). Установени са 343 случая на
заболявания, неизвестни до момента на пациентите.

В село Черник лекарите са регистрирали остър инфаркт. Пациентката е била насочена за спешна хоспитализация
с реанимационен екип. В населеното място е отчетено, че често се неглижират по-сериозни здравословни
състояния.

В Кубрат е констатирано, че има много неосигурени млади хора, които не се лекуват своевременно. В Окорш
пациенти са споделяли, че нямат финансова възможност да посещават болница.

Безплатните медицински прегледи за възрастни хора се провеждат в рамките на програмата "Забавно лято,
грижовна есен", осъществявана от фондация BCause в партньорство с Българска Болнична асоциация от медици
от болниците МБАЛ "Хигия", Пазарджик, МБАЛ "Света София", София и УМБАЛ "Медика", Русе – които са членове на
ББА.

Програмата "Забавно лято, грижовна есен" се провежда в пет региона на България, където тютюнопроизводството
е традиционен поминък. Това са областите Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен. Програмата се
осъществява от 2015 г. вече поредна година от Фондация "BCause: в помощ на благотворителността", съвместно с
"Народно читалище Бъдеще сега" и Българска болнична асоциация и се финансира от "Филип Морис България",
като част от програмите на компанията за социална ангажираност.

От старта на програмата "Забавно лято, грижовна есен" през 2015 г. тя обхваща 26 малки населени места в 11
общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Над 3 250 деца между 7 и 14 г. и 117 учители се включиха в
Академиите. Проведени са повече от 9 000 медицински прегледа на възрастни хора, а над 300 екипа млади
предприемачи получиха обучение и подкрепа за своите бизнес идеи. Досега в програмата са инвестирани общо
около 1,3 милиона лева.

Заглавие: Близо 2 000 възрастни хора преминаха през безплатни медицински прегледи и консултации
Дата: 20.12.2022 14:31
Медия: BCause

Заглавие: Фондация "Лъчезар Цоцорков" отличи скритите герои
Дата: 20.12.2022 14:35

https://bcause.bg/news/news-communities/876-blizo-2-000-v%D0%B0zrastni-preminaha-prez-bezplatni-meditsinski-pregledi-i-konsultatsii.html
https://manager.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/fondacia-lachezar-cocorkov-otlichi-skritite-geroi


54 "скрити герои" от цяла България бяха наградени от фондация "Лъчезар Цоцорков" за своите добри дела към
другите в рамките на второто издание на кампания "Окрили доброто". 43 от тях получават индивидуална награда от
3000 лв. двама - по 1500 лв., и девет - по 600 лв., а цялото дарение възлиза на 137 400 лв.

Откриването на незабелязаните герои фондация "Лъчезар Цоцорков" осъществи с помощта на отличените през
2021 г., както и с тази на съмишленици и партньори. Всички те имаха възможност да номинират хора, които
безвъзмездно правят добро в сферата на културата, образованието, здравеопазването, грижата за животни,
околната среда и социалната подкрепа.

Тази година сред носителите на наградата са и доброволци, които се бориха със стихиите, сполетели десетки
българи това лято. Румен Караджов се впусна в спасяването на уязвими групи в селата Слатина и Розино,
Карловско по време на наводненията. А Стелиян Хараланов ръководи всички доброволци при овладяването на
пожарите край селата Елшица и Лесичово.

Войната в Украйна и бежанският поток от Близкия Изток също белязаха част от номинациите през тази година.
Антоанета Иванова и Ваня Добрева от Варна, които създадоха център за временно настаняване на хора с
увреждания от Украйна, са едни от отличените "скрити герои" на 2022 г.

Приз за съпричастност към бежанците получиха и кметът на с. Трояново - Димитър Николов и местната жителка
Донка Станкова. Въпреки гражданския арест на група нелегални мигранти, Димитър и Донка се погрижиха за
бежанците като им осигуриха храна и медицинска помощ преди да бъдат предадени на Гранична полиция.

Голяма част от отличените споделиха, че ще дарят наградите си за каузите, които вече подкрепят. Валентина
Иванова, която организира безплатни курсове по български език за украинци, сподели с екипа на Фондацията, че
благодарение на наградата ще продължи благородната си кауза. Тя сподели: "Наистина съм окрилена. Жестът
дойде съвсем на време, в момент, когато силите бяха на привършване."

Наградените са от 15 български града - София, Лом, Кюстендил, Хасково, Бургас, Видин, Велико Търново, Шумен,
Стара Загора, Перник, Русе, Равда, Търговище, Пловдив, Силистра. Тази година куриерската компания Speedy е
партньор в наградите "Окрили доброто". Всеки от отличените получи писмото си за отличие от куриерите на
фирмата, като услугата беше за сметка на Speedy.

Кампанията е вдъхновена от примера и делата на покойния проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който като отличен
български дарител прави и много по-лични и напълно "безшумни" дарения на хора в нужда. С кампанията
фондацията цели да даде пример за дарителство, което не е обременено от тежки административни процеси и
което отчита приноса на обикновените хора. По този начин, се надява да стимулира доброто и филантропията,
които са основни за общественото развитие.

"Страхотна атмосфера създадоха участниците в най-голямото танцово семейство на Варна – "Моряците", по време
на концерта "За повече варненчета" в зала "Конгресна" на Двореца на културата и спорта, който организирахме
заедно! Магия на красивите български ритми наистина е завладяваща и вдъхновяваща. Благодаря на Силвия
Матева -основател, вдъхновител и ръководител на ТК "Моряците"! На целия млад и амбициозен екип, който се
раздаде на сцената и който успява да съчeтава любовта към фолклора с много благородни каузи. Благодаря на
всички зрители, които горещо аплодираха своите любимци и подкрепиха каузата. Събраните средства са дарени
на фондация "Искам бебе". Община Варна продължава да надгражда своята програма в подкрепа на двойките с
репродуктивни проблеми, за да се раждат повече деца." – написа в профила си във фейсбук, кметът на Варна,
Иван Портних.

barometar.net

Медия: Мениджър

Заглавие: Концерт "За повече варненчета" събра средства за фондация "Искам бебе"
Дата: 20.12.2022 15:20
Медия: Барометър

Заглавие: Отново се търсят най-добрите образователни и екопроекти за 60 хил. лв. от "Виваком"
Дата: 20.12.2022 15:23
Медия: Mediapool.bg

http://www.barometar.net/101810/
https://www.mediapool.bg/otnovo-se-tarsyat-nai-dobrite-obrazovatelni-i-ekoproekti-za-60-hil-lv-ot-vivakom-news343117.html


Кандидатстването за грант в Осмото издание на Vivacom Регионален грант е отворено до 11 януари 2023 г.,
съобщиха от телекома. 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.

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 отново 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.

Фондация "Работилница за граждански инициативи" обявява публична покана за "Предоставяне на хотелско
настаняване, изхранване, кафе паузи, наем на зали с придружаващо техническо оборудване - мултимедия и
компютри за участниците за провеждането на 6 броя обучения и 2 обучителни лагера" по проект "Direction
Employment (Посока Професия), финансиран от "Фонда за младежка заетост" (Fund for Youth Employment) по
Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм с
договор № 2017-1-294.

Прикачени файлове Pokana.pdf Prilozhenie-1-Tehnicheska-spetsifikatsiya.pdf Prilozhenie-2-Obrazets-na-oferta.docx 3-
Deklaratsiya-chl-22.docx Prilozhenie-4-Proekt-na-dogovor.pdf Prilozhenie-5-Deklaratsiya-shodni-sabitiya.docx
Prilozhenie-6-Deklaratsiya-ekspert.docx Prilozhenie-7-GDPR.docx 

Прегледите на възрастни хора в тютюнопроизводителните региони на България в област Русе, Пазарджик и
Благоевград се проведоха в периода 10 октомври – 3 ноември 2022 г.като част от програмата "Забавно лято,
грижовна есен".

Допълнително, 13 екипа млади предприемачи преминаха през бизнес обучения в Академия за местни
предприемачи 6.0, а вдъхновени учители споделят първи резултати от прилагането на програмата "Учим с любов" .

Общият брой на прегледаните хора и в трите региона е 1992 души. Това е с 40% повече спрямо предходната
година.

Целите на програмата бяха осъществяване на прегледи на място, за да се даде възможност на възрастни хора,
които не посещават често специалист поради различни причини, да бъдат прегледани от такъв, както и да се
коригира, ако е необходимо, предписано лечение, да се изпратят пациенти за продължаващо лечение и да се
идентифицират проблеми, които се нуждаят от последващи действия.

От Българска болнична асоциация бяха осигурени лекари със следните специалности: гастроентеролог, ортопед,
невролог, кардиолог, офталмолог, ендокринолог, съдова хирургия, вътрешни болести.

Заглавие: ФРГИ обявява публична покана по проект "Посока професия"
Дата: 20.12.2022 21:07
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Заглавие: Близо 2 000 възрастни хора преминаха през безплатни медицински прегледи и консултации
Дата: 21.12.2022 11:04
Медия: Утро Русе

https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/frgi-obyavyava-publichna-pokana-po-proekt-posoka-profesiya
https://utroruse.com/article/888709/


60% от прегледаните хора са ходили на лекар-специалист през последната година. Установените случаи на
заболявания по информация на пациентите и потвърдени с прегледите са 1 256. В същото време установените
случаи на заболявания, неглижирани или нелекувани системно от пациентите, са близо 30% (значително
нарастване в сравнение с предходната година, когато лекарите са отчели 8%). Установени са 343 случая на
заболявания, неизвестни до момента на пациентите.

Безплатните медицински прегледи за възрастни хора се провеждат в рамките на програмата "Забавно лято,
грижовна есен", осъществявана от фондация BCause в партньорство с Българска Болнична асоциация и изцяло
финансирана от Филип Морис България като част от стратегията на компанията за корпоративна социална
отговорност.

Паралелно със специализираните медицински прегледи, се провеждаха и обученията в Академия за местни
предприемачи 6.0 – друг основен панел в програмата "Забавно лято, грижовна есен".

За шеста поредна година в рамките на три вълнуващи уикенда в "Академия за местни предприемачи 6.0" се
проведоха поредица от обучения за хора с бизнес идеи, които искат да ги развиват в областите Хасково, Кърджали,
Силистра и Благоевград.

Заедно с експертите на Център "Ринкър" 13 екипа от предприемачи развиваха своите бизнес модели, учиха се как
да маркетират и продават продуктите и услугите си, как да презентират пред жури и потенциални инвеститори, и
започнаха разписването на бизнес плановете си.

Външните ментори, които навлязоха в дълбочина по темите на счетоводството – Николай Георгиев, правната
рамка и търговска марка – Елислав Атанасов, онлайн продажбите – Георги Мерджанов, изграждането на бранд –
Жюстин Томс, дадоха на участниците и екипите ценни насоки и ресурси за осъществяването на техните бизнес
планове и мечти.

Екипите се включиха с хъс и отдаденост, дискутираха идеите си, откриваха общи възможности и се превърнаха в
сплотена група, част от общността на Център "Ринкър". Отново имаше голямо разнообразие от идеи. Бонбони от
трахана от Ивайловград, крафт бира от Силистра, ръчни творения, бродерии, плетива и картички, ключодържатели
от рециклирана пластмаса, обиколник за бебешко легло са само част от вдъхновяващите проекти, които ще се
борят на финала в края на януари за безвъзмездно финансиране.

По думите на Явор Гочев, програмен директор и обучител от Център Ринкър, "Групата беше много силна и беше
удоволствие да се работи с тях. Oтново се получи един сплотен колектив, като отделните екипи вече си помагат за
различни части от техните проекти. Големият финал е на 26 януари 2023 г., когато участниците ще презентират
разработените бизнес планове пред жури и ще се борят за безвъзмездно финансиране. Общият награден фонд е
30 000 лева и е предоставен от Филип Морис България."

Като част от третия панел на "Забавно лято, грижовна есен" учители в начален курс бяха обучени в програмата "Учи
с любов", която акцентира върху това как се преподава ускорено ограмотяване за деца-билингви в 1 клас. За първи
път сугестопедичната програма "Учим с любов" беше приложена през цялата учебна година.

Програмата "Забавно лято, грижовна есен" се провежда в пет региона на България, където тютюнопроизводството
е традиционен поминък. Това са областите Благоевград, Кърджали, Силистра, Хасково и Шумен. Програмата се
осъществява от 2015 г. вече поредна година от Фондация "BCause: в помощ на благотворителността", съвместно с
"Народно читалище Бъдеще сега" и Българска болнична асоциация и се финансира от "Филип Морис България",
като част от програмите на компанията за социална ангажираност.

От старта на програмата "Забавно лято, грижовна есен" през 2015 г. тя обхваща 26 малки населени места в 11
общини от 5 тютюнопроизводителни региона. Над 3 250 деца между 7 и 14 г. и 117 учители се включиха в
Академиите. Проведени са повече от 9 000 медицински прегледа на възрастни хора, а над 300 екипа млади
предприемачи получиха обучение и подкрепа за своите бизнес идеи. Досега в програмата са инвестирани общо
около 1,3 милиона лева.

Adobre Express е онлайн и мобилно приложение за лесно създаване на графики, видеоклипове и други
маркетингови материали. Предварително изградените шаблони на софтуера позволяват разработването на
разнообразно съдържание, без да са необходими допълнителни познания в графичния дизайн.
Неправителствените организации могат да се възползват от новото предложение в сайта за дарения на
лицензирани софтуери за НПО, TechSoup България*. 

Основни опции

Заглавие: Adobe Express е вече достъпен на сайта за дарения TechSoup България
Дата: 21.12.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Шаблони за съдържание: Използвайте предварително създадените шаблони, за да създавате графики, истории и
умалени изображения за социалните медии, както и плакати, листовки, визитни картички, лого и други.
Хранилище със снимки и библиотека с шрифтове: Добавете снимки от хранилището към вашето съдържание с
достъп до безплатната колекция от снимки на Adobe Stock. Избирайте сред хилядите лицензирани шрифтове от
библиотеката на Adobe Fonts.
Инструменти за редактиране и публикуване: Добавяйте ефекти и дизайнерски елементи, премахвайте фонове от
снимки, преоразмерявайте елементи, за да отговарят на всякакъв размер и др. Публикувайте в платформи на
социалните медии или създавайте PDF файлове.
Брандиране: Качете логото на вашата марка, шрифтовете и цветовете и ги прилагайте към всеки дизайн.
Споделяйте шаблони, активи и идентичност на марката във вашия екип, така че съдържанието ви да стане
разпознаваемо.
Дарението осигурява едногодишно членство за плана на Adobe Express Premium за един потребител в сайта на
платформатa. Научете повече за продукта и как можете да получите достъп на следния линк.

*TechSoup България е уникална по своята същност платформа, която осигурява технологични дарения за
граждански организации, работещи в обществена полза, читалища и обществени библиотеки.
Платформата стартира своята дейност в страната през 2009 г. в резултат на партньорството между
базираната в Сан Франциско организация - TechSoup и българската Фондация "Работилница за граждански
инициативи" (ФРГИ). Платформата е ориентирана изцяло към граждански организации и нуждата им от
технологична подкрепа за значимата им работа в полза на обществото.
TechSoup България подкрепя гражданските организации като инвестира в административния им
капацитет, повишавайки качеството на работата и улеснявайки комуникациите им. 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

С решение от 15 ноември държавата прекрати напълно изхранването на бежанците. За неуместно и неадекватно
намират от Фондация "Три жени" спирането на хуманитарната програма. Те допълват, че много доброволци и
организации от цялата страна полагат безвъзмездни усилия по набиране на средства и снабдяване на бежанците
с храна, топли дрехи и одеяла.

На 7 декември, Фондация "Три жени" изпрати отворено писмо до Служебния кабинет да не прекратява помощта
към бежанците, казаха в предаването "Радиокафе" София Коен, Сибина Григорова, Кръстина Стефанова.

Голяма част от украинските бежанци още през лятото са напуснали България, обясни София Коен.

"Безспорно интеграционните усилия в нашата страна се провалиха. Не успяхме да осигурим такива условия и
програми, по които те да станат градивна част от нашето общество. В момента броя на хората бежанци от Украйна
у нас е много малък – не повече от 13 000. В държавните бази има не повече от 6 000 човека. Това са тези, за
които е било най-трудно да намерят алтернатива и са най-уязвимите групи сред бежанците – възрастни хора, с
увреждания и майки с деца, за които е трудно да намерят работа", каза София Коен.

По думите й, базите не са пригодени за зимни условия и трудно се отопляват.

"Тези хора нямат топли дрехи, там няма дори достатъчно одеяла, няма отоплителни тела. Другият проблем, който
възникна – с удължаването на програмата за помощ на бежанците, на 15 ноември беше поставено, че се
удължава помощта под формата на 15 лева на ден за настаняване на бежанците в държавните бази. Тя се дава
на хората, които управляват базата", уточни Коен.

По думите й, до 15 ноември отпусканите средства също са били по 15 лева на ден, но са включвали и изхранване.

Фондация "Три жени" са участвали на последното регулярно обсъждане в Министерски съвет по програмата за
хуманитарно подпомагане на разселените лица от Украйна, с предоставяне на временна закрила в Р България,
каза Кръстина Стефанова.

"Установи се и друг проблем, именно по какъв начин се случва процедурата по пристигането на бежанците в
България. При пристигането те трябва да бъдат настанени за някакво време, докато се установи степента им на
уязвимост. Този център преди е бил Сарафово, обаче в момента е сменен с Елхово. Елхово е абсолютно
неподходящо място, на което да се посрещнат майки с деца и възрастни хора", обясни Кръстина Стефанова.

Тя уточни, че пристигайки в България бежанците влизат през северната ни граница, а трябва да отидат в Елхово,
което се намира на юг, за което всеки сам трябва да намери решение.

Заглавие: От Фондация "Три жени" настояват да не се прекратява помощта към бежанците от Украйна
Дата: 16.12.2022 14:01
Медия: Българско национално радио
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"Там обикновено пристигат бежанци от Сирия – млади мъже. Тяхната група на уязвимост е по-различна от тази на
възрастни хора и майки с деца. Там условията са трудни – чешмите са разположени в един студен фургон, децата
масово са се разболели, тоалетните са с дупки, възрастните хора са падали. Имало е случай, в който за два дни
не е имало вода там", каза Кръстина Стефанова.

Тя добави, че в срок до 30 дни държавата трябва да пренасочи някъде хората оттам.

Моделът за грижата за бежанците, това моделът на държавата за грижата им към слабите хора, допълни
Сибина Григорова.

От Фондация "Три жени" вярват, че не само неправителствения сектор и гражданите трябва да се борят с
проблема, а служебното правителство на България е необходимо да преразгледа решенията си.

Нестле България дари над 500 000 лева за подкрепа на образователни институции, спортни федерации и клубове,
болници, общини и фондации, промотиращи здравословния и активен начин на живот.

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-та 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.

Повече за конкурса:

Конкурсът "Корпоративен дарител" е създаден от Български дарителски форум през 2006 год. Организацията
развива и насърчава дарителската култура в България, а чрез конкурса се отличават компаниите с инвестиции в
значими каузи, популяризират се добрите практики в корпоративното дарителство и се налагат високи стандарти
за корпоративна социална отговорност в страната. Конкурсът връчва награди в 6 категории. Част от тях са според
качествата на корпоративните програми в подкрепа на обществото, а останалите - според обема инвестиран
финансов, нефинансов ресурси и доброволен труд през предходната година.

Повече за социално отговорните проекти на Нестле България:

Инициативата "Живей активно", стартирала преди повече от 17 години, промотираща физическата активност и
балансираното хранене сред обществото е позната на 75% от българите.

10 години компанията подкрепя българските училища и детски градини чрез образователната програма "Нестле
за по-здрави деца", която е достигнала до над 450 образователни институции в България и над 50 хил. деца. Чрез
любопитни и динамични уроци, специално разработени за деца на възраст между 3 и 12 години за здравословно и
балансирано хранене, важността на водата, активно движение и устойчив начин на живот децата още от ранна
възраст се докосват и започват да трупат знания по тези важни за тях теми.

Заглавие: Нестле България с две награди от Български дарителски форум за Най-щедър дарител и дарител с
най-голям обем нефинансови дарения през 2021 г.
Дата: 16.12.2022 15:33
Медия: My PR
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Инициативата "Залесяваме активно" на Нестле България стартира през тази година. В рамките на 3 акции през
пролетния залесителен сезон и една през есенния служители на Нестле България и стотици доброволци засадиха
заедно над 10 0000 дъбови фиданки като част от глобалния ангажимент на Групата да засади 200 000 000
дръвчета до 2030 г. в районите, от които набавя суровини.

