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БДФ В МЕДИИТЕ

Отиващата си година беше белязана от две големи кризи – хуманитарната криза вследствие на войната в Украйна
и наводненията в карловските села, които оставиха десетки хора без дом. Това отприщи голяма спонтанна вълна
на солидарност и съпричастност в обществото, която доведе до увеличаващия се брой на доброволците и
дарителите – това коментираха представители на благотворителни организации, които БТА попита каква е 2022 г.
за доброволчеството.

Дарителството и доброволчеството – все по-разпознаваеми от хората като естествен начин да помогнат на някого
в беда

Малко над 2 млн. лв. през 2022 г. са дарените средства през DMS и чрез онлайн платформата за благотворителни
каузи, разказа за БТА Теодора Бакърджиева, изпълнителен директор на сдружение "Български дарителски
форум". Тя обясни, че голяма част от средствата са били насочени за подпомагане на бежанците от Украйна и за
бедстващите хора след наводненията в карловските села. Значителен е броят на кампаниите, с които се цели
набиране на средства за осигуряване на скъпоструващо лечение или последваща рехабилитация за дечица или за
възрастни хора, отбеляза Бакърджиева.

Ние като дарителски форум всяка година правим национално представително проучване за обществените нагласи
към дарителството и според данните за 2021 г., което ще се повтори и за 2022 г. и ще затвърди тенденцията, е, че
всеки втори българин в страната дарява – независимо дали финансови средства, стоки, продукти, материали.
Знаете, хората много бързо откликват и даряват дрехи, обувки, учебни помагала за деца, които са в
непривилегировано положение. Плавно нараства делът и обемът на дарените средства от индивидуалните
дарители, съотнесен към обемите дарени средства от страна на компании или фондации. Хората разпознават
дарителството, в т. ч . и доброволчеството, като много естествен човешки начин да участват в постигането на нещо
смислено и полезно в помощ на друг, смята Бакърджиева.

Според нея 2022 г. е доста особена година.Тя е втора след двете тежки години, белязани от пандемията от COVID-
19. Въпреки че през 2020 г. и 2021 г., голяма част от дарителството беше насочено в посока преодоляване на
негативните последици от пандемията, през 2022 г. отново имаме инвестиран частен дарителски ресурс, но не
толкова в здравната сфера, колкото в социалната, за да може всички най-силно пострадали от пандемията да
получат подкрепа, разказа тя.

Бакърджиева отбеляза, че 2022 г. е белязана от две големи кризи – с украинските бежанци и тази с бедстващите
хора от карловските села.

И по време на първата криза – войната в Украйна и подкрепата за украинските граждани, и през септември – за
пострадалите домакинства в карловските села, освен чисто финансова подкрепа, беше мобилизирана и
невероятна доброволческа вълна и енергия. Станахме свидетели на това как хора по много спонтанен начин
откликват и се самоорганизират, с идеята да предоставят труда си, времето си, помощта си, сподели
Бакърджиева.

За доброволците това е една година, която показа колко са значими и ценни,

смята Наталия Иванова, изпълнителен директор на платформата за доброволчество TimeHeroes. 
2022 г. за съжаление дойде със своите кризи, войната и природните бедствия, които мобилизираха една огромна
маса хора като доброволци. Ние като платформа обединяваме усилията на организациите на терен малко по-
добре да управляват тези хора. Бяхме свидетели на стотици жестове на солидарност, на подкрепа в първите дни
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на войната. Ние бяхме на втора линия, но на първа нещата без доброволци нямаше да бъдат възможни такива,
каквито са, разказа Иванова.

Тя отбеляза, че над 330 са били заявките за инициативи за годината, а регистрираните доброволци в платформата
на TimeHeroes са вече 91 хил. души. Растат с хиляди на година. Това показва, че има силно гражданско общество,
коeто иска да помогне, смята Иванова.

Тя заяви, че от TimeHeroes не събират финансови средства, а само предметни дарения. Средно около 10 хил.
души годишно са подкрепени през нашата платформа, добави Иванова.
Около Коледа винаги има много каузи за подкрепа на възрастни, самотноживеещи хора. Тази година бих казала,
че са извънредно много, може би заради инфлацията или финансовата криза, каза тя.
Каузи, свързани с бежанци, определено бяха едно от най-значимите неща, което успяхме да подкрепим като
организация. Спонтанна нужда от подкрепа мобилизира много хора, изтъкна Иванова. По думите ѝ по-
популярните каузи са свързани и с екология, залесявания, работа от вкъщи като преводи на материали за
организации.
Иванова отбеляза, че в различните благотворителни кампании се включват хора на всякаква възраст – от младежи
до възрастни. 
От две години стартирахме младежко доброволческо състезание – "Купата на героите". Има толкова ученици,
които искат да доброволстват. В момента в мрежата ни има над 1000 активни ученици, разказа тя. По думите ѝ
учениците си измислят доброволчески инициативи с помощта на TimeHeroes. Oт организацията подготвят месечни
предизвикателства на различна тема като образование, възрастни хора, хора, живеещи в бедност, околна среда,
дискриминация, обясни тя. 
Организирани и спонтанни доброволци
За мен е много важно да отличим двата вида доброволци – организираните и спонтанните, каза Ясен Цветков,
председател на Националната асоциация на доброволците в Република България. От една страна, имаме
организирани доброволно формирования, създадени по Закона за защита при бедствията. Това са хора, които
преминават през етап на селектиране, обучение, получават екипировка, оборудване, Те са една идея по-напред,
защото би трябвало да са подготвени за работа в извънредни ситуации. Докато втората категория са спонтанните
доброволци, които се явяват в случай на нужда, както при случая с украинските бежанци и наводненията в
Карловско, обясни той.

Това са хора, които просто искат да отделят ден, два или три, колкото могат, разбира се, за да се включат на
помощ с краткотрайни и краткосрочни усилия. Втората категория доброволци лавинообразно нараства като
обществено явление, като интерес. Все повече хора искат да се включат, искат да помагат, посочи Ясен Цветков.

По отношение на организираните доброволци той обясни, че се наблюдават все по-добре организирани
доброволни формирования. 
Спектърът на доброволческите активности беше много широк в различните кризи. В природните бедствия, като
пожарите и наводненията, имахме чисто координационни функции да изпълняваме, да подпомагаме службите.
Освен това се включихме в организирането на големи дарителски кампании за подпомагане на населените места
в Карловско. Докато при кризата с бежанската вълна основно се заехме с търсенето на външни за нашата
организация доброволци – говорещи език, медицински лица. Отново прибегнахме към търсене на дарения за
нуждаещи се бежанци, разказа Цветков.
Той отбеляза, че от организацията са приключили една от големите кампании, насочена към бедстващите села в
Карловско. Там, заедно с други три граждански организации – Фондация "Работилница за граждански
инициативи", фондация "BCause" и сдружение "Български дарителски форум", имахме съвместна кампания за
набиране на средства за възстановяване. Разпределихме дарения на 66 лица в 18 домакинства, които са най-
тежко пострадалите, които буквално останаха без дом, каза Цветков.

Той разказа още, че през януари предстои, с помощта на организация "Ангели за България", да раздадат на 212
пострадали домакинства от карловските села ваучери за голяма търговска верига на стойност около 140 лв. /BTA

Боряна Кирилова смята, че желанието за подкрепа не е безкрайно и след остри периоди на дарителски подем
има леко изчерпване

2022 година ни изправи пред най-сериозното предизвикателство – войната. Конфликтът между Русия и Украйна
доведе до сериозна бежанска вълна.

"Ставаме по-съпричастни, даряваме повече. Не даряваме само един ден в годината, може би около Коледа
естественият подтик на човека е да бъде солидарен с хора и с каузи. "Българската коледа" едва ли е най-добрият
модел за кампания, защото институциите трябва да създават механизми, които да работят, така че да няма деца и
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възрастни хора, които да имат нужда от подкрепа, а не самите те да набират средства, конкурирайки
неправителствените организации", заяви Боряна Кирилова от Българския дарителски форум в студиото на
"България сутрин".

По думите ѝ, винаги когато има хуманитарни или природни кризи, хората и бизнесът даряват повече, но в
следващата година има лека умора и отдръпване, защото ресурсите и енергията на хората не са неизчерпаеми.
Желанието за подкрепа не е безкрайно и след остри периоди на дарителски подем има леко изчерпване и
притихване, но хората разпознават дарителството като начин да участват в живота на другите.

"Каузите, зад които застава българинът, са много различни. Най-често хората даряват за здравни и социални
каузи, защото това са огромни бездни, неподкрепени от държавата и от институциите. Наблюдаваме в последните
години тенденции, в които това се трансформира и хората са по-склонни да даряват за каузи, свързани с
развитие", посочи гостът пред Bulgaria ON AIR.

"Програмата "Научи се да даряваш" я видяхме при американски колеги. От 7 години я правим в български училища.
Всяка година се опитваме да работим с по-голям брой учители. Тази година са 53-ма от цялата страна. За първа
година имаме дори от малки села в България учители. Тя е насочена и към учителите, и към децата, и към
родителите, и към местната общност", разказа Кирилова.

Тя уточни, че програмата представлява около 250-300 адаптирани урока. Те са ресурсни уроци на сайта на
форума, които са свързани с теми като дарителство, доброволчество и гражданско участие. Програмата дава
достъп на практици от всякакви сфери да влизат в часовете на учениците и децата да виждат хора, които правят
истински и вълнуващи неща отвъд една по-консервативна образователна система.

"Най-често даряваме интуитивно, но бихме могли и по-рационално да подходим към дарителството – да осъзнаем
коя кауза е близка до нас, да потърсим организации, които работят в тези сфери, да видим към какъв проблем
искаме да допринесем. За нас ключът е образование от съвсем малки, защото когато децата още в първи клас
започнат да работят по тази програма, до трети-четвърти те вече се променят", категорична е Кирилова.

Очаквайте видеото с целия разговор.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

С финансовата подкрепа по проекта "Моите будители" на "Фантастико Груп" само за месец Националното
музикално училище "Любомир Пипков" успя да ремонтира концертната си зала, съобщиха от търговската верига.

За първи път от откриването през 2004 г. са претапицирани всички над 280 стола, изцяло са обновени
осветлението, подът и стените. Цялостният ремонт на залата e първият от 10 години насам. В тази зала е първата
голяма сцена за много млади музикални таланти. В момента 856 възпитаници на училището репетират в нея,
изнасят редовно концерти и участват в майсторски класове.

"Излючително благодарни сме за дарението, направено от "Фантастико Груп". Отдавна имахме нужда от цялостно
обновяване на залата ни, защото тя е лицето на училището, в нея още най-малките ни таланти за първи път се
изявяват пред публика, тук ние изнасяме не само концерти на училището, но предоставяме сцена и на гостуващи
артисти, наши партньори и организации, които работят в областта на културата, изкуствата, образованието и
социалните дейности. Ето например, веднага след като направихме ремонт, в нея ни гостува виртуозният цигулар
Сергей Малов, професор в Университета по изкуствата в Цюрих, който проведе майстроски клас по цигулка, виола
и редкия бароков инструмент - виолончело да спала. Така че, това дарение всъщност е инвестиция в развитието на
нашите възпитаници, защото облагороди средата, в която работят. Благодарим Ви!", споделя д-р Столина
Добрева, директор на училището.

Равенство и съпричастност за хората с увреждания, градивна среда и житейски компас за децата, лишени от
родителска грижа, кариерни помощници и дигитални платформи, насочени към ориентирането на ученици и
студенти – това са само част от идеите, развълнували студентите на Нов български университет и провокирали ги
да се включат в благотворителната инициатива "Моите будители", която се осъществява с подкрепата на
университета.

Близо 30 проекта кандидатстваха за еднократни стипендии, чиято цел беше да насърчат студентите, проявили
предприемачески дух и иновативен подход. До финал бяха допуснати 13 от тях, а авторите на концепциите бяха

Заглавие: С помощта на "Фантастико" Националното музикално училище "Любомир Пипков" ремонтира
концертната си зала

Дата: 24.12.2022 12:11
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/economy/381208-s-pomoshtta-na-fantastiko-natsionalnoto-muzikalno-uchilishte-lyubomir-pipkov-


поканени да представят идеите си на живо пред седемчленно жури, в което участваха представители на
"Фантастико" и НБУ. След изслушването комисията избра 8 проекта, които да получат финасиране - две стипендии
в размер 5000 лв. и шест стипендии в размер 2500 лв.

"Аз лично съм впечатлен от всички проекти. Не само от тези, които стигнаха до финала, но и от останалите. Убеден
съм, че предприемачеството и иновативността не са еднократен акт, а са начин на мислене. Така че, искам да ви
насърча от името на Нов български университет и на "Фантастико Груп" да не спирате този ентусиазъм и да
вървите смело напред, да надграждате вашите идеи", пожела на студентите доц. д-р Кристиян Постаджиян, зам.-
ректор по учебната дейност в НБУ.

"Щастливи сме, че за толкова кратък период виждаме резултатите от нашето партньорство с Националното
музикално училище "Любомир Пипков" и Нов български университет. Адмирации за ръководствата,
преподавателите и възпитаниците на тези две образователни институции. Смятаме, че България има нужда от
точно такива хора на образованието и изкуствата – активни, можещи и търсещи нови възможности", заяви
Валентина Божева, вицепрезидент на "Фантастико Груп".

Проектът "Моите будители" се осъществява за втора поредна година, като до момента са в подкрепа на проекти в
областта на културата и образованието са дарени 100 000 лв.

Компанията "Фантастико Груп" е член на Сдружението за модерна търговия.

/СС/

Ежегодно декември месец Американската фондация в България обявява стипендиантите си към програмата си за
финансиране на изявени ученици в средното образование. Тази година област Кърджали може да се похвали с
цели шест стипендианти.

Един е носителят на олимпийска стипендия за област Кърджали това е възпитаникът на ЕГ "Христо Ботев" Атанас
Митрев от 9 клас. Той е бронзов медалист на Международната олимпиада по астрономия. Петима ботевци ще
получават стипендия за постиженията си на международни и национални олимпиади и състезания в направление
езици и хуманитарни науки. Ето кои са те: Георги Дичков от 9 клас, койтопечели трето място на Националната
олимпиада по английски език, а след това участва и заема шесто място в състезанието "Аз мога – тук и сега" .
Даная Римпопова от 12 клас печели стипендия заради високите постижения в областта на български език и
литература. Тя редовно участва в Националните състезания "Стъпала на знанието" и "Любословие", където заема
престижните първи места. През учебната 2021/2022 година се класира на Национален кръг на олимпиада по
български език и литература. Едис Наим от 11клас е отличен на Националната олимпиада по немски език.Той
печели второ място на състезанието "Четящи лисици" по немски език.Жасмин Ялчънот 11клас печели в
Международно състезание по английски език KLG– четвърто място и Нурджан Ибрямова от 12 клас -призьор на
Национална олимпиада по немски език, състезание на издателство "Клет" по немски език. Честито на
стипендиантите! Този огромен успех за училището не е изненада, а е традиция, надграждана във времето с труд,
упоритост и професионалната подкрепа на учителите.

Това съобщиха от ръководството на гимназията.

Еврохолд България изпраща динамична година, изпълнена с предизвикателства и трудности, но и с много
възможности. През 2022 г. бяха реализирани редица успешни сделки, структурата на Еврохолд бе оптимизирана, а
фокусът се позиционира върху направленията енергетика, застраховане и управление на активи. Еврохолд
понастоящем е най-голямата публична компания в България и една от водещите енергийни и застрахователни
групи в Централна, и Източна Европа.

Корпоративната социална отговорност на Еврохолд винаги е била и ще продължи да бъде насочена основно към
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развитие и образование на деца и най-вече на деца в неравностойно положение.

През 2023 г. холдингът ще продължи ползотворното си сътрудничество с фондациите "Благотворител" и "Светът на
Мария", с които си партнира по няколко проекта, а именно стипендиантска програма "Постигам по-висок успех" и
национален конкурс "Млад благотворител" с фондация "Благотворител" и учебна кухня майка "Надежда" и дневен
център "Светове" с фондация "Светът на Мария".

През следващата година ще бъде подкрепена още една организация – "Надежда и домове за децата – клон
България". Тя провежда активна политика по превенция на изоставяне и недопускане настаняване на деца в
специализирани институции в България, както и подкрепа на биологични семейства при реинтеграция на децата
от институциите.

"Надежда и домове за децата – клон България" функционира повече от 11 г. на територията на България, като
помага на семейства да отглеждат децата си у дома, а не в институции. За този период от време е осигурена
семейна среда на над 2 500 бебета от 25 домове за медико-социални грижи за деца в цялата страна.
Организацията има управляващ офис в София и регионални координатори в 13 области и 128 общини в страната.

С програма "Активна семейна грижа", "Надежда и домове за децата – клон България" планира да се подпомогнат
44 семейства в 8 области (Бургас, Варна, Велико Търново, Хасково, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Кърджали), в
които се отглеждат 67 деца и младежи с различни нужди, някои от които и с увреждания. Нуждите на семействата
са различни според техния статус. Тези семействата се борят с бедност, липсата на работа и достъп до
жизненоважни услуги. Подпомагайки тази програма ние ще дадем шанс на децата за по-добри условия на живот и
образование.

Общата сума, която ще бъде дарена за гореописаните проекти през 2023 г., възлиза на стойност на над 42 000 лв.

Двамата са отличени в кампанията "Окрили доброто" на фондация "Лъчезар Цоцорков"

Стойна Делчева и Даниел Георгиев, са пловдивските "скрити герои", отличени във второто издание на кампанията
"Окрили доброто" на фондация "Лъчезар Цоцорков". Общо 54 благодетели от 15 градове в страната бяха
наградени за своите добри дела.

Освен от Пловдив другите носители на награди са от София, Лом, Кюстендил, Хасково, Бургас, Видин, Велико
Търново, Шумен, Стара Загора, Перник, Русе, Равда, Търговище и Силистра. 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. Голяма част
от отличените споделиха, че ще дарят наградите си за каузите, които вече подкрепят.

Стойна Делчева е дългогодишен директор в Обединено училище "Христо Ботев" - село Дълго поле.

За нея хората казват , че е със "златно сърце". Не само от позицията на директор, а и като човек Стойна е
инициатор на дейности, подкрепящи възрастни и социално слаби хора.

От няколко години тя организира свои приятели и съмишленици и заедно осигуряват хранителни продукти за
нуждаещите се. Стойна не пропусна тази своя традиция дори след като самата тя изпадна в състояние на човек,
който има нужда от подкрепа, след като порой разруши дома й това лято. За нея не важи максимата "Личните ни
проблеми са по-големи и от световните, защото са вътре в нас". Като всеотдайна личност Стойна изпълва своето
ежедневие с инициативност, привличаща и други хора да правят добро.

Стойна не е човек, който афишира своите добри дела, тя ги прави без да мисли за отплата и публичност.

Даниел Георгиев е студент по Дентална медицина в МУ-Пловдив. Когато започва пандемията от COVID-19, той се
свързва със специалисти по Епидемиология на инфекциозните болести и им предлага да се включат в
създадената от него страница "Коронавирус /информация/ във Facebook.

Целта на страницата е да предоставя наука, проверена и доказана информация за новия вирус, пандемичното
заболяване и да помага на обществото със съвети как да се предпазва.

Това беше първата подобна страница във Facebook. Даниел напълно безвъзмездно работи по популяризиране на
страницата, превеждал избрани от специалистите научни видеа, нагласял субтитрите им, правел постери, които да
смилат информацията и да я представят по разбираем начин на обществото.

Всяка нощ чакал статистиката от деня за новозаболелите и починалите и я качвал в подготвен шаблон за по-добра
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визуализация. И така в продължение на почти 2 години.

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.

Кампанията е вдъхновена от примера и делата на покойния проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който като отличен
български дарител приживе направи 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.

Снимки от личен архив на Стойна Делчева и Даниел Георгиев и Фондация "Лъчезар Цоцорков"

Стойна Делчева и Даниел Георгиев, са пловдивските "скрити герои", отличени във второто издание на кампанията
"Окрили доброто" на фондация "Лъчезар Цоцорков". Общо 54 благодетели от 15 градове в страната бяха
наградени за своите добри дела.

Освен от Пловдив другите носители на награди са от София, Лом, Кюстендил, Хасково, Бургас, Видин, Велико
Търново, Шумен, Стара Загора, Перник, Русе, Равда, Търговище и Силистра. 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. Голяма част
от отличените споделиха, че ще дарят наградите си за каузите, които вече подкрепят.

Стойна Делчева е дългогодишен директор в Обединено училище "Христо Ботев" - село Дълго поле.

За нея хората казват , че е със "златно сърце". Не само от позицията на директор, а и като човек Стойна е
инициатор на дейности, подкрепящи възрастни и социално слаби хора.

От няколко години тя организира свои приятели и съмишленици и заедно осигуряват хранителни продукти за
нуждаещите се. Стойна не пропусна тази своя традиция дори след като самата тя изпадна в състояние на човек,
който има нужда от подкрепа, след като порой разруши дома й това лято. За нея не важи максимата "Личните ни
проблеми са по-големи и от световните, защото са вътре в нас". Като всеотдайна личност Стойна изпълва своето
ежедневие с инициативност, привличаща и други хора да правят добро.

Стойна не е човек, който афишира своите добри дела, тя ги прави без да мисли за отплата и публичност.