Единствената гореща линия в България за съвети и защита на децата в интернет, ще прекъсне от януари 2023
година

Центърът за безопасен интернет, работещ в подкрепа на сигурността на децата онлайн, е пред затваряне. За
своето 16-годишно съществуване Горещата линия на Центъра е получила 63 228 сигнала свързани с незаконни и
вредни действия срещу деца и младежи онлайн. Те са били разрешени благодарение на намесата на Центъра и
партньорските му организации, както и органите на реда.

Липсата на съфинансиране и устойчива държавна политика за подкрепа на работата на организацията – част от
цялата глобална екосистема за защита на децата в интернет, налагат тя да преустанови дейността си в края на
годината.

До момента, другата услуга на Центъра за безопасен интернет – Консултативната линия за онлайн безопасност
124 123, е консултирала и помогнала за преодоляването на 4483 случая, свързани с онлайн тормоз, кражба на
профили, заплахи, изнудване и онлайн сексуална злоупотреба с деца, публични обиди и унижаване на личността
на децата, както и злоупотреба с голи снимки. Статистиката на Центъра сочи, особено след COVID-19 пандемията,
че сигналите за сексуална онлайн експлоатация са все по-често срещани във възрастта 12-18 г., а възрастовата
граница за онлайн тормоз е паднала до 7 г. Това показва, че все по-малки деца са в мрежата и стават жертви в
различни онлайн ситуации, затова е от съществено значение техните родители и учители да са добре
информирани и подготвени как да реагират на рисковете, които крие онлайн пространството, особено социалните
мрежи.

"Младите хора имат нужда от специфична подкрепа, попадайки в критична ситуация онлайн, както и някой, с
когото да споделят притесненията си. Да разберат, че не са сами и има начини тези проблеми да бъдат решени.
Центърът поддържа не само Гореща линия, на която получаваме ежедневно десетки сигнали, но и Консултативна
линия с кратък номер 124 123, която оказва съдействие, психологическа и емоционална подкрепа. С нашите
услуги ние подкрепяме и родителите и учителите на децата, за да могат те да са достатъчно информирани за
заплахите, които дебнат онлайн и да имат нужните инструменти, с които да защитят децата си преди те да
пострадат. Ето затова очакваме спешна и адекватна подкрепа от страна на държавата, по линия на политики и
финансиране, така че сигурността на децата онлайн да бъде гарантиране", каза Антоанета Василева, координатор
на Консултативната линия.

Центърът за безопасен интернет може да помогне на децата в случаи на онлайн тормоз, на откраднати профили,
злоупотреба с лични данни и разпространяване на голи снимки. Центърът е доверен партньор на Facebook,
Instagram, TikTok, Google и YouTube и като такъв може да свали страница, профил, група в която се
разпространяват голи снимки, неподходящо съдържание или се осъществява онлайн тормоз.

От 2005 г. до момента Центърът е инициирал редица кампании, с които да информира децата и цялото общество
за неетичните онлайн практики и да помогне на жертвите на онлайн тормоз. Организацията провежда и
множеството разнообразни и полезни обучения по темата. До момента през различните семинари и обучения са
преминали повече от 30 000 деца и тийнейджъри, над 15 000 учители и 12 000 родители.

В рамките на организацията е изграден и Младежки панел, в който участие взимат младежи между 14 и 19 г. Те
имат имат важна роля във всички инициативи на Центъра, развиват своите дигитално-медийни умения и обучават
своите връстници по темите за онлайн сигурността.

Повече информация за Център за безопасен интернет:

Българският Център за безопасен интернет действа от 2005 г. с частичната финансова подкрепа на европейските
програми "Безопасен интернет" и от 2014 г. – "По-добър интернет за децата". Дейностите на Центъра се
осъществяват от Асоциация "Родители" и фондация "Приложни изследвания и комуникации".

Основните дейности на Центъра включват обработване на сигнали за онлайн престъпления срещу деца като за
детска порнография, изнудване и онлайн сексуална експлоатация на деца, постъпващи на Горещата линия';
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консултиране по телефон с кратък номер 124 123 и по чат-модул на www.safenet.bg на деца, непълнолетни,
родители и учители при инциденти на деца в интернет; разработване и провеждане на различни обучения на деца,
младежи, родители, учители и други професионалисти; разработване на различни материали, целящи да повишат
информираността на обществото за рисковете за деца при ползване на интернет, социални мрежи и мобилни
устройства, както и начините за превенция и търсене на помощ.

Центърът е член на европейската мрежа от 35 центъра за безопасен интернет Insafe, както и на Международната
асоциация на интернет горещи линии INHOPE, която обединява 42 държави.

На 15 декември в столичната младежка иновационна лаборатория SofiaLab се проведоха ежегодните Награди за
отговорни работодатели на бежанци и мигранти. Партньори в събитието бяха Столична община, Асоциация за
развитие на София, Каритас София, Върховен Комисариат за Бежанците на ООН и Фондация "За доброто".
Наградите събраха на едно място представители на бизнеса, неправителствения сектор и институциите за вечер
на признателност към работодатели с принос към интеграцията, наемането и подпомагането на бежанци и
мигранти. Водещ на събитието беше Севдалина Войнова, програмен директор на Асоциация за развитие на
София. Светлана Ломева, изпълнителен директор на организацията, връчи първите два приза – на Henkel
България и "Овергаз". Двете компании бяха отличени заради значителни дарения за интеграцията на бежанци.
"В тези трудни времена е важно да помагаме, радваме се на партньорството с НПО и възможността да работим с
тях," заяви Десислава Илиева от Хенкел, а Владислава Шаламанова от Овергаз допълни: "Тази награда ни дава
увереност и енергия да работим съвместно, тогава се получават нещата."
Ива Парцалева, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН, връчи призове на други две
заслужили компании – Терастоун и Lidl България за тяхната активна работа с бежанци, включваща наемането и
обучението на множество мигранти, както и предоставянето на помощ за тяхното настаняване в България.
"Благодаря за наградата, благодаря за партньорството с неправителствените организации, че подкрепят
отговорните работодатели. Искаме да интегрираме бежанците и от началото предлагаме обучение, подкрепа с
наем на жилище, по целия път в работата им. Оставаме отворени за сътрудничество и в бъдеще," каза Рая
Цветкова от Лидл България.
Цветомир Думанов, директор на Каритас София, имаше приятната задача да връчи призове за работодатели на
цели три компании – Самекс, Франсизкуп и Самент Инженеринг. Компаниите са отличени заради техния траен
ангажимент в работата с бежанци и мигранти, за програмите им за развитие на таланти и възможност за първа
работа на непридружени младежи. "Радваме се много на сътрудничеството, което установихме. Очакваме
догодина да надградим това партньорство, учим се от всички вас," сподели Светослав Стойчев, регионален
мениджър на фирмата, която оперира ресторантите на KFC и NORDSEE в България.
Мария Михайлова от фондация "За доброто" също връчи три приза за заслужили работодатели – наградите
отидоха при Бългериън бургер, "Берьозка" и АБС Фарма за продължаващите им усилия за осигуряване на
достойно заплащане и добра среда на граждани на трети страни със статут на бежанци и мигранти. По думите на
Наталия Мантя от "Берьозка", "Бихме искали в нашия екип всички да се чувстват добре заедно, да се разбираме."
Наградите отбелязаха и началото на цялостна мрежа от частни компании, институции и неправителствени
организации, чиято основна цел ще е интеграцията и подпомагането на бежанци и мигранти чрез пазара на труда
в страната.
Наградите са и част от дейността на Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани, което се създаде
и заработи от октомври миналата година с общите усилия на СО, АРС, БЧК, с подкрепата на Пазари Възраждане и
ВКБООН, съфинансирано от ЕС чрез Фонд Убежище, миграция и интеграция по проект Свързване. 

Горнооряховският младежки парламент организира среща, на която представи Националната мрежа за децата и
нейната дарителска кампания. Младежите поканиха на "кафе с кауза" представители на бизнеса, местната власт и
хора с влияние в обществото, които биха могли да увлекат други да станат дарители. Домакин на срещата беше
хотел "Перла", а сред гостите беше и кметът инж. Добромир Добрев.

Идеята е да се разпространи информация за работата на Националната мрежа, да се подтикнат хората да
участват в нейните каузи и да станат дарители. С наближаване на коледните и новогодишни празници много хора
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се стремят да помогнат на всички около себе си да имат едни прекрасни и весели празнични дни. Точно в тези дни
се правят и най-много дарителски жестове. Бихме искали да обърнем внимание на повече хора към работата на
Националната мрежа за децата и какво прави тя, за да можем да живеем в едно по-добро бъдеще. Искаме да
подканим приятели, партньори, близки и роднини да застанат зад каузите на мрежата и да станат дарители.
Затова и организирахме нашето "кафе с кауза", обясняват младите хора от Горнооряховския младежки парламент.

Има поне 5 причини да даряваш 5 лв. месечно на Национална мрежа за децата. 5 причини защо с всички трябва
да се борим за децата на България, обясняват младите хора.

– 400 000 деца в България живеят в риск от бедност. Едно от три деца няма подходящи за сезона обувки (няма
обувки за дъжда и студеното време), не може да спортува, няма книги и учебници;

– България е с най-високи нива на детска смъртност в ЕС;
– България е единствената страна в ЕС без Национална детска болница;
– 46% от 15-годишните ученици са функционално неграмотни;
– 1400 деца всяка година стават жертва на престъпления.

Национална мрежа за децата е обединение на 140 организации и граждани, които работят в полза на децата.
Нашите над 10 хиляди специалисти помагат на повече от 140 хиляди деца и над 76 хиляди семейства годишно.

Дарението се извършва, чрез сайта на НМД https://nmd.bg/dari/ с iCard. Има възможности за даряване чрез SMS
или банкова сметка.

Срещата в хотел "Перла" се превърна и в дискусия за младежките дейности в Горна Оряховица. Младежкият
парламент работим активно работи с Общината по проект за изграждане на Младежки център, който да събере
под един покрив всички младежки активности и да даде възможност за създаване на нови дейности от младежи и
насочени към младежи. Проектът трябва да бъде внесен до края на годината, като Горнооряховска община ще се
състезава с още 23 общини потенциални бенефициенти. От тях ще бъдат избрани 10. Ако бъде одобрена,
Общината ще преустрои административната част на бившето СУПЦ в Младежки център, като се очаква дейността
му да започне през 2024 г.

Традиционната благотворителна Коледна кампания на "Делфините" във Варна вече е започнал, научи Moreto.net
Инициативата се провежда за 16-ти пореден път.
По традиция всяка година доброволци на "Делфините" правят и след това продават ръчно изработени коледни
картички. Всяка година събраните средства отиват за различна кауза и така вече 16 години подред. 
Хора от цялата страна дори и извън нея се включват в тази инициатива, като изпращат картички. 
Тази година каузата, която са решили да подкрепят е "Вълшебната стая" - проект на Център за настаняване от
семеен тип във Варна. Осемте къщички в центъра предоставят стабилна среда за пълноценно развитие на деца,
лишени от семейна среда. Две от тези къщички са пригодени за деца с увреждания и дарението тази година ще е
насочено именно към тях. 
Вълшебната стая е стая, в която чрез музика, цветове, развитие на фината моторика, децата се успокояват и се
лекуват. 
Делфините не за пръв път помагат на Центъра за настаняване от семеен тип. В коледната им кампания издание
2019 те успяха да съберат 38 хиляди лева. С тях бяха закупени рехабилитационни уреди и създадоха детски
площадки. 
Всеки може да подкрепи каузата на "Делфините" като направи или закупи картичка.
До 23 декември в часовия диапазон 11:30-19:00 Коледните базари на "Делфините" може да откриете в Parkmart
(кв. Почивка), МЕТРО, Delta Planet Mall, Магазин Макао (кв. Виница и до пожарната), Mr. Bricolage, както и в Grand
Mall. 

Коледен благотворителен базар, организиран съвместно от БЧК-Панагюрище и "Асарел-Медет" АД, се проведе на
1 декември в зала "Арена Асарел"! От него за няколко часа са събрани 6127 лв., с които БЧК ще помогне на
нуждаещи се деца и възрастни хора от Панагюрище! От "Асарел-Медет" АД отправиха благодарност на хората,
които са предоставили ръчно изработени коледни сувенири и вкуснотии за продажба на базара. Сред тях са
Мариела Джиджинкова, Ирина Младенова, Аделина Хамбарска, сем. Малина и Евгени Цоневски, сем. Лушка и
Влад Калайджиеви, Анелия Палашева, Галя Руйнекова, Веселина Колева, сем. Петя и Невен Настеви, Катя
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Ангелова, Катя Добрева, екипа на Пречиствателни станции, дирекция "Човешки ресурси"… ИЗТОЧНИК Фейсбук
страницата на "Асарел-Медет" АД 

На 15 декември в столичната младежка иновационна лаборатория SofiaLab се проведоха ежегодните Награди за
отговорни работодатели на бежанци и мигранти. Партньори в събитието бяха Столична община, Асоциация за
развитие на София, Каритас София, Върховен Комисариат за Бежанците на ООН и Фондация "За доброто".

Наградите събраха на едно място представители на бизнеса, неправителствения сектор и институциите за вечер
на признателност към работодатели с принос към интеграцията, наемането и подпомагането на бежанци и
мигранти. Водещ на събитието беше Севдалина Войнова, програмен директор на Асоциация за развитие на
София. Светлана Ломева, изпълнителен директор на организацията, връчи първите два приза – на Henkel
България и "Овергаз". Двете компании бяха отличени заради значителни дарения за интеграцията на бежанци.

"В тези трудни времена е важно да помагаме, радваме се на партньорството с НПО и възможността да работим с
тях," заяви Десислава Илиева от Хенкел, а Владислава Шаламанова от Овергаз допълни: "Тази награда ни дава
увереност и енергия да работим съвместно, тогава се получават нещата."

Ива Парцалева, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН, връчи призове на други две
заслужили компании – Терастоун и Lidl България за тяхната активна работа с бежанци, включваща наемането и
обучението на множество мигранти, както и предоставянето на помощ за тяхното настаняване в България.
"Благодаря за наградата, благодаря за партньорството с неправителствените организации, че подкрепят
отговорните работодатели. Искаме да интегрираме бежанците и от началото предлагаме обучение, подкрепа с
наем на жилище, по целия път в работата им. Оставаме отворени за сътрудничество и в бъдеще," каза Рая
Цветкова от Лидл България.

Цветомир Думанов, директор на Каритас София, имаше приятната задача да връчи призове за работодатели на
цели три компании – Самекс, Франсизкуп и Самент Инженеринг. Компаниите са отличени заради техния траен
ангажимент в работата с бежанци и мигранти, за програмите им за развитие на таланти и възможност за първа
работа на непридружени младежи. "Радваме се много на сътрудничеството, което установихме. Очакваме
догодина да надградим това партньорство, учим се от всички вас," сподели Светослав Стойчев, регионален
мениджър на фирмата, която оперира ресторантите на KFC и NORDSEE в България.

Мария Михайлова от фондация "За доброто" също връчи три приза за заслужили работодатели – наградите
отидоха при Бългериън бургер, "Берьозка" и АБС Фарма за продължаващите им усилия за осигуряване на
достойно заплащане и добра среда на граждани на трети страни със статут на бежанци и мигранти. По думите на
Наталия Мантя от "Берьозка", "Бихме искали в нашия екип всички да се чувстват добре заедно, да се разбираме."

Наградите отбелязаха и началото на цялостна мрежа от частни компании, институции и неправителствени
организации, чиято основна цел ще е интеграцията и подпомагането на бежанци и мигранти чрез пазара на труда
в страната.

Наградите са и част от дейността на Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани, което се създаде
и заработи от октомври миналата година с общите усилия на СО, АРС, БЧК, с подкрепата на Пазари Възраждане и
ВКБООН, съфинансирано от ЕС чрез Фонд Убежище, миграция и интеграция по проект Свързване.

Вижте всички от Actualno.com

Още от ИКОНОМИКА:

Как се грижи държавата за украинските бежанци у нас? Защо Фондация "Три жени" написа отворено писмо до
служебния кабинет на Република България? Чу ли някоя от институциите апела им, коментира в "Мрежата" по
програма "Христо Ботев" Десислава Олованова от фондация "Три жени".

"Нещата с бежанците от Украйна са много оплетени, сложни и е трудно да се ориентира човек в тях, не на
последно място, защото са напълно сюрреалистични. Те бягат от градовете си, които са сринати до мазетата.
Хората, които бягат от войната, нямат шанс да оцелеят там, защото например трудно биха се преместили в

Заглавие: Връчиха отличия за работодатели с принос към интеграцията на бежанци и мигранти
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бомбоубежище при сигнализация за атака, защото са инвалиди, или как една майка с пет деца бяга към
бомбоубежище. Всички избягали от войната в Украйна са хора, които се нуждаят от помощ и тяхното оцеляване е
поставено под огромен въпрос, в случай че останат в Украйна. Съответно, тези хора идват тук, за да търсят
закрила и България е единствената държава, която се отнася с безпрецедентна жестокост към тези хора.

Нямам обяснение защо се случва това – защо от един народ, който е състрадателен, ние се превърнахме в най-
жестоките хора в света в момента.

Защото правителствата се смениха от началото на войната и всяко от тях седи в различен спектър на
политическите окраски, те са диаметрално противоположни, но въпреки това свършиха едно и също – отнесоха се
национално безотговорно към тези хора.

Това, което правителствата правят срещу украинските бежанци, е бумеранг спрямо обществото ни. Те
възпитават нашето общество да бъде апатично. Хората виждат, че правителството направо изтезава тези
бежанци, значи те заслужават да бъдат изтезавани. Значи и ние също няма да им помагаме. Това възпитава
правителството в момента.

Една от причините ние да помагаме на украинските бежанци е, защото се опитваме да покажем на властимащите,
че така не може. Отношението на правителството в момента към инвалиди, възрастни хора, многодетни майки,
които са дошли да търсят помощ у нас с пари на ЕС, който ги е платила Европа на българската държава, за да се
грижи за тези бежанци, отношението на нашата държава към тези хора е същото каквото е и към нашите
инвалиди, възрастни хора и многодетни майки. Това, което прави нашето правителство, е геноцид – към
собствения си народ, който се пренася като геноцид към някакви хора, които търсят убежище тук. Тия хора ще
избягат. Само че нашите майки и родители са тук и ще продължат да бъдат жертва на същите тези правителства
за в бъдеще. А къде са парите от ЕС за бежанците, е най-дълбоко пазената държавна тайна у нас."

Една дума – изхранване

"Отвореното ни писмо беше отчаян ход, защото на 15 ноември тази година служебното правителство промени
една дума в разпоредбата си за бежанците. Преди то изплащаше определени средства на местата за
настаняване на бежанците – държавни бази и хотели. И тези бази и хотели се радват на тези пари, защото е зима
и хотелите по морето не са в активен сезон. Съответно, това, че украинци живеят там и ние ги храним с пари на ЕС,
би трябвало да е печеливша ситуация за всички. Само че, незнайно защо, това правителство премахна думата
"изхранване". Тоест, правителството пак дава същите пари на хотелите и базите, но те вече не са длъжни да
изхранват срещу тези пари бежанците, които са настанени при тях. Те си ги държат, но не ги хранят. Тези, които не
избягаха от България, са възрастни гора или хора с увреждания, инвалиди, или многодетни майки.

В една от базите, която се намира в Пничище, те са на 15 километра от първото населено място – на 15
километра е първата табела за населено място, а от нея има още 2 километра до магазина. Тези инвалиди и
възрастни хора трябва да слизат по заледени пътища 15 километра пеша и после да се качват 15 километра
нагоре, за да си купят нещо от магазина. Спирайки изхранването им, те буквално остават без храна. Нямат достъп
до храна. Нямат!

Ако не са доброволческите организации, които им пращаме храна горе. Правим го вече няколко месеца,
изпращаме им и микробуси, с помощта на хората от Дупница, които искат пари само за бензина. И гражданите в
Дупница, и кметът им са страхотни хора, за разлика от кмета на Пловдив."

Костадинов в НС и Кметът на Пловдив

"Костадинов е последователен в своите политики. Всички ние знаем, че той е просто един инструмент, чрез него
говорят руското КГБ и руските служби, които се опитват всячески да дестабилизират България. Той е
последният им напън да задържат своето влияние в България. Това пагубно влияние за съжаление ни коства
всичките нещастия на държавата през последните 30 години, а и преди това. Той е ясен – той е усилвател,
инструмент. Такива хора обществото трябва да ги отхвърля и да ги наказва морално. Ако той влезе в един
ресторант, там не трябва да го обслужват, и магазин – също. Такива хора са продажници и трябва да бъдат
отхвърлени.

За съжаление "дълбоката държава" в момента е пропита от руско влияние и голяма битка, която се случва в
момента и заради която ние вече две годни нямаме правителство, е защото силите се бият на живот и смърт.

Що се отнася до пловдивския кмет, той явно е много компромисен човек като морал, такива хора не трябва по
никакъв начин да стигат до високи държавни постове. Това е много важно да го имаме предвид при следващите
местни избори. Обществото по никакъв начин не трябва да остава равнодушно към такива хора. Гражданското
общество е доказало, че може да прави чудеса, така че това е пътят. Дотам сме стигнали."

Защо българските медии не разказват тези истории и какво трябва да се направи от тук нататък – чуйте в
разговора с Десислава Олованова в звуковия файл.

Снимка – ЕПА/БГНЕС



За смисъла от даряването

Black Friday отмина и сега идва ред на изчисленията за това колко пари са изхарчени в световен мащаб за
купуване на стоки и услуги, от които невинаги се нуждаем. И докато чакаме равносметката, можем да споделим
резултатите на една друга инициатива, символ на противопоставянето на прекаленото консуматорство – Giving
Friday.

Глобалното течение в подкрепа на дарителството, а не на разхищението, е традиционен начин за много компании
да изразят подкрепата си за конкретна кауза или идея по устойчив и конструктивен начин. Следвайки този пример,
верига дрогерии dm създават инициатива под надслов #givingisthenewblack още през 2019 г, като за трета поредна
година фокусът им е насочен към звено "Майка и бебе" на SOS Детски селища.

Резултатът е повече от впечатляващ — 22 000 лева или 3% от дневния оборот, реализиран във физическите
магазини и онлайн на 25 ноември, е събраната от dm сума с подкрепата на всички техни клиенти. Тя ще бъде
дарена на звено "Майка и бебе" в гр.Габрово, което предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни
жени и майки в риск да изоставят децата си. Звеното насърчава родителската привързаност, подпомага младите
майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа. Общата цел на програмата е да
предотврати изоставяне и настаняване в институция на деца от 0 до 3 години и да ги предпази от ситуации,
застрашаващи сигурността, здравето и развитието им в периода, в който майките им са настанени в звеното.

На 14.12 бе предаден и чекът с дарението от Giving Friday 2022 на SOS Детски селища.

За dm това е поредна кампания в подкрепа на SOS Детски селища и българските деца. В края на януари 2020
беше завършена социалната кампания "Дари любов с babylove", в която в рамките на пет месеца при всяка
покупка на пелени, гащички и протектори за матрак от dm марката babylove, 30 стотинки от сумата бяха дарявани
на SOS Детски селища. Дарението на стойност 10 000 лв. бе насочено изцяло в полза на звено "Майка и бебе" в
Габрово..

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която
предоставя директна грижа за деца в риск. В продължение на почти 30 години Сдружение SOS Детски селища
България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска
грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и
подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

Създадено за dm 

Това са първите стипендианти по съвместната програма на компанията и университета

Транспортно-логистичната компания Дискордиа отличи четирима студенти от УНСС със стипендия в размер на
2000 лева за всеки. Избраните стипендианти са от катедрите "Икономика на транспорта и енергетиката" и
"Логистика и вериги на доставките", и са първите наградени по стартиралата наскоро съвместна стипендиантска
програма на компанията и университета, целяща да осигури на обучаващите се по-добра практическа подготовка и
възможности за растеж.

Изборът на отличените студенти бе направен на базата на следните критерии: завършен минимум първи курс,
балообразуване от среден успех за последните 2 семестъра, есе и събеседване с представител от Дискордиа.
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 на компанията, които тя ще организира и проведе 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. Като
лидер в транспортно-логистичния сектор, ние 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. Очакваме ги скоро при
нас за практически стаж, а защо не и да се присъединят към екипа ни за постоянно", сподели Жан Вайтилингам,
директор "Човешки ресурси" в Дискордиа при награждаването на стипендиантите.
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На официалната церемонията присъства и част от Ръководството на УНСС – проф. д-р Христина Николова,
ръководител катедра "Икономика на транспорта и енергетиката", доц. д-р Борислав Арнаудов, научен секретар на
същата катедра, и проф. Мирослава Раковска – ръководител катедра "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 катедра "Бизнес логистика".

Миналия месец Дискордиа 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. В рамките на проекта, освен че Дискордиа ще предоставя стипендии в размер на 2000 лева на
изявени студенти от специалностите "Икономика на транспорта и енергетиката" и "Логистика и вериги на
доставките", транспортно-логистичната компания ще включи възпитаници на УНСС в своите стажантски програми,
по време на които студентите ще получат познания и практическа подготовка в транспортния и логистичния сектор
от ментори с доказан професионален опит и постижения.

За обогатяването на знанията на младите таланти Дискордиа ще се погрижи с лекции, водени от мениджмънта на
компанията, организиране на конференции , консултации и други събития с подкрепата на преподаватели и
представители на УНСС. Компанията планира от следващата година да разшири спектъра от кандидати за
стипендиантските програми и да даде възможност на всички студенти от УНСС да се състезават за допълнително
финансиране.

Сключването на партньорство с УНСС е само една от ключовите инициативи на Дискордиа през тази година, в
която компанията празнува своя 30 юбилей – 30 успешни години на пазара. Основана през 1992 г. във Варна със
само 2 автомобила, компанията днес е пример за устойчив бизнес модел, лидерство и визионерство в сектора.
Ръстът в приходите ѝ за 2021 г. надвишава впечатляващите 50%. Успехите, които компанията показва по думи на г-
н Христов, изпълнителен директор на Дискордиа, се дължат на инвестициите в иновация, оптимизация и
развитието на талантливи служители.

EVN България беше отличена с награда "Най-добра доброволческа програма" в годишния конкурс "Корпоративен
дарител" на Български дарителски форум. Церемонията по награждаване се състоя на 15 декември 2022 г. в
Президентството на Република България.

Наградата в категория "Най-добра доброволческа програма" отличава усилията на компаниите, които създават
разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд.

EVN България беше отличена за своята програма "EVN за България". Тя насърчава инициативи в полза на
обществото и природата в Югоизточна България. Програмата е посветена на всички нуждаещи се лица или
социални групи, неправителствени организации, сдружения с общественополезна дейност, домове за деца и
възрастни и др.

Призът и почетна грамота бяха връчени от ученици от СУ "Васил Левски" гр. Карлово, които са били доброволци в
наводнените карловски села, на Калина Трифонова, зам.-председател на Съвета на директорите на EVN
България.

Наградата "Най-добра доброволческа програма" обхваща "ЕVN за България" за 2021 г., когато 360 сътрудници на
EVN реализираха 42 доброволчески акции, в които вложиха над 3660 човекочаса доброволчески труд. Така бяха
подпомогнати центрове за настаняване от семеен тип за деца, домове за възрастни хора, центрове за деца с
увреждания, детски градини, училища, бежански център, читалища, театър, музеи и др.

Дейностите обхванаха облагородяване на обществени места (площадки, туристически пътеки), полагане на
експертен труд за подмяна на вътрешни електроинсталации на читалища, храмове, специализирани заведения;
акции, свързани с опазване на околната среда (засаждане на дървета, почистване) и др.

Програмата "EVN за България" стартира през 2015 г. като част от корпоративната и социална отговорност на
компанията, с акцент постигането на максимален обществен и екологичен ефект. EVN за България се
осъществява в два формата, които се редуват през година.

Първият са доброволчески инициативи на сътрудници от EVN. Те предлагат сами каузи за подкрепа с доброволен

Заглавие: EVN България с награда за Най-добра доброволческа програма Компанията беше отличена в конкурс
"Корпоративен дарител" на Български дарителски форум
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труд, участват активно в планирането и реализирането на доброволческите инициативи. Всяка предложена акция
се оценява предварително по обявени критерии като се предоставя ресурс и техническа подкрепа за нейната
реализация. Вторият формат на програмата е финансиране на външни проекти в областите енергийна
ефективност и образование.
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доброволчески акции, в които 1468 сътрудници са положили над 12530 часа

доброволен труд. Външните издания на EVN за България е подкрепила общо шест

външни проекта, избрани измежду повече от 90 кандидатури.

За шеста поредна година добротворци от столицата, обединени от каузата "Запази доброто",
организираха благотворителна кампания в подкрепа на възрастни хора в неравностойно положение и на
деца и лица с увреждания, лишени от родителска грижа. Доброто дело бе по случай наближаващите Коледни
празници.

"Целта на "Запази доброто" е да зарадваме хората, на които помагаме, да видим щастието в очите им", заяви за
MediaNews организаторът на кампанията – Илияна Мирчева.

Инициативата се осъществи на 17-ти декември в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ)
в Мездра, където добротворците зарадваха потребителите с подаръци, осигурени от хора с добри сърца.

"Децата бяха написали писма до дядо Коледа, в които бяха описали своите желания. Ние популяризирахме
техните желания и сърцати хора осигуриха всичко това", каза още Мирчева.

Адресът, на който се изпращаха даренията, бе посочен в страницата на кампанията. Изискването беше
подаръците да бъдат нови и надписани поименно.

Добротворците имаха още една кауза - подпомагане на хора в нужда. Те зарадваха възрастните хора в няколко
села от община Мездра с хранителни продукти.

/КРОСС/ EVN България беше отличена с награда "Най-добра доброволческа програма" в годишния конкурс
"Корпоративен дарител" на Български дарителски форум. Церемонията по награждаване се състоя на 15
декември 2022 г. в Президентството на Република България.

Наградата в категория "Най-добра доброволческа програма" отличава усилията на компаниите, които създават
разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд.

EVN България беше отличена за своята програма "EVN за България". Тя насърчава инициативи в полза на
обществото и природата в Югоизточна България. Програмата е посветена на всички нуждаещи се лица или
социални групи, неправителствени организации, сдружения с общественополезна дейност, домове за деца и
възрастни и др.

Призът и почетна грамота бяха връчени от ученици от СУ "Васил Левски" гр. Карлово, които са били доброволци в
наводнените карловски села, на Калина Трифонова, зам.-председател на Съвета на директорите на EVN
България.

Наградата "Най-добра доброволческа програма" обхваща "ЕVN за България" за 2021 г., когато 360 сътрудници на
EVN реализираха 42 доброволчески акции, в които вложиха над 3660 човекочаса доброволчески труд. Така бяха
подпомогнати центрове за настаняване от семеен тип за деца, домове за възрастни хора, центрове за деца с
увреждания, детски градини, училища, бежански център, читалища, театър, музеи и др.

Дейностите обхванаха облагородяване на обществени места (площадки, туристически пътеки), полагане на
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експертен труд за подмяна на вътрешни електроинсталации на читалища, храмове, специализирани заведения;
акции, свързани с опазване на околната среда (засаждане на дървета, почистване) и др.

EVN България беше отличена с награда "Най-добра доброволческа програма" в годишния конкурс "Корпоративен
дарител" на Български дарителски форум. Церемонията по награждаване се състоя на 15 декември 2022 г. в
Президентството на Република България.

Наградата в категория "Най-добра доброволческа програма" отличава усилията на компаниите, които създават
разнообразни възможности за своите служители да допринасят за значима кауза чрез доброволен труд.

EVN България беше отличена за своята програма "EVN за България". Тя насърчава инициативи в полза на
обществото и природата в Югоизточна България. Програмата е посветена на всички нуждаещи се лица или
социални групи, неправителствени организации, сдружения с общественополезна дейност, домове за деца и
възрастни и др.

Призът и почетна грамота бяха връчени от ученици от СУ "Васил Левски" гр. Карлово, които са били доброволци в
наводнените карловски села, на Калина Трифонова, зам.-председател на Съвета на директорите на EVN
България.

Наградата "Най-добра доброволческа програма" обхваща "ЕVN за България" за 2021 г., когато 360 сътрудници на
EVN реализираха 42 доброволчески акции, в които вложиха над 3660 човекочаса доброволчески труд. Така бяха
подпомогнати центрове за настаняване от семеен тип за деца, домове за възрастни хора, центрове за деца с
увреждания, детски градини, училища, бежански център, читалища, театър, музеи и др.

Дейностите обхванаха облагородяване на обществени места (площадки, туристически пътеки), полагане на
експертен труд за подмяна на вътрешни електроинсталации на читалища, храмове, специализирани заведения;
акции, свързани с опазване на околната среда (засаждане на дървета, почистване) и др.

Програмата "EVN за България" стартира през 2015 г. като част от корпоративната и социална отговорност на
компанията, с акцент постигането на максимален обществен и екологичен ефект. EVN за България се
осъществява в два формата, които се редуват през година.

Първият са доброволчески инициативи на сътрудници от EVN. Те предлагат сами каузи за подкрепа с доброволен
труд, участват активно в планирането и реализирането на доброволческите инициативи. Всяка предложена акция
се оценява предварително по обявени критерии като се предоставя ресурс и техническа подкрепа за нейната
реализация. Вторият формат на програмата е финансиране на външни проекти в областите енергийна
ефективност и образование.
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доброволчески акции, в които 1468 сътрудници са положили над 12530 часа

доброволен труд. Външните издания на EVN за България е подкрепила общо шест

външни проекта, избрани измежду повече от 90 кандидатури.

Информация за програмата "EVN за България" е налична на https://evn.bg/Home/Responsibility/EvnForBulgaria.aspx

Престижният конкурс "Корпоративен дарител" на Български дарителски форум (БДФ) отличава компаниите,
допринесли значително за позитивна обществена промяна чрез ефективни, устойчиви и прозрачни програми и
инициативи. За обработката, проверката и оценката на кандидатурите БДФ използва методологията на
европейския конкурс "Най-голям корпоративен дарител", разработена в рамките на проект CEENERGI и
прилагана от дарителски форуми в Централна и Източна Европа. Със своята номинация EVN България впечатли
независимо жури от осем професионалисти в различни сфери.
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По Коледа хората стават по-добри. Светлите празници някак ги вдъхновяват и повечето се обръщат към
благотворителност, подкрепа на различни каузи и пазаруване на подаръци в помощ на някоя инициатива. 
Подобни идеи има много – от базари в различни градове до онлайн страници и магазини. От ръчни изделия,
създадени от майки на деца с увреждания, до продукти в полза на бездомни животни. Изобилието е голямо, а по
темата разговарят Красимира Хаджииванова от Фондация "Майко Мила" и "Оле Мале" и Александър Куманов
от Фондация "Четиридесет и две". 
Фондацията и медията "Майко Мила" са насочени към родители на деца с увреждания и към жени от уязвими
общности, които нямат редовна работа и вместо това изработват крафт изделия и ги продават през платформите
на организацията. Съществуват от седем години, а социалното предприятие "Оле Мале" – от шест. През 2018-а
екипът става победител в конкурса "Промяната" на NOVA, където преминават различни обучения. 
"Промяната" ни намести, даде ни идеи. Нещата, които научихме там, ни помогнаха да преминем през всички
етапи на смяна на помещения, да сме проактивни, да търсим партньори, да разширяваме дейността си
устойчиво. В крайна сметка община Лозенец ни даде половината от една къща, която бе прекрасна, но в
много тежко състояние. Успяхме да намерим средства, с които да я "вдигнем на крака", с помощта на
партньори. Вече имаме и студио, тъй като спечелихме общински проект, който ни позволи да си купим
техника и да правим подкастовете и влоговете си. В момента стратегията ни е "Оле Мале" да се развива
най-вече през онлайн магазина и да разширим дейността си с включване на повече групи от уязвими
общности", коментира Красимира. 
Едно социално предприятие трябва първо да е регистрирано и да отговаря на определен набор от изисквания. В
най-общия смисъл, това е търговска дейност, която решава социален проблем. За да може едно социално
предприятие да е стабилно и да надгражда решението на проблема, то трябва да е и финансово устойчиво. 
Екипът се състои от трима човека, плюс доброволци. Много често доброволците са от компании, които са им
дългосрочни партньори, но фондацията винаги е в търсене и на още, особено по време на коледните празници.
Броят на майките, изработващи и продаващи продуктите си в "Оле Мале", варира, по Коледа те са между 30 и 40.
Работи се и с ромската общност в Стара Загора. Партньорските организации на фондацията са Национална
мрежа за децата, Асоциацията на българските застрахователи, много фирми и юридически лица. 
Освен предприятието, "Майко Мила" прави и шоуто One night stand с кауза в НДК. Тази година то подкрепя
украинските бежанци.
"Най-трудно е да обясним каузата. Човек трябва да има някаква лична харизма при говоренето с хора, при
провеждането на информация към другия човек. При нас много отчетливо винаги са говорили искреността и
чувството за хумор. Важно е никога да не се правиш на нещо, което не си. Най-добрият съветник си си ти.
Личният мотив и елемент си личат. Ако говориш за каузата само като презентатор, няма да има нищо
специално. Но ако има история, хората приемат тази информация по друг начин. Това, което
корпоративните партньори получават, пазарувайки от нас, е социална корпоративна отговорност,
истински красив и качествен продукт, с индивидуален елемент, получават разпознаваемост и популярност,
лична признателност и усещане за това, че са направили нещо смислено и са подкрепили един човек",
обяснява Красимира. 
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите.

19 000 лв. събра благотворителната инициатива "Подай ръка" в подкрепа на сдружение "Конна терапия", което
помага на деца със специални потребности да живеят по-щастливо и пълноценно. Средствата са от всички
изиграни боулинг игри през целия уикенд в залите от веригата MegaXtreme Bowling (собственост на ФАНТАСТИКО
ГРУП), както и от лични дарения, направени по време на събитието.

Боулинг в подкрепа на каузата играха олимпийската легенда Мария Гроздева, един от най-успешните български
волейболисти Евгени Иванов, актьорите Диляна Попова и Филип Буков, телевизионните водещи на bTV Натали
Трифонова, Валери Генов, Илия Илиев, както и един от гласовете на bTV Radio - Надежда Василева. За трета
поредна година каузата подкрепиха Славена Вътова, както и състезатели по боулинг от различни възрасти. В
залите на MegaXtreme Bowling дойдоха представители на сдружение "Конна терапия", доброволци, родители,
деца, лекари.

Основателят на Сдружението Веселина Фелдман приветства всички присъстващи при откриването на събитието и
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"Подай ръка"
Дата: 20.12.2022 10:36
Медия: Столица Бг

https://stolica.bg/biznes/19-000-leva-shte-badat-dareni-na-sdruzhenie-konna-terapiya-ot-blagotvoritelnata-initsiativa-podai-raka


благодари за подкрепата. Веселина е психолог и специалист по терапия с коне. Тя провежда терапия с коне за
деца със специфични нужди – с двигателни, поведенчески, когнитивни, емоционални, социални и други
затруднения. Най-приоритетна цел за организацията е да бъде построен дом за терапевтичните коне.

Инициативата "Подай ръка" се осъществява за трета поредна година в партньорство с Българската боулинг
федерация и с медийната подкрепа на bTV Media Group.

"Благодарим на всички, които подкрепиха "Подай ръка"! Благодарим на bTV Media Group, Българската боулинг
федерация, популярните личности, които бяха на пистите и на всеки един, отделил от личното си време, за да
помогне!", заяви Диана Йорданова от ФАНТАСТИКО ГРУП.

Всеки, който не е успял да се включи в инициативата, но желае да подкрепи сдружение "Конна Терапия", може да
го направи и с дарение по банковата сметка на Сдружението:

Банка: ДСК Банк

IBAN: BG40STSA93000022393469

BIC: STSABGSF

Реклама 

За коледните си дарителски кампании сред служители и партньори СайтГраунд, Содексо, Кауфланд България,
Атос, Хаос и DevTeam България имат дарителски страници на Платформата.бг, на които ще намерите избраните от
тях каузи и призив за подкрепа.

Организации, които работят за по-добро образование, опазване на природата, грижа за възрастните хора, за
недоносените деца, жени в уязвими групи и деца в неравностойно положение са подкрепени от представители на
бизнеса в лицето на СайтГраунд, Содексо, Кауфланд България, Атос, Хаос и и DevTeam България.

До днес общо набраната сума за избраните от тези шест компании 21 каузи надхвърля 43 000 лв.

Всичките 6 компании полагат много усилия да насърчават култура на дарителство от работното място и да
развиват свои проекти за корпоративно доброволчество.

"Споделянето е грижа", както казват приятелите ни от СайтГраунд, които ще удвоят средствата, събрани от
служителите им в края на кампанията. Те набират средства за Фондация Тинузавър, Фондация "Международна
награда на херцога на Единбург - България" и хижа "Ехо" в Централен Балкан.