Даниел Георгиев е студент по Дентална медицина в МУ-Пловдив. Когато започва пандемията от COVID-19, той се
свързва със специалисти по Епидемиология на инфекциозните болести и им предлага да се включат в
създадената от него страница "Коронавирус /информация/ във Facebook.

Целта на страницата е да предоставя наука, проверена и доказана информация за новия вирус, пандемичното
заболяване и да помага на обществото със съвети как да се предпазва.

Това беше първата подобна страница във Facebook. Даниел напълно безвъзмездно работи по популяризиране на
страницата, превеждал избрани от специалистите научни видеа, нагласял субтитрите им, правел постери, които да
смилат информацията и да я представят по разбираем начин на обществото.

Всяка нощ чакал статистиката от деня за новозаболелите и починалите и я качвал в подготвен шаблон за по-добра
визуализация. И така в продължение на почти 2 години.

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,
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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.

Кампанията е вдъхновена от примера и делата на покойния проф. д-р Лъчезар Цоцорков, който като отличен
български дарител приживе направи 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.

Снимки от личен архив на Стойна Делчева и Даниел Георгиев и Фондация "Лъчезар Цоцорков"

Българската асоциация за термално наследство в лицето на нейният председател арх. Надя Иванова получи
заслужена награда - тя беше отличена в тазгодишното издание "Окрили доброто" на фондация "Лъчезар
Цоцорков".

Арх. Надя Иванова е сред онези 54 "скрити герои", до които достигна дарението на фондацията на обща стойност
137 400 лева. Наградата си от 3000 лв. арх. Иванова дарява на асоциацията, за да продължи още по-ефективно да
се борим за правото на достъп до лековитите минерални води на България, съобщават от организацията.

Сред целите на асоциацията е възстановяването на изоставените минерални бани в София, популяризирането на
българската термална култура и осигуряване на широк достъп до ресурсите от минерална вода, проучване на
състоянието на все още работещи минерални бани и басейни в страната.

"Имаме нещо уникално, но не го ценим. Започнахме първо в София, но към нас започнаха да се обръщат и от
страната. Събираме информация и добри примери, търсим срещи с кметове, с представители на министерства и
други институции", каза още арх. Иванова.

Княжевци готвят протест за запазването на минералната баня

Не е тайна, че много от сградите на минералните бани в столицата са затворени от години, някои от тях паметници
на културата, които се рушат пред погледа на столичани.

Минералната баня в Горна баня отива ли на баня? (СНИМКИ)

"Убедени сме, че баните могат и трябва да бъдат използвани от гражданите. Може би трябва да се промени
мисленето, да не мислим за баните само като за място за хигиена. Там могат да се извършват процедури за
релакс и лечение. Ако за тях мислим като СПА, отпред ще има опашки", допълни Иванова.

За съгласуване в НИНКН чака проектът за ремонта на минералната баня в Овча купел

Относно наградата - тя ще бъде използвана за да се популяризира каузата на Българската асоциация за
термално наследство, заявява тя.

"Бихме искали да разберат хората, че минералните бани са достъпни и ценни. Ще инициираме процедура за
категоризиране на тези обекти. В момента те нито са здравни структури, нито туристически обекти. Ако имат
категория, те ще могат да генерират приходи", обяснява още арх. Иванова.

Реклама 
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44 500 лева е окончателната сума събрана от благотворителната коледна кампания "За повече варненчета",
организирана от клуб за народни танци "Моряците" със съдействието на Община Варна. Събитието е под
патронажа на кмета Иван Портних.

Сумата ще бъде дарена на фондация "Искам бебе" за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, обявиха
от клуба.

"УниКредит" е първата италианска банка, която се присъединява към обединението на финансовия сектор в
защита на биоразнообразието (Finance for Biodiversity Pledge) заедно с 15 финансови институции, съобщава
"УниКредит Булбанк".

Всички финансови институции, присъединили се към фондацията, признават значението ѝ и се ангажират да
предприемат действия в посока биоразнообразие и възстановяване на загубите на природата през това
десетилетие.

Стратегията за постигане е посредством сътрудничество, съвместна дейност с партньори и оценка на собственото
въздействие върху биоразнообразието, както и определяне на конкретни цели за изпълнение и проследяване на
реализирането им до края на 2024 година.

Целите на фондацията са изцяло в съответствие с ESG стратегията на "УниКредит" и ангажираността за постигане
на нулева стойност на емисиите на банката до 2030 г. и върху финансираните от нея емисии до 2050 г.

/ВЙ/

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Заради високите температури през сезона бебета костенурки не успяват да заспят, заяви за БТА Ива Лаловска от
Фондация "Геа Челониа". Тя и съпругът ѝ - Иво, са създетели на единствения Център за рехабилитация и
размножаване на сухоземни костенурки у нас, който се намира в несебърското село Баня. Лаловска каза, че
малките костенурки, които ще останат в активно състояние, са на възраст от няколко месеца, излюпени през
септември и октомври, до двегодишни.

Проблемът с малките се състои в това, че те се заравят много плитко под земята. Слънчевите дни през декември
подлъгват бебета и те излизат над повърхността, разказа Лаловска. Мястото, в което са били заровени, лесно
може да се изстуди, когато е на сянка. Така малките костенурки не успяват да се върнат обратно под земята,
защото има опасност от изстудяване, обясни тя. Оставайки навън също е рисково за тях, затова Лаловска и
съпругът ѝ приютяват бебетата в лечебницата. Сред тях има и по-слаби тригодишни.

Грижата за малките костенурки

Малките костенурките ще останат в лечебницата до пролетта, каза Ива Лаловска. Те ще бъдат хранени с
подходяща храна. В помещението има и лампа с ултравиолетови лъчи за набавянето на витамин Д, необходим за
здравината на корубата. Сред малките има три вида – шипобедрена, шипоопашата и дългокорубести. Последният
вид е привнесен у нас от Гърция.
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Освен бебетата, затруднения да заспят зимен сън понякога могат да имат и възрастните, обясни Лаловска. Тя
посочи, че затова всички костенурки ще бъдат наблюдавани през цялата зима. Лаловска потвърди, че най-
възрастната костенурка, която е над 70 години, вече е заспала своя зимен сън.

Осиновяване на костенурки

Всички, които харесват костенурките, могат да изберат своя любимец и да го осиновят. Няма да могат обаче да си
вземат животното у дома. Осиновителят поема издръжката на костенурката, която остава при нас, като той може
да я вижда, разказа Ива Лаловска. Тя каза, че от центъра снимат и правят видеа, за да знае осиновителят как се
развива неговата костенурка. Той може да присъства и на нейното пускане в природата.

От "Геа Челониа" обясняват също, че има две възможности за осиновяване. При първата осиновяването е
краткосрочно - от постъпването или излюпването на костенурка в центъра до нейното освобождаване в
природата. Другата възможност е за дългосрочно осиновяване, когато костенурките не могат да бъдат пуснати на
свобода и остават завинаги в центъра.

За тези костенурки, чиито травми или заболявания не позволяват да отидат отново в природата, от фондацията
набират средства за ограждането на сектор с дължина 180 м. Лаловска обясни, че костенурките инвалиди се
нуждаят от по-голямо пространство, за да не са стресирани и да живеят по-пълноценно. Ограждането на
специалната зона ще позволи всяка костенурка да има повече място за себе си.

Чрез дарения фондацията вече успя да обособи лечебница за нуждаещите се костенурки.

/МК/

Сред нас има невидими хора, които подминаваме всеки ден, но не виждаме. Души, които страдат, но не могат да
изкрещят от болка. Те не смеят да говорят за проблемите си, не само защото ги е срам, но и защото нямат сила.
Тези хора страдат от липса на почти всичко, но притежават едно – душа, която има нужда от любов, от подадена
ръка.

Между нас и други невидими хора! Те всеки ден се сблъскват с тежките съдби на отчаяните души, за да ги дарят с
топлина и обич, за да им подадат ръка и да запалят пламъчето им за живот. Правят го не за да получат признание
или материална облага, а защото вярват, че с общи усилия можем да направим светът, в който живеем по-добро
място. Тези хора, с които всеки ден се разминаваме, но не виждаме, се наричат "посланици на доброто".

Днес ще Ви срещнем точно с такъв човек- Радостин Георгиев, основател на благотворителната организация Подай
ръка\ Заедно за по – добро бъдеще.

Ето как протече разговора ни с него:

Г-н Георгиев, как възникна идеята за Подай ръка\ Заедно за по – добро бъдеще?

Много случайно, не сме имали в главата си намерението, че ще се случи нещо толкова голямо. Първоначалната ни
идея беше да раздаваме хранителни продукти на възрастни хора и такива, които са загубили работата си при
COVID пандемията, когато държавата беше затворена.

Това беше основната идея, да помагаме на хората с хранителни продукти, основни варива, готова храна за част от
хората, които не могат да си готвят. По това време работех в заведение, в което се съгласиха всеки ден да
сервираме безплатен обяд на нуждаещите се. Цялото това нещо започна да се развива.

Посещавайки хората по домовете им виждахме, че тези хора се нуждаят от много други неща освен от храната,
която им носиш. Случвало се да им носим хранителни продукти, пък те да не могат да си сготвят храната, която им
доставяш. Усетихме, че това което правим не е достатъчно и започнахме да разгръщаме каузата.

Много ли хора се нуждаят от помощ в днешно време, от това някой да им подаде ръка?

Да, определено са много. Аз си мислех, че когато пандемията започна да отшумява нещата леко ще се подобрят,
че хората чисто финансово ще започнат да се чувстват по-добре и животът им ще се стабилизира, но това не се
случи. Напротив, миналия месец получихме толкова много сигнали за помощ, колкото не сме получавали досега.

Каква е причината, нарастваща инфлация, непрестанното покачване на цените на хранителните продукти?

При нас специално причината може би е свързана и с това, че придобихме по-голяма популярност в последно

Заглавие: Кои са посланиците на доброто и трябва ли да даряваме добро само по Коледа?

Дата: 25.12.2022 10:02
Медия: Днес News

https://dnesnews.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0/


време. През последната година и половина посетихме повече от 50 населени места в цялата страна и успяхме да
помогнем на повече от 3 000 семейства. По този начин много хора научиха за нас, включително и такива, които
нямат интернет. От друга страна и ние разбрахме, че има още толкова много хора, които се нуждаят от помощ,
дори и в големите градове, не само в малките населени места.

Успявате ли да откликнете на всички тези молби за помощ, които достигат до вас?

Стараем се максимално на всеки да обърнем внимание, да се отзовем на всеки, но просто не е възможно да
откликнем на всички. Не става въпрос дали ти стигат средствата или не, тук става въпрос и за организация, време,
труд, който трябва вложиш. Ние сме получавали по 80 молби за един ден и не сме могли да се отзовем на всички.
Приоритет са ни възрастните хора, майки с деца, самотни родители. Разделяме ги на групи, защото иначе няма
как, разделяме ги на крайно нуждаещи се.

Кои са крайно нуждаещите се, най-тежките случаи, с които сте се сблъсквали?

Имали сме случаи със сляп баща, който гледа децата си сам, хора които са навън и се нуждаят от помощ. Имаше
една баба, която беше изхвърлена на улицата в един часа през нощта. Хазяинът й я изхвърлил, тя живее сама, на
нея се наложи да й търсим ново жилище.

Друга баба пък, беше зарязана от децата си, те не са се грижили за нея от цели 20 години. Наскоро имахме случай
с една сляпа баба, която беше и неподвижна. Ние успяхме да им върнем зрението и вече води втори живот.

Имахме и едно детенце, което беше бито, хапано ,скубано, само защото жената, която му е майка си е хванала нов
мъж и той е ревнувал от детето, понеже е с чужд баща.Този мъж си изкарваше целия гняв на това дете.

Ние успяхме да настаним майката и детенцето в защитено жилище, сменихме им местоживеенето, намерихме им
нова квартира, нова работа, за да може да избягат от този ужас, в който се намираха.

Всички тези усилия, които полагате, цялата тази енергия и време , които влагате за да помагате на хората и да им
дарявате добро заслужава ли си?

Разбира се, че си заслужава, удовлетворението е огромно. За мен това си е лична кауза! Аз съм човек, който е
изгубил родителите си като много малък и ми се е налагало всичко да си постигам сам и с много усилия.

Знам много добре какво е да няма кой да ти подаде ръка и за мен наистина това си е лична кауза.

Виждам хората, запознал съм се с толкова много лица и наистина си заслужава. За Коледа успяхме да нахраним
над 90 човека, осигурихме им трапезата, платихме им сметките за ток. Това обсъждах и с мой приятел, че
чувството да знаеш, че си помогнал на толкова много семейства да има какво да сложат на масата си, да са на
светло и топло за празника е невероятно.

В днешно време повече от всякога имаме нужда да бъдем заразявани с такива примери за добро. Заразяват ли се
хората от примерите, които им давате чрез Подай ръка\ Заедно за по – добро бъдещ или както винаги се сещаме
да правим добро само покрай Коледа?

Все повече хора се включват в подобни каузи. Ние имаме практика всяко нещо, което се праща да се снима и да се
публикува, за да са прозрачни нещата. Дори и всяко чорапче се снима и лицата, които даряват им изпращаме
снимки на хората, които са получили даренията.

Нашият портал е много прозрачен и доверието, което организацията създава е огромно, благодарение на което в
нашите каузи непрекъснато се включват все повече хора. Ние работим и върху нови програми, които да стигат до
повече хора, разширяваме и спектъра на това на кой и как да помагаме.

Да, желанието на хората да помагат покрай коледните празници се засилва и това е нормално, защото хората
чисто емоционално стават по-загрижени за света, стоплят се и собствените им сърца. Това е семеен празник,
емоционален и хората са по-склонни да стоплят сърцата и на други хора, дори и такива, каквито не познават.

Станахме ли по-задружни след пандемията или по-скоро се отчуждихме?

Аз за съжаление забелязвам една доста тъжна тенденция. Хората се затварят повече в това отношение да имат
очи за света. Прекалено многото проблеми, постоянните кризи, в които изпада целия свят, не говорим само за
нашата държава. Било то икономическа криза, COVID пандемии, войни.

Тези фактори повлияха негативно на хората, те се отчаяха, започнаха да са по-предпазливи дори и в отношение на
това какво предстои на другия ден, какво се крие зад ъгъла. Тази неяснота малко свива хората в една черупка.

Но пък я има и другата страна, светът е доста широко строен, има хора, които успяват да помагат дори и на
животни и на хора, които имат нужда. Ние се стараем да правим именно това, да свързваме тези две неща, хората
които имат нужда с тези, които са готови да отворят врата си, особено в това време на годината.

Имате ли надежда, че някой ден светът ще стане по-добро и по-хубаво място за живеене?



Да, аз съм страшен оптимист, даже прекален понякога. Някои хора даже казват, че гледам сляпо с очите си за
тези неща. Вярвам, че с времето нещата ще се променят, хората ще започнат да израстват духовно и ще живеем
по-добре всички.

Как всеки от нас може да се включи към вашата кауза?

Абсолютно достъпни сме, нашата организация дарява абсолютно всичко, от което има нужда едно семейство.
Строго индивидуално работим с абсолютно всяко едно семейство, хранителни продукти, играчки, дрехи, обувки,
техника, мебели.

Всяко нещо, което ние търсим публикуваме и в нашата страница във Facebook, в сайта ни може да се получи
информация, така че по всякакъв начин може да се свържат с нас. Даренията не са само финансови, имаме
нужда и от доброволчески труд, хора които да ни съдействат чисто организационно, с транспорт.

Всеки един човек, който има желание може да помогне по някакъв начин.

Какво пожелавате на хората за празниците?

Най-вече здраве желая на всички, защото това е най-важното. Нека бъдат обичани, да обичат и да не забравят, че
животът е кратък и трябва да се живее максимално!

Източник: https://frognews.bg/

Сякаш неусетно, но и настоящата 2022 г. е на път да приключи. Затваряме последната страница от стария
календар и без да се усетим, вече сме започнали да правим равносметки, да си поставяме нови цели и да гоним
смели мечти. И то със скрита надежда, че 2023 г. ще бъде по-добра, по-успешна и по-щастлива от тази година.

И макар да сме си пожелали последен модел смартфон за Коледа, който има разнообразие от приложения за
напомняне на всичко, добрите стари хартиени календари, които висят на стените, сякаш винаги ще са на мода. Но
защо да не бъдат хем красиви, хем полезни... хем с добра кауза. Нашите три вдъхновяващи български календара
за 2023 г. имат всичко изброено в едно. И много повече.

Календарът на Animal Rescue Sofia

"Животът в ръцете ни е скъпоценен! Помогнете ни да го опазим!", подканят от Animal Rescue Sofia. Можем да го
направим като закупим календара им за 2023 г. Това е и най-красивият начин да помогнем на животно в беда.

Animal Rescue Sofia е българска организация, създадена от доброволци с обща цел - да помогне за решаването
на проблема с бездомните кучета и котки. Неправителствената организация няма бюджет от общината,
държавата или от организации в чужбина, а се издържа изцяло и само от дарения. Всяка година те помагат на
стотици кучета не само да оцелеят, но и успяват да намерят топъл и любящ дом на повечето от тях.

Идеята с календарите започва като инициатива на Wings Creative Studio, която Animal Rescue Sofia приемат на
драго сърце. Креативното студио работи доброволно без заплащане и помага с каквото може на Animal Rescue
Sofia за каузата по спасяването на бездомничетата. За 14-ти пореден път Wings Creative Studio подарява на
кучетата в беда своя талант. За 14-ти пореден път календарът може да краси дома или офиса ни цяла година, за
да ни напомня, че заедно помагаме и правим добро.

Календарът "Живи планини"

Години наред Бранислав Бранков издава "Живи планини" - календар със зашеметяващи планински кадри, които
спират дъха. Години наред обаче той прави и нещо друго. Застава зад благотворителна кауза, която подкрепя с
цялото си сърце, като за целта дарява голяма сума от продажбата на календарите. Прави го и сега.

Тази година средствата от продажбата на календарите ще бъдат предоставени за закупуване пълно
окомплектоване с консумативи на четири преносими автоматични дефибрилатори (AED - Automatic External
Defibrilator) за отрядите на Планинска Спасителна Служба в Троян, Благоевград, Сандански и Пампорово.
Изборът на тези отряди като бенефициент на кампанията, е съгласуван с централата на ПСС и е продиктуван от
типично голямото струпване на хора в изброените райони/обекти.

"В името на тази цел, и въпреки съветите на много хора, да отделим нещо и за себе си, решихме тази година, 100%
от печалбите от продажби на Календар "Живи Планини", да се отделят за закупуване на AED-та. Просто така го
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усещаме. Точка", категоричен е Бранислав Бранков.

Календар "Приятели на Зита"

Сдружение "Конна Терапия" вече девета година осъществява терапии за деца със специфични нужди
благодарение на своя екип от специалисти и коне. Конната терапия за деца със специфични нужди е доказано
ефективен метод за подобряване на тяхното физическо и психично здраве. Изключително ефективна е за деца с
детска церебрална парализа и други двигателни нарушения.

През 2020 г., благодарение на частен дарител, от сдружението успяват да закупят земя и започват изграждането
на отдавна мечтания и много необходим на децата със специални нужди и техните семейства център за конна
терапия. За предстоящия зимен сезон, терапевтичните коне обаче имат нужда от стабилен дом. За целта е нужда
подкрепа.

Така се появява благотворителния им календар за 2023 г., заснет от Костадин Кръстев - Коко с конете в центъра и
с участието на Мис България 2006 г. - Славена Вътова. Всеки закупен календар е подкрепа към каузата -
изграждане на дом за терапевтичните коне, които помагат на толкова много деца.

През февруари 2022 г. фондация "Заедно в час" обяви, че интересът към учителската професия е нараснал
двойно. През декември служебният министър на образованието и науката Сашо Пенов каза, че има недостиг на
учители по математика, информатика и информационни технологии, физика и астрономия. Тези два развиващи се
едновременно процеса – на засилено предлагане и на задълбочаващ се дефицит – рамкират специфичното
състояние на образователната система у нас.

Наличието на две крайности е видимо и по отношение на демографската ситуация – закриване на паралелки и
училища се съчетава с все по-засилена конкуренция за прием и елитизиране на други паралелки и училища.

Хроничният недостиг на кадри не е нещо ново за образователната система. Преди появата на такъв по
предметите математика и физика, българското образование страдаше от липсата на достатъчно квалифицирани
учители по западни езици. Този недостиг в продължение на десетилетия бе компенсиран с масовото навлизане
на кадри без педагогическа правоспособност или на преквалифицирали се такива. Като следствие от това може да
бъде посочен намалелият брой паралелки с изучаване на език, различен от английски. Това състояние бе
компенсирано – успешно или не, извън системата на училищното образование с множеството възможности за
курсове и учебни центрове.

Недостигът на учители по физика и математика обаче е нещо съвсем различно. За разлика от позициите на
възпитателите в системата на училищното образование, които все по-често изкушават висшисти без педагогическо
образование, точните предмети не могат да бъдат преподавани от преквалифицирали се кадри или от завършили
съответна магистратура. Липсата на учители по чужди езици преди 25 години доведе до масовото навлизане на
кадри без филологическа специалност. Подобен процес е невъзможен по отношение на математика, физика,
химия и биология.