Хаос дарява за всяка избрана кауза сумата по 500 лв. А служителите им набираха средства на Коледния базар на
компанията, на който събраха и дариха над 10 000 лв.

Каузите, които подкрепят са Animal help Мездра, Фондация П.У.Л.С и Фонд за децата на герои

Содексо – компанията, която непрестанно се стреми да подобри качеството на живот на фирми и организации от
всички бизнес сектори в България, предоставяйки услуги за социални придобивки и възнаграждения. Содексо
подкрепя на Платформата.бг Фондация "Дечица", Библиотека на играчките, както и програма, с да помогне на
120+ жени от уязвими групи да заживеят независимо и пълноценно в партньорството си с нас и Stop Hunger
Women Empowerment Fund.

Кауфланд България подкрепя Фондация "Нашите недоносени деца", Фондация Проект Северозапад и
Българското дружество за защита на птиците. "Действията носят промяната" – зад тези думи стои цялостната
политика за устойчиво развитие на компанията, която разшири възможностите за дарения и служителите вече
могат да даряват и онлайн.

Със своята експертиза и услуги, Атос подпомага развитието на образованието и научните изследвания,
използвайки мултикултурен подход и допринасяйки за развитието на научно-техническите постижения. На
Платформата.бг компанията подкрепя Фондация Проект Северозапад, чиято работа е фокусирана в района на
общините Мездра и Враца.

Софтуерната компания DevTeam България избра да подкрепи на Платформата.бг цели осем кампании на
организации, три от тях са участници в инициативата Щедрият вторник.

Заглавие: 6 компании избраха Платформата.бг за дарителските си кампании през декември
Дата: 20.12.2022 11:02
Медия: BCause

https://bcause.bg/news/news-giving/875-6-kompanii-izbrakha-platformata-bg-za-daritelskite-si-kampanii-prez-dekemvri.html


Лайънс клуб "Евридика" и Мъжки Лайнс клуб Пловдив зарадваха 40 семейства с дарение за празниците. Днес, на
Игнажден, представители на клубовете сами приготвиха пакетите с традиционните за коледната и новогодишната
трапеза храни – от сладкишите, олиото, пакетираните продукти, плодовете и месото до шампанското. 
Освен това имаше перилни и козметични продукти. За всяко семейство дарителите бяха приготвили сувенири и
картички с парична сума, за да може хората в затруднение да посрещнат по-спокойно празничните дни.
Със съдействието на представители на районните администрации те стигнаха до домовете на 20 нуждаещи се
семейства в "Тракия" и още толкова в "Южен".
Според традицията от Игнажден започват коледните празници. По това кой човек първи влезе в дома, се гадае за
здравето и плодородието през идващата година. Ако се случи първият гост да е добър, то и годината ще е добра.
Днес в домовете на нуждаещите се от районите "Тракия" и "Южен" от Лайънс клуб "Евридика" и Мъжки Лайнс клуб
Пловдив занесоха не само продукти. Те внесоха топлина и надежда за по-добри и спокойни дни. 

В обща благотворителна инициатива, групата от държави, която оформя UNIQA SEE региона, състоящ се от Босна
и Херцеговина, България, Сърбия, Хърватия и Черна гора, дари 16 хиляди евро на SOS Детски селища и други
организации в региона, които се грижат за деца, израстващи без грижата и подкрепата, от която се нуждаят.

Инициативата беше подкрепена и от служителите на UNIQA. В духа на Дядо Коледа, те подариха на децата от
селищата подаръци – книги, настолни и развиващи игри, играчки и други. UNIQA България дари сумата от 5000
лева за SOS Детски селища България, както и подаръци за децата от 0 до 18 години, като с паричните средства ще
бъдат подобрени условията, в които те живеят.

С тази социално отговорна инициатива застрахователната компания UNIQA продължава традицията да инвестира
в общността, предоставяйки подкрепа на най-малките, които се нуждаят от помощ, като същевременно изтъква
важността на съпричастността и състраданието към най-малките, които живеят без родителска грижа. Залагайки
на стратегията "UNIQA 3.0 - Seeding the Future", в която грижата за обществото е сред водещите бизнес принципи,
UNIQA се стреми да влияе позитивно на заобикалящата среда с нейните дейности и да подобри средата, в която
живеем.

(в материала има продуктово позициониране)

Лайънс клуб "Евридика" и Мъжки Лайнс клуб Пловдив зарадваха 40 семейства с дарение за празниците. Днес, на
Игнажден, представители на клубовете сами приготвиха пакетите с традиционните за Коледната и Новогодишната
трапеза храни – от сладкишите, олиото, пакетираните продукти, плодовете и месото до шампанското. Освен това
имаше перилни и козметични продукти. За всяко семейство дарителите бяха приготвили сувенири и картички с
парична сума, за да може хората в затруднение да посрещнат по-спокойно празничните дни.
Със съдействието на представители на районните администрации те стигнаха до домовете на 20 нуждаещи се
семейства в "Тракия" и още толкова в "Южен".Днес в домовете на нуждаещите се от районите "Тракия" и "Южен" от
Лайънс клуб "Евридика" и Мъжки Лайнс клуб Пловдив занесоха не само продукти. Те внесоха топлина и надежда
за по-добри и спокойни дни.

Заглавие: Лайънс клубове в Пловдив зарадваха 40 семейства с дарения за празниците
Дата: 20.12.2022 14:58
Медия: Фокус

Заглавие: UNIQA дари 16 000 евро на SOS Детски селища в SEE региона
Дата: 20.12.2022 09:10
Медия: Новини.бг

Заглавие: Лайънс клубове с голямо дарение за 40 семейства
Дата: 20.12.2022 16:42
Медия: Пловдив медия

Заглавие: Елхи на таланта - Фондация "Стоян Камбарев" отново подкрепя даровити деца
Дата: 20.12.2022 19:07
Медия: Bulgaria ON AIR

https://www.focus-news.net/novini/regioni/Laiuns-klubove-v-Plovdiv-zaradvaha-40-semeistva-s-dareniya-za-praznicite-1504053
https://novini.bg/bylgariya/obshtestvo/755624
https://plovdivmedia.com/192437.html
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/289542-elhi-na-talanta-fondatsiya-stoyan-kambarev-otnovo-podkrepya-daroviti-detsa


В инициативата се включва и известният български диригент Йордан Камджалов

Елхи на таланта красят столицата за четвърта поредна година. Благотворителната кампания сбъдва мечтите на
даровити деца от цяла България. Фондация "Стоян Камбарев" ще подкрепи още таланти от многодетни семейства
и ще покрие едногодишните им разходи за изкуството, което са избрали.

Благотворителната, социална и екологична кампания се организира по идея на актрисата и продуцент Деси
Тенекеджиева.

"Смисълът на кампанията е средствата от тези прекрасни елхи, които са собственост на компания, частно лице
или на фирма да отиват директно към даровити деца от многодетни семейства в нужда. Но най-важното за мен е,
че ние продължаваме да подкрепяме и да сбъдваме мечтите и на най-талантливите лауреати на фондация "Стоян
Камбарев", както в случая и на фондация "Йордан Камджалов", коментира тя.

Тази година в инициативата се включва и известният български диригент Йордан Камджалов. Заедно с Деси
Тенекеджиева във Варна организират на 28 декември концерта "Коледна приказка", в който ще вземат участие и
талантите от кампанията.

"Много се радвам, че сега отиваме във Варна, където може би за първи път в историята на българския концертен
живот ще бъде повторено едно събитие три пъти. Едно подобно класическо събитие, което ще бъде и спектакъл
под режисурата на Деси. Ще представим невероятни млади български таланти, които вече учат в най-престижните
учебни заведения в Европа. Концертите ще бъдат във варна на 28-и и 29-и", каза Камджалов.

Светлините на елхите на таланта, които са поставени до НДК, бяха запалени на 1 декември и традиционно ще
греят до началото на февруари. А напролет ще бъдат подарени на Столичната община и залесени в Гората на
Таланта в Южния парк.

Вижте повече в репортажа на Елеонора Дъбова.

"Обещах си, че 2021 година ще е началото на моето себеопознаване. В днешно време е трудно да си "просто
тийнейджър", който посещава лекции и води социален живот. Моето поколение, поколението Z, често е
обвинявано, че е мързеливо и апатично. Бих поспорила с това твърдение. В днешно време, не стига да си
просто ученик или студент, за да преуспееш в живота. В днешно време, пътят на себеопознаването започва
от рано. Моят път започна със смелото решение да се запиша във втория сезон на DigiComsONE. "

Така започва историята на Ради (Радина Щерева) в книгата на Impact Drive и Digicoms. След като Ради завърши
втория сезон на нашия курс за дигитални комуникатори, днес тя е стажант при нас и смело се развива, като трупа
опит в дигиталното общуване за организации с кауза.
Тепърва ще пишем съвместната ни история, а тук ще разберете защо тя реши да избере DigiComs и как курса ни
даде насока на професионалните ѝ знания и цели. 
Трети сезон на онлайн курса DigiComs стартира на 12 януари 2023 г. и още имате време да разгледате
програмата и да се запишете за участие в самостоятелен модул или в пакет. В момента върви и конкурс за
стипендии, с които Impact Drive ще подкрепи момичета и жени, за които таксата за курса представлява реално
препятствие за участие. Тази възможност се реализира, благодарение на създадения фонд за стипендии на
DigiComs ONE. Сумата в него се набира от дарения. 

"Фирма "Технополис" днес прави един мил жест и аз искам да им благодаря, защото тази компания, освен, че
направи големи инвестиции в нашия град, има и необходимия интелект да откликва на нашата социална политика,
която е насочена предимно към активни хора, правещи важни и полезни неща за града ни.

Те бяха така любезни да направят едно дарение за Община Пазарджик в размер на 7 хил. лева под формата на
ваучери от 200 лева, които могат да се ползват за срок от една година в магазин "Технополис" за закупуването на
всякакви неща от там", поясни кметът Тодор Попов при срещата си с представители на компанията.

Заглавие: DigiComs, НПО и отпечатъкът им в личната история
Дата: 20.12.2022 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Ваучери за 7000 лева за активните граждани от общината дари "Технополис"
Дата: 22.12.2022 10:22
Медия: Pz-info

https://www.ngobg.info/bg/news/127570-digicoms-%D0%BD%D0%BF%D0%BE-%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8A%D0%BA%D1%8A%D1%82-%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F.html
https://pz-info.com/%D0%B2%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-7000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/


Той благодари сърдечно и обясни, че тези средства ще бъдат включени към програмата "Граждански импулс",
която стимулира активни граждани във връзка с реализирането на приоритетни политики, свързани с опазването
на природната среда, благоустрояването на града и създаването на по-добри условия за живот в различните
квартали.

"Сигурен съм, че всяка добрина в живота се връща. Така че това добро дело е оценено от нас, силно се надявам
да е оценено и от Господ и да ви върне тези добри дела многократно", пожела Тодор Попов.

Управителят на магазин "Технополис" в Пазарджик Димитър Иванов сподели, че от много години работят успешно
с кмета на града и Общината.

"Получаваме едно много добро съдействие от негова страна и в знак на благодарност към него и към Община
Пазарджик протягаме ръка всяка година, за да помогнем с каквото можем и съдействаме развитието на града да
продължава в добрата посока.

Благодарим на Община Пазарджик и на г-н Попов за съвместната работа", каза още Димитър Иванов.

КАМПАНИИ

Над три хиляди лева събраха от казанлъшкото Средно училище "Екзарх Антим I" в благотворителен базар под
надслов "Да подарим надежда", който се състоя вчера в сградата на учебното заведение. Това съобщи за БТА
Наташа Джуркова, психолог, педагогически съветник и ментор на ученическия съвет.

Средствата ще бъдат дарени за казанлъчанката Гита Славова, която страда от тежко заболяване.

Базарът е организиран от представители на ученическия съвет на СУ "Екзарх Антим I", а в направата на изделията
за него се включиха ученици, учители и родители, посочи Джуркова. До края на вчерашния ден в него за събрани
3100 лева, каза тя и допълни, че на входа на училището има поставена и кутия за дарения за каузата. "Смятаме
идната седмица да съберем и да предадем за рециклиране капачки, също в подкрепа на Гита Славова, която е
майка на две ученички от нашето училище", коментира Наташа Джуркова. Кампанията ще продължи с
благотворителен концерт, който ще се състои на 21 декември от 18:00 часа в залата на Военния клуб. Билети за
концерта могат да бъдат закупени от ученическия съвет на СУ "Екзарх Антим I".

Гита Славова е служител към местното сдружение "Бъдеще за децата". Тя е диагностицирана със заболяването
вторично-прогресивна множествена склероза, а сумата, която е необходима за лечението и в чужбина, е 110
хиляди лева. В нейна помощ в Казанлък се организират още редица благотворителни инициативи.

Вчера Деяна загуби битката с болестта. Нейните близки съобщиха тъжната новина и призоваха всички, които са
поставили кутии за дарения в нейна подкрепа, да изпратят събраните средства за други каузи.

Както ви информирахме, в Панагюрище бяха поставени кутии за Деяна в наяколко търговски обекта. Общата сума
от всички кутии е 1303 лева и тя ще бъде дадена за лечението на малката Вили.

Две тежки операции и химиотерапия – през всичко това се е наложило да мине за своите само 4 години малката
Виолета Джамбазова. Детето е с агресивен мозъчен тумор

Семейството на Виолета живее и работи в Гърция. В местна болница е поставена и тежката диагноза, след като
момичето получава припадък. Следват година и половина интервенции, като лекарите не дават големи шансове
на детето.

Нова надежда дават от истанбулска болница, където Виолета е приета и минава през първия курс на лечението.
Общата цена на терапията обаче е 51 500 долара – сума, която е непосилна за семейството.

Заглавие: Над три хиляди лева събраха учители и ученици от Казанлък в помощ на своя съгражданка
Дата: 16.12.2022 14:53
Медия: 24 Часа

Заглавие: Деяна загуби битката с болестта. Събраните средства се пренасочват в помощ на малката Вили
Дата: 16.12.2022 16:21
Медия: PIA-news
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В социалните мрежи е организирана кампания в подкрепа на Виолета, като целта е да бъдат събрани 44 000
долара. Средствата от благотворителен базар също ще отидат за лечението на детето.

В Панагюрище,

по инициатива на Лидия Немигенчева и с подкрепата на собственичката на магазин "Тексас" Петя Кабланова, в
търговския обект е поставена кутия за малката Вили и всеки, който иска, според възможностите си, може да
помогне.

Ако желаете да помогнете, можете да го направите и с дарение по сметка:

Банка: Уникредит Булбанк

Име: Светлин Машев Джамбазов

IBAN: BG15UNCR70001524582265

Pay Pal: svetlin.jambazov@abv.bg

Преди четири години талантливият футболист на Добруджа Емо Ангелов претърпява тежка катастрофа, която едва
не отнема живота му. Той оцелява след продължила цели 47 дни битка. За съжаление, вследствие на жестокия
инцидент получава квадриплегия и остава прикован към инвалидната количка.

22-годишният мъж не е загубил надежда, че един ден отново ще се изправи на крака и ще може да се върне към
нормалния си живот. Тази надежда му дават и от специализирана клиника в Тайланд. За лечението в нея обаче са
необходими непосилните за семейството му 252 хил. долара.

С цел да подкрепи Емо, да призове максимален брой хора да му подадат ръка и помогнат в трудния момент,
екипът на Bulgarian Football Shirts организира благотворителен търг във "Фейсбук", който ще продължи до 20:00 ч.
на 22 декември, ще бъдат разиграни множество ценни спортни артикули с висока колекционерска стойност.

Сред най-атрактивните са дарена лично от Стилиян Петров фланелка на Астън Вила; предоставена за каузата от
семейството на Григор Димитров тениска на Гришо; тенис ракета на Цветана Пиронкова; носени лично от
Владимир Николов и Цветан Соколов волейболни фланелки на националния отбор на България и много други.

В благотворителната инициатива ще бъдат разиграни и фланелки на Филип Кръстев, Кирил Десподов, Иван
Турицов, Тодор Неделев, Димитър Илиев, Даниел Димов и други наши бивши и настоящи национали. Място в търга
ще намерят и боксови ръкавици с автограф на Тервел Пулев, състезателни екипи на сестри Стоеви, Пламена
Митков, Мартин Чой, Станимира Петрова и спортни артикули и сувенири, дарени от Димитър Кузманов и "златните"
ни момичета.

Всеки, който има желание, може да помогне по някакъв начин на Емил. Дори и да не успее да подкрепи
финансово каузата, то най-малкото, което може да направи, е да сподели информацията за търга или да дари
артикул, който би предизвикал интерес и генерирал средства.

Дарителска банкова сметка на Емo Ангелов:

Общинска банка

BIC: SOMBBGSF

IBAN: BG15 SOMB 9130 1068 3770 02

Емo Николаев Ангелов

Заглавие: Да помогнем на Емо да стане от инвалидната количка
Дата: 16.12.2022 17:19
Медия: Утро Русе

Заглавие: Четиринадесетият коледен благотворителен бал на община "Тунджа" събра рекордните над 109
хиляди лева
Дата: 16.12.2022 18:02
Медия: Дарик
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Средствата са с над 32 хиляди лева повече от миналогодишния бал

Коледният благотворителен бал на община "Тунджа" сътвори нов рекорд в историята на тунджанското дарителство
със събраните над 109 хиляди лева, които са с над 32 хиляди лева повече от миналогодишния бал.

Той отново доказа силата на тунджанската общност да се обединява в името на голяма цел – тунджанските деца и
младежи, и да покаже своята съпричастност и добротворство.

Повече от месец тунджанската общност съпреживява подготовката на благотворителното събитие, в което всеки
участва с каквото може. Детските градини, училища, пенсионерските клубове и читалища подготвиха красиви
сувенири и кулинарни изкушения за коледния благотворителен базар, който впечатли над 250-те гости на бала с
красотата, майсторството и голямото изобилие, а част от тях се включиха и с откупки на покани за бала.

Най-мащабната благотворителна инициатива в целия Ямболски регион започна и с рекорден старт – 38 210 лв.

Дарения бяха и всички експонати за благотворителния търг, който впечатляваше със своето разнообразие –
картини, дърворезба, кукерска маска, плоча на "Юрая Хийп" с автографи на членовете на групата и надпис на
английски език: "За децата на община Тунджа", фланелка на БК "Левски" с автографи на големия баскетболист от
Ямбол Димитър Ангелов и треньора Тити Папазов, ръчно рисуван копринен шал, ръчно изработени сребърни
бижута, кулинарни шедьоври, торта, пластика, автентична паралия с трикраки столчета и др. Търгът също постави
рекорд – 21 експоната с начална тръжна цена бяха откупени общо за 44 200 лв., след щедрите наддавания на
гостите.

В началото на вечерта кметът на община Тунджа" Георги Георгиев направи кратка равносметка на постигнатото
досега в 15-годишната история на тази благотворителна инициатива. Досега са събрани са 497 414,67 лв., от които
за стипендии и еднократно финансово подпомагане на 2220 деца и младежи са дадени 312 273 лв.; за лечение на
21 деца и младежи са дарени 79 490 лв.; за безплатни летни лагери на 420 ученици са вложени 69539,85 лв.; за
лаптопи и таблети на 150 деца по време на Ковид-кризата са дадени 17 450 лв.

Той благодари на всички, допринесли за организацията на най-мащабната благотворителна инициатива и на
дарителите.

Зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин заяви, че не знае друга община в България, която
да поддържа такава мащабна инициатива, и заяви: "Щастлив съм, когато съм на това събитие в община "Тунджа",
защото за мен Коледните празници започват с вашия бал. Коледният дух се ражда тук, където различни хора се
събират да отварят сърцата си, да концентрират своята положителна енергия за нещо добро, да окажат подкрепа
и да покажат солидарност".

Всички кулинарни изкушения бяха откупени и дарени– председателят на Общински съвет "Тунджа" Нели Славова
дари печената пуйка на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Св. Франциск" с. Веселиново, Красимир
Трънков дари тортата на ДГ "Кольо Тенев" с. Тенево, а Стоян Проданов дари печеното прасенце на Дом стари
хора в с. Болярско.

Пластиката "Рог на изобилието" и картината "Кукери" на художника Кольо Инджов достигнаха най-високата цена на
търга – по 4000 лв.

Зам.-председателят на Народното събрание Кристиан Вигенин отново дари 3000 лв. за стипендии на студенти и
ученици, а Неда Карска и семейството й дариха 5000 лв. за социално затруднени абитуриенти.