С изключение на математиката тези кадри обичайно имат и системни, дългогодишни проблеми с хорариума.
Системата е в парадоксалното положение да предлага половин щат или лекторски часове на съгласилия се да
работи като учител висшист със съответната квалификация. Нещо повече – за допълване на малкия брой часове
учителят по дефицитен предмет бива натоварен с класно ръководство, което се изразява в административни
задължения, контакт с родители, организационна работа с ученици. Това неминуемо се отразява на мотивацията
и води до риск от напускане – особено на младите учители – след година или две. В началото на тази учебна
година един от директорите на столичните училища пък нарече намирането на учител по информатика "шестица от
тотото".

В съчетание с демографската криза в дългосрочен план недостигът на учители по дадени предмети би могъл да
доведе до не просто малко, а малко и зле образовани ученици. Компенсирането както на базова, така и на
"специализирана" липса на познания по математика, физика, химия и биология у зрелостниците би изисквало
огромни индивидуални усилия, финансови вложения и промяна в политиката на висшите учебни заведения. Сред
защитените специалности – такива с очакван висок бъдещ недостиг на пазара на труда – вече доминират
техническите специалности и точните науки. /БТА
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Дарителски Фонд "ОТ МЕЗДА ЗА МЕЗДРА" обяви резултатите от конкурса за талантливи деца, на които ще
предостави еднократна стипендия. За целта фондът обяви конкурс за стипендии за изявени ученици в
областта на науките за учебната 2022/2023 година. В него право на участие имаха ученици от 5-и до 7-и
клас с отличен успех и изключителни постижения в областта на науките.

Желаещите да се включат в конкурса трябваше да изпратят своите кандидатури по електронна поща. Те трябваше
да включват справка за успеха от предходната учебна година, изготвена от училището, но не по-малко от 5.50
среден успех, сканирани грамоти от участия в конкурси и състезания и свободен текст, в който да бъде описано
мечтаното занимание.

Конкурсът премина в два етапа. В първия се приемаха пакетите от документи на електронната поща. Той бе в
периода от 23 ноември до 12 декември. Във втория етап Общественият съвет на Фонда ги разгледа и направи
класиране на кандидатите, които бяха обявени в официалния сайт, както и във Фейсбук страницата на фонда.

Благодарение на даренията чрез ДМС, дарителски кутии и банкова сметка, са осигурени средства за 4 стипендии.
Първите стипендианти на Фонда за учебната 2022/2023 са: Антоан Стоянов, Владимир Куртев, Денис Александров
и Магдалена Дамянова. И четиримата са ученици в ОУ "Христо Ботев".

Подписването на договорите и отпускането на стипендиите ще се осъществи до 15 януари 2023 г, уточняват от
Фонда.

Припомняме, че той е учреден през м. октомври миналата година. Неговата мисия е да подкрепя обществено
значими местни каузи в сферата на образованието, културата и опазването на културното и историческото
наследство на региона. Инициатор за създаването на фонда е Фондация "Проект Северозапад", която години
наред развива устойчиви услуги в региона чрез патронажна кухня за възрастни и самотни хора и други.

Снимка: "Фуудобокс"

Нашата цел е да предоставим печелившо за всички решение, спасявайки храна от изхвърляне, като по този начин
помагаме на планетата и същевременно намаляваме социално-икономическите вреди от прахосването на храна,
казва Джейн Димитрова, една от създателите на "Фуудобокс" – мобилно приложение, предлагащо кутия-изненада,
която съдържа висококачествена храна на достъпна цена. Тя подчертава, че по-малко изхвърлена храна означава
по-малко вредни емисии в атмосферата и по-малко разхищение на ресурси за нейното производство.

"Живях няколко години в Италия, където като студент започнах да ползвам подобно мобилно приложение. След
завършването си кандидатствах за работа във въпросната компания, защото много ми харесваше като потребител
да ползвам приложението. Така близо две години бях част от екипа търговски представители и отговарях за
разширяването на бизнес партньорствата в цяла Италия", споделя Димитрова за зараждането на проекта,
стартирал през юни 2021 г.

Покрай ковид пандемията тя се връща в България и решава, че е хубаво да пренесе инициативата и у нас, тъй като
тук няма нищо подобно на пазара. "Така се запознах с Велин Керков, който е главен технически директор в
момента. Той има собствена ИТ компания, а аз имах нужда от партньор, който да се заеме с техническата част по
проекта", разказва Димитрова.

Тя си спомня колко трудно е било в началото. "Като първа стъпка решихме да привличаме бизнеси, за да може,
когато вече има даден брой заведения, които предлагат храна, да агитираме и крайните потребители. Да има
първо предлагане и след това търсене", обяснява Димитрова.

Първите заведения, които са се включили, са били една сладкарница и една пекарна, които са споделили, че им
остава много излишък и буквално всеки ден изхвърлят няколко торби с напълно годна храна. "Беше трудно, защото
българите са малко скептично настроени, мислят си, че искаме да ги изиграем, да им откраднем печалбата, че
сме поредната платформа, която работи на комисионна и удържа от тяхната печалба. Но всъщност при нас няма
доставка, няма рекламна дейност. Идеята е храната, която ти остава, да продаваш с намаление, вместо да я
изхвърлиш", разказва съоснователката на "Фуудобокс".
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По думите ѝ, когато първите бизнеси са се включили, лека-полека от уста на уста тръгва препоръка, че всъщност
така можеш да намалиш разходите си, да достигнеш нови клиенти, да оптимизираш производството си. А когато
някой по-известен бизнес бранд се присъедини, определено се засилва интересът и на останалите. "Нашето
основно послание за бизнеса е, че те не губят нищо от това. На първо време трябва да осъзнаят, че ние сме опция
в дните, в които наистина има излишък и буквално тази храна би била изхвърлена. Няма ангажираност да се
продава всеки ден. Ние не искаме те да продават, за да печелим, искаме да спасяват храна и да им помагаме в
това", споделя Димитрова.

"Фуудобокс" в момента има над 430 бизнес партньори в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе. Съвсем наскоро, на
1 декември, компанията стартира и в Букурещ с 15 партньорски обекта. "Така че интересът расте. Впоследствие и
към крайния потребител, като насочихме усилията, с участие на живи събития, организация на семинари с фокус
разхищението на храната, най-вече, за да помогнем на хората да осъзнаят проблема и колко е сериозен той",
допълва Димитрова.

По отношение на домакинствата тя обяснява, че за момента не предлагат възможност самото домакинство да
предложи в платформата храна, която е останала, тъй като чисто регулаторно нямат право. Но подчертава, че се
стараят в техния блог да публикуват постоянно наръчници, рецепти с нулев отпадък, съвети, които са елементарни,
но ако хората ги прилагат, биха намалили значително количеството бракувана храна в домовете си.

"Предвид нарастването на броя на последователите ни и желанието им за комуникация с нас, бих казала, че
интересът към темата се засилва. Хубаво е да видиш, че самите хора са ангажирани да споделят информация с
другите", коментира Димитрова ангажираността на хората към проблема.

Тя отбелязва, че говорят с доста от веригите супермаркети и целта им за следващите три месеца е да привлекат,
колкото може повече от веригите, тъй като там наистина мащабът е голям. "Да вкараме една верига с 50-60 обекта
вече би променило мащаба на изхвърляната храна", смята Димитрова.

Тя разкрива, че най-новото, върху което работят, е подплатформа на "Фуудобокс". "Тя ще се казва "Фууддонейт" и
през нея крайният потребител ще може да дарява сума по избор, за да може с нея нашият екип да купи храна,
останала в излишък, и тя да се дари на неправителствена организация или дом за социално нуждаещи се хора",
допълва Димитрова, като споделя, че за Коледа са изготвили и наръчник с 30 полезни съвета, който е достъпен
безплатно за всички.

"Фуудобокс" бе отличен на Световната купа по предприемачество в края на ноември и ще участват във финалите
през март 2023 г. в Рияд, Саудитска Арабия, в категория "Ранна фаза".

Колко сериозен е проблемът

Според данни на Евростат през 2020 г., първата година на пандемията от КОВИД-19, в ЕС са изхвърлени около
127 килограма храна на човек от населението. Домакинствата са отговорни за 55 на сто от изхвърлената храна или
70 килограма на човек от населението. Останалите 45 на сто са отпадъци, генерирани по веригата за доставки.

Справянето с хранителните отпадъци от потребителите продължава да е предизвикателство, както в ЕС, така и в
световен план. Хранителните отпадъци на домакинствата са почти два пъти повече от изхвърлените от секторите
за първично производство и производство на хранителни стоки и напитки (14 килограма и 23 килограма на човек
от населението; 11 на сто и 18 на сто съответно). В тези сектори се прилагат стратегии за намаляване на
хранителните отпадъци.

Ресторантите и хранителните услуги са генерирали 12 килограма хранителни отпадъци на човек от населението (9
на сто), а търговията и дребно и други видове дистрибуция на хранителни стоки са секторът с най-малко
хранителни отпадъци (9 килограма или 7 на сто), но влиянието на локдауните заради пандемията върху тях все
още се анализира.

Поради нарастването на продоволствената несигурност и глобалното затопляне, правителствата, международните
партньори за развитие и индустрията трябва да инвестират в устойчиви хранителни хладилни вериги, за да
намалят глада, да осигурят поминък на общностите и да се адаптират към изменението на климата, съобщи ФАО,
позовавайки се на нов доклад на ООН.

Според доклад за устойчивите хранителни хладилни вериги на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и
Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО), хладилните вериги на храните са от
решаващо значение за справяне с предизвикателството за изхранване на още два милиарда души до 2050 г. и
използване на устойчивостта на селските общности, като същевременно се избягват увеличените емисии на
парникови газове.

В документа е отбелязано, че приблизително 14 процента от цялата храна, произведена за консумация от човека,
се губи, преди да достигне до потребителя. Липсата на ефективна студена верига за поддържане на качеството,
хранителната стойност и безопасността на храната е един от основните фактори, допринасящи за загубата ѝ.

Според доклада, развиващите се страни биха могли да спестяват 144 милиона тона храна годишно, ако достигнат
същото ниво на инфраструктура на хранителната хладилна верига като развитите страни.



Тъй като загубата на храна след прибиране на реколтата намалява доходите на 470 милиона малки фермери с 15
процента, главно в развиващите се страни, инвестирането в устойчиви хранителни хладилни вериги би им
помогнало да се измъкнат от бедността.

Въздействие на климата

Хранителната хладилна верига има сериозни последици за изменението на климата и околната среда. Емисиите
от загуба на храна и отпадъци поради липса на охлаждане възлизат на около 1 гигатон еквивалент на въглероден
диоксид (CO2) през 2017 г. – около 2 процента от общите глобални емисии на парникови газове.

По-специално, тя допринася за емисиите на метан, мощен, но краткотраен замърсител на климата.
Предприемането на действия сега би допринесло за намаляване на атмосферните концентрации на метан през
това десетилетие.

Като цяло хранителната хладилна верига е отговорна за около четири процента от общите глобални емисии на
парникови газове, когато се включат емисиите от технологиите за хладилната верига и загубата на храна,
причинена от липса на охлаждане.

Изгубената храна също така уврежда природата, като води до ненужно преобразуване на земята за
селскостопански цели и използване на ресурси като вода, изкопаеми горива и енергия.

Намаляването на загубата на храна и отпадъците може да има положително въздействие върху изменението на
климата, но само ако новата инфраструктура, свързана с охлаждането, е проектирана да използва газове с нисък
потенциал за глобално затопляне, да бъде енергийно ефективна и да работи с възобновяема енергия.

Напредък

Проекти по света показват, че устойчивите хранителни хладилни вериги вече имат значение. В Индия пилотен
проект за хранителна хладилна верига е намалил загубите на киви със 76 процента, като същевременно е
намалил емисиите чрез разширяване на използването на хладилен транспорт.

В Нигерия проект за инсталиране на 54 работещи "Колдхъбс" (ColdHubs – захранвани със слънчева енергия
климатизирани хранилища за малки фермери) е предотвратил развалянето на 42 024 тона храна и е увеличил
доходите на домакинствата на 5240 дребни фермери, търговци на дребно и едро с 50 процента.

Но тези проекти, които са илюстрирани сред много други казуси в новия доклад на UNEP и ФАО, все още са по-
скоро изключение, отколкото норма.

Ролята на науката

От друга страна, ресторанти, супермаркети, ферми и хранителни компании все повече се обръщат към химията и
физиката, за да се справят с проблема с нарастващите хранителни отпадъци. Някои фирми тестват консервиращ
спрей или химически сашета, които забавят процеса на узряване на плодовете. Други разработват цифрови
сензори, които показват по-точно от етикета кога месото е безопасно за консумация. Специални фолиа, с които се
облицоват кутиите за храна за вкъщи, използват термодинамиката, за да запазят пържените картофки хрупкави.

Експертите казват, че нарастващата осведоменост за хранителните отпадъци и за това колко скъпо излизат те –
като цена и като влияние върху околната среда – е довела до увеличаване на усилията за тяхното намаляване.

Науката е обещаваща, но е само част от решението, казва Ивет Кабрера, директор по хранителните отпадъци към
Съвета за защита на природните ресурси. "Повечето хранителни отпадъци се генерират у дома. Намаляването на
размера на порциите, купуването на по-малки количества храна наведнъж или подобряването на точността на
етикетите за трайност може да имат дори по-голямо положително въздействие от технологията", уточнява тя.

БТА

От днес до 8 януари специалната визия на наградите "Човек на годината" ще бъде представена на билборд,
разположен срещу посолството на Руската федерация в София. Организаторите призовават минаващите край него
да се снимат и да качат снимката си в социалните мрежи, в знак на признание към доброволците, активистите и
организациите, които работят в подкрепа на Украйна и украинските бежанци у нас.

Заглавие: БХК: "Доброволците в подкрепа на Украйна" приветстват от билборд минаващите край руското
посолство
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От днес уникалната визия на наградите "Човек на годината" за 2022 г. ще бъде представена на билборд,
разположен на бул. "Драган Цанков" срещу посолството на Руската федерация в София. Инсталацията е
специален жест от журито на правозащитните награди "Човек на годината" 2022 към всички доброволци, дарители,
активисти и организации, които в десетте месеца на войната на Русия срещу Украйна работиха в подкрепа на
Украйна и украинските бежанци у нас. Автор на визията е украинската илюстраторка Вики Книш.

БХК припомня, че наградите бяха връчени на специална церемония в навечерието на Международния ден на
правата на човека. Журито реши голямата награда да е групова и отличи с нея всички, работили в помощ на
Украйна през годината. "Агресията на Русия, наред с убийствата, нараняванията и разрушенията, които
предизвика, породи безпрецедентна в следвоенната история на Европа бежанска вълна. За наша чест и за
разлика от предишни подобни бежански вълни, украинските бежанци бяха посрещнати с разбиране, съчувствие и
подкрепа от голямото мнозинство българи", изтъкна по време на награждаването председателят на журито
Красимир Кънев. И подчерта, че признанието на журито е за всички хиляди хора, които заедно запълваха
празнотите в държавната грижа, мобилизираха обществени ресурси в подкрепа на Украйна, разясняваха ефектите
от войната, организираха протестни акции, бореха се с дезинформацията.

За да стигне признанието към доброволците в подкрепа на Украйна до възможно най-много от тях,
организаторите приканват всеки, който има възможност, да си направи снимка с билборда и да я качи в
социалните мрежи с хаштаг #БГподкрепяУкрайна.

Билбордът ще остане с визията до 8 януари 2023 г.

Плакети за голямата награда "Човек на годината" 2022 в рамките на церемонията бяха връчени на 12 активисти и
организации, номинирани по време на кампанията. "Истинският Човек на годината е дарителят", каза в
обръщението си Олена Коцева, председател на сдружение "Мати Украина", което беше сред отличените. "Като
човек, чийто баща в момента е на фронта, искам да благодаря на всеки, който повярва в нас, който повярва в
Украйна, и в това, че ние се борим само за нашето съществуване", сподели родената в Одеса Анна Великова от
името на фондация "Достъп до права", също сред наградените тази година. "В последните осем дни събрахме над
600 хиляди лева за генератори", изтъкна издателят Манол Пейков. Той беше член на журито и като такъв нямаше
как да попадне сред наградените, затова получи специална грамота за дейността си в подкрепа на Украйна. "Това
са хиляди хора, хиляди, които даряват буквално всяка минута. Всички вие сте тези, които получавате тази награда",
сподели още Пейков.

· Всички отличени и номинирани можете да видите тук.

· Галерия със снимки от събитието можете да разгледате тук.

· Цялата церемония можете да видите тук.

За поредна година в навечерието на коледните и новогодишни празници Елаците-Мед АД, част от Група
ГЕОТЕХМИН, дари основни хранителни продукти на община Етрополе и останалите общини от Средногорието.
Дарението бе направено за дейността на социалните патронажи, в подкрепа на уязвими хора в Етрополе,
Мирково, Чавдар, Челопеч, Златица, Пирдоп, Копривщица и Антон.

Освен за социалните патронажи в осемте общини, хранителни продукти получи и Ловчанска митрополия, за да
бъдат подпомогнати социално слаби и хора в нужда и от епархията.

Общото количество на дарените продукти за Етрополе са над 5,6 тона. Дарение чрез социалните патронажи ще
получат социално слаби и самотни хора. Също така помощ ще получат и детските градини в общината и училището
в Лопян.

От Елаците-Мед организираха логистиката по доставката на продуктите. В Етрополе дарението прие г-жа Станка
Димитрова – зам.-кмет, а ученици от ПГ "Тодор Пеев", заедно с общински служители осъществиха разтоварването.
В следващите дни ръководството на общината ще организира и насочването на храните към нуждаещите се
граждани.

Всички общински ръководства са благодарни за поредния жест от страна на Елаците-Мед и изказват огромното си
признание за подкрепата към инж. Драгомир Драганов, изпълнителен директор на компанията и проф. дтн инж.
Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД.
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Целта на обединените усилия на Елаците-Мед и местните общински ръководства е ефективна и навременна
помощ, която максимално бързо да достигне уязвимите групи и нуждаещите се.

Оттам имат нужда от помощ, за да заработи центърът активно

Председателят на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун Тони Маринова обяви пред bTV, че
са се сдобили с дом. Това е т. нар. Даун синдром център. От сдружението години наред събират дарения за него и
успяват на Никулден да купят помещение.

"Ние наистина имаме нужда в момента от много помощ, за да заработи той активно. На такива места ние наистина
можем да бъдем полезни на своите деца и на родителите", каза още Маринова.

Тя обясни, че децата със Синдром на Даун имат нужда от хора до себе си и че могат да правят много неща. Трябва
само някой да ги научи.

"Ако имат хора до себе си, те са щастливи. Искаме нашето сдружение да помага да формираме работилници за
трудови навици, където от малки да ги научим как да бъдат например хотелски персонал – рецепционисти,
готвачи, камериерки. На всичко, от което има нужда в един хотелски комплекс. Това, което наблюдавахме в
работилничките през това лято, е, че в група децата постигат невероятни резултати", добави Тони Маринова.

Сдружение "Синдром на Даун България" издаде единадесетия си благотворителен календар със снимки на
слънчевите деца. Който го харесва, може да се сдобие с него, като посети сайта на сдружението.