Рекордната сума от над 109 хиляди лева беше натрупана от продажба на покани – 24 700 лв., от дарения – 36 810
лв., от търга – 44 200 лв. и от коледния базар – 3917 лв.

В програмата на благотворителния бал участваха малкия Божидар Димитров, певицата Вили Русева, която пя
благотворително, танцовата двойка на Клуб по спортни танци "Тандем – Тунджа" Стефан Дончев и Лиляна
Байлова, а изненада от гостите беше фолклорно изпълнение на млади танцьори.

"Дълбок поклон пред вас дарители!" обърна се в края на вечерта кметът Георги Георгиев и благодари за
изключителната подкрепа и щедрост.

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

Заглавие: Дарителска вечер за Стара Загора събра над 32 хиляди лева за старозагорски проекти
Дата: 16.12.2022 23:55
Медия: Икономически портал на регион Стара Загора
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подобряване на живота и на средата в Стара Загора.

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.

Военномедицинска академия (ВМА) получи нова апаратура – дарение от благотворителната инициатива
"Българската Коледа", която се провежда под патронажа на президента Румен Радев, съобщиха от болничното
заведение.
Оборудването е предназначено за Клиника "Ушни, носни и гърлени болести", която е специализиран център за
кохлеарни имплантации. Тук се извършва значителна по обем диагностична, лечебна и експертизна дейност –
лечение на глухота (включително с всички прилагани слухови импланти на вътрешното и средното ухо), на
функционални нарушения на носното дишане, на гласови разстройства, на периферни вестибуларни заболявания.
Новата апаратура ни дава възможност за провеждането на функционални тестове в оториноларингологията, т.е.
за проверка на различни функции на ушите, носа и гърлото. Най-належаща за нас е възможността отново да
провеждаме обективна аудиометрия, т.нар. BERA test (евокирани стволови слухови потенциали), която е свързана
с програмата ни за лечение на вродената и придобита глухота при кърмачета и деца. Тук най-критичната точка е
своевременната, т.е. ранната диагностика. Благодарение на новата апаратура ние можем изключително прецизно
да установим дали има намаление или загуба на слуха, ако да – от какъв тип, и съответно да се предприемат
адекватни мерки, коментира доц. Дончо Дончев от УНГ-клиниката на ВМА.
По думите му, този метод може да се използва и при по-големи пациенти, но преди всичко при такива в
кърмаческа и ранна детска възраст, както и при деца с хиперактивност или някоя от формите на аутистичния
спектър, тъй като там не се разчита на целенасочен, съзнателен отговор.
Дарението включва още апарати за тестване функциите и състоянията на елементите на средното ухо; за
прецизна и обективна оценка относно промяната в налягането при вдишване и издишване в носните входове
(например при т.нар. трета сливица); за ултразвукова диагностика на околоносните кухини; за обективен тест на

Заглавие: ВМА получи дарение от "Българската Коледа"
Дата: 20.12.2022 08:56
Медия: Фокус
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един от най-важните симптоми при световъртеж – нистагъм.
За нас тази помощ е безценна, защото обновяваме целия процес на диагностика и лечение на вродената и
придобита глухота при деца в кърмаческа и ранна детска възраст – една програма, която реализираме вече много
години и в рамките, на която тестовете са абсолютно безплатни. Важно е проблемите да се откриват навреме, за
да ги лекуваме адекватно, категоричен е доц. Дончев.
Ръководството на ВМА изказва своята благодарност на инициаторите на "Българската Коледа" и на всички
граждани, които са участвали и са помогнали за нейното реализиране в помощ на нуждаещи се деца. 

Ротарианци от Кърджали и Момчилград организираха благотворителна вечер, на която събраха средства за
децата със зрителни увреждания. Център на вечерта бе изпълнителят от Кърджали Айдън Мехмед-Ади, който
също е с увредено зрение.

Събраните средства ще бъдат предоставени на центрове с незрящи деца в Кърджали и Момчилград.

За да се включат в благотворителната инициатива се отзоваха ротарианци от Ротари клуб Хасково; Ротари клуб
Хасково Аида и Ротари клуб Златоград. Отзоваха се и младите ротарианци от Ротаракт клуб и Интеракт от
Кърджали. Дойдоха и гости от града, за да подкрепят инициативата.

Присъстващите на вечерта закупиха ръчно изработени коледни картички. Те бяха предоставени от ръководството
на СУ"Йордан Йовков" в Кърджали. На томбола бяха разиграни сувенири, създадени от децата в Дневен център в
Момчилград.Ротарианци и гости отделно дариха средства.

Ръководствата на Ротари клубове Кърджали и Момчилград ще организират празнични трапези за децата със
зрителни увреждания в двата града.

Каузата им бе подкрепена от Ади, който изпя популярни български естрадни песни, както и свои авторски
композиции.Той бе поздравен лично от кмета на Община Кърджали д-р инж.Хасан Азис, който бе гост на вечерта.

Желаем топлината на съпричастността да стигне до повече хора, това посочи в приветствието си Невин
Караджа,президент на Ротари клуб Кърджали.

Да бъдем малко-по отговорни към себе си и да запазим човешкото, призова Айтен Сабри,пастпрезидент на
Ротари клуб Момчилград.

Важна е споделеността в нашия живот,отбеляза Габриела Гавраилова, президент на Ротаракт клуба в Кърджали.

Паст дистрикт гуверньорът Альоша Синабов връчи на Невин Караджа плакет от Ротари клуб Чорлу,Р Турция,с
което се отличава за развитието на двустранните връзки.

Георги Кулов

На празника на дарителите в Детска клиника към УМБАЛ "Свети Георги" Регионална занаятчийска камара –
Пловдив дари сумата от 8500лв., реализирана от продажби в детски изложби на красивите изделия, изработени от
децата, които преминаха обучение в "Занаятчийско училище за деца в АИР Старинен Пловдив 2021" по проект на
отдел "Култура, археология и културно наследство" на Община Пловдив, реализиран от РЗК–Пловдив, в Улица на
занаятите , ЗЦ "Бакалова къща" и Ретро-Фото.

Заглавие: Ротарианци от Кърджали и Момчилград с благотворителна инициатива, събраха средства за децата
със зрителни проблеми
Дата: 20.12.2022 08:59
Медия: Хасково нет

Заглавие: Занаятчийско училище на РЗК-Пловдив дари 8500 лв на Детска клиника към УМБАЛ "Свети Георги"
Дата: 20.12.2022 08:57
Медия: PlovdivNews.bg

Заглавие: 1150 лв. бяха събрани от благотворителния базар на фондация "Искам бебе" в Димитровград
Дата: 20.12.2022 09:03
Медия: Haskovo.Live

https://www.haskovo.net/news/555829/rotariantsi-ot-kardzhali-i-momchilgrad-s-blagotvoritelna-initsiativa-sabraha-sredstva-za-detsata-sas-zritelni-problemi
http://plovdivnews.bg/culture/item/151825-zanayatchiisko-uchilishte-na-rzk-plovdiv-dari-8500-lv-na-detska-klinika-kam-umbal-sveti-georgi
https://haskovo.live/1150-%D0%BB%D0%B2-%D0%B1%D1%8F%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%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%B8%D1%8F/


1150 лв. бяха събрани от благотворителния базар на фондация "Искам бебе", който се проведе на Неделен пазар
в Димитровград. Средствата ще бъдат използвани за ин витро процедури на двойка с репродуктивни проблеми от
града.

"Огромно благодаря на всички, помогнали за осъществяването на базара. Надявам се и тази година да сбъднем
една мечта и да се роди дете", коментира координаторът на "Искам бебе" за Хасковски регион Антоанета
Стефанова.

Тя припомни, че със средствата от благотворителния базар през 2021 година бе подпомогната друга двойка от
Димитровград, която вече очаква дете. Фондацията подготвя нови благотворителни инициативи напролет.

В Девин се проведе благотворителен Коледен базар и въпреки студеното време пред сградата на Община Девин
беше много горещо, положителните емоции и добрите намерения, носеха надежда и вяра, че денят ще стане част
от коледното чудо, даряващо живот.
"Мили приятели, благодарим Ви от сърце, че бяхте част от традиционния ни Благотворителен коледен 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 от средното училище в града.
Събраните средства от IXа и VIIа клас, със съдействието на учители и ученици при СУ "Христо Ботев"-град Девин са
5617.60 лева. Средства ще бъдат дарени за лечението на Рая, ученичка в училището.
"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 сила и вярваме, че ще се справи! Рая, ние сме с теб и те обичаме!", гласи още посланието,
отправено от СУ "Христо Ботев".

Близо 80 000 лв. ще получат 62 деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия, през втората половина на
тази година, за да посрещнат нуждата от лечение и рехабилитация. Средствата са набрани чрез дарения,
постъпили в Националния дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП. Тази година парична
помощ получават всички деца, чиито родители са подали заявления за подкрепа в Българския Червен кръст.

За област Плевен 2 деца ще получат тази помощ едното е с тежка степен на увреждане и ще получи 2000лв., а
другото е с лека степен на увреждане и ще получи 500лв.

За хуманната кауза да опазим живота и здравето на българските деца

Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП е създаден през 2005 г. по повод 1
юни – Международния ден на детето.

Водени от стремежа да подкрепят най- невинните жертви на "войната" по пътищата и да облекчат техните
страдания, Българският Червен кръст, ГД "Национална полиция", в лицето на отдел "Пътна полиция" към МВР,
Българската професионална футболна лига, Съюзът на българските автомобилисти и Българският футболен съюз
инициират създаването на "Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при
пътнотранспортни произшествия". Страните подписват споразумение за сътрудничество в областта на
превенцията на пътнотранспортните произшествия, като си поставят за цел да провеждат периодични
информационни, благотворителни и фондонабирателни кампании за осигуряване на финансова подкрепа за
лечение и рехабилитация на деца, които вследствие на пътна злополука са получили различни по степен
увреждания.

Към Фонда се присъединяват и други институции, загрижени за живота и здравето на българските деца. Днес в
него членуват ГД "Национална полиция" – отдел "Пътна полиция" към МВР, Министерство на здравеопазването,
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Съюз на българските автомобилисти,

Заглавие: Коледен базар в Девин събра над 5600 лева за болно дете
Дата: 17.12.2022 10:38
Медия: Kardjali.bgvesti.NET

Заглавие: Близо 80 000 лв. ще получат 62 деца, пострадали при пътнотранспортни произшествия
Дата: 17.12.2022 14:07
Медия: Зетра Медия

https://www.kardjali.bgvesti.net/news/555697/koleden-bazar-v-devin-sabra-nad-5600-leva-za-bolno-dete
https://zetramedia.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-80-000-%D0%BB%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82-62-%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/


Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" ,Асоциацията на производителите на автомобили и
техните представители в България, "Здравноосигурителен институт" АД, "Медицински център – Булмедика" ООД,
Българска асоциацията на пострадали при катастрофи, ЗК "Лев Инс" АД, Фондация "Приказка за пътя" и др.

Под мотото "Да опазим децата на пътя" партньорите във Фонда набират средства чрез съвместни
благотворителни инициативи, които два пъти годишно – за Деня на детето и преди Коледа, по време на специално
организирани тържества предоставят на семействата на пострадалите деца.

От създаването на Фонда през 2005 г. досега БЧК е предоставила финансова помощ на стойност 644 177 лв. като
са подпомогнати семействата на 1 028 деца от цялата страна, пострадали от пътнотранспортни произшествия..
Фондът работи активно и за превенция на пътния травматизъм и за опазване на живота и здравето на
българските деца. С обединените усилия на партньорите се организират уроци по пътна безопасност и първа
помощ, викторини за правилата на пътното движение, състезания за майсторско управление на велосипед и др.

Неправителствената организация помага на билзо 30 момичета и момчета от 3 до 18 г.

Коледа е онова студено време от годината, в което искаш да усетиш най-силно топлината на близките и скъпите си
хора. Коледа свързваме със семейният уют. Пандемията от COVID 19 отне живота на много лекари, медици и
учители. Децата им загубиха родител и имат нужда от една протегната ръка.

За да помага именно на тях, беше създаден Фондът за децата на герои, който организира благотворителен
концерт "За доброто".

Неправителствената организация помага на бизо 30 момичета и момчета между 3 и 18 г. с месечни стипендии от
500 лв., докато навършат пълнолетие и завършат образованието си. Някои от тях загубиха и двамата си родители.

Концертът е на 22 декември – четвъртък, от 20 ч., на ул. "Незабравка" 3-5. Той ще бъде едновременно чудесно
преживяване с приятели и коледен подарък за децата на фонда.
Гледайте във видеото какво разказаха за инициативата актьорът Алек Алексиев, Свилен Ноев от "Остава" и
Надежда Бояджиева от фонда!

Вторият дом" за Украинците, както всички те наричат сградата на Белодробна болница, приютила ги след старта
на войната, свети и блести с коледен дух.

На втория етаж там се провежда уникален коледен базар, който предлага богато разнообразие от храни и
различни ръчно измайсторени изделия.

Коледната музика, която свири за настроение, се чува още на метри от входа и напомня, че всеки, който прекрачи
прага, трябва да се усмихме и да извади на показ цялата си положителна енергия.

Официалното откриване, което се състоя малко след 12 часа, стопли сърцата на всички десетки присъстващи.
Украински деца изпълниха чаровен танц, а на ръцете им бяха вързани лентички с цветовете на флага на родната
им страна.

Още на метър от стълбите на втория етаж е позиционирана кухнята на настанените в сградата украинци. Там се
състоя работилница по готварски умения. Под ръководството на ментор, деца месиха хляб - четири вида коледни
питки, като бе обяснено символиката на всяко едно от приготвяните изкушения.

Както на входа, така и на втория етаж имаше поставени кутии за дарения, където всеки може да дари колкото му е
на сърце за украинците и за коледни подаръци на техните деца.

Горещото посрещане на всички гости включва широки усмивки и вкусотии на украинската кухня на корем. Сандвич
с цвекло и риба, варено яйце с краставичка, направено като лодка, сармички, ошав, чеснови кнедли, пирожки с
ябълки и безброй други тестени изделия събраха погледите и погалиха коремите на посетителите.

Заглавие: Благотворителен концерт "За доброто" в подкрепа на Фонда за децата на герои
Дата: 17.12.2022 13:55
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Коледа дойде във "Втори дом": Украинци очароват с уникален базар и детски усмивки 
Дата: 17.12.2022 14:30
Медия: Марица

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sabota-i-nedelia/blagotvoritelen-koncert-za-dobroto-v-podkrepa-na-fonda-za-decata-na-geroi.html
https://www.marica.bg/galerii/koleda-doyde-vav-vtori-dom-ukrainci-ocharovat-s-unikalen-bazar-i-detski-usmivki


На място са изложени занаятчийски изделия, детски рисунки, ръчно изработени сувенири, които всеки може да
закупи с цел да се подпомогнат деца от уязвими семейства. Веселбата за децата пък е безкрайна - организирани
са творчески работилници, има танци, музика и забавления.

Ръчно изработените изделия провокираха най-голям интерес и съответно пред масите се образуваха опашки.

Организирана бе и благотворителна томбола с награди, в която всеки има възможност да се запише срещу 2 лв.

Специално за коледния празник пристигнаха и група украинци - деца и възрастни, от Ямбол.

Настроението и атмосферата в Белодробна болница е повече от приказна и магична. Заразителни са детските
усмивки и надеждата, която свети в очите им.

Коледната история и базата на украинците ще продължи и през целия ден утре. Има достатъчно време, през
което жители на Пловдив и областа да минат, да разгледат, да се потопят в приказката и да си тръгнат с нещо,
направено от сърце.

Снимки от Наташа Манева

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.

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. 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.

Бързи герои 112

Лайънс Клуб Стара Загора Августа

Проектът е насочен към деца от 6 до 9 години и техните близки. Те ще се обучават по специална програма как да
разпознават симптомите на инсулт и как да действат правилно в случай на спешност. За всяко дете ще са
осигурени учебни помагала, в които те ще рисуват, ще изрязват, ще играят театър, ще пишат и четат под формата на
забавни игри и послания към възрастните.

Заедно творим чудеса в името на живота

Инър Уийл Клуб Стара Загора Берое

Със събраните средства ще се подобри комфорта на пациентите в отделението по Детска хирургия и ОАИЛ на
УМБАЛ "Професор Доктор Стоян Киркович". Предвиден е кът за почивка на родителите и занимания за малките
пациенти в Детска хирургия, както и подобряване на климатизацията на ОАИЛ.

Реставриране и експониране на цветна подова мозайка

Инър Уийл Клуб Стара Загора

Проектът предвижда реставриране и експониране на цветна подова мозайка от III – IV век, част от сграда в
античния град Августа Траяна. Със съхраняването на историческото наследство да почетем хилядолетната
история на града, със съзнанието че градските забележителности могат да променят представата на местните
общности за своята ценност и да впечатлят гостите на града.

Работилница за кукли

Ротари Клуб Стара Загора – Берое

Заглавие: 32400 лв. събра Дарителската вечер за Стара Загора
Дата: 17.12.2022 18:02
Медия: Долап БГ

https://dolap.bg/2022/12/17/79658/


Проектът е част от Националната кампания на Ротари България. Той ще се изпълнява съвместно с Държавен
куклен театър Стара Загора, чрез чиито постановки ще се търси по-голямо въздействие върху подрастващите за
справяне с проблеми като насилието в училищата и употребата на наркотични субстанции.

Чиста вода за нашите деца

Ротари клуб Стара Загора

Проектът предвижда осигуряване на чиста питейна вода за децата в детските градини. Ще бъдат закупени
максимален брой системи за пречистване на вода, които ще бъдат монтирани във възможно най-много детски
градини. Това ще намали разходите за купуване на минерална вода и ще намали отпадъка от пластмасови
опаковки.

С магията на книгата срещу духовната слепота

Лайънс клуб Стар Загора – Тракия

Проектът предвижда попълване фонда една от най-старите публични библиотеки в България и най-голямата
читалищна библиотека с нови книги. Да подарим магията на четенето на онези деца и възрастни, за които
библиотеката е единствената възможност да се докоснат до националното и световно книжовно богатство.

Да помогнем Спътник Интеркосмос България 1300 да кацне в центъра на Вселената

Граждански клуб ЛИПА

Проектът предвижда 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! Чрез този монумент искаме да вдъхновим ново поколение изследователи на
космоса, както и да създадем нов туристически обект като част от космическата история на България.

Катя Дянкова

Доброволци събраха и дариха хранителни пакети на 83-ма възрастни хора и хора в нужда в община Девин, както и
на 26 деца.

Кампанията "Бъди човек" е национална. В Девин неин координатор е 29-годишната детска учителка Моника
Карамитева. "Провеждаме кампанията тук от 4 години, за всяка Коледа и всеки Великден, пропускали сме само по
време на пандемията. Тази година е най-успешната ни коледна кампания. Събрахме 83 пакета с основни
хранителни продукти за възрастни и хора в нужда и 52 пакета за 26 деца. За първи път успях да видя всеки
дарител. Този път не събирахме пари, а продукти и хората като че ли заради това повече даряваха. Трогнати сме,
че много от дарителите се просълзяваха, че сме се заели с тази инициатива. Сред дарителите са много хора от
община Девин, пращаха пратки с продукти и хора, които живеят в Пловдив, от София, а хора от чужбина пратиха
пари на близките си да купят продукти и да ги дарят", разказа Моника.

Вчера група дарители – млади хора от Девин с три автомобила са разнесли даренията на нуждаещи се хора от
Девин, Настан, Беден, Гьоврен и граничното село Кестен. Днес ще занесат продукти и на нуждаещи се хора в село
Лясково.

"Опитваме се да привличаме за организацията на тези кампании млади хора, за да видят лично как живеят
възрастните и хората в нужда", отбеляза Моника.

Във всяка чанта за възрастните има пакети ориз, макарони, брашно, захар, олио, лютеница, кайма, сладки и
баклавички. Понеже дарителите за детските пакети били много, за всяко дете напълнили по два пакета с всякакви
лакомства - шоколади, кроасани, шоколадови дядо Коледа, солети, сокове, халви и др.

"И половин пакет брашно да им занесеш на тези хора, се радват от сърце. Най-вече се радват, че не са забравени,
казват, благодаря, че дойде да ме видиш. В Кестен са само възрастни хора, но всичките са много работливи, на тях
най-голямата им радост е, че имат с кого да си поговорят като отидем. Отиваме на място всички, за да видим
хората, да общуваме с тях, да питаме от какво имат нужда. Има страшно много самотни хора, близките им са
някъде, има и изоставени хора, или останали сами, с малки пенсии. Има хора, които живеят в ужасни условия. Те
са предоволни от всякакъв и най-малък жест на внимание. Просълзяват се от радост, че някой ги е почел", казва
Моника.