В интервю за Радио "Фокус" - Лазар Радков, инициатор на кампанията "Капачки за бъдеще".
Сега ще поговорим за една кампания, помогнала на много болници в България, а зад идеята на тази кампания
стоят много доброволци и хиляди Българи. Днес наш гост е Лазар Радков – инициатор на кампанията "Капачки за
бъдеще". Добър ден. 
Здравейте. 
Първо искам да ви попитам колко е важно доброволчеството в България? 
О, доброволчеството е важно не само в България. Доброволчеството е едно от най-важните неща във всяко едно
общество, във всяко едно развито, зряло гражданско общество, защото това е една от основните движещи сили –
нещо да се случва, нещо да се случва в положителна посока и да има реален морален коректив когато има
злоупотреби с властта. 
Разкажете малко повече за вашата работа. Как се стигна до идеята за създаването на тази кампания "капачки за
бъдеще"? 
О, това беше много отдавна, но всъщност не беше чак толкова отдавна, беше преди 5 години, но мен ми се струва
като да е било поне преди 30 години. Кампанията произтече от други мои каузи така да го наречем. Преди имах
една кампания, която се казваше "30 за 30" мотивиране 1 милион българи да бъдат физически активни в рамките
на 30 дни да си го изградят като навик. Преди това през годините винаги съм правил всякакви тренировки, лекции
и прочие за ученици, студенти, младежи. Общо взето аз вярвам, че трябва да се инвестира в младежта много, по
всякакъв начин с всички сили. Също покрай "30 за 30" правихме всяка седмица безплатни тренировки, отворени
за всички в Южния парк като наш принос към обществото, беше под надслов "Благотворителност и спорт". Имаше
от други градове с наши приятели го правихме. Общо взето кампанията с капачките, беше като едно известно
продължение на всякакви неща, които бях правил през годините. В един момент реших, че така и така имаме
много трениращи и в залата, и в парка, може да събираме капачки. И обявих, че почваме да събираме капачки,
след което ще видим за какво ще ги събираме. Първият човек, който донесе няколко торби с капачки и се
снимахме и си казахме: ето, започваме да събираме капачки, за какво да бъде? И хората започнаха да пишат:
кувьоз, кувьоз, кувьоз. И след това като проучихме как стои въпроса се оказа, че има доста болници извън
големите градове, в по-малките градове, където кувьозите са на по 20-30-40 години и са неработещи, което
поставя в риск бебенцата, които са в тях. И така започнахме. И след първите 2 години успяхме, всъщност още 2
седмици след първата кампания дарихме първия кувьоз, след първата година дарихме 2 кувьоза, третата година
дарихме 19 кувьоза, като подменихме всички най-стари кувьози. И от началото на 2020 година в България нямаше
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болница, в която най-нови кувьози от миналия век. След това продължихме с друга медицинска апаратура. 2021 –
първата линейка, 2022 – втора, сега трета, втората в Плевен, третата в Русе, първата планинска високопроходима
линейка и т.н. И продължаваме в момента. В момента една от последните ни кампания, която не е с финансиране
от капачките, тя е финансирана и с лични средства, аз и приятели с лични средства финансираме обучение на
учениците по училищата на първа долекарска помощ, за да знаят, да имат представа как да реагират при някакви
по-критични застрашаващи живота техния и на съучениците им ситуации. 
Това са много прекрасни инициативи, които вие подемате. Нека да се върнем към логистиката. Когато събирате
капачки, какво се случва след това? 
Като събираме капачки, 2 пъти годишно правим големи кампании – пролет и есен. Капачките се събират, извозват
се с камиони при рециклатори, където те биват рециклирани, преработвани и превръщани в суровини за нови
пластмасови изделия. И кампанията получава средства за това, 100% от които отиват за целите съответно за
дарения, преди бяха кувьози, после друга апаратура, сега са линейки. И така от година насам започнахме да
събираме алуминиеви кенчета от пролетта, първо само в София, след това и в Пловдив, и пластмасови бутилки.
Полека разширяваме кампания в различни посоки, за да може да помага все повече и повече. 
И на колко болници успяхме да помогнем с общи сили? 
С кувьозите, подменихме старите кувьози в 22 болници в 22 града, след това дарихме още близо 45 медицински
апарата в още 14 болници в 14 града. Взели сме линейки, в смисъл линейка в Пловдив, в Плевен, като те
обслужват по няколко области, съответно там цял регион Централна и Южна България, Централна и Северна
България. Сега в Русе отива третата линейка, където ще обслужва не само Русенска, но и Разградска и
Силистренска област, включително Тутракан, там се раждат много бебета и има много добри лекари.
Продължаваме, в смисъл ние стартирахме буквално това с обучението на учениците преди 2 седмици, оттук сме
обучели над 600 деца, ще се опитаме до Нова година да ги направим 1000. И сме си поставили скромната цел
следващата година да обучим поне едно 10 000. Вярвам, че ще се справим. 
Има ли интерес към това обучение? 
О, има. Десетки училища са се записали вече. Водим разговори. За целта сме ангажирали наши приятели лекари,
парамедици, спасители, хора, които имат опит в долекарската помощ, която е от дългогодишен опит. Адаптирали
сме програмата за децата. Децата между другото имат изключително голям интерес, много внимават, участват.
Децата са супер. И за пореден път виждаме, че когато нещо е смислено, бъде им представено по един подходящ
интерактивен начин, и от човек, на който наистина му пука от темата, която той подава и обича децата, просто
децата са там и ги имаш, те помнят. Даже мои приятели ми пишат: "Абе днеска там твоите колеги са били в
училището на дъщеря ми. Тя се върна и взе да ме разпитва, да ми задава въпроси: тате, знаеш ли как спира кръв
от носа? Трябва да знаеш какво да направиш ако аз падна, легна на земята и сега какво ще направиш? Той е от
хората, които си поддържат знанията и уменията, завъртях се, вика, в странично стабилно положение, тя вика:
Браво, тате, добре се справи". Децата помнят и са страхотни. Ние тези деца ги учим на това да го разкажат на
родителите и да ги питат, да продължават да го мислят и да го правят. И така. Ще направим много неща. 
Чудесно! Пожелавам успех на кампанията. Искам само да ви попитам – какво липсва на българското
здравеопазване, за да се стигне до това българите да събираме капачки, за да помогнем в обновяването на
старата апаратура в болниците ни? 
За да не питаме какво липсва на българското здравеопазване, първо да си зададем въпроса – аз всъщност това го
казвам на приятели, с които говорят по темата – първо да си зададем въпроса.Всеки от нас трябва да застане
пред огледалото, да се погледне смело в очите, да си сложи ръка на сърцето и да се запита: кое в нашата
държава работи поне умерено добре, поне на някакво такова нормално цивилизационно ниво, разумно. За кое
може наистина с ръка на сърцето всеки от нас да каже "Абе това е ок, това е ок"? За кое? Аз не се сещам, аз не се
сещам. Напълно откровен съм със себе си. И така. Така че каквито проблеми има в здравеопазването, такива
проблеми има навсякъде. В смисъл, няма наистина, като се замисли човек, почти няма област, където да кажем:
в това ни е добре, няма проблеми, няма закъде да се закачиме и трябва да се съсредоточим върху еди-кое си. Не,
навсякъде има проблеми и навсякъде има проблеми, и ние трябва да направим нещо, да си ги решим поне малко
от малко тези проблеми. Никой няма да го направи вместо нас, никой няма да дойде да ни оправи, няма да ни
бъде спуснато отгоре, никой няма да ни го подари. Ние, в смисъл всеки, който има някакъв проблем, който лично
го засяга и засяга дадена част от обществото, трябва да помисли или да се опита да подкрепи организации, които
се опитват да ги решават тези проблеми. Това е единственият начин, няма друг, няма как да стане. 
Да, точно така. Инициативата "Капачки за бъдеще" определено е полезна за всички нас и стотици са хората,
обединени около каузата на кампанията. Какво бихте искали да им кажете от нашия ефир? 
Това, което бих искал да се обърна към всички ваши слушатели, е да не спират да помагат, да не спират да бъдат
активни. Това, което искат да се промени, да ръчкат, да правят, да градят, да помагат на хората, които са видели
вече, че правят нещо и че са успешни, да си взаимодействат и да бъдат непримирими пред всяка една простотия,
несправедливост, пред всяко едно нещо, което обективно не е добро. Само по този начин можем наистина да
променим, бавно, разбира се, може би не в нашия живот, но за следващите поколения, за децата ни, за внуците
ни, да им оставим – наш дълг е буквално да им оставим една малко по-добра, по-смислена, по-подредена, по-
чиста, уредена България, поне малко, както някакви хора преди на са се блъскали и са градили, за да можем ние
днес, хубава или лоша – не е лош животът в България, аз съм се връщал два пъти от чужбина, тук си ми харесва
най-много. И така, това, което го имаме, то е благодарение на хората преди нас, които са дали много от себе си, за
да живеем, с всичките й кусури, една нелоша държава. Всеки от нас има дълг да остави малко по-хубава за децата
ни. 

Заглавие: 75 украински деца получиха статут на временна закрила на "Дунав мост" при Русе, отведоха ги в
Рибарица
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75 деца от Украйна, сираци или с родители на фронта, получиха статут на временна закрила на ГКПП "Дунав мост"
при Русе.

Те вече отпътуваха от крайдунавския град към военно-почивния комплекс в село Рибарица, област Ловеч, където
ще бъдат настанени още тази вечер. В момента там пребивават други 130 украински граждани.

Процесът се координира пряко от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурност и министър
на вътрешните работи Иван Демерджиев и областния управител на Русе Анатоли Станев.

Децата са от най-горещите точки в Украйна – Херсон, Славянск, Адеевка, Харков, Запорожие, Николаев и Донецк.
Някои от тях са загубили единия или двамата си родители, други са били ранени, поради което ще се нуждаят от
продължителна психологическа рехабилитация и подкрепа. Евакуацията на децата към България е организирана
от Благотворителен фонд на Любомир Романков, като са подготвени всички нужни документи и разрешения.
Децата са придружавани от десет души, като сред тях има социални работници, психолози и медицински
специалисти. Украинските деца са пропътували над 1000 км с двуетажен автобус от границата с Полша до
България.

Най-малкото от децата е едва на 5 години и половина, а най-голямото – на 16. Сред децата има и седем двойки
братчета и сестричета. На две от децата им е прилошало по пътя и съответно им се наложило да бъдат
прегледани на границата от екип на Спешна помощ. Останалите деца са в добро здравословно състояние. За
всички от Българския червен кръст бяха приготвени топли напитки, храна и хигиенен пакети за 24 часа.

На място на Дунав мост бяха още председателят на Държавната агенция за бежанците Мариана Тошева и кметът
на Община Русе Пенчо Милков. "В Русе всички институции са се погрижили да ги посрещнат така, че да им осигурят
спокойствие и малко почивка след дългия път. Докато тече регистрацията на документите им ще влязат за отдих в
подготвените отоплени палатки, които виждате зад нас. Има подготвени от колегите от БЧК – Русе пакети с храна,
сандвичи, кроасани и вече в един момент отново ще се качат на автобуса и ще трябва да продължат към
Рибарица, като ще бъдат ескортирани от пилотна кола", каза Мариана Тошева.

"Монди Стамболийски" ЕАД, най-големият производител на целулоза и хартия в България, обявява
стипендиатнтска програма за студенти от инженерни специалности. Инициативата е по повод 70-годишния юбилей
на индустриалния гигант, който се чества тази година.

През академичната 2022/2023 г. компанията ще отпусне седем стипендии на седем студенти в размер на 400 лева
месечно. Програмата е насочена към бакалаври и магистри, изучаващи инженерни дисциплини /технически и
технологични/, които имат желание за професионално развитие в индустриална среда. Крайният срок за
кандидатстване е 20. 01. 2023 г. Необходим е среден успех от последния завършен семестър не по-нисък от много
добър /4.50/. Автобиографии и мотивационни писма на английски език се приемат на e-mail: [email protected]

"Монди Стамболийски" произвежда висококачествена крафт хартия за различни крайни продукти, като хартиени
торбички за магазините на известни марки и големи търговски вериги, хартиени чували за цимент и строителни
материали и много, много други. Произведената продукция покрива нуждите на производители и преработватели
от три континента - Европа, Азия и Африка.

Заводът е най-големият потребител на технологична дървесина в България, която се добива отговорно от
устойчиво управлявани горски територии. И един от големите работодатели в региона.

Дата: 28.12.2022 19:22
Медия: Бряг News

Заглавие: "Монди Стамболийски" отпуска 7 стипендии на студенти
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Заглавие: БЧК – Ловеч подпомогна финансово три деца, пострадали при катастрофа
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Tри деца от област Ловеч, пострадали при пътнотранспортно произшествие през последното шестмесечие, бяха
подпомогнати финансово чрез ОС на БЧК – Ловеч. Парите са за тяхното лечение.

Средствата се предоставят от Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП е
създаден през 2005 г. по повод 1 юни – Международния ден на детето. Той бе създаден от стремежа да подкрепят
невинните жертви на "войната" по пътищата и да облекчат техните страдания, Българският Червен кръст, ГД
"Охранителна и 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 чрез споразумение за
сътрудничество в областта на превенцията на пътнотранспортните произшествия имат 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.

Успешно приключи коледната кампания "Подари консерва", организирана от фондация Animal Hope – Kazanlak в
помощ на кучетата от общинския приют в града. Това съобщава председателят Ивелина Недкова на официалната
интернет страница на организацията. 
По време на инициативата са събрани малко над 392 килограма храна, уточнява Недкова и изказва благодарност
на всички граждани, включили се в кампанията, както и на зоомагазини "Сома" и Pet Shop. 
От Animal Hope посочват още, че организацията разполага със сто къщички за бездомни котки и призовават
казанлъчани да съдействат с разполагането им на различни места из града. Къщичките са изработени от "Унипак"
и доставени чрез организацията iCat Rescue, добавят от Animal Hope. 
Както БТА съобщи, фондацията организира редица благотворителни инициативи в помощ на бездомните животни,
включително и кампании за безплатна кастрация на кучета и котки на територията на община Казанлък. 

Близо 40 хиляди лева бяха събрани от Обществения дарителски фонд във Враца за подобряване на условията
в Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" в
града, предава БНР. Лечебното заведение, което е държавно, от години е в тежко финансово състояние, а
родилното му отделение не е ремонтирано основно вече половин век.

Председателят на Фонда Димитър Иванов:

"Общественият дарителски фонд е създаден да подкрепя нуждите на града. Наскоро се наложи на един от нашите
колеги от УС да мине през отделението и каза, че картинката е плачевна. Затова решихме да продължим с
ремонта".

Врачанчетата да се раждат във Враца. Тази кауза обедини местната общественост за втора поредна година в
дните около Рождество Христово. Причина да бъде активирана отново гражданската енергия е отблъскващото
състояние на Акушеро-гинекологичното отделение към врачанската болница.

"Родилното не е ремонтирано основно от 1972 година. Баните и тоалетните са общи, с изключение на две
ремонтирани стаи. Имаше период, в който жените избираха да раждат в Мездра или в Монтана", каза Мария
Димитрова, член на УС на Обществения дарителски фонд във Враца, който тази година събира средства за ремонт
на родилното отделение.

Миналата Коледа каузата фокусира вниманието на врачани с две кампании. Средства за отделението събраха
ученици от училищната програма "Тийноватор". Голяма сума беше събрана и от общественика Мартин Харизанов.
Тя беше вложена за 20 нови специализирани легла за родилки и за ремонт на две от шестте стаи в отделението.

В навечерието на рождественските празници Общественият дарителски фонд във Враца организира
благотворителна вечер в подкрепа на родилното отделение.

Заглавие: Коледната кампания "Подари консерва" събра почти 400 килограма храна за кучетата от общинския
приют в Казанлък
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Заглавие: Дарителски фонд събра близо 40 000 лв за ремонт на родилното отделение във Враца
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"Успяхме да съберем над 39 000 лева, което е приятна изненада. Надяваме се да ремонтираме още три стаи.
Така ще останат само една стая и коридорът".

Въпреки високите цени от Обществения дарителски фонд се надяват и правят всичко възможно да доведат до
успешен край каузата, която обедини врачани - да бъдат подобрени условията в родилното отделение на
многопрофилната болница в града. 
Източник: bnr.bg

За втора поредна година домът за стари хора в Добрич е част от благотворителната инициатива на Фондация
"Предай нататък" – осигури Коледен обяд за възрастен човек в дом. Така, благодарение на нея, и тази година
празникът в социалния дом бе много весел и много вкусен.

Менюто беше осигурено от ресторант "Орехите", които отново показаха, че остават ненадминати в кулинарията.

От социалния дом благодарят на фондацията за това, че винаги помага.

Дарения на стойност повече от 36 хил. лева е набрало през тази година Женското сдружение "Екатерина
Каравелова" от Силистра. Това съобщи на пресконференция зам.- председателят на сдружението Галя Иванова.
Събитието се проведе в националния пресклуб на БТА в крайдунавския град.

Организацията е от неправителствения сектор и поддържа 4 социални услуги: Кризисен център за жени и деца,
претърпели насилие, Преходна къща "Резилианс", Център за консултиране и превенция на домашно насилие,
Център за обществена подкрепа.

Един от най-големите дарители е организацията на българите в чужбина "Ангели за България", осигурила повече
от 16 000 лева за медицински прегледи на възрастните хора от селата в Силистренско. От организацията са
обезпечили възнаграждението на екип от лекар, шофьор и социален работник, разходите за гориво, лекарства и
консумативи за периода юли – декември.

От "Ангели за България" са дарили средства и хранителни пакети за "Кризисния център за жени и деца,
претърпели насилие" и "Центъра за обществена подкрепа, които се ръководят от сдружението", които се
ръководят от Сдружението.

Британката Бернадет Легет, която от години живее в Силистра и подкрепя различни благородни каузи, организира
няколко благотворителни базара. Със събраните средства са закупени нови легла, гардероби и друго
обзавеждане за Кризисния център.

Чрез онлайн кампания са събрани 4000 лева, с които е подпомогната самотна майка на 7 деца, претърпяла
насилие. Закупени са мебели и битови уреди за семейството, както и компютри и учебни пособия за децата.

Много граждани и фирми се включиха в организираната от Женското сдружение акция за набиране на хранителни
продукти и ученически помагала и пособия за подпомагане на пострадалите от наводненията в Карловско през
септември.

Освен парични дарения, сдружението е получило и дарения от местни фирми под формата на строителни
материали за ремонтни дейности в помещенията на Кризисния център за жени и деца, претърпели насилие. Той
е с капацитет от 10 души и от началото на годината през него са преминали 38 души, от които 26 деца.

/ВД/

Заглавие: Фондация "Предай нататък" подари Коледен обяд на Дома за стари хора в Добрич

Дата: 29.12.2022 14:06
Медия: ПроНюз Добрич

Заглавие: Дарения на стойност повече от 36 хил. лева е набрало през тази година Женското сдружение
"Екатерина Каравелова" от Силистра
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По случай Коледните празници младите червенокръстци направиха 103 пакета със здравословни хранителни
продукти за деца сираци и полусираци и деца с ментални проблеми от трите общообразователни училища от
община Тетевен, ОУ "Панайот Пипков" – Ловеч, деца от село Александрово, село Радювене, Летница и Угърчин .
Доброволците от БМЧК Ловеч и Тетевен съвместно с ОС на БЧК Ловеч и местните общински администрации
раздадоха пакетчетата на децата на адрес.

Дарителската кампания е традиционна за червенокръстката организация и е в съответствие със Стратегия 2030
за подкрепа на най-уязвимите хора в условията на финансова криза.

Изминаващата година беше добра за литературния превод – от и на български език. Това е особено хубаво за
българските автори и за читателите, които нямат познания и достъп до книги на нашия "малък" език.

Това отбеляза пред Радио София Яна Генова от Фондация "Следваща страница".

Трудно е да се обобщи какво харесват чуждестранните издатели и читатели от написаното на български.

От некомерсиалната литература, каквато страната ни може да предложи, обикновено са интересуват малките и
независими издателства, отбеляза Генова.

Продължава "пробивът" в чужбина на Георги Господинов – "Времеубежище" беше издаден от авторитетно
френско издателство, нашият писател попадна в престижни класации на критици. Всичко това води друго усещане
за цялата българска литература, повишава се интересът към наши автори.

Сред успешните български писатели зад граница са още Георги Бърдаров, Здравка Ефтимова, Теодора Димова,
Захари Карабашлиев и доста други.

"Много е важно съответният автор да попадне на подходящия издател и читател, ние с това се занимаваме в
Къщата за литература и превод. Провеждаме международни уъркшопи, преводачи идват в България, избират си
автор и книга за превод, ние им даваме още информация", допълни още Яна Генова.

За следващата 2023 г. тя пожела мир и възможност за спокойна работа, гостуващи писатели и още хубави книги.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

41 книги са дарени за фонда на библиотеката към трънското народно читалище "Гюрга Пинджурова-1895",
съобщиха от учреждението.

В навечерието на празниците книгите са дарени от тримата дарители Галина Николова, доктор Стефан Стефанов

Заглавие: По случай Коледните празници младите червенокръстци направиха 103 пакета със здравословни
хранителни продукти за деца сираци и полусираци и деца с ментални проблеми от трите общообразователни
училища от община Тетевен

Дата: 29.12.2022 18:04
Медия: Ловеч днес.EU

Заглавие: В чужбина расте интересът към български автори

Дата: 30.12.2022 10:57
Медия: Радио София

Заглавие: Фондът на библиотеката към трънското читалище се обогати с още над 40 книги, дарени от трима
дарители
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и Цветан Александров. Сред заглавията, които са дарили за библиотеката, са "Елитни убийци" от Сър Ранулф
Файнс, "Аз обичам Вегас" от Линдзи Келк, "Дъщерята на Севера" от Юлия Крьон, "Тайната на кухата земя" от Олга
Грейг и други.

От библиотеката пожелаха на дарителите много здраве и благодариха за даренията.

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

Добрата новина на 2022 година е вълната от емпатия и доброволчески акции по различни поводи, в които се
включиха неизброим брой хора (повече по темата - четете тук). "Дневник" mредставя и историите на различни хора,
които са се включили с време, умения и подходящата помощ, за да помогнат на други през годината.

Едуард, който всички познати и приятели наричат Еди, е авионженер с дългогодишен опит в областта на
авиацията. През 2013 година решава да превърне хобито си във втора професия и се записва на курс за
планински водачи. Той е влюбен в природата още от детството си. Изследва и открива пътеки и маршрути, като
ходи пеша, кара ски или велосипед. Планините са неговата страст. През 2022 година участва в няколко
доброволчески акции, като най-запомняща за него е помощта, която дава в наводнените села в Пловдивско и
Карловско.

Какво е да си доброволец?

- Кауза, с много скрити изненади.

Какво ви мотивира да участвате в акции?

- Има събития, в които човешката помощ е толкова нужна, че те биха приключили толкова по-бързо, колкото
повече хора участват. Помощта на всеки е безценна в тези моменти.

Разкажете каква беше 2022 за вашето доброволчество - къде и защо се включихте?

- Участвах в почистване на Странджа и в наводненото село Каравелово. В планината както всяка друга година
събрахме над 10 тона боклук. Беше организирано от НПО "За Земята". Около 50 човека за 3 дни почиствахме
района около Петрова нива.

Чистенето на тиня и глина в Каравелово не мога да опиша с думи. Нямаше обща организация или поне не се
виждаше да има.

По-скоро хаос, в който всеки хваща по една лопата и започва да копае. Слънцето жареше, а всяка лопата беше все
по-тежка. Имаше изпратени помощи - минерална вода, кисело мляко, кроасани. Толкова много, че в магазина не
можеше да се влезне от хранителни продукти. Бяха нужни лопати и колички с едно колело. Знаехме това
предварително и отидохме със закупени такива. 
Ясно си личеше в селото кой идва за първи път, защото лопатите на доброволците бяха още с етикети, а гумените
ботуши чисто нови. Не бях копал тиня смесена с глина - може би най-изтощителното занимание в живота ми
досега.