Заглавие: Доброволци дариха хранителни пакети на 83-ма възрастни и 26 деца в община Девин
Дата: 18.12.2022 13:37
Медия: Марица

https://www.marica.bg/region/smolqn/dobrovolci-dariha-hranitelni-paketi-na-83-ma-vazrastni-i-26-deca-v-obshtina-devin


Снимки: Теодора Великова

"По Коледа стават чудеса...", с тези думи жена завършва своя разказ. Тя търси помощ за своя мъж - баща на две
деца, който има нужда от помощ, за да продължи лечението си.

28-годишният Стоян Момев е диагностициран с рак на тестиса, с метастази в белия дроб. Битката му със
заболяването започва преди три години. Лечението в България се оказва недостатъчно и му се налага да се
лекува в Германия. Той е там от началото на месеца и му се правят различни изследвания.

"Житейските разходи в Германия никак не са малко, които успяваме да покриваме, но до известен период и
благодарение на събраните до момента средства. Чакаме потвърждаване на диагнозата и се надяваме да получи,
най-накрая, успешна терапия.", пише Вероника Дичева.

"Това е мястото, където Цочо има шанса да се излекува и да се завърне при нас - вкъщи! В момента се прави
цялостна диагностика в Германия и скоро ще разберем какво лечение му предстои и за какви средства става
въпрос. За тези три години всички манипулации, които му бяха извършени в България, също са били свързани с
много средства, както за лечение така и за придружаващи лечението разходи, а в Германия тази цифра е в пъти
по-голяма", разказва тя.

Семейството се надява с помощта на дарители да подпомогне лечението на Стоян. Те призовават всеки, който
има възможност, да дари средства.

"Цочо е всичко за нас! Той е свързващото звено в нашето семейство. Мъжът, който всеотдайно се грижи за нас и
ежедневно ни дарява със силна обич. Мъжът, без който НЕ МОЖЕМ. Идват светли празници, а и казват, че по
Коледа стават чудеса. Ще бъдем благодарни на всеки отделил от средствата си, за да има шанс Цочо да се
излекува и да се радва на живота си като всеки млад човек", пише Вероника.

Даренията се събират на банкова сметка IBAN: BG43 CECB 9790 10I2 9815 00 с титуляр Иванов Момев.

Вижте цялата история, споделена от Вероника Дичева, тук.

Линейката ще обслужва областите Русе, Силистра и Разград

Лазар Радков, организатор на кампанията "Капачки за бъдеще" съобщи новината в своя Фейсбук профил:

"Вторник сутринта палим към Русе, по обед даряваме линейката, специалистите ще направят обучение на
лекарите как работи апаратурата, след което ще изпием по едно кафе с медиците, ще си поговорим и газ към
училище, където ще обучим децата от поне един клас на Първа помощ и евакуация. Вечерта ще се видим най-
после на живо са Великаните от русенския "Клуб за Бъдеще". ...."

По 3300 лв. вече са преведени в дарителските сметки на двете деца

6 600 лева събра 3-дневният Благотворителен базар "От деца за деца" в хасковската Съдебна палата,
организиран от окръжния и районния съд. Средствата са разделени по равно- по 3 300 лв. и преведени днес по
дарителските сметки на 2-годишния Георги и 5-годишния Дани, които се нуждаят от скъпо лечение в чужбина,

Заглавие: Млад баща страда от тежко заболяване, има нужда от помощ
Дата: 19.12.2022 10:00
Медия: Glasnews.bg

Заглавие: Третата линейка на "Капачки за Бъдеще" отива в Русе
Дата: 19.12.2022 10:30
Медия: Dunavmost

Заглавие: 6600 лв. за Дани и Гого от базара на съда в Хасково
Дата: 19.12.2022 11:32
Медия: Дарик
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информират от администрацията му.

Базарът бе открит на 14 и проодължи до 16 декември включително с участието на децата от Арт школа "Дъга",
Школа по етнография и история и Клуба по фотография при хасковския Младежки център. С дарение на свои
авторски катрини в базара се включи също художникът и график - Александра Габровска.

Благодарим сърдечно за участието на децата от школите в организирания Благотворителен коледен базар, както
и на всички, включили се в инициативата с лични усилия и средства – магистрати, съдебни служители, адвокати и
гости, коментират организаторите.

Собствениците на 207 от пострадалите имота в Община Карлово са получили полагащите им се средства от
събраните дарения. След наводнението Общината обяви дарителска кампания, в която до 16 декември са
постъпили 1 783 568.98 лева, съобщиха от пресцентъра на Общината. В Общината са подадени 218 заявления за
217 имота /за един от тях има входирани 2 заявления/. Направени са преводи по 208 от тях – за 207 имота. Осем
от заявленията не са окомплектовани с всички изисквани документи, изчаква се тяхното представяне. Изплатени
са определените от Общинския съвет суми на собствениците на 7 пострадали имота от първа група, 12 - от втора,
152 - от трета и 37 имота от четвърта група. Общата сума на изплатените до момента дарения е 1 183 663.80 лева.
Общественият съвет ще заседава днес, за да разпредели още 233 000 лева от дарителската сметка, като неговото
решение ще бъде внесено за одобрение на извънредна сесия на Общински съвет Карлово, която ще се проведе
на 22 декември. 

За шеста поредна година добротворци от столицата, обединени от каузата "Запази доброто",
организираха благотворителна кампания в подкрепа на възрастни хора в неравностойно положение и на
деца и лица с увреждания, лишени от родителска грижа. Доброто дело бе по случай наближаващите Коледни
празници.

"Целта на "Запази доброто" е да зарадваме хората, на които помагаме, да видим щастието в очите им", заяви за
MediaNews организаторът на кампанията – Илияна Мирчева.

Инициативата се осъществи на 17-ти декември в Комплекс социални услуги за деца и лица с увреждания (КСУДЛУ)
в Мездра, където добротворците зарадваха потребителите с подаръци, осигурени от хора с добри сърца.

"Децата бяха написали писма до дядо Коледа, в които бяха описали своите желания. Ние популяризирахме
техните желания и сърцати хора осигуриха всичко това", каза още Мирчева.

Адресът, на който се изпращаха даренията, бе посочен в страницата на кампанията. Изискването беше
подаръците да бъдат нови и надписани поименно.

Добротворците имаха още една кауза - подпомагане на хора в нужда. Те зарадваха възрастните хора в няколко
села от община Мездра с хранителни продукти.

Това стана на благотворителна изложба базар

Благотворителната коледна изложба базар "От деца за деца" в сградата на Съдебната палата в Хасково събра
6600 лева. Средствата от дарения ще подпомогнат лечението на две деца от южния областен център - Георги, на
3 г., и Даниел на 5 г., съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата.

Събраната сума бе разделена поравно за двете деца - съответно по 3300 лева, и внесена още днес по официално
обявените банкови сметки.

Заглавие: 1 183 663 лева от даренията са разплатени на пострадалите от наводненията
Дата: 19.12.2022 11:30
Медия: Карлово Прес

Заглавие: Добротворци зарадваха възрастни хора и лица с увреждания в община Мездра
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Инициативата беше в рамките на три последователни дни от 14 до до 16 декември, организирана съвместно от
Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Хасково, децата от Арт школа "Дъга", Школата по етнография и история и
Клуба по фотография при "Младежки център" - Хасково. С дарение на свои авторски картини в базара се включи и
художникът и график Александра Габровска.

При откриването на изложбата, изложени бяха подаръци, украса, картини и фотографии. Тогава
административният ръководител на Окръжния съд Миглена Тянкова призова всички да отворим сърцата си и да
дарим на малките и техните семейства топлина, светлина и надежда, припомня БТА.

Близо 7 000 лв. събраха абитуриенти от Ямбол за лечението на 7-годишната Радост Дукова от Димитровград.
Детето е родено с детска церебрална парализа и провежда лечение в Турция, за да проходи нормално.
Средствата са събрани от Коледен благотворителен бал на 12 Б клас от ЕГ "Васил Карагьозов" – Ямбол.

"Благодарим на 12 б клас, че избраха да подкрепят именно нашата кауза тази година. Благодарим и на класният
им ръководител, че е създал такава невероятна традиция, а именно провеждането на Благотворителен бал всяка
година, подкрепяйки различни каузи. Пожелаваме много успехи и светъл път на всички ученици", пишат близките
на страницата Да помогнем на Радост да проходи.

Дарителска кампания "Да помогнем на Радост да проходи" Банка ДСК BIC – STSABGSF IBAN –
BG91STSA93000024757217 – в BGN IBAN – BG09STSA93000024757820 – в USD Титуляр:Радост Дукова DMS
RADOST на 17 777 Благотворителен базар : https://www.facebook.com/groups/1332994113724295/?ref=share PayPal:
https://www.paypal.me/helpRadost Helpkarma: https://bg.helpkarma.com/…/da-pomognem-na-radost-da-prohodi… 

Всички учители от Стара Загора могат да споделят успешни примери и иновации от своята работа във второто
издание на процеса "Добрите практики на фокус", а срокът е удължен до 1 март 2023 година. Това съобщи за БТА
Преслава Байчева, специалист "Дигитален маркетинг" в prepodavame.bg. Инициативата е организирана от
фондация "Заедно в час" и образователния сайт. Тя 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. До момента от
община Стара Загора има подадена една кандидатура от Пето основно училище "Митьо Станев", уточни още тя.

"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", каза Мила Иванова, старши специалист
"Управление на съдържанието" в prepodavame.bg

Всеки желаещ преподавател може да подаде своя практика на страницата на конкурса до 1 март. До 20 март
одобрените практики ще бъдат публикувани на prepodavame.bg след допълнително интервю с учителя. До 20
април - експертно жури и публично гласуване ще определят победителите в три категории.

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

/ХТ/

Заглавие: Абитуриенти събраха 7 000 лв. за дете в нужда от Димитровград
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В навечерието наКоледните и Новогодишни празници учениците и преподавателите на СУ "Васил Левски"-Ардино
бяха приятно изненадани от красив жест. Бившият възпитаник на гимназията Илхан Селим Местан дари 3D-
принтер и няколко пълни комплекта ардуино на училището.

Предоставяйки дарението той сподели:.

"Желанието ми бе да направя нещо за разширяване технологичния кръгозор на учениците. Бих се радвал много
ако успея да допринеса за повишаване на тяхната мотивация.Нека да работят с още по-голямо усърдие за
придобиване на нови знания и умения в областта на модерните технологии."

QidiTech X-Max е огромен първокласен 3D принтер със затворено пространство за индустриални потребители или
любители с високи изисквания. Характеризира се с много сериозни функции.

Ардуино представляват микроконтролерни развойни платки с отворен код, базирани на принципа "лесен за
използване" хардуер и софтуер. Те взаимодействат с външното им обкръжение чрез различни сензори, бутони,
електромотори, светодиоди и други, което позволява на разработчиците на програми да създават широк набор от
приложения.

Илхан Местан е завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" – специалност Инженернафизика. От 9
години живее в САЩ и работи във фирма TRUMPF – Чикаго.

TRUMPF e високотехнологична компания, която предлага производствени решения в областта на
металорежещите машини, лазерите, електрониката и индустрията.

Директорът на гимназията Аника Петрова благодари на Илхан Местан за вниманието и благородния жест към СУ
"Васил Левски" - Ардино.

Гюнер Шукри

Ротарианци от Кърджали и Момчилград организираха благотворителна вечер, на която събраха средства за
децата със зрителни увреждания. Център на вечерта бе изпълнителят от Кърджали Айдън Мехмед-Ади, който
също е с увредено зрение.

Събраните средства ще бъдат предоставени на центрове с незрящи деца в Кърджали и Момчилград.

За да се включат в благотворителната инициатива се отзоваха ротарианци от Ротари клуб Хасково; Ротари клуб
Хасково Аида и Ротари клуб Златоград. Отзоваха се и младите ротарианци от Ротаракт клуб и Интеракт от
Кърджали. Дойдоха и гости от града, за да подкрепят инициативата.

Присъстващите на вечерта закупиха ръчно изработени коледни картички. Те бяха предоставени от ръководството
на СУ"Йордан Йовков" в Кърджали. На томбола бяха разиграни сувенири, създадени от децата в Дневен център в
Момчилград.Ротарианци и гости отделно дариха средства.

Ръководствата на Ротари клубове Кърджали и Момчилград ще организират празнични трапези за децата със
зрителни увреждания в двата града.

Каузата им бе подкрепена от Ади, който изпя популярни български естрадни песни, както и свои авторски
композиции.Той бе поздравен лично от кмета на Община Кърджали д-р инж.Хасан Азис, който бе гост на вечерта.

Желаем топлината на съпричастността да стигне до повече хора, това посочи в приветствието си Невин
Караджа,президент на Ротари клуб Кърджали.

Да бъдем малко-по отговорни към себе си и да запазим човешкото, призова Айтен Сабри,пастпрезидент на
Ротари клуб Момчилград.

Важна е споделеността в нашия живот,отбеляза Габриела Гавраилова, президент на Ротаракт клуба в Кърджали.

Дата: 20.12.2022 09:09
Медия: Asenovgrad.NET
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Паст дистрикт гуверньорът Альоша Синабов връчи на Невин Караджа плакет от Ротари клуб Чорлу,Р Турция,с
което се отличава за развитието на двустранните връзки.

Георги Кулов

На празника на дарителите в Детска клиника към УМБАЛ "Свети Георги" Регионална занаятчийска камара –
Пловдив дари сумата от 8 500 лв., реализирана от продажби в детски изложби на красивите изделия.

Те са изработени от децата, които преминаха обучение в "Занаятчийско училище за деца в АИР Старинен Пловдив
2021" по проект на отдел "Култура, археология и културно наследство" на Община Пловдив, реализиран от РЗК–
Пловдив, в Улица на занаятите , Занаятчийски център "Бакалова къща" и Ретро-Фото.

На 19 декември бе открит благотворителен коледен базар пред Историческият музей. Той се провежда от
Творческа езикова работилница "Евона" с подкрепата на Община Ботевград.

В нея деца и ученици от Ботевград ни представят различни изделия, ръчно изработени от тях, а именно:
календари, картички, чанти, плетива и декоративни изделия, направени чрез техниките Квилинг и Линография. От
днес базарът включва и специално приготвени коледни вкусотии. Също така, те предлагат и различни видове
топъл чай, подходящ за студеното време.

Коледният базар е в разгара си и са отворени за посетители до 21 декември от 10:00 до 12:00 и от 16:00 до 18:00
часа пред Историческият музей.

Целта на благотворителния базар е да се съберат средтва за закупуването и засаждането на дръвчета, които ще
бъдат засадени напролет с помощта на доброволци, записани в книга. Децата от езиковата работилница ще
работят заедно с еколози и хора от Общината, за да възстановят липсата от изрязаните дървета наскоро.

"Мисля, че няма много активни млади хора, тъй като отсреща срещата негативно отношение и негативни реакции и
смятам, че е хубаво да има някой, който все още да има надежда и да продължава да се опитва и затова решихме
да се заемем с тази задача.", каза Марияна Марчовска – част от организаторите на базара, относно тяхното
желание да бъдат активни млади хора.

Кампанията "Капачки за бъдеще" дарява трета неонатална линейка. Медицинското возило този път ще
отпътува за Русе. Линейката ще обслужва областите Русе, Разград и Силистра, съобщи за Радио Стара Загора
Лазар Радков от "Капачки за бъдеще".

Той каза още, че по данни на русенската болница между 100 и 150 деца годишно се нуждаят от специализиран
превоз, който ще им бъде осигурен от благородната инициатива. Това означава, че тази линейка вероятно ще бъде
най-използваната.

Радков заяви, че екипът на "Капачки за бъдеще" вече мисли за следващата инициатива, която може да се
случи и в Стара Загора. Той посочи, че от инициативата вече са събрали повече от 200 тона пластмасови капачки.

Цялото интервю на Тошка Събева с Лазар Радков. 

Заглавие: Занаятчиите дариха 8500 лв. на детска клиника
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Нов живот

Благотворителен коледен концерт и благотворителен базар под надслов "Бъдеще за Габи" се състояха в Основно
училище "Васил Левски" в Дрангово, Кирковска община. Събраната сума 1637 лева вече е преведена по сметката
на 13-годишната Габриела Хаджиева от Кърджали, която се нуждае от скъпоструващо лечение в чужбина.

В концерта се включиха Пламена Манолова, Радостин Ислямов и Ивелин Големанов, бивши възпитаници на
училището в Дрангово, които пристигнаха от Националното училище за фолклорни изкуства в Широка лъка, където
учат в момента. С тях беше и Симона Баковска, която е дранговски корени и също учи в музикалното училище в
Широка лъка.

С изпълнения на прекрасни родопски песни се представиха Аксиния Баткаджова – Енчева, Джулияна Енчева,
Андрей Мъсърлиев и Милко Бозалиев. Аплодисменти получи и танцовият състав към училището, в който влизат
ученици и родители.

Местната Целодневна детска градина "Славейче" освен в празничната програма участва и със свой щанд в базара.

Училищното ръководство и организаторите благодарят на всички ученици, родители и изпълнители за активното
им участие на всички изпълнители, както и на тези, които уважиха събитието и препълниха залата. Пожелават им
весели празници, здрава и щастлива 2023 г.

Благотворителната кампания "Капачки за бъдеще" дари третата неонатална линейка за нуждите на Отделение
Неонатология на Университетска болница "Канев", съобщиха от лечебното заведение. Линейката ще обслужва
най-тежките случаи и е изключително важна за спасяването на новородени.

Отделението по Неонатология е със статут на междуобластен център, с трето ниво на компетентност от
медицинските стандарти в България, и приема новородени от Русенска област и градовете Силистра, Кубрат,
Исперих, Тутракан, Разград и Бяла и други лечебни заведения в града. През отиващата си 2022 година до днес,
приетите недоносени бебета са 125.

Линейката е със специализирано оборудване, което дава възможност за транспортиране на най- малките
пациенти с минимален риск. Лечебното заведение ще сформира и обучи екипи за транспорт на бебета в тежко
здравословно състояние, за да бъдат приети или в неонатология на УМБАЛ "Канев," или в друго специализирано
лечебно заведение.

Университетска болница "Канев" и екипът на отделението по неонатология изказват своята благодарност на
хората с големи сърца от "Капачки за бъдеще". "Благодарим и на всички, които са дарили от времето и са вложили
сърцето си в тази кампания, която позволява на медицинските екипи да спасяват човешки животи и да връщат
усмивката на лицата на майките", казват от болницата.

3125 лв. са събраните средства от провелия се благотворителен базар в подкрепа на малката Нелис, както и от
събитието Tea&paint. Те бяха организирани от Студентския съвет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил
и Методий" и Клуба на юриста "Кристиан Таков".

"Отправяме специални благодарности към големия брой служители, преподаватели и докторанти, които се

Заглавие: Училището в Дрангово събра 1637 лева от Благотворителен коледен концерт и  базар за лечението
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включиха активно в благотворителната проява. Благодарим на всички, замесени в организацията и
осъществяването на базара. Благодарим на всички дежурни, на всички, които изработиха нещо и бяха част от
събитието, на всички, които дариха, без да искат нищо в замяна – това е доказателство, че доброто все още
съществува", споделиха организаторите, които пожелават пълно оздравяване на Нелис.

Михаил МИХАЛЕВ

По-рано тази година от Ротари клуб – Добрич дари апарат за диагностика на новородени

Многопрофилната болница за активно лечение /МБАЛ/ Добрич получи дарение, медицинска апаратура
"тимпанометър", осигурено от Ротари Клуб – Добрич.

Средствата са събрани от Ротари Клуб и приятели, за да се подпомогнат усилията на болницата за подобряване
качеството на здравеопазването. Стефан Русев, президент на Ротари Клуб – Добрич, посочи, че дарението е на
стойност над 7000 лева, като за доставката му са чакали месеци.

Тимпанометърът включва набор от тестове за идентифициране на най-често срещаните патологии на средното
ухо.

От Ротари Клуб – Добрич заявиха готовност, когато изтече експлоатационният период на уреда, да обсъдят с
болницата повторно дарение.

"Благодаря от името на МБАЛ Добрич за инициативата, която за пореден път е в полза на обществото, в полза на
болницата, а именно тимпанометъра, който дариха. По този начин затвориха кръга на диагностика на проблемите
със слуха на пациентите на град Добрич," заяви д-р Георги Желязков, директор на МБАЛ – Добрич.