Какво ви струва да сте доброволец?

- Правя го с удоволствие, когато мога да отделя от личното си време. Гледам по един-два пъти на година да го
правя за различни каузи.

Какво ви донесе участието в тези акции?

- Винаги в доброволческите дейности уча нови неща, запознавам се с нови хора, откривам нови места. Свършената
работа е много тежка, но е доста удовлетворяваща.

Мислите ли, че доброволчеството може да е заразно?

- Да определено! Аз се заразих от други хора и се надявам в годините досега да съм заразил поне един човек.

Добрата новина за България от 2022 година

Ако можете да разкажеш най-запомнящото се от различните доброволчески акции, кое ?

Заглавие: Едуард Хаджолян: Доброволчеството е и удоволствие

Дата: 28.12.2022 11:43
Медия: Дневник
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- Имаше преди години пожар в Кресненското дефиле. Няколко дни горя без да могат да го овладеят. Имаха нужда
от доброволци. В момента, в който слязох от колата на един мост, от който трябваше да ме вземат и да ми кажат
какво точно трябва да правя, заваля дъжд и трябваше да се прибера обратно в къщи.

Стоян Мадин, адвокат: Доброволчеството е много заразно 

Село Завой вече има своя нов духовен храм. На Стефановден беше открита църквата "Покров на Пресвета
Богородица" - мечтана и строена повече от 20 години, успешно завършена с усилията на цялата местна общност и
на приятели на населеното място и на община "Тунджа".

Това е най-новият храм в община "Тунджа" – 13-ят за последните 19 години.

Литургия за откриването на храма отслужиха Агатополският епископ Йеротей в съслужение с Архиерейския
наместник архимандрит Димитрий и свещеници от Сливенска епархия.

На откриването присъстваха кметът на община "Тунджа" Георги Георгиев, заместникът му Димитър Димитров,
народният представител Димитър Иванов, дарители, сред които бяха Стоян Проданов, Стефан Личев и др.,
архитект Олег Николов, иконописецът Живка Вълкова, дърворезбарят Емил Найденов, строителите и много други,
допринесли за завършването на храма.

"Да принесем от новия храм в нашите семейства тази топлина, светлина и любов, да помним, че църква означава
общност, хора събрани заедно с една вяра и едно сърце, да бъдем обединени не само за светите дела. Да не
изпадаме в завист и злоба един към друг. Държавата ни е разсипана, защото не успяваме да съхраним в душите си
любовта към ближния, а изпадаме в гняв и в безумие. Нека този храм послужи за пример, че ние можем да бъдем
обединени за добри каузи", каза в приветствието си епископ Йеротей.

Кметът Георги Георгиев пдчерта, че се гордее със завойци, успели да завършат дълго чакания храм, благодари на
всички, дали своя дан за храма и им пожела той да бъде пълен с вярващи хора, защото вярата ще ни направи по-
добри.

Кметът на селото Румяна Тодорова припомни историята на храма. Идеята Завой да има свой храм е на най-
стария жител на селото – 94-годишния Димитър Радев още през 2001 г. Общински съвет "Тунджа" предоставя
безвъзмездно терена, през 2002 г. при предишния кмет Мария Славова е положен основният камък и е
започнало строителството, в началото само с доброволен труд, след това продължава от строителна фирма. Сред
първите дарители са Стоян Проданов, осигурил бетона за строежа на църквата, Стефан Личев, Иван Гарелов и др.
През 2008 г. в строежа на църквата са вложени средства от ликвидацията на СМП. Община "Тунджа" с решение на
Общински съвет на три пъти през годините е предоставяла средства – общо 11 000 лв., финансиране е осигурено и
от дирекция "Вероизповедания". През 2019 г. след репортаж на Вили Вълчева от "Ера ТВ" се появява и най-
големият дарител - Константин Нинов, който не е свързан със Завой, но милее за българското и за вярата.

Елена и Димитър Димитрови от Завой организираха кампания и изработиха благотворителен календар за
набиране на средства за оборудване на храма.

На откриването присъства и родената по време на полагането на основния камък Валерия и нейната майка Таня
Мирчева, дарили купела за кръщене. Облеченият в народна носия Иван Димов дари на храма икона на Св.
Николай.

За да бъде празникът на село Завой истински, община "Тунджа" подари на жителите концерт на Фолклорен
ансамбъл "Тунджа".

Децата от Обединен детски комплекс (ОДК) "Ние Врабчетата" в Монтана дариха своята награда от 600 лева за най-
красива коледна украса на инициативата "Българската Коледа", съобщи за БТА директорът на комплекса Миглена
Георгиева.

Заглавие: Откриха новия православен храм в село Завой

Дата: 28.12.2022 12:48
Медия: Радио и ТВ 999

Заглавие: Деца от Монтана дариха на инициативата "Българската Коледа" своята награда за коледна украса
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Наградата е получена от община Монтана, която обяви конкурс за най-красива коледна украса с награди 1000
лева за първо място, 600 - за второ и 300 - за трето. Детският комплекс беше класиран на второ място в раздела
"Обществена сграда".

Дарената награда е част от инициативата на ОДК "Ние Врабчетата" "Деца помагат на деца", по която всяка година
талантливите деца от Монтана изработват коледна украса, сувенири и лакомства, които продават на
благотворителни базари и даряват парите на нуждаещи се деца.

Преди два дни децата от вокално студио "Детски смях" към ОДК "Ние Врабчетата" заедно с певицата Нели
Рангелова участваха в концерта на инициативата "Българската Коледа" в Народния театър в София и представиха
новата песен "Коледа", написана специално за тях. Песента носи послания за мир, доброта, надежда, изпълнена
е с мечти за един по-добър свят. "Вярваме, че с нея коледният дух ще влезе във всеки дом", заяви Миглена
Георгиева и уточни, че проектът е финансиран от община Монтана.

/РИ/

Стойчо Велев е магистър по право от Юридическия факултет на Софийски университет. През 2020 година
решава да продължи образованието си в чужбина и става първият българин в съвместната магистърска програма
"Европейска политика и общество", която му предоставя възможността да учи в 3 университета за следващите 2
години. Това го отвежда в Краков, само на няколко часа път от полско-украинската граница, където се включва и
в работата на Червения кръст във връзка с предоставяне на помощ на първите потоци от украински бежанци в
страната.

Какви истории среща и защо взема решението да помага:

"Още в първите дни на руската инвазия в Украйна с колегите ми стартирахме кампания за набиране на средства,
с които след това да снабдяваме украинските бежанци в Краков. Главно по указания на Червения кръст
работихме, техните активисти получаваха директна информация от полско-украинската граница. ... Ние се
самоорганизирахме в групи, съобразно занятията ни в университета, за да можем максимално да използваме
свободното си време".

Велев благодари и на свои приятели от България, които също са се сключили със средства в кампанията.

"Тези няколко месеца бяха безкрайно емоционални. Едно момче от украинско-руски произход от началото на
конфликта беше приел за своя лична мисия да доставя всичко необходимо на семействата, чакащи на границата с
Полша. Той пътуваше по 5-6 хиляди километра на седмица, постоянно, доставяйки медицинско оборудване,
лекарства и хранителни продукти. Този човек беше нещо като събирателен образ на едно общество, което
отказва да се предаде. До днес сме в контакт с него и той продължава с дейността си".

Личният мотив за Стойчо Велев да се включи като доброволец е:

"Едно лично чувство на съпричастност, което има у всеки от нас. То се активира, когато видим какво отражение
може да има човешката болка и загуба".

Цялото интервю със Стойчо Велев, може да слушате в новогодишната програма на "Хоризонт", която започва на
31-ви декември в 23.00 часа и продължава до 3 часа в първия ден на 2023-та година. Водещ ще е Иван Русланов.

Родителите на 7-годишната Калина, която почина преди два месеца, са дарили 130 000 лева за закупуването на
детска линейка във Варна.

Заглавие: Стойчо Велев: Съпричастността е у всеки от нас, но се активира, когато срещнеш човешката болка и
загуба

Дата: 28.12.2022 14:04
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Родители, изгубили дъщеричката си, дариха 130 000 лева за детска линейка

Дата: 28.12.2022 17:34
Медия: О Новини

https://bnr.bg/post/101756720/stoicho-velev-saprichastnostta-e-u-vseki-ot-nas-no-se-aktivira-kogato-sreshtnesh-choveshkata-bolka-i-zaguba
http://onovini.eu/2022/12/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D1%8A%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80/


Момиченцето страдаше от онкологично заболяване и въпреки че хиляди българи дариха средства за лечението й
– почина.

Сега родителите й Боян и Вили Димови написаха писмо до всички дарители, в което изказаха своята благодарност
за подадената ръка и обявиха решението си да дарят част от събраните средства за каузата "детска линейка".

"Изминаха два месеца откакто Калина пое друг път. Всички ние искахме лечението да има преднина и да я видим
отново на крака сред нас, но съдбата реши друго. Знаем колко силно и вие се надявахте на това и знаем, че
частица от вашето сърце е вече при нея. Пред вас сме да ви благодарим от името на цялото семейство, че бяхте
до нас. Вие, мили хора, сте огромна сила и подкрепа на всички, които са в нужда. Докоснахте ни с вашата доброта
и щедрост! За съжаление не можахме да използваме всичките средства от дарение за целта, за която се събраха.
Но от нас като родители е дълг да продължат пътя си с енергията, която тези средства носят. Дадени са от сърце
за детското здраве. Така и ще бъдат пренасочени. Част от тях са насочени към други дарителски кампании, друга
част за подпомагане закупуването на детска линейка за Варна", написаха съпрузите.

С дарените от семейство Димови 130 000 лева, благотворителната кампания "Аз Вярвам и Помагам" успя да
събере нужната сума от 250 000 лева за закупуването на специализирания медицински автомобил, който ще
помогне на хиляди бебета и малки деца в региона.

Следващите стъпки са поръчването, изработването и доставянето на специализираната линейка, което ще отнеме
няколко месеца, но пък е ще бъде изключително ценна и ще помага на специалистите педиатри в обслужването
на между 5 и 10 деца в денонощието.

Източник : Glasnews.bg

15 художници от Пловдив и Асеновград представят 39 свои творби в Коледна благотворителна изложба "Живопис и
скулптура". В галерия "Крис в Асеновград свои платна излагат Аглика Петрова, Аспарух Сърбов, Геракси Гераксиев,
Георги Ковачев, Данчо Григоров, Димитър Ненкин, Динко Ненов, Евгений Петров, Златка Шеткова, Иван Чакъров,
Илияна Манукова, Лина Маджарова, Петър Беляшки, Тихомир Панайотов и Яна Илиева.

С брокатени бои е рисувала Яна Илиева една от картините си - "Приказка с котка" .

Творбата е създадена специално за българска, която живее в Уелс и заедно с мъжа си имат фабрика за
производство на бижута. Тя пожелала художничката да й нарисува нейната котка, която да седи на бюро.
Символиката е заради блога за бижутата им, който стартира.

"Идеята на коледната изложба е да стане по-цветно, по-леко на душите и сърцата на хората през празничните
дни. С творбите на нашите приятели привличаме хора с добри сърца, за да сътворим добро за две деца, които
имат нужда от помощ. Вярвам, че и тази година ще успеем да вдъхновим повече хора към добродетелите. Нека
повече да си помагаме, да се уважаваме, да се обичаме", коментира собственикът на галерията Симеон Сотиров.

Коледната изложба "Живопис и скулптура" ще бъде открита до средата на януари 2023 г.

Над 180 нови книги, пъзели и книжки за оцветяване се събраха в Коледната дарителница организирана от
Регионална библиотека "Партений Павлович" в Силистра, предназначени за детското отделение на областната
болница.

Акцията премина под мотото "Една книжка = на една усмивка" и се проведе в навечерието на Коледните
празници. Основното ни желание е да можем да лекуваме малките пациенти чрез четене, сподели Красимира
Няголова, главен библиотекар "Обслужване на читатели":

Заглавие: 15 художници с благотворителна изложба в Асеновград

Дата: 28.12.2022 19:12
Медия: Vratsa GUIDE

Заглавие: Уникално дарение за детското отделение на силистренската болница

Дата: 28.12.2022 21:12
Медия: Агенция Стандарт

https://novini.vratsa.eu/bg/15-hudozhnitsi-s-blagotvoritelna-izlozhba-v-asenovgrad/
https://www.standartnews.com/balgariya-zdraveopazvane/unikalno-darenie-za-detskoto-otdelenie-na-silistrenskata-bolnitsa-513009.html


"Децата, които пребивават там, да могат да разгръщат книжките, да прочитат по някоя приказка и времето им да
минава по-бързо и по-спокойно. Да не забравяме, че и приказките имат в повечето случаи поучителен и весел
край. Приказките ни помагат да сме по-добри".

Източник: БНР

За поредна година "Миг човечност" зарадва десетки възрастни хора в кюстендилско, предаде "Фокус". След
проведената първа част на благотворителната кампания, изразяваща се в набиране на хранителни продукти,
доброволците подготвиха специални пакети за най-нуждаещите се хора в над 60 села в област Кюстендил.
Пакетите са с най-необходимите хранителни продукти – ориз, боб, леща, олио, оцет, брашно, захар, макарони,
консерви и сладкиши.

Последният етап от инициативата е транспортирането и доставката на хранителните пакети до домовете на
възрастните хора, което отново се извършва от доброволците към инициативата "Миг човечност", за да предадат
на хората в нужда ценната подкрепа, а с нея и вярата, че винаги има кой да чуе, че има нужда от помощ, дори и да
не молиш за нея.

Тази година в инициативата са участвали и възпитаници на ПМГ "Професор Емануил Иванов", които са посетили
възрастни хора в село Копиловци, след като сами са събрали и комплектували хранителните продукти за тях.

Десетки нуждаещи се от Перник получиха помощ от кампанията "НЕ СИ САМ". "За по-малко от 2 месеца събрахме
над 3 тона хранителни продукти, които зарадваха повече от 300 нуждаещи се от Перник и близките села.
Дарителите и доброволците са нашите суперхора. Благодарим ви, че давате смисъл на името НЕ СИ САМ!",
съобщиха организаторите.

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

Ученици от ОбУ "Христо Ботев" в калояновското село Дълго поле зарадваха самотни възрастни хора за Коледа. Те
се включиха в кампанията "Дари храна, дари любов" и помогнаха на 19 домакинства.
Учениците бяха подготвили коледни пакети за възрастните хора с хранителни продукти, които бяха раздадени в
селото. 
Това е поредна инициатива на учениците, които всяка година организират "Дари храна, дари любов".
"Отново стана реална благодарение ВАС. Всички вие, които помагате в нашата кауза да направим Коледните
празници да бъдат малко по усмихнати. Видяхме много самота, много човешки съдби. Видяхме и много усмивки от
радост, че днес някой се е сетил за тях. Нашите баби и дядовци заслужават това. Бъдете близко до тях, те са едни
огромни слънца в нашия живот, некa Бог ги пази! Не забравяйте тези хора! Помагайте им. Те са единствените,
които пазят онази чиста доброта. Бъдете здрави, всички и Весели празници", написаха от учебното заведение. 

Заглавие: За поредна година! "Миг човечност" зарадва десетки възрастни хора в Кюстендилско

Дата: 28.12.2022 20:12
Медия: Вяра Нюз

Заглавие: Десетки жители на Перник получиха дарения за Коледа

Дата: 28.12.2022 20:12
Медия: Вяра Нюз

Заглавие: Ученици от Пловдивско зарадваха самотни възрастни хора

Дата: 29.12.2022 09:41
Медия: Фокус

Заглавие: Децата на Рибново събраха 30 291 лв. за сираците

https://viaranews.com/%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B3-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%B7%D0%B0/
https://viaranews.com/%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80/
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Uchenici-ot-Plovdivsko-zaradvaha-samotni-vuzrastni-hora-1511808
https://struma.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-30-291-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0/


30 291 лв. събраха в помощ на сираците в Община Гърмен децата от СУ,,Йордан Йовков" в с. Рибново. Последният
за годината благотворителен базар "Да подадем ръка" всъщност премина с участието на цялото село, защото в
продължение на цял месец децата бяха впрегнали в подготовката на предметите за продажба родителите, баби и
дядовци, през това време те успешно съчетаваха училището с организацията на базара, а накрая цяло село
излезе и изкупи купищата плетива, домашни сладки и печива, престилки, терлици, сувенири и всякакви други
прелести, изработени от сръчните рибновалии.

Най-много пари от продажбите събра 3-ти ,,а", клас с ръководители Кимиле Таламанова и Рамизе Кунева – 3030,
30 лв., но не по-малко ценен беше приносът на всички останали деца, сред които учениците със специални
образователни потребности, помощният персонал на училищния готвач, съветници и редови жители на селото.
Кметът на Гърмен Феим Иса, под чийто патронаж се организира събитието, също даде своята лепта.

Парите ще бъдат раздадени между децата в общината, които са без бащи, защото мюсюлманската религия
определя само тях като сираци. Според исляма семейството е ядрото и основата на обществото, затова той му
отделя голямо внимание, и като един от най-големите грехове е заклеймен този да се присвои имот на сирак.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

На 19 декември в Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм се откри
Коледен благотворителен базар, който се превърна в изложба на творчество и въображение на възпитаниците на
панагюрското училище.

Базарът продължи до 21 декември, а събраните от него средства ще бъдат използвани в помощ за ученици в
неравностойно положение и за подобряване на материалната база на учебното заведение.

Предпразничната седмица в Професионалната гимназия беше изпълнена с богата и разнообразна програма. С
усмивки, вълнение и приятни емоции ученици и учители се потопиха в коледната магия на предстоящите
празници.

"В навечерието на най-светлите празници, на прага на Новата 2023 година нека всички да пазят своята вяра в
доброто и да я предават на своите деца и на всички около себе си, защото благодарение на нея в живота стават
чудеса! Нека бъдем по-добри, да се обичаме повече и да имаме силата да сътворяваме по едно малко чудо всеки
ден – една усмивка, едно добро дело, един топъл жест.", заявяват възпитаниците на училището.

Ученическият съвет към Професионалната гимназия благодари на всички ученици, учители и родители, които с
много любов, сръчност и фантазия сътвориха ръчно изработени сувенири, картички, украса за празника и
кулинарни изкушения.

Снимки: Николай Шишков

Източник: vreme2001.com

В навечерието на новогодишните празници центърът за временно настаняване в Димитровград, който приютява
хора от половин Югоизточна България търси помощ от дарители. Целта е да се осигури храна и топли завивки на
изпадналите в нужда. От пейката 65- годишният Станчо Марков идва в центъра за временно настаняване, след
като здравето му се влошава. Единственият багаж са дрехите на гърба му и една Библия.

Дата: 29.12.2022 10:30
Медия: Вестник Струма

Заглавие: Благотворителен Коледен базар в Професионалната гимназия

Дата: 28.12.2022 23:55
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

Заглавие: Зов за помощ: Център за настаняване на бездомни търси дарители

Дата: 29.12.2022 12:08
Медия: Благоевград 24
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https://www.blagoevgrad24.bg/novini/Bylgaria/Zov-za-pomosht-Centur-za-nastanyavane-na-bezdomni-tursi-dariteli-1512165


"С линейка ме докараха. Аз не можех да ходя. Цял месец една инвалидна количка ми беше най-добър приятел",
казва Станчо пред bTV. 
Тук мъжът може да остане до 6 месеца. Ако до тогава не си намери работа, ще се върне пак на улицата.
"Всеки може да изпадне в такава ситуация, да се озове на улицата", твърди Борислав Борисов, управител на
Центъра за временно настаняване в Димитровград. Според него голяма част от хората нямат много варианти и
ако не се намери кой да им подаде ръка, те не могат да се справят.
Центърът, изграден и доскоро функционирал с европейски средства, от този месец е ангажимент на държавата.
Пари за храна в бюджета обаче няма.
"За съжаление средствата са крайно недостатъчни. Това, което сме направили ние е да осигурим чрез програма
топъл обяд – това е едно хранене за обяд за потребителите", обяснява Иво Димов, кмет на община Димитровград.
Вечерята е основно хляб, осигурен от дарители. А когато и той свърши хората от центъра, които са успели да си
намерят работа, като 62-годишната Таня Евтимова, купуват още за всички. 
"Тук сме като едно семейство и си помагаме, кой с каквото може", отбелязва жената.
В центъра, никой не чака подарък под елхата.
"Това, от което има нужда човек е да има покрив, да има легло, да има храна. За един бездомник това е някакъв
лукс", твърди 58-годишният Георги Матев.
Всяка помощ е добре дошла за хората от центъра в Димитровград. 
"В момента имаме нужда от чаршафи и по-топли завивки. Искаме в тези празнични дни да ги зарадваме и с
някакво по-богато меню на трапезата", обяснява още Борислав Борисов.
Капацитетът на центъра е 20 души. В момента в него живеят 16 бездомни. 

Тимът " Ла Скуадра " е носителят на Купата на кмета от станалия традиция за старозагорските фенове на футбола
Коледен шампионат на дребни малки врати.Отборът за трети път подвига шампионската купа от началото на
спортната самодейност. Нейни уредници и тази година бяха момчетата от фейсбук групата " Футболна Стара
Загора " Николай Стоев и Ярослав Георгиев, които имаха поддръжката на Община Стара Загора.Тридневното
футболно дерби се организира в общинската зала " Иван Вазов " и събра 20 тима. От деветото издание на
шампионата среброто заслужи отборът " Ел кучес ", а бронзът отиде при " Ракета Богомилово ". Николай Георгиев
извоюва купата " Голмайстор ", а Иван Желев " Най-добър вратар ". Призът за феърплей заслужи тимът на "
Спартак ". Наградите бяха връчени от отрасловия зам.-кмет на община Стара Загора Красимира Чахова.На терена
излязоха и футболисти от А, Б и В групи. Част от шампионата бяха Петко Ганев и Милен Желев от " Арда -Кърджали
", Божидар Кацаров от софийския " Локомитив – 1929 " и Георги Русев от ЦСКА – 1948. Благотворителна идея още
веднъж сплоти сърцата на футболните фенове и четирите тима, спорили за първото място, подариха своите
награди в изгода на Руми, майка на едно от момчетата от " Ел Кучес ", имаща потребност от поддръжка за
лекуването на подло заболяване. Общата сума, която бе събрана по време на деветото издание на шампионата, е
близо 4 хиляди лв..

В Каравелово, Богдан, Слатина и Войнягово започва раздаването на ваучери за получаване на домакински
електроуреди. Бялата техника е част от даренията за пострадалите от наводненията на 2 септември и е
разпределена според решението на Обществения съвет. Анонимен дарител се е свързал с кмета на община
Карлово Емил Кабаиванови е пожелал да направи цялата организация и да осигури уредите. Техниката се
оценява на над 200 хиляди лева. Включва 600 уреда, сред които 100 бойлера, десетки конвектори, както и
климатици. До момента в селата са разпределени над 1.8 милиона парични помощи. Ваучерите ще бъдат
раздавани на пострадалите от кмета Емил Кабаиванов и представители на общинското ръководство. Самите
уреди ще бъдат раздадени след като се създаде организация за транспортирането им по населените места.

Заглавие: Отборът "Ла Скуадра" е шампионът от IX Коледен турнир по мини футбол за Купата на кмета на Стара
Загора

Дата: 29.12.2022 15:42
Медия: Агенция Стандарт

Заглавие: Анонимен дари техника за 200 хил. лв. нанаводнените села в Карловско

Дата: 29.12.2022 17:11
Медия: Вяра Нюз

Заглавие: Благотворителен концерт в Смолян набира дарения за сърдечна трансплантация на Евгения
Николова, майка на две деца

https://www.standartnews.com/regionalni/otbort-la-skuadra-e-shampiont-ot-ix-koleden-turnir-po-mini-futbol-za-kupata-na-kmeta-na-stara-zagora-513063.html
https://viaranews.com/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-200-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2/
https://utroruse.com/article/889847/


На 5 януари в Смолян ще се състои благотворителен концерт в подкрепа на каузата за набиране на средства за
43-годишната Евгения Николова, на която предстои сърдечна трансплантация в САЩ, съобщиха организаторите.
Концертът е поредната благотворителна инициатива за Жени, която страда от тежка сърдечна недостатъчност.
Дарителската акция е за осигуряване на средства за пътуването и престоя на Евгения заедно с придружител в
САЩ. Здравната каса вече е отпуснала сумата за заплащане на трансплантацията в американска клиника. Около
200 хил. долара са необходими за покриване на съпътстващите разходи около презокеанското пътуване. Евгения,
която е майка на две деца, се нуждае спешно от спасителната трансплантация. В магазини и публични обекти в
Смолян са поставени дарителски кутии в подкрепа на Жени. 
Деца от ОУ "Стою Шишков" в Смолян вече събраха дарение от 1117.40 лв. за Евгения, като сумата е преведена по
дарителската сметка. 
Концертът е с участието на Поли Паскова, Хамид Имамски, оркестър "Родопско настроение", Веселина
Бабаджанкова и др. 

Благотворителният концерт в Бургас в подкрепа на Георги Панайотов е събрал сумата от почти 6900 лв., съобщиха
организаторите. Близките на озвучителя отправят своята огромна благодарност и адмирации към всички, които
допринесоха за събирането на парите. Благодарение на тази сума той ще има спокойствието да посрещне
финансово химиотерапиите през януари и необходимите изследвания за проследяване на състоянието.

Междувременно продължава кампанията с дарителските кутии, които ще бъдат поставени веднага след
празничните и почивни дни в Експо център "Флора", Културен дом НХК, сградата на Община Бургас и на билетната
каса на Часовника. Продължава и набирането на средства по дарителската сметка:

IBAN: BG03UBBS80021463245010

BIC КОД: UBBSBGS /в евро/

Титуляр: Георги Панайотов Панайотов

Благотворителният Коледен търг в подкрепа на дете в нужда, анонсиран миналата седмица и организиран от фен
клуба на Левски София - "Синя Зона Б-18", приключи, съобщиха от организацията. Търгът беше организиран в
помощ на петгодишния Божи (Божидар Светославов Трендафилов), диагностициран с аутизъм, като той се
проведе на официалната фейсбук страница Синя Зона Б-18 и събра сумата от 9 500 лева, която ще бъде
преведена по сметката на детето. Общо 37 артикула свързани от различни видове спорт, като футбол, баскетбол,
волейбол и лека атлетика бяха разиграни. Търгът беше подкрепен чрез лични дарения от известни спортисти, като
някои от имената, предоставили свои неща за благотворителната кауза са Станимир Стоилов, Ивелин Попов,
Инна Ефтимова, Милица Мирчева, Мартин Райнов, Джоана Нуамеруе, Драган Михайлович и други. 
Желаем да изкажем благодарност към всички които участваха, дариха или просто отразиха търга. Събирането на
средства продължава. Всеки който желае да дари и подкрепи Божи може да го направи на следната сметка:
Дарителска сметка: IBAN BG39UNCR70001524914155 УниКредит Булбанк Божидар Светославов Трендафилов 

Дата: 29.12.2022 16:46
Медия: Утро Русе

Заглавие: Близо 7000 лв. събра концертът в подкрепа на Георги Панайотов

Дата: 29.12.2022 16:44
Медия: Грамофона

Заглавие: Благотворителният търг на фен клуба на Левски "Синя Зона Б-18" събра 9500 лева за дете

Дата: 29.12.2022 16:26
Медия: Утро Русе

Заглавие: Организират благотворителен футболен турнир за лечението на 8-годишната Никол

Дата: 29.12.2022 17:06
Медия: Плевен Утре

https://www.gramofona.com/burgas-obshtestvo/blizo-7000-lv-sabra-koncertat-v-podkrepa-na-georgi-panayotov
https://utroruse.com/article/889844/
https://pleven.utre.bg/2022/12/29/613826-organizirat_blagotvoritelen_futbolen_turnir_za_lechenieto_na_8_godishnata_nikol


Момиченцето се бори със злокачествено заболяване – Сарком на Юинг

В Плевен организират благотворителен футболен турнир под надслов "Заедно за Никол".

Събитието е в подкрепа на малката Никол Цановска, която в момента се бори със злокачествено заболяване –
Сарком на Юинг /рак на костите/, който се намира в дясната ямка на крачето ѝ, но за съжаление има разсейки в
главичката и белия дроб! Момиченцето се нуждае от спешно лечение в чужбина, а сумата, необходима за него, е
непосилна за семейството.

Турнирът ще се проведе на 08.01.2023 /неделя/ на футболно игрище "Балона" гр. Плевен. Началният час на
спортната проява е 10,00 часа.

Всички желаещи да участват могат да се запишат до 12,00 часа на 7 януари. Жребият ще бъде изтеглен същия ден
от 17:00 ч.

Таксата за участие е 100 лв.

За повече информация може да се обадите на Боян Николов - 0883490885

Тези, които нямат възможност да се включат в турнира, но искат да помогнат, могат да направят дарение и на
дарителската сметка:

IBAN сметка - BG08UNCR70001525168659

BIC: UNCRBGSF

Титуляр: Никол Станиславова Цановска
Или

РаyPal: [email protected] abv.bg

REVOLUT - @stanisOho2

Четвъртото издание на традиционния благотворителен Мач на звездите се изигра тази вечер в спортна зала
"Левски София". В него се включиха 20 от състезателите, участващи в любителската волейболна лига Volley Mania.
Бившият капитан на националния отбор Владимир Николов бе съдия на двубоя, а президентът на БФВолейбол
Любо Ганев изпълни първия начален удар в срещата. Благотворителната кауза е свързана с детския дневен
център "Тацитус", който работи с деца с аутизъм. 

КАМПАНИИ

Големите музикални звезди с тв концерти в празничните дни

Христина Апостолова и Орлин Павлов ще са водещите на 20-ото юбилейно издание на "Българската Коледа".

Тази година благотворителният концерт, който набира средства за деца с редки генетични заболявания, ще бъде
излъчен по Нова тв на 25 декември от 20 ч. Той ще е под съпровода на Симфоничния оркестър на БНР с диригент
Левон Манукян и Детския радиохор на БНР с диригент Венеция Караманова. Ще бъдат изпълнени някои от най-
известните български песни - "Ако си дал" на Емил Димитров, "Повей, ветре" и "Остани" на Паша Христова, "Бяла
тишина" на Георги Минчев и "Щурците", "Синева" на Васил Найденов. Домакин на спектакъла отново ще бъде
Народният театър "Иван Вазов".

Сред изпълнителите в "Българската Коледа" са Графа, Миро, Поли Генова, Любо Киров, Орлин Павлов, Дара
Екимова, Веселин Маринов, Еделина Кънева, Александър Мутафчийски, Рафи, Люси Дяковска, "Авеню", Владимир

Заглавие: Волейбол с кауза

Дата: 29.12.2022 20:41
Медия: Гонг

Заглавие: "Българската Коледа" с юбилейно 20-о издание

Дата: 24.12.2022 03:00
Медия: 24 Часа

https://gong.bg/volleyball/multimedia/video/volejbol-s-kauza-713610
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/13382474


Пенев, Никола Тодоров, Кристиян Григоров и Димитър Атанасов, ансамбъл "Филип Кутев", Нели Рангелова и
вокална група "Детски смях", Дони и Нети, вокална група "Бон-Бон", Васил Петров и Деси Добрева.

Като застъпници в спектакъла се включват и Ансамбълът по художествена гимнастика, писателката Здравка
Евтимова, журналистът Георги Тошев, студенти по право от Софийския университет и популярни тв водещи.
Продуцент на програмата е Евтим Милошев, а режисьор - Вито Бонев.

На 25 декември по обяд Нова тв ще излъчи концерта "Обич и песен" с едни от най-любимите български
изпълнители, а късно вечерта - спектакъла на Петя Буюклиева "С мен бъди", в който известната певица събира
свои колеги.

БНТ1

"Целуни ме" - грандиозният концерт на Любо Киров от зала "Арена София" ще бъде показан по БНТ 1 на Бъдни
вечер от 20,30 ч. В него поп звездата изпълнява едни от най-големите си хитове, а специални гости са колегите му
Михаела Маринова, Орлин Павлов, Владимир Ампов – Графа и Станислав Сланев – Стенли.

В първия ден на Рождество (25 декември) от 13,30 ч ще бъде показан юбилейният концерт "75 години ансамбъл
"Гоце Делчев". Следва празничният спектакъл на Гвардейския представителен духов оркестър, с участието на
Детския радиохор (19,00 ч). Златният глас на Андреа Бочели ще звучи в концерта му "Една нощ в Сентрал парк"
(22,05 ч).

Във втория ден на Рождество (26 декември) от 12,30 ч по традиция обществената телевизия ще излъчи празнично
"Коледно матине" със солисти Еделина Кънева, Орлин Горанов и Мария Илиева. Заедно със солистите на
сцената на зала "България" ще се изявят и учениците на НМУ "Любомир Пипков". Младежката филхармония
"София" с диригент Славил Димитров ще е музикалният домакин, а солисти от училището и Младежката хорова
капела също ще пеят на концерта.

"Само една нощ" - великолепното музикално представление на Орлин Павлов от зала "България", е от 20,30 ч. В
него участват Биг бендът на БНР, чийто диригент е Антони Дончев, и женски хор "Ваня Монева" с диригент Ваня
Монева.

На празничния 27 декември (вторник) от 12,30 ч в ефира на БНТ 1 ще се излъчи концерт на фантастичния
ансамбъл "Чинари". Късната празнична програма продължава от 20,30 ч с концерт на недостижимия тенор
Лучано Павароти. Ще прозвучат мелодии, които винаги ще помним, в допълнение с кадифените гласовете на
приятелите му Браян Адамс, Джорджа, Андреа Бочели и др. В края на деня са предвидени изпълненията на рок
легендата Ринго Стар и "Дъ Раундхедс" от 0,15 ч.

На 28 декември в 12,30 ч меломаните ще се насладят на златните хитове на Поли Паскова. От 22,00 ч е концертът
на виртуозния Дейвид Гарет – "Рок симфония" от Берлин. Финалът в 0,15 ч е с американската певица и
композиторка Нора Джоунс.

БИ ТИ ВИ

Старт на празничната музикална програма ще даде концертът "Коледа е…!" с песни на Стефан Диомов, който ще
се излъчи на 24 декември от 12,30 ч. Своите най-големи хитове, създадени от обичания български композитор, ще
изпеят Тони Димитрова, Милица Божинова, Ева, Хари и Яким от "Тоника" и др.

На Бъдни вечер от 20,00 ч зрителите ще изживеят невероятни емоции с примата на българската поп музика Лили
Иванова и нейния грандиозен концерт от зала 1 на НДК през 2021 г.

Навръх Коледа от 12,30 ч Би Ти Ви ще излъчи юбилейния концерт на Веселин Маринов "40 години на сцена", в
който ще прозвучат най-големите му хитове, превърнали се в емблема за българската музика.

На 26 декември от 12,30 ч е магическият спектакъл на Поли Генова "По-добрата Коледа" в компанията на Орлин
Горанов, Любо Киров, Орлин Павлов, Прея и Любо Нейков. От 23,00 ч ще бъде излъчен концертът на Влади Ампов
– Графа "Утре отново".

На 27 декември от 12,30 ч виртуозният цигулар Веско Ешкенази ще представи любимите си музикални
произведения в концерт, с който отбеляза своята 50-годишнина. Юбилейният спектакъл ще представи разказ за
"Музите на цигуларя", в който в ролята на разказвач на живота на Веско в стихове е Койна Русева.

Заглавие: Нова детска линейка ще обслужва недоносените бебета в Разград

Дата: 24.12.2022 06:51
Медия: Екип 7

https://ekip7.bg/2022/12/24/nova-detska-linejka-shte-obsluzhva-nedonosenite-bebeta-v-razgrad/


Хиляди хора продължават да събират пластмасови капачки, обединени от общата кауза да дарят шанс на
новородените пеленачета да получат адекватни здравни грижи. Благодарение на това, че не изхвърлят своите
капачки в кофите за смет, а ги събират в предназначените за целта контейнери, вече и разградските бебета могат
да се възползват от чисто нова неонатална линейка.

Превозното средство пристигна в русенската Университетска болница "Канев" във вторник. Тамошното отделение
по неонатология, съобщават местни медии, приема малки пациенти от цяла Североизточна България – Силистра,
Кубрат, Исперих, Тутракан, Разград и Бяла. Освен първостепенното значение на специализираната апаратура,
тепърва ще се обучи екип за транспортирането на новородените.

Линейката е от изключително значение за спасяването на бебетата и ще се използва за най-тежките случаи. Ще
обслужва още областите Силистра и Тутракан и ще спасява 100-150 бебета годишно, информира инициаторът
Лазар Радков във фейсбук.

Това е третото дарение на неонатална линейка от "Капачки за бъдеще". Доброволците предоставиха
безвъзмездно други две в Пловдив и Плевен. По-рано се заеха да подменят най-старите кувьози в лечебните
заведения в страната. Подадоха ръка на здравната система с апаратура в 36 града.

В Разград капачки в кампанията се събират в четирите своеобразни сърца в областния център, в Кубрат и Завет.

Десислава СТЕФАНОВА

В училище "Н.Й. Вапцаров" в Монтана проведоха благотворителна акция в помощ на детско отделение на
областната болница. В голямото междучасие, в два дни, се предлагаха храни и лакомства приготвени в часовете по
практика в професионалната паралелка, съобщи директорката Елка Станева:

"Благодаря на учениците, техните родители, колегите, които откликнаха на призива: "Нека всеки да направи по
едно добро, защото заедно можем".

Учениците са доволни от възможността да помогнат и да похапнат вкусни лакомства:

"За благотворителност в болницата, деца помагат на деца... Можем да помагаме на повече хора по този начин."

Вече 10 години училището прави благотворителни акции, каза преподавателката по информатика Красимира
Александрова:

"Винаги минава под наслов "Деца помагат на деца". Малките ученици продават сладките, които са изработили
заедно с родителите си и събраните пари даряват за деца в неравностойно положение. Помагахме и на две
близначета, към които ни насочиха журналисти."

Един от бъдещите готвачи от професионалната паралелка, облечен като Дядо Коледа, бе направил домашна
баница:

"Пожелавам на всички весели и светли празници. Всички да са със семействата си. Които не са, сега вече е
модерно видео чатове, пак да са заедно. И да са живи и здрави!"

Добри хора помагат в Хасково. Над 600 семейства от селата в общината ще получат хранителни продукти от първа
необходимост. Инициативата е на местни доброволци.

"Кампанията се провежда за втора поредна година. Ще раздадем доста продукти по селата на нуждаещи се.

Заглавие: Благородно! Ученици от Монтана помагат на детското отделение в болницата

Дата: 24.12.2022 07:00
Медия: Конкурент

Заглавие: Доброволци в Хасково раздават продукти на 600 нуждаещи се семейства

Дата: 24.12.2022 09:26
Медия: Нова телевизия

https://www.konkurent.bg/news/16718580002058/blagorodno-uchenitsi-ot-montana-pomagat-na-detskoto-otdelenie-v-bolnitsata
https://nova.bg/news/view/2022/12/24/395186/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B2-%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-600-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%89%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/


Включиха се много хора, както и фирми", обясни организаторът Росен.

Семействата са избрани след комуникация с кметове на населените места в областта.

Младо семейство се отказало от букети в своя сватбен ден, за да предостави средства за закупуване на
необходими пособия за Детското отделение в МБАЛ – Троян.

Изборът на Христо и Ивона Минкови не е случаен. Самият младоженец е едно от децата – пациент на това детско
отделение. Лично д-р Антоанета Панджарова, сега завеждащ отделението, е оказвала първа помощ на вече
порасналия Христо – както самата тя му припомни.

Още в сватбените покани било написано, че младото семейство кани гостите да се включат в благотворителната
инициатива.

"Макар и красиви, цветята увяхват. За тях дори не си спомняш, забравяш как са оцветили душата ти поне за един
ден или няколко мига. Но това, което не само с цвят, а и с много надежда ще стопли сърцата ни, е доброто в едни
вълшебни усмивки. Детски и по-красиви от цвете. Нека вместо скъпи букети подарим щастие и надежда на
малките герои", сподели с нас Ивона.

От събраните средства, младоженците са закупили професионални аспиратори – 2 бр., маски за обдишване – 5
бр. и 3 бр. въздуховоди – изключително необходими за отделението. Общата стойност на дарението е 507 лв.

Целият екип на Детското отделение в МБАЛ Троян "Д-р Георги Стоев-Шварц" и лично управителят на болницата –
д-р Теодора Вълковска благодариха на Христо и Ивона и приветства благородната им кауза.

Нека има повече млади хора, последвали примера на младото семейство!

Деца и родители от Габрово дариха книжки за обновяване на библиотеката в педиатричното отделение на
областната болница. Кампанията е национална и е част от инициатива, целяща насърчаване на четенето сред
децата.

Повече от 100 детски книжки за малчугани на възраст от 2 до 18 години са дарени за библиотеката на
педиатричното отделение в областната болница в Габрово. Всички те са добре запазени, а част от четивата са
съвсем нови, посочва Надя Колева, която е сред дарителите и представлява организаторите на кампанията за
Габрово:

"Всички книжки, които получихме са съвременни издания, има на български писатели, тематични за Коледа.
Имаме чисто нови книги, които сега излязоха, но има и любими класики, шарени, с картинки, весели".

Габрово е един от градовете в националната кампания в подкрепа на детското четене, подета от основателя на
инициативата "Разказвачът на приказки".

Днес книжките ще бъдат предадени, за да стигнат до малките пациенти в детското отделение, което се очаква да
бъде обновено през Новата година.

Заглавие: Младо семейство предостави средства за закупуване на пособия за Детското отделение в МБАЛ –
Троян

Дата: 24.12.2022 09:37
Медия: Зетра Медия

Заглавие: Деца и родители дариха книжки за библиотеката в областната болница в Габрово

Дата: 24.12.2022 09:37
Медия: Novini.site

Заглавие: Близо 3000 лева от коледните инициативи на ОУ "Райна Княгиня" за лечението на Дани

Дата: 24.12.2022 09:37

https://zetramedia.com/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/
https://novini.site/detsa-i-roditeli-dariha-knizhki-za-bibliotekata-v-oblastnata-bolnitsa-v-gabrovo/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-3000-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BD


Наред с коледния базар, децата подредиха изложба с макети на исторически и географски обекти

Близо 3000 лева събраха от коледните си инициативи учениците от ОУ "Райна Княгиня", които ще отидат за
лечението на 5-годишния Даниел Златев от Хасково. Децата решили да се обединят около каузата в подкрепа на
Дани, който страда от злокачествен тумор на костите. Всички артикули за коледния базар – играчки, арт предмети,
украса за елха, картички и рисунки, децата изработили сами, а в междучасията доброволци заставаха зад
щандовете, за да предлагат сътвореното. Паралелно бе организирана и дарителска кампания. Освен това всяко
дете можеше да си купи билетче за празничната томбола, голямата награда от която беше скейтборд.