Апарат за измерване на слуха на новородените в болницата в Добрич дари Ротари клуб

Припомняме, че през пролетта ротарианците дариха на Отделението по неонатология на МБАЛ – Добрич апарат
за скрининг на слуха на новородените.

1905 лева е сумата, която Спортно училище преведе по сметка за лечението на 4-годишния Наско от Пазарджик.
Средствата са събрани от продажбата на картички и коледни сувенири, изработени от учениците в часовете по
изобразително изкуство и технологии и с помощта на учителите си – Деница Гатева и Ирина Цанева. Към
събраната от учениците сума се присъединиха и учителите с лични дарения.

"Искахме да направим нещо добро и затова дарихме средства за лечението на това лъчезарно дете. Стискаме
палци всичко да свърши благополучно. Всяко дете има право на щастливо детство, да играе, да спортува, да се учи.
Ние го правим, искаме и Наско да изживее тези емоции." Така обясниха решението си учениците от Спортното
училище.

Всяка година младите спортисти организират Коледен благотворителен базар. Тази година той беше под надслов
"Заедно можем повече" и обедини усилията на ученици и учители за тази добра кауза.

Средства за малкия Наско се събират в специална кутия в Спортното училище вече от няколко седмици. Към
инициативата се присъединяват и учителите, които също дариха лични средства за каузата. Общо събраната сума
до сега надхвърля 1000 лева.

Една част от средствата от базара ще бъдат дадени и за други инициативи по решение на класовете.

Заглавие: Ротари клуб с ново дарение на медицинска апаратура на МБАЛ – Добрич
Дата: 22.12.2022 11:35
Медия: ПроНюз Добрич

Заглавие: # С любов за Наско: 1905 лева събра кампанията в Спортното училище "Заедно можем повече"
Дата: 22.12.2022 11:36
Медия: PZdnes

Заглавие: Благотворително мотошествие в подкрепа на Марти

https://pronewsdobrich.bg/2022/12/22/rotari-klub-s-novo-darenie-na-meditsinska-aparatura-na-mbal-dobrich/
http://pzdnes.com/2022/12/22/%D1%81-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE-1905-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82/
https://kozloduy-bg.info/133869/blagotvoritelno-motoshestvie-v-podkrepa-na-marti/


Поредното Коледно благотворително мотошествие ще се проведе в Козлодуй, като този път мисията е събиране
на средства за лечението на Марти, който е само на годинка и половина и е диагностициран с Детска церебрална
парализа. Атрактивното събитие ще се проведе на 24 декември, в събота, като началото му ще бъде дадено в
11.00 часа в Ботев парк. Мотористите ще бъдат облечени в костюми на Дядо Коледа и в този вид ще направят
обиколка на града в 12.00 часа. Шествието ще завърши на паркинга пред училище "Св. св. Кирил и Методий",
където ще бъде поставена специална кутия за дарения, в която средства могат да дадат не само участниците в
шествието, но и всеки съпричастен с благородната кауза човек .

Над 70 000 двойки с репродуктивни проблеми у нас се нуждаят от донорска яйцеклетка, за да имат свое дете. В
навечерието на Коледа, всяка година "Майки за донорство" организират благотворителен базар. Със събраните
пари помагат на двойки.

"Успяхме да съберем 19 100 лв. и се надявам да помогнем на четири семейства", каза съпредседателят на
фондацията Мариела Великова.

Вижте интервюто във видеото.

"Ротари клуб" – Добрич дари на Ушно-носно-гърленото (УНГ) отделение на Многопрофилната болница за активно
лечение (МБАЛ) в областния град тимпанометър – апарат за диагностика на заболявания на средното ухо. 
Уредът е последният етап от нашата кауза "Да чуем всички", а средствата са събрани от "Ротари клуб" и приятели,
които искаме да подпомогнем усилията на болницата за подобряване качеството на здравеопазването, каза
президентът на организацията Стефан Русев.
С това дарение "Ротари клуб" мислят изключително много за адекватната профилактика и затвориха кръга на
диагностиката на проблемите със слуха на пациентите на град Добрич, каза директорът на лечебното заведение
д-р Георги Желязков. 
Тимпанометърът изследва подвижността на тъпанчевата мембрана и е особено подходящ за деца, при които
аудиометричното изследване е затруднено, обясни д-р Росица Стоянова, ординатор на УНГ отделението. "Ще го
ползваме с удоволствие и ни е много необходим за работата", каза още тя. По думите ѝ екипът не разполага с друг
такъв медицински уред. 
В края на март "Ротари клуб" – Добрич дари на областната болница съвременен апарат за слухов скрийнинг на
новородени на стойност 6800 лева. 

С близо 3 000 лв. подпомагат лечението на трима жители на Мездра

В навечерието на Рождество Христово в Мездра се състоя Благотворителен концерт под наслов "Коледни уроци за
сърцето". Концертът е заключителен етап от едноименната инициатива на Община Мездра и на Местната комисия
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, която беше осъществена през
периода 7-21 декември, с цел да ни припомни най-ценните човешки добродетели и необходимостта от тяхното
предаване от поколение на поколение с възпитателен за подрастващите ефект.

Водещи на събитието бяха Гергана Кръстева и Кристина Иванова от Клуб "Умението да говорим пред публика" към

Дата: 22.12.2022 11:21
Медия: Козлодуй онлайн

Заглавие: "Майки за донорство" организират благотворителен базар
Дата: 22.12.2022 11:52
Медия: Euronews Bulgaria

Заглавие: "Ротари клуб" – Добрич дари на областната болница апарат за диагностика на проблеми със
средното ухо
Дата: 22.12.2022 14:05
Медия: Утро Русе

Заглавие: С близо 3 000 лв. подпомагат лечението на трима жители на Мездра
Дата: 22.12.2022 14:27
Медия: Враца днес

https://euronewsbulgaria.com/news/7724/mayki-za-donorstvo-organizirat-blagotvoritelen-bazar
https://utroruse.com/article/889304/
https://www.vratzadnes.com/page.php?n=19507283&SiteID=922


СУ "Иван Вазов" - Мездра с ръководител Николай Савов.

По време на концерта до сцената беше поставена благотворителна кутия за събиране на средства. В
дарителската акция се включиха, всеки според своите възможности, множество граждани. Общата сума, събрана
за благородната кауза, е 2 655.30 лв. 1 240 лв. от тях са от благотворителния коледен базар, организиран в СУ
"Иван Вазов". Събраните средства ще бъдат разделени по равно за подпомагане лечението на трима жители на
гр. Мездра - Сияна Маньовска, Христо Пенчев и Николай Цековски.

В рамките на инициативата "Коледни уроци за сърцето" деца и ученици от детските градини и училищата в община
Мездра изработиха саморъчно красиви коледни картички. Честитките с пожеланията на подрастващите получиха
за Рождество Христово 240-те потребители на социалните услуги Домашен социален патронаж и Дом за стари
хора.

"Ротари клуб" – Добрич дари на Ушно-носно-гърленото (УНГ) отделение на Многопрофилната болница за активно
лечение (МБАЛ) в областния град тимпанометър – апарат за диагностика на заболявания на средното ухо.

Уредът е последният етап от нашата кауза "Да чуем всички", а средствата са събрани от "Ротари клуб" и приятели,
които искаме да подпомогнем усилията на болницата за подобряване качеството на здравеопазването, каза
президентът на организацията Стефан Русев.

С това дарение "Ротари клуб" мислят изключително много за адекватната профилактика и затвориха кръга на
диагностиката на проблемите със слуха на пациентите на град Добрич, каза директорът на лечебното заведение
д-р Георги Желязков.

Тимпанометърът изследва подвижността на тъпанчевата мембрана и е особено подходящ за деца, при които
аудиометричното изследване е затруднено, обясни д-р Росица Стоянова, ординатор на УНГ отделението. "Ще го
ползваме с удоволствие и ни е много необходим за работата", каза още тя. По думите ѝ екипът не разполага с друг
такъв медицински уред.

В края на март "Ротари клуб" – Добрич дари на областната болница съвременен апарат за слухов скрийнинг на
новородени на стойност 6800 лева.

/РИ/

223 деца бяха подпомогнати за Коледа с топли дрехи и обувки. Служители на ТЕЦ AES Гълъбово проведоха
благотворителната инициатива "Дървото на ангелите" за 13-та поредна година, съобщиха за ЗАРАТА

Общо 223 деца от Гълъбово получиха подаръци от доброволческата инициатива "Дървото на ангелите",
организирана от ТЕЦ AES Гълъбово. За тринадесета поредна година в навечерието на най-светлия християнски
празник – Коледа, компанията и нейните служители подариха на малчуганите топли дрехи и обувки. За децата,
които са ученици в трите училища в Гълъбово, както и в училището в село Обручище, бе организирано и тържество
в Младежки център Гълъбово.

"Грижата за общностите, в които AES работи, винаги е сред приоритетите на компанията. За последните години
отделените от AES България средства за добруването на хората в района на Гълъбово и Каварна, вложени в
различни проекти с обществена значимост, надхвърлят 15 млн. лева", каза Иван Цанков, изпълнителен директор
на AES България.

"Щастлива съм, че моите колеги не спират да правят добро и да подпомагат нуждаещите се, въпреки трудните
времена, в които живеем. За мен е чест, че вече за тринадесета поредна година служителите на ТЕЦ AES
Гълъбово допринасят нуждаещите се деца в Гълъбово да имат една по-топла и по-щастлива Коледа", заяви
Мариана Геренова, комплексен ръководител на всички производствени активи на AES в България.

Заглавие: "Ротари клуб" – Добрич дари на областната болница апарат за диагностика на проблеми със
средното ухо
Дата: 22.12.2022 14:05
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: 223 деца от Гълъбово получиха подаръци от доброволческата инициатива "Дървото на ангелите"
Дата: 22.12.2022 14:08
Медия: Зарата

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/380831--rotari-klub-dobrich-dari-na-oblastnata-bolnitsa-aparat-za-diagnostika-na-pro
https://zarata.info/223-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B3%D1%8A%D0%BB%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%B8-%D0%BE/


Близо 10 хиляди лева бяха събрани по време на Благотворителен коледен базар, организиран от Община Разлог,
с участието на представители на десетки институции. Каузата, към която се присъединиха и кметът на Община
Разлог - инж. Гърменов, зам. - кметовете на Община Разлог- Гюров и Колчева- Фарфарова, председателят на
Общински съвет- Разлог - д-р Копанарова и управителят на "МБАЛ Разлог" ЕООД- д-р Божикова, обедини всички
благодеятели с цел набиране на средства към общински "Фонд за подпомагане лечението на жители на община
Разлог - Росен Коцаков".

В последния ден от базара, г-жа Колчева- Фарфарова връчи грамота за "Посланик на добрите дела за 2022
година" на г-жа Борислава Коцакова, след което бяха раздадени и грамоти на всички участници в Базара за
присъединяване към благотворителни инициативи, в помощ на жителите на община Разлог през годината.

Към доброто дело за 2022 година с ръчно изработени коледни сувенири и сладкиши се присъединиха ДГ "Радост",
НУ "Св. св. Кирил и Методий", НУ,, Никола Парапунов", НУ,, Яне Сандански" СУ,, Братя Каназиреви'', ПГ по
транспорт, ПГ по МСС, РПГ,, Никола Стойчев" НЧ,, Просвета-1908"- с. Баня, Исторически музей- Разлог, ЦСОП
"Рилска иглика", ДВЛФУ и ЗЖЛФУ- село Долно Драглище, Сдружение "Шанс",

Дневен център за деца и пълнолетни, Дневен център "Блян", Център за социална рехабилитация и интеграция и
Защитено жилище за лица с интелектуални затруднения, Център за обществена подкрепа, Център за настаняване
от семеен тип за деца без увреждания - Разлог, Величка Алуминова- кмет на село Годлево, жители на село
Годлево, Антонио и Величка Дуцеви, Здравка Пармакова Кристина Джупанова и семейство Пъргови.

Общински "Фонд за подпомагане лечението на жители на община Разлог - Росен Коцаков" е създаден през 2022
година, с идеята за частично или цялостно подпомагане лечението на нуждаещите се жители на община Разлог. 
От създаването на фонда, комисията за разглеждане на постъпили заявления, преглежда и обсъжда внимателно
всеки един случаи, след предоставяне на пълна документация - епикризи, оферти за лечение и документи,
описани в изисква за частично или цялостно финансиране.

С цел прозрачност, ясно и целенасочено разходване на финансовата помощ, нужните средства се отпускат
директно на лечебното заведение, направило оферта за извършване на съответното лечение и/или манипулация.
Към настоящия момент общинският фонд е превел сумата от 34 хиляди лева, в помощ на лечението на петима
нуждаещи се- жители на община Разлог.

В.Василева

В Гулянци започва дарителска кампания за закупуване на съвременна медицинска апаратура за общинската
болница. Тази година Общината закупи скенер за МБАЛ в града за 230 000 лв. Към него е необходимо да бъде
закупена допълнително лекарска работна станция със софтуер за реконструкции и обработка на образа.

"Посредством това допълнение ще се повиши значително диагностичната стойност и точността на резултатите от
образната диагностика. Лекарят-специалист ще има възможност за триизмерна пространствена обработка на
снимките от всички органи в човешкото тяло", разясни управителят на общинската болница доктор Андриян Яков.

За закупуване на станцията и софтуера са необходими 18 000 лева. Ако имате възможност да подпомогнете
общинската болница, можете да го направите на банковата сметка на Община Гулянци:

Общинска Банка АД

IBAN BG43SOMB91308436323644

BIC SOMBBGSF

Код за вид плащане: 445100

Заглавие: Близо 10 000 лв. събра благотворителен базар в Разлог
Дата: 23.12.2022 06:26
Медия: Струма

Заглавие: С дарителска кампания в Гулянци събират средства за апаратура за общинската болница
Дата: 22.12.2022 20:52
Медия: Посоки Плевен

https://www.struma.com/obshtestvo/blizo-10-000-lv-subra-blagotvoritelen-bazar-v-razlog_201951/
https://www.posoki.com/s-daritelska-kampaniya-v-gulyantsi-sbirat-sredstva-za-aparatura-za-obshchinskata-bolnitsa


ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

След няколко дни, навръх Коледа ще се проведе станалият вече традиционен концерт на инициативата
"Българската коледа". През 2022 г. тя отбелязва своя двадесети юбилей. По случая президентството представи
специална пощенска марка, а президентът Румен Радев отличи детския радио хор и националния отбор по
художествена гимнастика, чиито настоящи членове не са били родени, когато благотворителната инициатива беше
създадена.

На откриването на тазгодишното издание всички отговорни фактори в българското здравеопазване се събраха във
Велико Търново, и в тяхно присъствие президентът обяви, че кампанията обединява обществото в подкрепа на
детското здраве.

Малко история

За "бащинство" на инициативата "Българската Коледа" се борят две от най-популярните лица на "Шоуто на Слави" -
самият Трифонов и Росен Петров.

"Майчинството" очевидно остава за президентската институция, която през 2003 г. се представляваше от Георги
Първанов. Това първо издание беше в партньорство с бТВ и "Шоуто на Слави". Оттогава, вече 19 години,
инициативата е съвместен проект на президентската администрация, БНТ и Нова телевизия.

"Българската Коледа" е инициатива, започната от "Шоуто на Слави" и тогавашния президент Георги Първанов

През 2011 г. в свой доклад за БНТ Сметната палата обръща внимание, че инициативата работи без ясни правила
как се кандидатства за подкрепа, кой и как решава как да се харчат дарителските пари. Тогава, с благословията на
новоизбрания президент Росен Плевнелиев, организаторите разработват правила за кандидатстване и за
одобрение, и създават експертен съвет с участието на медици, пациентски представители и дарителски
организации, който да осигури прозрачност на процеса. А президентството започва да провежда обществени
поръчки за апаратура и да купува скъпи лекарства, с което вероятно създава прецедент в световен мащаб.

Колко е важно детското здраве

През всички тези години инициативата носи послание за важността на детското здраве, и същевременно разказва
историите на болни деца, които не биха могли да получат лечение в рамките на стандартните процедури на
българската здравна система.

Така в 20-годишната си история кампанията е събрала общо около 40 млн. лв.

Около две трети от този бюджет е отишъл за закупуване на техника за диагностика и лечение на заболявания при
деца, а с останалите са платени рехабилитационни процедури, лекарства, медицински храни, терапии в чужбина.

Тази сума се равнява на между 0,01 и 0,03% от общите здравни разходи през този период. С тях се покриват някои
от ключовите нужди на детското здравеопазване - за дейности, част от които буквално спасяват живот. Въпреки
дългата история на инициативата, таргетът ѝ не се е променил много – към нея се насочват деца, нуждаещи се от
рехабилитация, скъпи лекарства, медицински храни, които продължават да са "извън системата", макар първите
подпомогнати вече отдавна да не са деца.

Това е "каталог на държавната немощ", казва за кампанията специалистът по медицинско право адвокат Мария
Шаркова.

Това е каталог на държавната немощ Мария Шаркова

"Ако отворите отчетите от кампаниите на Българската Коледа, ще видите своеобразен каталог на нарушенията на
правото на болните деца да получат качествена, своевременна и достъпна медицинска помощ, от която се
нуждаят", пише Шаркова в свое становище. И обяснява, че чрез Българската Коледа дългогодишното бездействие
на властите паразитира върху дарителството, защото оставя нерешени проблемите на детското здравеопазване
вече две десетилетия.

По-малко сензация, повече ефективност

По-малко телевизионни репортажи, сълзливи за публиката и унизителни за участниците, искат и представителите
на родителски организации. Те настояват за повече политики в подкрепа на детското здраве.

Заглавие: 40 милиона лева. Кога дарителството става знак за държавна немощ
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"Поощряването на дарителството е безценно, но категорично не може да заменя държавната отговорност за
развиване на трайни политики в подкрепа и закрила на децата и семействата", смята Яна Алексиева от Асоциация
"Родители". И допълва, че е плашещо българската държава всяка година да отправя послание към семействата на
множество болни деца, че благоволението на дарителите е един от малкото варианти за подкрепа, на които могат
да разчитат.

Въпроси на много нива поставя и Илиана Николова, изпълнителен директор на фондация "Работилница за
граждански инициативи". "На първо място е политическият ресурс, който всеки президент - включително
българският – има, и който е в пъти по-голям от дарителския, който се събира. Президентът (който и да е той)
досега би трябвало да е провел разговори в парламента и законодателната власт да е решила проблемите на
здравеопазването, които той е поставил", смята Николова.

Дарителството не може да заменя държавната отговорност за развиване на политики Яна Алексиева

Друг сериозен проблем, който тя повдига, е неизвестният ресурс, който кампанията коства всяка година.
"Възможно е да се окаже, че кампанията струва почти толкова, колкото средства набира от дарители", смята тя.

Обратна връзка

Свободна Европа опита да получи отговор този въпрос от прессекретариата на президентството. Оттам
отговориха, че "пряко ангажирани с реализиране на инициативата от страна на Администрацията на държавния
глава са съветник и експерт", а "подкрепата на медиите за популяризиране на всяка кампания на "Българската
Коледа" е безвъзмездна и изцяло на доброволен принцип".

Тези отговори обаче не дават яснота за стойността на кампанията. А именно някаква значима добавена стойност
би могла да оправдае съществуването ѝ като дарителска инициатива – макар и с етични възражения - и да я
легитимира като нещо повече от ежегоден пиар на президента.

В момента данъкоплатецът плаща за състояването на кампанията с данъците си. Плаща работното време на
поне двама служители на президентската администрация, както и на определен брой служители на БНТ –
партньор в инициативата. Плаща медийното време, което БНТ и БНР отделят за промотиране на кампанията.
Плаща работното време на поне девет от членовете на експертния съвет, които са ръководители на клиники в
държавни болници, и през 2022 са участвали в девет заседания и в неизброими репортажи за популяризиране на
инициативата. С билетчето си плаща и промоцията на кампанията в Столичния градски транспорт. Плаща дори за
участието в инициативата на експерт от Министерството на здравеопазването, което по дефиниция би трябвало да
направи така, че децата да имат достъп до лечение и без да чакат дарители.

Срещу този неизвестен по размер разход от данъците му, данъкоплатецът получава призив да дари още средства,
за да спаси деца, които управляващите държавата системно неглижират вече най-малко две десетилетия.

Управляващи, чиито заплати плаща отново той.

* Становищата, изказани в рубриката "Мнение", могат да не отразяват позицията на Свободна Европа.