Във фоайето на втория етаж пък бе подредена изложба с макети на исторически и географски обекти,
измайсторени от шестокласници. Възрожденски къщи от Елена, корабът "Радецки", Хилендарският манастир,
Golden Gate Bridge в Сан Франциско, индиански шатри, най-високото плавателно езеро на земята Титикака могат
да се видят в умален размер, пресъздадени през въображението на децата от стиропор, плат, еко материали. В
мащаб 1:48 представя един от най-известните археологически обекти в света – Мачу Пикчу, Георги. Тъй като хобито
му е да прави макети, когато дошъл урокът за Южна Амарика, решил да предизвика себе си и да претвори
изгубения на инките. Габи от 6 г се включва в изложбата с проект за природните зони, направен от картон, който се
отваря като книга. И двамата са носители на отличия от участия в олимпиади по математика, география и история.

Кулминация на коледните инициативи бе вчерашното тържество, на което се изявиха участниците в групите по
интереси – малки мажоретки, фолклорни танци, коледари, вокални групи, а в ролята на джуджетата на Дядо
Коледа влязоха децата от театрална трупа, ръководена от актьора от Пловдивския драматичен театър Троян
Гогов.

В Бургас над 500 деца с увреждания и в неравностойно положение получиха подаръци за Коледа, които са
закупени чрез общинската кампания "Подари от сърце". Над 100 дарители се включиха в кампанията тази година.
Подаръците се избрани по списък изготвен от децата.

За 11 поредна година по инициатива на община Бургас се провежда кампанията "Подари от сърце". Със
събраните средства се закупуват подаръци за децата от 28 социални услуги. Купуват се подаръци според
желанията на децата, каза директорът на общинския отде "социални дейности, здравеопазване и спорт" Мая
Казанджиева.

"Тези, които пораснаха, искат вече и електронни устройства – таблети, фотоапарати, мобилни телефони. По-
малките искат играчки…Големите момичета искат козметика".

В кампанията "Подари от сърце" са участвали хора и фирми от цялата страна.

Столична община с кампания за осиновяване на бездомни животни, която НЕ стартира сега.

Или 4 причини да не взимате животинче по време на празниците

Animal Rescue Sofia, ЧЕТИРИ ЛАПИ и Екоравновесие си подават ръка в името на това повече четириноги опашати
приятели да намерят своя постоянен дом. "Всеки от нас може да е промяната. Ключът е в отношението, съвестта и
културата на хората." , коментира заместник-кметът на Столична община Мирослав Боршош.

Кампанията "БезДОМен или ДОМашен? Ключът е в теб!" ще стартира през януари, защото:

Медия: Уча в Пловдив

Заглавие: Кампанията "Подари от сърце" зарадва над 500 деца в Бургас

Дата: 24.12.2022 09:26
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Столична община с кампания за осиновяване на бездомни животни

Дата: 24.12.2022 09:42
Медия: Вестник Строител

https://bnr.bg/post/101755577/kampaniata-podari-ot-sarce-zaradva-nad-500-deca-v-burgas
https://vestnikstroitel.bg/news/291097_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8F


Mного хора взимат прибързано и импулсивно решение за осиновяване на любимец под влиянието на
коледната еуфория, без да си дават сметка за не малкото грижи, които следва да полагат за
опашатковците.
По Коледа и Нова година в домовете ни е шумно, а навън още повече - гърмят фойерверки, пиратки и други,
които стресират животинките, което от своя страна пречи на процеса по опознаване и правилната
социализация на новия член на семейството.
Преди да приемем четириногия приятел вкъщи, той трябва да мине през ветеринарен лекар за ваксини,
преглед и обезпаразитяване. Освен това трябва да се снабдим с каишка, купички, котешка тоалетна и др.
Или казано по друг начин - време и разходи, за които трябва да сме подготвени.
Когато косматкото прекрачи прага на новия си дом е време за възпитание, игра и опознаване. А дали по
празниците, с цялото готвене, подреждане, пазаруване, посрещане на гости или пътуване, ще разполагаме
точно с това време?

Когато изборът за приютяване на четириног приятел е премислен и съобразен с възможностите за предоставяне
на необходимата грижа, осиновяването на бездомниче е възможно най-доброто решение в полза на обществото.
Безброй са причините за присъствието на домашен любимец в ежедневието ни. Всеизвестно е, че четириногият ни
приятел ще повиши активността ни. Ще научи на отговорност и дисциплина децата ни. И най-важното – ще ни дари
с цялата си безрезервна любов.

През месец януари местната власт ще превърне своите общински детски градини и училища, общински
предприятия, културни институти, районни администрации в "сцена" за историите на бездомничета, начините за
тяхното осиновяване и правилната грижа към животните. Всяка от общинските институции, която застава зад
инициативата има мисията да съдейства за намирането на стопанин на куче или коте, популяризирайки съдбата
на животинчето от приют.

В рамките на кампанията, международната организация за защита на животните ЧЕТИРИ ЛАПИ ще съдейства със
съвети за отговорна грижа към домашните любимци и насоки за лесен и ефективен процес по осиновяване на
животно. Организацията ще представи и дигиталния си образователен проект под формата на видео уроци за
хуманното отношение към животните в столичните училища и детски градини. Видеата имат за цел да информират
деца и родители как да бъдат по-отговорни, както към домашните любимци, така и към бездомните, и дивите
животни. От ЧЕТИРИ ЛАПИ припомнят, че никое животно не става бездомно по свое желание, затова е ключова
промяната в нагласата на обществото.

Мащабната кампания цели да насърчи осиновяването на животни от приюти и природозащитни организации, да
популяризира адекватната грижа за кучетата и котките, както и да повлияе на промяната на отношението на
хората към осиновяване на бездомни животни. По данни на организации за защита на животните всяко второ куче
на улицата е било изоставено.

Учениците от ПГСАГ "Пеньо Пенев" – Русе направиха дарение за лечение и рехабилитация на ученик със
специални образователни потребности от гимназията. Кристиян Кръстев е в IX "А" клас, с диагноза "Спастична
церебрална парализа". Средствата бяха събрани на организирания от ученическия съвет коледен
благотворителен базар, на който се продаваха коледни картички и сувенири, изработени от учениците в училището.
Майката на подпомогнатия ученик също се включи в училищния базар с изработени от нея коледни картички.
Семейството изрази благодарност за подкрепата и пожела здраве и благополучие за всички в училище.

140 жители на община Първомай и техните семейства бяха зарадвани с дарове от кампанията "От хора за хора от
сърце"' организирана от учениците от СУ "Проф. д-р Асен Златаров". Сред главните организатори бяха Зита
Михайлова, Айше Изетова и Виктория Рупцова.

"От хора за хора от сърце" обединява две кампании на ученици от XI и XII клас, създадени като проект по
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гражданско образование. Учениците на Деспина Момчилова и Мария Стефанова обединиха усилия и зарадваха
хора в неравностойно положение в навечерието на Коледните празници.

Към усилията им да съберат колкото е възможно повече хранителни продукти, се присъединиха и няколко големи
дарители като ББП, "Шипка-66", Йордан Балабанов, Янко Керанов и др.

Най-приятната част за младежите беше връчването на даренията на хората – радостта в очите им,
благодарствените думи и пожеланията за хубаво бъдеще.

В дните преди Коледа беше реализирана успешно още една благотворителна кампания – "Коледа в кутия" Заедно
с Центъра за обществена подкрепа учениците събраха кутии, пълни с лакомства и малки подаръчета. В
кампанията се включиха единадесетокласници, а кутиите вече достигнаха до деца в неравностойно положение.

Теодора Кирякова

Над 1 тон хранителни продукти раздадоха за коледната трапеза на нуждаещи се хора от кампанията "Споделен
хляб" в Добрич. 120 възрастни хора, крайно бедни семейства и хора с увреждания получиха дарението,
благодарение на инициативата на Клуба за народни танци "Жътвари" и Фондация "Милостиво сърце". В
събирането на хранителните продукти са се включили и три училища в Добрич, както и стотици доброволци, които
са взели участие и при раздаването на пакетите.

Кампанията "Споделен хляб" се организира за четвърта поредна година, като трайно се увеличава, както
количеството на събраните хранителни продукти, така и броя на участниците в нея, посочи Александър Иванов,
председател на Фондация "Милостиво сърце".

Крайно бедни, самотни възрастни хора и такива с увреждания са сред подпомогнатите, споделя ръководителят на
Клуба за народни танци "Жътвари" Мая Бърдарова.

Благодарение на усилията и на децата от Икономическия техникум и Средните училища "Любен Каравелов" и
"Климент Охридски" 120 лица от Добрич и Генерал Тошево ще имат храна за празничната си трапеза.

Истинско коледно чудо стопли сърцата на стотици зрители, изпълнители, граждани и гости на Смолян, които
благотворително се събраха в голямата зала на Родопския драматичен театър. В навечерието на Рождество
Христово те се обединиха около каузата да дарят здрав живот на малката Стефани от Смолян.

Четиригодишното момиченце страда от детска церебрална парализа, преди време е извършена операция в
Турция, а сега следва продължителна рехабилитация, за да може момиченцето да ходи. Големият
благотворителен концерт, който продължи повече от 90 минути, се организира по инициатива на Ученическия
съвет към "Иван Вазов" в Смолян.

Сценичната програма се предшества от коледен базар с ръчноизработени сувенири, кукли, декорация и
празнична украса и коледни играчки. Повечето от творенията са дело на учениците от Езиковата гимназия и други
училища в града, но сред майсторите са и жени с вкус към творчеството. " В нашата инициатива след публична
дискусия как да помогнем на Стефани, като дарители се включиха и жени от Смолян и Чепеларе, които творят",
сподели Петя Качакова, активен представител на ученическия съвет в езиковата гимназия в подкрепа на 4-
годишната Стефани. Петя допълва, че това е първата благотворителна акция, която след две години отново събра
стотици в РДТ. Езиковата гимназия имат дългогодишна традиция да организират базари, концерти в помощ на
нуждаещите се. Последните две години пандемични мерки ограничиха хуманните акции, но не убиха ентусиазма на
младежите от езиковото училище, в подкрепа на нуждаещи се. Група млади ентусиасти напълниха зала 1 на РДТ .
От сцената прозвучаха топли пожелания за Стефи - да сбъдне всичките си мечти. Многобройните участници в
концерта, начело с оркестър "101 каба гайди" , както и много самодейци от читалищата в родопския град,
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подкрепиха благородната кауза на учениците от ЕГ"Иван Вазов". "Нямаше човек в залата, на сцената и зад
кулисите, който да не се просълзи, когато Стафани излезе на сцената и запя "Рипни Калинке", сподели Петя, а
публиката искрено аплодира майката и крехкото дете, които имаха смелостта да се изправят пред препълнената с
народ зала, за да благодарят на всички, които им помагат. В благородната идея се включиха ученици и учители от
други училища. Събраната сума ще бъде вложена в рехабилитация за момичето.

Петя допълва, че са получили и много средства, донесени от бивши възпитаници на Езиковата гимназия, както и от
ученици в основни училища в Смолян. Средствата от концерта ще бъдат добавени към събраните суми от близо
10-на кутии, поставени в търговски обекти в областния град.

Майки на деца с аутизъм събират средства за ремонт на сграда, в която ще бъде разположен дневен център за
деца и възрастни с аутизъм в столичния квартал "Гео Милев".

"Дадена ни е къща от Общината на три етажа и голям двор в район "Слатина". Последните 10 години е обитавана
от клошари и се нуждае от капитален ремонт, за да стане годна за обитаване", каза в "Денят започва" по БНТ
Милена Кънчева, фондация "Помощ на лица с проблеми в развитието".

Тя уточни, че освен ремонт и обзавеждане на помещенията, къщата, която е безвъзмездно дадена от Общината за
период от 10 години, се нуждае от ремонт на покрива и на електро и ВиК инсталацията.

Христина Бабалова от сдружение "Аутизъм – образование, бъдеще и възможности" сподели, че в къщата "Вила
Аутистика" искат да разгърнат ежедневните нужди на аутистичните личности.

Милена Кънчева допълни, че

фондацията разполага с всички лицензи за работа с деца и младежи,

които не са свързани с резидентни грижи. Идеята е там да получават подкрепа деца и възрастни до 35 г. с
проблеми в развитието, които ще се обучават да водят самостоятелен живот.

Една от основните задачи ще бъде и интеграцията на децата в училище, като "мини-модел на обществото", обясни
Милена Кънчева. Ще се предоставя и подкрепа на родителите и семействата на деца с аутизъм.

Сн.: Вила Аутистика/Facebook

Към момента няма официална статистика колко лица с аутизъм има в България, но по думите на Кънчева,
болница "Света Никола", където се регистрират най-много от случаите, ежегодно диагностицира между 300 и 350
деца, като броят им през последните години има тенденция да се увеличава.

Хората, които искат да помогнат за ремонтиране на къщата, биха могли да се свържат с фондацията във Facebook
с "Вила Аутистика".

Хранителни продукти ще облекчат трудния живот на домакинствата в района

Добри хора помагат в Хасково. Над 600 семейства от селата в общината ще получат хранителни продукти от първа
необходимост, съобщава Нова телевизия.

Инициативата е на местни доброволци.

"Кампанията се провежда за втора поредна година. Ще раздадем доста продукти по селата на нуждаещи се.
Включиха се много хора, както и фирми", обясни организаторът Росен.

Семействата са избрани след комуникация с кметове на населените места в областта.
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Ученици от смолянско училище събраха 5000 лева за семейството на Симеон от наводненото село Богдан.

Парите са събрани от благотворителния коледен базар, в който се включиха всички ученици от първи до
дванадесети клас от СУ "Св. Св. Кирил и Методий".

Четиричленното семейство на Симеон живее в къщата на баба му в съседното село Слатина, понеже тяхната в
Богдан е сериозно засегната от стихията.

Първокласникът пътува всеки ден до Сопот, за да ходи на училище, защото училището в родното му село е закрито.

Малкият Симеон дойде заедно с родителите си и малката си сестричка. Баща му ремонтира селскостопанска
техника, а майка му е продавачка. Освен паричната сума, учениците връчили и подаръци на първокласника и
сестричката му.

Училището е съпричастно с трагедията в тези села и още през септември направи кампания да се съберат
средства за пострадалите, вместо да се подаряват цветя на учителите. Тогава събраните над 2000 лв. бяха
преведени на община Карлово.

В навечерието на Коледа, Еквилибриум учреди наградата "Храм на играта". Първата бе връчена на
импровизирано тържество на Обединени детски услуги "Слънчо" за сътворяването на прекрасна сензорна стая за
децата с увреждания и сензорна градина, които преобразиха пространствата в услугите и ще носят много
положителни емоции на децата, а и ще помагат за тяхната сензорна стимулация. Сензорната стая стана
възможна благодарение на щедростта на Лайънс клубовете в Русе, а сензорната градина с помощна на проект с
Фондация "Карин дом".

Наградата ще стане ежегодна и ще се връчва за особени заслуги в превръщането на пространства и събития в
истински Храм на играта за децата. Вярваме, че играта е най-естествения и спонтанен начин децата да учат, да се
развиват и да се забавляват.

Забелязва се и тенденция все повече млади да ходят на църква
"Въпреки икономическата криза българите даряват според възможностите си за православните храмове в
страната", каза пред "ДИВИДЕНТ" отец Радослав от столичния храм "Успение Богородично". 

Благотворителната инициатива е под патронажа на държавния глава
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Традиционният спектакъл "Българската Коледа" ще се проведе тази вечер за 20-а поредна година в Народния
театър "Иван Вазов". Благотворителната инициатива е под патронажа на държавния глава.

Юбилейното издание на "Българската Коледа" е посветено на децата с редки генетични заболявания. Изявени
български артисти, музиканти, спортисти, журналисти и общественици ще подкрепят с участието си инициативата в
помощ на децата в беда.

На концерта ще присъстват президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева, съобщиха от
прессекретариата на държавния глава.

Събитието започва в 20 часа.

В благотворителния концерт на сцената на Народния театър "Иван Вазов" ще се включат български музиканти и
изпълнители – симфоничният оркестър на БНР, Графа, Любо Киров, Дони и Нети, Дара Екимова, Никола Тодоров,
Миро, Люси Дяковска, Кристиян Григоров и Димитър Атанасов, Веселин Маринов, Еделина Кънева, Александър
Мутафчийски, ансамбъл "Филип Кутев", Деси Добрева, "Авеню", детска вокална група "Бон-Бон", Нели Рангелова с
вокална група Детски смях", Любо Киров и Поли Генова, Васил Петров, Орлин Павлов и Рафи Богосян.

Водещи на тазгодишното издание на спектакъла ще бъдат Христина Апостолова и Орлин Павлов, а от сцената
послания ще отправят журналисти, спортисти и общественици. По време на концерта деца, подкрепени от
"Българската Коледа", ще споделят своите надежди и мечти.

Зрителите на празничния концерт могат да подкрепят каузата на децата в беда с изпращане на текстово
съобщение на номер 1117.

Благодарение на активната подкрепа от цялото общество през 2022 година благотворителната инициатива
"Българската Коледа" разполагаше с бюджет от 3 070 000 лева и успя да подпомогне 517 български деца с тежки
хронични заболявания, като същевременно осигури съвременна високотехнологична медицинска апаратура за
диагностика и съвременно лечение на 22 лечебни заведения, припомниха тогава от прессекретариата на
президента.

снимка: Булфото

Пловдивските пожарникари от Синдикалното дружество на служителите в Mинистерство на вътрешните работи за
поредна година ще вземат участие в дарителската кампания на "С обич за децата, в памет на бащите – герои".

Тя е ежегодна и се състои в оказване финансова помощ на непълнолетни деца, на загинали служители на МВР.

За Коледа пожарникарите ще дарят финансови средства, както лични, така и събрани с попомощта на
Управителния съвет на дружеството.

"Няма да да оставим малките деца сами да се борят с трудностите на живота и винаги ще внасяме малко
светлинка в ежедневието им! Ние винаги сме били и ще бъдем едно семейство!", казват пловдивските отнеборци.

Монтанската Коледа подпомогна тригодишния Сашко

2435 лева са събраните средства от проведения благотворителен Коледен базар в Монтана. Детските градини и
училищата изработиха сурвачки, картички, коледна украса и ги предоставиха за добрата инициатива. Кметът
Златко Живков връчи събраната сума на семейството на три годишния Александър, който е със заешка уста, и ще
трябва да претърпи операция. "Надявам се сумата да ви помогне. Тя е дадена от сърце от децата и възрастните
хора на Монтана от всички, които участваха в благотворителната акция", сподели Живков. Майката на Сашко –
Десислава Райкова не успя да скрие сълзите си. "За нас това е огромно добро дело. Благодарни сме, че има добри
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хора като вас, които помагат в тези трудни времена. За нас това е много, едно Коледно чудо. Бъдете здрави и
благодаря на всички, които се включиха в инициативата", сподели Райкова. "До края на годината ще има още
средства за Сашко. Те ще бъдат дарени от училищата и фирми в Монтана, за да може да помогнем Сашко да расте
щастлив и обичан от родителите си", сподели Мария Шуманска, председател на Общински съвет по наркотични
вещества и организатор на благотворителната инициатива.

"Български език за 3 месеца" е образователна кампания, чиято цел е набирането на средства в помощ на
украинците, които се опитват да се справят в България и за целта е необходимо да научат родния ни език.

С даренията ще се подпомогне провеждането на курсове по български в академия "Никола Тесла", които започват
на 4 януари 2023 г. и ще продължат до края на март.

Досега уроците са се финансирали изцяло от дарения, включително от украинската общност.

Бягащи от войната украинци вече девети месец учат български език в школата. През курсовете са минали повече
от 750 души.

Стремежът на организаторите на инициативата е бягащите от войната хора да се адаптират по-лесно в страната
ни и да се включат пълноценно в общия ни живот. Убедени са, че те могат да допринесат много със своите
професии и енергия за общото ни развитие.

"Боря се да ги видя отново независими. Независими от мен, независими от всички нас, които обръщаме света си,
за да им помогнем", казва съоснователката на академия "Никола Тесла" д-р Валентина Иванова. Тя споделя, че в
това начинание се преплитат много човешки съдби, има много болка и радост, както и удовлетворение, когато
учениците ти намират думите да изразят себе си, да покажат знанията и възможностите си на български език.

Дарения се приемат с огромна благодарност на място, онлайн по сметката на Сдружение "Българската задруга":

BG04STSA93000029082364

и в Platformata.bg – кампания "Български език за 3 месеца за украинци"

Благотворителния Коледен концерт и базар "За една по-светла Коледа 2022" събра над 4600 лева за шест часа.
Събитието се проведе на 23 декември и се отбелязва за втора поредна година, а приходите отново ще се
използват за облагородяване на село Роза.

На базара се предлагаха домашно изготвени продукти, скара, коледни сувенири и други. Събитието бе допълнено
от концертна част, в която взеха участие местни самодейци, както и певци от различни части на страната.

Организаторите на събитието, в лицето на Сдружение "Роза – 2022", НЧ "Светлина 1929 г."- село Роза и Кметство –
село Роза, изразяват своите искрени благодарности към жителите и гостите на Роза, заради това, че взеха участие
в този празничен ден.