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите:
"Събудени села: как местни инициативи се борят за малките общности" по Дарик радио с водещ Мария
Черешева. Гости са Александър Серафимов, активист в инициативата "Да съхраним Падеж, Габрово и
Лешко", и Иво Данчев от местен инициативен комитет на селата Горнослав, Долнослав, Червен, Орешец
и Добростан. 

Обикновено изразяваме недоволство от държавните институции – пасивни, бавни, некомпетентни, корумпирани.
Историите на Александър Серафимов и Иво Данчев показват още нещо – че много от тях все още живеят в други
времена, когато са имали властта да променят живота на хората, без да се съобразяват с нуждите и мнението им
и, разбира се, без да го търсят. Институции, свикнали да обслужват бизнес интереси, а гражданите да мълчат. В
последните години това постепенно и осезаемо се променя.
Александър разказва как пет села около Благоевград се обединяват в местна инициатива срещу концесия за
открит рудник за барит. Битката започва с над 1200 подписа на жители и организации, внесени в министерствата
на околната среда, енергетиката и туризма. Кметът спира проекта преди дни, но Александър смята, че докато
рудникът все още стои на картата на общия устройствен план, има риск за сигурността на селата. 
Иво, който е фотограф и дълги години работи за National Geographic България, се сблъсква изненадващо с
подобен проблем – в с. Горнослав, където живее, се оказва, че има дадена концесия за разкриване на
мраморна кариера, недалеч от последните къщи в селото. Местността е една от най-красивите в страната и е

Заглавие: Властта на гражданите: институциите трябва да започнат да работят за нас, а не против нас.
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защитена територия от Натура 2000 Средни Родопи. Тя е включена и в буферната зона на биосферния парк
"Червената стена", който е част от списъка с обекти на природното наследство на ЮНЕСКО. Концесията има
предистория с някои "сенчести" елементи, напр. разрешение на РИОСВ в Пловдив да не се прави задължителната
оценка на въздействие на околната среда за кариерата и мнимо съгласие от жители на селото, за което се
оказва, че те не знаят. Иво заявява, че ще оспорват решението за концесията в съда и ще потърсят подкрепа от
общината. Ако това не се случи, ще протестират активно.
Александър и Иво са категорични за вредите и рисковете от тези концесии, част от които са увреждане на
водоизточниците, замърсяване на въздуха, разбиване на пътища, изградени по европейски проекти,
несъобразяване със съществуващите стратегии за развитие на местните общности и за спиране на
обезлюдяването на селата в България, застрашаване на вече развиващите се туризъм, земеделие и
животновъдство в региона.
И двамата споделят, че това, което се е променило и с което институциите изненадано се сблъскват, е
гражданското мнение и активност. То се поражда естествено заедно със интензивното заселване на селата.
Александър казва, че преди десет години да живееш на село е изглеждало романтично. Днес вече е нормален
социален процес. Възможностите за работа извън офис и сигурният транспорт позволяват да се живее сред
природата, но и близо до града. Хората, които преценяват, че могат и искат да направят тази промяна в живота си,
стават все повече.
Най-същественото развитие обаче е идването на млади, образовани хора. Някои се връщат в родния си край,
други се прибират от чужбина, има и хора от близките градове, които се преместват в селата. В последните години
и с пандемията започва интензивно връщане на хората в селата. Всички изоставени имоти се изкупуват и стягат.
"Селата ни буквално живнаха, светнаха и са като нови", казва Иво. Концесията заплашва всичко това, но новите
заселници не се примиряват с решенията на институции, които ги засягат пряко, а са взети без тяхното участие. 
Александър и Иво поясняват, че те не са срещу кариерите и добиването на ресурси, а срещу начина, по който
се прави. Те протестират срещу нарушаването на законите, незачитането на мнението на местните общности и
действията в разрез със съществуващите местни и европейски стратегии за развитие на селските райони.
Разбирането, че една фирма има право безконтролно да експлоатира природните ресурси, е вредно за всички.
Александър споделя, че това е дългогодишен национален проблем и сега им пишат хора от цялата страна, които
споделят много истории като техните. Държавата трябва да обърне внимание на тази тема, защото гражданите и
държавата са една система. Особено във връзка с кариерите трябва да се намери дългосрочно, генерално
решение, промяна в законите, защото в противен случай проблемът ще продължи. Дори и всеки да печели своята
малка битка с държавата, това няма да промени общата картина и животът на местните хора ще се превърне в
постоянна отбрана.
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите. 

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите":
"Светът на доброволците" по Дарик радио, с водещ Георги Донков. Гости са Катерина Стоянова,
председател на УС на CVS България, и Юлия Йорданова, един от основателите на CVS България.

Преди около 20 години, когато Cooperation for Voluntary Service (CVS) България започва дейността си,
доброволците са изглеждали странно, неразбираемо и екзотично – хора, които работят, без да им плащат и в
полза на обществото. Днес доброволчеството е практика, начин на мислене, ценност и необходимост за всички
нас. 
Катерина Стоянова представя CVS България като сдружение за доброволчески труд, което подкрепя значими
каузи. Те работят и с организации, които в работата си търсят доброволци или търсят обучение за това как да
привличат и работят с доброволци. 
Юлия Йорданова добавя, че идеята за създаване на CVS България се появява около 1998 година след
посещение в Белгия и Холандия, където доброволчеството е установена практика. Така идва решението да се
направи сдружение за доброволчески труд с разбирането, че в страната има обществено важни проблеми, които
могат да се подобрят с участие на доброволци. Юлия разказва, че на първите доброволчески лагери са поканени
чужденци, които изглеждат неразбираемо за местните участници. Това първо впечатление е отдавна заменено с
уважение и интерес към познанията и уменията на колегите от чужди страни.
Катерина пояснява, че финансирането им е сложно и става предимно от проекти, донорски програми (частни
донори и компании), Еразъм+, Европейски корпус за солидарност, програми на фонд "Убежище, миграция и
интеграция", програма "Европа за гражданите" и др. Разбира се, мечтаят за по-разнообразно финансиране, но
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привличането му е трудно. CVS България е част от международна организация Service Civil International (SCI),
създадена през 1920 г. от Pierre Ceresole. Днес организацията има 40 клона по света и над 80 партньори. CVS
България не получава финансиране от SCI, но множеството контакти с членове на мрежата пораждат идеи за
общи проекти и размяна на доброволци.
Повечето от доброволците на CVS България са млади хора, които търсят възможност да работят по важни за
тях каузи и сами откриват организацията. Катерина добавя, че когато доброволци ги открият за дадена кауза, те
им показват много други възможности и в други организации. Така се създава голяма доброволческа общност.
В обученията и лагерите на CVS България има местни и чуждестранни доброволци в съответствие с основната
ценност на организацията – хора от различни страни и националности да работят заедно в полза на обществото.
Смисълът на лагерите е доброволците да помогнат там, където местните хора имат проблем и искат да го решат,
но им трябва помощ отвън. Домакините организират работата и осигуряват настаняване и храна, а ролята на CVS
България е да намери подходящите доброволци и да се погрижи работата да се свърши в срок.
Катерина разказва за обученията по различни теми – работа с доброволци, проекти за мир, писане и управление
на проекти. Предстои и обучение за права на жени и момичета. Обученията са популярни и са вид неформално
образование. На тях се събират хора от различни поколения.
Катерина и Юлия споделят, че след като доброволческата работа влиза в живота им, той се променя за добро.
Чувстват се по-удовлетворени и отбелязват, че в организацията общуват по различен начин, без агресията и
враждебността, характерна за държавните институции или бизнеса.
В духа на празниците и идващата Коледа разговорът завършва с признанието, че и двете предпочитат да купуват
за себе си и за подарък неща с кауза. Репортажът на Мариана Корчакова разказва за три възможности за това.
Майките на деца с увреждания имат своя група във ФБ вече повече от 2 години и с над 210 хиляди членове. Те
подготвят коледни подаръци и се чувстват щастливи, когато хората избират да купят от тях, защото им помага да се
чувстват пълноценни въпреки често непосилните грижи за децата им. 
Инициативата "Коледна звезда" пък помага на деца без родители, настанени в центрове, да отидат на летен
или зимен лагер. Децата рисуват картички, подпомогнати от енорийския център към храма "Покров Богородичен"
в София. Доброволци им помагат да направят картичките и ги разпространяват. "Картичките са само повод,
истинската причина е да се срещаме с децата от домовете и да общуваме с тях да ги учим на добродетели, да
създаваме връзка", казва Дарина Врановска, която се грижи за децата. 
В Стара Загора работи фондация "Мисия криле", която окуражава бежанки от Украйна, Афганистан, Сирия и
Ирак да изработват различни неща, които да продават. Те създават коледни играчки, венци и бижута от вълна и
правят свещи от натурален восък. Материалите, моделите и продажбата са грижа на фондацията. Хората харесват
изработените неща не само от съпричастност към съдбите на тези жени, но и защото то е различно от масовата
продукция. "Радостта е най-голяма, когато идва от невидимото за очите", казва Диана Димова, председател на
фондацията. 
Катерина завършва разговора със съобщението, че от 5 януари 20 годишнината на CVS България ще бъде
отбелязана с изложба "Доброволчески кръгове" в Дома на киното заедно с прожекции на филма за Кристиян
Таков "Моралът е доброто". 
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите. 

Разговор с Надя Шабани за културата на дарителството и добротворчеството днес

Дарителството винаги е било гръбнакът на българската държава и то през цялото ѝ съществуване. Като започнем
от първия хрисовул – Ватопедската грамота на цар Иван Асен II, преминем през "квитанционните кочани",
въведени от Васил Левски за записване на всички дарения, и стигнем до изграждането на знаковите сгради на
Софийския университет - благодарение на дарението от 6 милиона златни лева от Евлоги и Христо Георгиеви, и на
Българската академия на науките - за чието построяване академиците залагат имотите си. Благодарение на
дарителството са създадени и първите светски училища, читалищата, периодичните издания, многобройните
благотворителни дружества за просвещаване на народа и подпомагане на национално – освободителната борба
през Възраждането.

Дарителството продължава да бъде основен стълб за българската държава и след Освобождението, като дори
при радикалната реформа на системата на фондовете, тези които са формирани от дарения, остават извън
бюджета, а сградите на благотворителните дружества се освобождават от данък. Нещо повече – дарителите по
онова време се ползват с изключителен авторитет, а държавата се грижи за тяхното "обезсмъртяване". В
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Правилника за управление на дарителските фондове при Министерство на народното просвещение (1918 г.) е
написано следното:

При всяко дарение съответното учреждение взима грижата да се съберат биографични сведения за дарителя,
както и фотографическия му портрет. Сведенията и портретът се изпращат в Министерството, за да се поместят в
"Златната книга" на дарителите по народната просвета.

За мащаба на дарителството в онзи период и внушителните капитали в дарителските фондове може да се добие
представа от разпореждането на Министерския съвет от 30.07.1952 г., с което дарителството практически се
унищожава, а именно: 179 436 632 лв. и 60 ст. да се отнесат в приход на държавния бюджет, 58 292 24 лв. и 61 ст.
да се предадат на Държавния застрахователен институт.

Тоталитарната власт, освен че национализира огромни суми, събрани от благотворителност, унищожава и всички
доброволчески традиции. Успява ли обаче да унищожи пословичния български алтруизъм?

Дарителството като култура и гражданско поведение

Според Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право, въпреки че дарителството несъмнено
е акт на емпатия, днес то вече е и форма на гражданско поведение, заявка за начина, по който се участва в едно
общество:

България има силна история на дарителството, но тези петдесет години, през които пъпната връв е била скъсана,
неминуемо са се отразили на културата на дарителството. Днес гражданското поведение все повече се
утвърждава, но то е в пряка зависимост от два фактора - как развиваме и обогатяваме културата на дарителството
и доброволчеството; и какво държавата прави като политика, за да създаде подходящите условия за това
поведение. Въпреки че кризите с коронавируса, украинските бежанци и природните бедствия, недвусмислено
показаха здравата тъкан на българското общество и способността му да предизвиква реална промяна, културата
на даряване като част от гражданското поведение и образование не е достатъчно силно развита.

За развитието на тази култура е изключително важна средата – тя трябва да е с минимум препятствия пред човека,
решил да дари, и той да е улеснен в намеренията си. Именно тук е ролята на гражданските организации – не само
да скъсят и улеснят пътя, но и да предоставят пълна отчетност на дарителя, защото прозрачността и отчетността
към дарителите са гаранциите, че процесите са правилни. Чрез основните си инструменти – доброволчество,
дарителство и мобилизиране, гражданските организации са тези, които помагат на хората да управляват различни
каузи и процеси и да ги убедят, че дарението не е значимо, с оглед на това колко е голямо, а с оглед на акта на
даряване. Гражданските организации обаче са твърде малко за България и намаляват все повече, поради липса
на достатъчно стимули и възможности хората да са граждански активни. Като сравнение – в Естония гражданските
организации са два пъти повече на два пъти повече на глава от населението.

В подкрепа на думите на Надя Шабани са и данните от Индекса за устойчивост на неправителствените
организации в България за 2021 г., които показват сериозен спад и на служителите в неправителствените
организации, и на доброволците. Само 13 736 от гражданските организации (чиито брой според Агенцията по
вписвания е над 23 000) са подали финансови отчети. Според Индекса това е истинският показател за реално
работещите организации. Служителите в неправителствени организации през 2020 г. са били 28 672, а
доброволците - 72 065. За сравнение през 2019 г. служителите в гражданските организации са били 29 000, а
доброволците – 86 000. Според Индекса, България се нарежда на 10-о място, дори след Украйна, като най-лоша е
оценката за финансовата устойчивост.

Надя Шабани, директор на Български център за нестопанско право

Дарителство, данъци и държава

Законодателството в България предвижда освобождаване от данък на организациите, извършващи
общественополезна дейност върху приходите им от нестопански дейности и в частна полза. Дейностите са
изброени изчерпателно в закона: здравеопазване, наука, образование, развитие и утвърждаване на духовните
ценности, гражданско общество, техника, технологии или физическа култура, подпомагане на социално слаби,
нуждаещи се и хора с увреждания, подпомагане на социална интеграция и личностна реализация и защита на
човешките права и на околната среда.

Стоки, под формата на дарения за образователни, здравни, научни, културни и социални организации на
издръжка на държавния бюджет, за национално представителни организации на и за хора с увреждания, за
Българския червен кръст и за сираци, са освободени от ДДС. Имущество в полза на Юридическите лица с
нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза е освободено от данък наследство, ЮЛНЦ обаче подлежат на 10
процента корпоративен данък върху печалбата им от стопанска дейност.

Според Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ), годишната данъчна основа се намалява в
размер до 5 % при дарения за здравни, лечебни заведения, БЧК, социални услуги и услуги на Агенцията за
социално подпомагане, ясли, детски градини, училища, висши учебни заведения, регистрирани вероизповедания,
културни институти, читалища и подобни, комуни за лечение на наркозависими, юридически лица с нестопанска
цел в обществена полза. При дарения за организации, подпомагащи културата по Закона за Меценатството,



данъчната основа се намалява до 15%, а при даренията към НЗОК за лечение на деца – до 50%. Според ЗДДФЛ
общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните
данъчни основи. За да се възползва от данъчното облекчение, дарителят трябва да приложи доказателства за
направеното дарение и правния статут на получателя към данъчната декларация.

Изследванията обаче показват, че не данъчните облекчения са причината дарителят да дарява. Напротив –
твърде бюрократичните изисквания затрудняват дарителите, смята Надя Шабани. По думите ѝ държавата
въвежда прекалено много ограничения на входа, вместо да упражнява контрол върху процесите и участниците в
тях:

Те са неефективни за решилите да заобиколят правилата, а същевременно пречат на малки и ентусиазирани
организации, особено сред младите и учениците, които искат да са активни. Ако погледнем към другите държави –
многото ограничения пред организациите са характерни за автократичните режими.

Нещо повече - не е коректно държавни институции да се занимават със събиране на пари от гражданите,
категорична е Надя Шабани:

Не е предвидено в нито един закон държавната институция да събира пари от гражданите. Единствената такава е
в полза на НАП, но тя не събира дарения, а данъци. Да подменят функциите и да използват имиджа си на
институции, за да капитализират доверието на гражданите – това, освен конфликт на интереси, е и антидарителска
култура. Държавните институции, ако събират дарения, със сигурност поне трябва да бъде осигурен граждански
контрол на процеса на разходване. Например кампанията Българската коледа – вместо да събира пари за болни
деца, може и трябва да се ангажира с това най-накрая в България да има детска болница, да има координирана
политика по отношение на здравната грижа за децата, да има ранна интервенция.

Съветът за развитие на гражданското общество

Като лъч надежда за отношенията държава – граждански сектор е учредяването на Съвета за развитие на
гражданското общество (СРГО). Той е плод на десетгодишна битка на гражданските организации да създадат
орган за диалог на най-високо ниво в изпълнителната власт. СРГО е независим и демократичен, съставен е
изцяло от граждански организации, и негова основна цел е да работи на най-високо ниво и в тясно сътрудничество
с изпълнителната власт, като гарантира ефективно партньорство между държавата и гражданските организации.

Сред ключовите правомощия на СРГО са: да дава становища по всички проекти, касаещи дейността на
гражданските организации; да координира и следи за изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на
гражданските организации в Република България; да предлага на Министерски съвет план за действие,
включително финансов, за изпълнение на Стратегията за всяка следваща година и прави преглед и оценка на
изпълнението; да изготвя документи от съществено значение за развитието на гражданското общество.

Съветът от една страна е платформа, на която гласовете на гражданските организации да бъдат чути, а от друга –
средство за въздействие върху изпълнителната власт да бъде по-отворена към хората и гражданските инициативи.
Процесът не е лесен на фона на динамиката в обществото и при наличие на големите кризи от всякакво естество
от последните години, но въпреки това сме убедени, че това е инструментът, който може да гарантира диалога
между институциите и хората, категорична е Надя Шабани.

Български център за нестопанско право – щитът на гражданското общество

Преди повече от 20 години част от екипа на Международния център за нестопанско право се обединява с общата
цел в България да има един модерен закон за ЮЛНЦ като гаранция за упражняване на демократичното право на
сдружаване. След неговото приемане се оказва, че в крехката българска демокрация не е достатъчно да има
само закон, а е необходимо да се инвестира именно в културата на гражданското общество. Тогава се създава и
Български център за нестопанско право, който е част от мрежата на Международния център за нестопанско право
(ICNL) и Европейския център за нестопанско право (ECNL), които работят в повече от 100 страни по света с цел
защита на правото на сдружаване и развитие на правната рамка за гражданските организации.

Надя Шабани коментира развитието на БЦНП от създаването му през 2001 г.:

Днес организацията е доста добре разпознаваема, благодарение на екипа и ценностите, които споделяме –
изключителен приоритет е да браним гражданските си права и свободи, да бъдем активни в нашето общество.
Само юридическата ни експертиза вече не е достатъчна – днес ние имаме широк спектър от дейности и
инициативи, работим с малки и големи общности, институции, медии. Проблемите на едно общество вече не се
решават с местни решения, а с глобални, затова работим и с колеги извън България, за да търсим общи
възможности и по-добри решения.

Това, с което се гордеем е подкрепата, която имаме в нашата малка общност от граждански организации и
бързите им реакции при необходимостта от решения на различни проблеми. Ние сме помогнали на над 6 000
организации по един или друг начин, но не е добър знак, че организациите имат нужда от нас за помощ по
отношение на регистрации, пререгистрации, договори с институции, решение на правно-финансови проблеми, ние
сме нещо като специализирани адвокати. Това означава, че пред упражняването на гражданската активност и
право на сдружаване има големи препятствия, които изискват професионална помощ. Ако се върнем към



примера с Естония – там организациите се регистрират през телефона, докато при нас се изисква сериозен набор
от документи.

Радостна е промяната в активността на хората и в тяхната ангажираност. Това е една много добра основа, върху
която може да се работи. В другия полюс е пропагандата – колкото бавно и трудно се изгражда доверието и се
постигат успехите, толкова светкавично пропагандата ги унищожава, чрез мобилизирането на страха и
противопоставянето на хората. Но това само ни стимулира да сме още по-активни.

Въпреки всичко, в природата на активиста е да не се отказва, а да измисли нова стратегия, убедена е Надя
Шабани.

Като потвърждение на това убеждение, сред множеството инициативи на БЦНП, се ражда и новото социално
пространство в София, в партньорство с две други организации – "Биоразнообразие" и "Jamba". Освен магазин за
социални предприятия, уютното пространство на ул. "Христо Белчев" 3 ще ориентира активните и ангажирани хора
да намерят лесно своето място и кауза.
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