"Пожелаваме весели празници на всички християни! Надяваме се следващата година отново да успеем да
радваме розенци с много нови идеи и приключения. Искаме специално да благодарим на помощниците, наши
приятели, които обезпечиха техническото провеждане на събитието, както и на нашите спонсори.", коментираха
момчетата от Сдружение "Роза – 2022".
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Децата от основното училище "Васил Левски" в Ловеч се включиха в благотворителна кампания за събиране на
средства за скъпо струващо лечение на бивша ученичка от училището, непосилно за родителите й.

Идеята за организиране на благотворителен базар с коледни сладни и други домашно приготвени лакомства, за
подпомагане лечението на Павла Кънчева е на учениците от 7"а" клас.

В Бяла Слатина организират благотворителни инициативи за лечението на 10-годишния Антон Боримечков

"Много ми хареса каузата. Защото е нужно да държим коледния дух и е за благотворителност все пак. Помагаме на
хора в нужда. Трябва да си помагаме един на друг. Чувствам се щастлива, че ще помогнем. Важното е, че ще
направим нещо добро. Винаги ми е било мечта. За празниците пожелавам всички да сме здрави, да няма болести,
всички да сме много щастливи".

Класният ръководител Марияна Варчева каза:

"За мен е много важно освен това, което ги учим в училище, те да се научат на съпричастност, да откликват на
проблемите на другите, да се научат на доброволческа дейност".

Директорът на училището Илица Петрова каза, че са събрани над 3500 лева и че всички деца са се включили в
каузата.

"Тази благородна кауза обедини учениците, родителите, учителите. Ще помогнем на семейството".

"Гордея се с това, което направиха децата, родителите, с помощта, която оказват учителите от училище "Васил
Левски" и наистина се молим с Павла да се случи чудото и тя да оздравее".

Ученици от основно училище "Проф. Димитър Димов" в Ловеч организираха благотворителен коледен базар.
Събраните средства ще бъдат предоставени за лечението на техен съученик.

Благотворителната инициатива е на учениците от 6 "б" клас и беше подкрепена от деца от 2 "б" клас, които сами са
изработили коледни украшения, сувенири и други подаръци, а с помощта на родители коледни сладкиши.

"Казвам се Нелина и искаме да помогнем на едно момиче, да дарим пари, че да може да се оправи. Казвам се
Петя, аз се включих в тази инициатива, понеже сме хора и трябва да си помагаме един на друг. Това е нещо хубаво
и трябва не само ние да го правим, но и още хора. Селин се казвам и искам да помогна на хората с увреждания."

Класният ръководител Росица Тодорова поясни, че учениците ѝ от малки участват в благотворителни каузи, в
които са подпомагали нуждаещи се възрастни хора и деца.

"И съм радостна, че имам в моя клас такива деца. Чувствам се благословена, защото това вече е рядкост".

За коледните празници децата пожелаха:

"Всички да сме живи и здрави, да бъдем добри и да си помагаме взаимно".

"Засади дърво за Коледа" – за нас това е много естествено. Основната ни дейност и цел, с която започнахме, беше
да засаждаме дървета. До момента сме засадили два милиона дървета и преди две години в мен се зароди
въпросът защо хората отсичат дървета за Коледа. Това няма никакъв фундамент, нито библейски, нито
религиозен – просто една традиция, която се е създала във времето. Това каза в интервю за БГНЕС Никола
Рахнев, основател на благотворителната инициатива Гората.бг, която стартира преди 10 години, с идеята чрез
социалните мрежи да бъдат обединени много хора, които заедно да правят добри и смислени неща.

Може би, когато се е създала, тя не е била толкова лоша, но във времената, в които живеем, за нас е
изключително важно да оставим едно по-добро бъдеще за децата си, защото наистина ситуацията по отношение
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на природа, гори, климат, предизвикателства, пред които сме изправени, е критична. От миналата година
проактивно започнахме кампанията "Засади дърво за Коледа" и подарихме около Коледа над 50 хиляди дръвчета
на хора, които желаят да ги засадят. Това правим и тази година – започваме с 25 хиляди иглолистни дървета, живи
борчета за засаждане, които подаряваме на над 2 500 човека в цяла България и ще направим още няколко такива
подарявания в рамките на следващите няколко седмици.

Предстои Гората.бг да дари над 209 хиляди порции храна на възрастни хора в България. "Тази година е може би
най-трудната от десетки години насам, особено за възрастните хора, за пенсионерите в България, тъй като
официалната инфлация е 18%, но чисто потребителската инфлация, тази която засяга възрастните хора, реално е
над 30%", заяви Никола Рахнев и посочи, че хранителните продукти, които всички ние купуваме поскъпнаха много,
както и лекарствата.

По думите му пенсионерите са изправени в ситуация да не знаят лекарства ли да си купят, отоплението ли да си
платят или да си купят храна. "Събираме малко над 100 хиляди лева, с които имаме възможност да закупим над
50 тона храна, по този начин подпомагаме над 1500 нуждаещи се български семейства", съобщи той и допълни, че
това са над 200 хиляди хранения.

За радост на възрастните хора, деца са нарисували и празнични картички, които да им бъдат подарени, защото е
важно освен храна, те да получат и внимание, да разберат, че не са сами и забравени, а име стотици хиляди хора
до тях, които искат да им помогнат и го правят. Нуждаещите се хора са от всякакво естество и не живеят само в
домове за възрастни хора. За дарението към тях, Гората.бг работи както с институции, за да идентифицира кои са
нуждаещите се хора, така и с партньорски организации, които в конкретните градове са доказали своята честност,
справедливост, морал, ефективност и възможност да правят успешно такива кампании.

На въпроса дали смята, че държавата забравя възрастните хора, Рахнев отговори, че тя не ги забравя и особено
по време на избори много често си спомня за тях и се чуди какво да им обещае, за да ги привлече като
гласоподаватели. "Смятам, че чисто като пенсионна система, като социална система, като здравеопазване, като
че ли нищо не е наред в България", добави той.

Наскоро Гората.бг дари и близо 500 хиляди лева за пострадалите от карловските села. 450 хиляди лева са дарени
на 250 домакинства, или това са 1800 лева за 250 от най-пострадалите къщи, под формата на ваучери за една от
веригите за строителни материали, мебели и техника. Всяка едно от домакинствата е оставено само да прецени
от какво има най-голяма нужда, а всеки ваучер има валидност 12 месеца. Закупени и дарени на нуждаещите се
бяха и над 70 конвектора. 600 лопати, 500 чифта гумени ботуши, 1300 кофи, 2500 ръкавици бяха закупени и за да
могат доброволците да изринат калта от домовете на хората, а в известна степен и от сърцата им, да им бъде
върната надеждата. "Този труд на терен беше не по-малко ценен, отколкото дарените средства. И използвам
възможността да благодаря на всички доброволци, на всички над 2 800 дарители – наистина огромен поклон, вие
направихте нищо по-малко от чудо, благодаря ви", отбеляза Рахнев.

Основателят на Гората.бг обясни, че винаги, когато види възможност да направи нещо смислено, иска да я
осъществи. "Защото кой, ако не ние, кога, ако не сега? Доброто трябва да се прави, в доброто вярва всеки, който го
прави, така че, уважаеми хора, които ни гледате и слушате в момента, не ми вярвайте, а проверете – направете
нещо добро, вижте как ще се чувствате и тогава ще разберете, че има смисъл да се прави добро и то си заслужава",
призова той и поясни, че го мотивират също и резултатите, както и подкрепата на хората, промяната, която
организацията му носи в света, в който живеем, красотата, зеленината, добротата. Фокусът на Рахнев е насочен
само върху позитивното, градивното, в действията и резултатите, защото от другото смисъл няма.

През януари месец ще бъде реализирана още една кампания и ще бъдат дарени 110 хиляди комплекта на деца,
които да си отгледат собствено дърво. "Това представляват малка саксийка, с етикетче, с торопочвена смес и с
жълъдчета, от които 110 хиляди български деца да отгледат дъбчета", сподели Рахнев и подчерта, че това е една
от най-смислените кампании, защото бъдещето принадлежи на децата.

Успоредно ще бъдат подарени и 500 хиляди дървета до края на пролетта.

В заключение Никола Рахнев пожела на хората да бъдат здрави, щастливи, вдъхновени, да имат много в живота си
от всичко, което е наистина добро за тях, да бъдат добри един към друг, включително и към себе си и да правят
добро по всеки възможен начин, за да бъдат още по-щастливи и за да изпълнят живота си с още повече смисъл.
/БГНЕС

В Плевен рекорден брой рокери се включиха в благотворителната обиколка на града, с която завърши кампанията
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https://novini.site/v-pleven-motoristi-sabiraha-pari-za-detsa-v-neravnostojno-polozhenie/


"Мото Коледа" . Близо хиляда мотористи с костюми на дядо Коледа зарадваха с подаръци всички настанени деца в
домовете от семеен тип.

Над 8 хиляди лева са събрани до момента от различните прояви на "Мото Коледа", която тази година се провежда
за 11-и път. Все още обаче не са отворени всички дарителски кутии.

С парите ще бъдат подпомогнати и семейства на болни деца за тяхното лечение.

Над 2 720 000 лева достигнаха даренията за "Българската Коледа" след края на благотворителния спектакъл,
който се състоя вчера вечерта в Народния театър "Иван Вазов".

20-ото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа" под патронажа на президента на
Република България продължава.

Тази година кампанията е посветена на децата с редки генетични заболявания.

Към момента са изпратени 350 000 дарителски SMS на номер 1117 и гласови обаждания на 0900 1117. Наличната
сума в дарителската банкова сметка на инициативата е над 2 310 000 лв., a близо 60 000 лв. са дарени чрез
системата ePay.bg.

На коледния благотворителен спектакъл "Българската Коледа" присъстваха президентът Румен Радев и неговата
съпруга Десислава Радева, представители на държавни институции, дипломати, дарители, посланици на
кампанията и деца, подпомогнати от "Българската Коледа".

В подкрепа на децата на "Българската Коледа" от сцената на Народния театър послания отправиха популярни
български музиканти, певци, танцьори, актьори, спортисти и журналисти. Концертът бе реализиран от екипа на
"Dream Team Productions" и излъчен на живо по Нова телевизия и Българското национално радио. Симфоничният
оркестър на Българското национално радио с диригент Левон Манукян, Орлин Павлов, Миро, Графа, Любо Киров и
Поли Генова, Васил Петров, Рафи Бохосян, Дони и Нети, Люси Дяковска, Еделина Кънева, Деси Добрева, дует
"Авеню", Владимир Пенев, Кристиян Григоров и Димитър Атанасов, Веселин Маринов, Дара Екимова, Никола
Тодоров, Александър Мутафчийски, Нели Рангелова и вокална група "Детски свят", Националният ансамбъл за
народни песни и танци "Филип Кутев", детска вокална група Бон-Бон с ръководител Рози Караславова и Детски хор
на Българското национално радио с диригент Венеция Караманова, посветиха своите изпълнения на нуждаещите
се от подкрепа деца.

И тази година "Българската Коледа" събра изявени телевизионни журналисти, които обединиха усилия в подкрепа
на детския живот. По време на концерта послания изпратиха Аделина Радева, Ангел Бончев, Надя Обретенова,
Симеон Иванов и Стефан Щерев от Българската национална телевизия, Николай Дойнов, Ани Салич и Мирослава
Иванова от Нова телевизия, Златимир Йочев, Виктория Готева, Ивайло Везенков и Кристина Газиева от бТВ.

Сред застъпниците, които призоваха за съпричастност към децата в беда бяха и журналистът Георги Тошев,
писателката Здравка Евтимова и група студенти от специалност "Право".

Към каузата на "Българската Коледа" се присъединиха и Олимпийските шампионки от ансамбъла ни по
художествена гимнастика.

Мина и Кристиан, две от порасналите деца на "Българската Коледа", също призоваха за подкрепа и съпричастност.

Вече 20 години общите усилия на хиляди добродетелни българи, които правят възможна каузата "Българската
Коледа", утвърждават дарителските традиции в страната и печелят обществена подкрепа за благотворителността.

Благодарение на активната подкрепа от дарители и партньори инициативата подпомага всяка година средно 500
деца и осигурява високотехнологична медицинска апаратура за лечебни заведения от цялата страна.

Двадесетото издание на благотворителната инициатива ще продължи до края на месец ноември 2023 година.
Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно.

Заглавие: "Българската Коледа": Над 2,7 млн. лв. са събрани до момента, кампанията продължава

Дата: 26.12.2022 10:41
Медия: БНТ Новини

Заглавие: 21 неща, които политиците могат да направят, вместо да узурпират дарителските кампании

https://bntnews.bg/news/balgarskata-koleda-nad-27-mln-lv-sa-sabrani-do-momenta-kampaniyata-prodalzhava-1218294news.html
https://www.168chasa.bg/article/13392217


"Българската Коледа" изглежда хубава инициатива. Хора и компании даряват средства за деца, които имат нужда
от спешно лечение и за болнични заведения, които имат нужда от спешно преоборудване. Това е прекрасно.

Но не става ясно какво правят политиците в този процес. Не става ясно защо политиците се намесват в
състрадателността на хората, които искат да помогнат на добри каузи. Хората сами могат да даряват. Ролята на
политиците е друга. Те взимат заплати, платени от нашите данъци, за да организират така политическата и
обществената система, че да няма нужда от благотворителни кампании.

Затова, ето 21 полезни неща, които политиците биха могли да правят, вместо да се снимат с хора, които даряват:

1. Да кажат защо системата на здравеопазването не е реформирана.

2. Да реформират здравната, осигурителната, социалната и всички други системи, които блатясаха за последните
15 години.

3. Да намалят администрацията и да опростят процедурите. Сега десетки родители се отказват да търсят помощ
от държавата.

4. Да възстановят Фонда за лечение на деца. И всички други полезни процедури, които реално помагат на децата.

5. Да направят нормална модерна Детска болница. Най-после.

6. Да направят така системата на здравеопазването, че доктори и медицински сестри да не бягат от България.

7. Да направят така всички обществени системи в България, че никой да не иска да бяга.

8. Да развият системите за социални грижи, за да се окаже истинска подкрепа на децата с увреждания и техните
родители.

9. Да правят непрекъснати информационни кампании за правата на децата.

10. Да се противопоставят категорично на опитите на популисти и сектанти да ни върнат в средновековието.

11. Да спрат да си назначават роднините в различни администрации.

12. Да направят най-сетне това електронно правителство.

13. Да направят система от данъчни облекчения за всеки, който иска да дарява за социални каузи.

14. Да направят модерно образование. Топенето в ледена вода не замества имунизацията.

15. 10% от "излишъка" всяка година да отива директно за лечение на деца. Така хем ще правят по-реалистични
бюджети, хем ще "раздават" по-малко средства авансово на псевдостроителни компании, които да ги теглят кеш в
чували.

16. Или ако годината е била толкова добра, че има неочакван излишък, да направят процеса по приоритизиране
по-прозрачен.

17. Да се противопоставят на желанието за връщане на "държавно управление" на важни предприятия в различни
обществени сектори. Да се забрави глупостта с държавната петролна компания, държавната язовирна компания,
държавната ВиК компания, държавната каквато и да е друга компания.

18. Да осигурят наистина независима съдебна система, която няма да се поколебае да разследва политици и
техните действия. Като например кой беше виновен за разсипването на Фонда за лечение на деца. Или за
изтеглените десетки милиони в чували.

19. Да премахнат остарелите разпоредби, в които се забранява да се споменават имена на компании и търговски
марки в ефир. Иначе е малко лицемерно - ръчкат компании да даряват, но не позволяват да им се казва името в
национален ефир. Малък текст в Закона за електронни медии трябва да се промени, от 15 години го говорим на
всички политици.

20. Да не правят тъпи кампании как ще връщат българите от чужбина, а просто да направят тук като там, и така
никой няма да иска да бяга.

21. Изобщо да направят така обществените системи, че кампаниите за събиране на капачки да не са за
жизненоважна медицинска апаратура, а за облагородяване на зелените площи, например.

Дата: 26.12.2022 14:31
Медия: 168 часа



Та, това трябва да правят българските политици. Ама не искат. По-добре им е да се снимат до хора, които
даряват...

Да се дарява е добре. Видя се и при кризата с украинските бежанци, или нуждата от генератори за Украйна. Но да
се премахне причината да има нужда от дарения, е истинската задача. Да се промени системата е истинската
отговорност към децата. И точно това е работата на политиците. Ако искат да направят нещо смислено, разбира
се.

Светли празници!

Спокоен ден!

От Фейсбук.

Близо 40 хиляди лева бяха събрани от Обществения дарителски фонд във Враца за подобряване на
условията в Акушеро-гинекологичното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение "Христо
Ботев" в града. Лечебното заведение, което е държавно, от години е в тежко финансово състояние, а родилното му
отделение не е ремонтирано основно вече половин век.

Защо врачани взеха съдбата му в свои ръце и какво направиха досега?

Врачанчетата да се раждат във Враца. Тази кауза обедини местната общественост за втора поредна година в
дните около Рождество Христово. Причина да бъде активирана отново гражданската енергия е отблъскващото
състояние на Акушеро-гинекологичното отделение към врачанската болница.

"Родилното не е ремонтирано основно от 1972 година. Баните и тоалетните са общи, с изключение на две
ремонтирани стаи. Имаше период, в който жените избираха да раждат в Мездра или в Монтана", каза Мария
Димитрова, член на УС на Обществения дарителски фонд във Враца, който тази година събира средства за ремонт
на родилното отделение.

Миналата Коледа каузата фокусира вниманието на врачани с две кампании. Средства за отделението събраха
ученици от училищната програма "Тийноватор". Голяма сума беше събрана и от общественика Мартин
Харизанов. Тя беше вложена за 20 нови специализирани легла за родилки и за ремонт на две от шестте стаи в
отделението.

Председателят на Фонда Димитър Иванов:

"Общественият дарителски фонд е създаден да подкрепя нуждите на града. Наскоро се наложи на един от
нашите колеги от УС да мине през отделението и каза, че картинката е плачевна. Затова решихме да продължим с
ремонта".

В навечерието на рождественските празници Общественият дарителски фонд във Враца организира
благотворителна вечер в подкрепа на родилното отделение.

"Успяхме да съберем над 39 000 лева, което е приятна изненада. Надяваме се да ремонтираме още три стаи.
Така ще останат само една стая и коридорът".

Въпреки високите цени от Обществения дарителски фонд се надяват и правят всичко възможно да доведат до
успешен край каузата, която обедини врачани - да бъдат подобрени условията в родилното отделение на
многопрофилната болница в града.

снимки: Ива Антонова 

От сдружението години наред събират дарения за него и успяват да го постигнат и на Никулден да купят

Заглавие: Дарителски фонд събра близо 40 000 лева за ремонт на родилно отделение

Дата: 26.12.2022 15:29
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун се сдоби с дом

Дата: 26.12.2022 16:55
Медия: Dunavmost

https://bnr.bg/post/101756234
https://www.dunavmost.com/novini/sdruzhenieto-na-roditelite-na-detsa-sas-sindrom-na-daun-se-sdobi-s-dom


помещение

Председателят на Сдружението на родителите на деца със Синдром на Даун Тони Маринова обяви пред bTV, че
са се сдобили с дом. Това е т. нар. Даун синдром център. От сдружението години наред събират дарения за него и
успяват да го постигнат и на Никулден да купят помещение.

"Ние наистина имаме нужда в момента от много помощ, за да заработи той активно. На такива места ние наистина
можем да бъдем полезни на своите деца и на родителите", каза още Маринова.

Тя обясни, че децата със Синдром на Даун имат нужда от хора до себе си и че могат да правят много неща. Трябва
само някой да ги научи.

"Ако имат хора до себе си, те са щастливи. Искаме нашето сдружение да помага да формираме работилници за
трудови навици, където от малки да ги научим как да бъдат например хотелски персонал – рецепционисти,
готвачи, камериерки. На всичко, от което има нужда в един хотелски комплекс. Това, което наблюдавахме в
работилничките през това лято, е, че в група децата постигат невероятни резултати", добави Тони Маринова.

Сдружение "Синдром на Даун България" издаде единадесетия си благотворителен календар със снимки на
слънчевите деца. Който го харесва, може да се сдобие с него, като посети сайта на сдружението.

3 000 лв. за лечението на 2-годишния Цветан бяха събрани по време на благотворителен футболен турнир в
Хасково днес.

Спортната проява се състоя на игрищата на "Авеню" и бе уважена от много фенове на най-популярната игра.

В надпреварата се включиха 14 отбора. На място бе поставена и набирателна кутия.

На награждаването на победителите присъства малкия Цеци и майка му. Жената благодари от сърце на всички,
които са се отзовали на каузата.

2-годишният Цветан от Хасково страда от много рядка форма на епилепсия, която може да доведе до трайни
интелектуални и рефлекторни увреждания. Необходимо е спешно лечение в Турция.

Общата сума, която е нужна е близо 40 000 евро и непосилна за семейството.

Дарителска сметка:

IBAN BG37STSA93000029577634

Цветан Борисов Борисов

Проведе се Коледен базар и коктейл в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски", организиран от Бизнес
клуба, като благотворителната кауза, избрана от Клуба, бе групата "Купи подарък от майка на дете с увреждания",
като майките бяха изготвили невероятни подаръчета за всички посетители на базара.

"Изключително сме щастливи, че заедно успяхме да създадем коледно настроени и да помогнем в тази кауза.
Усмивки, които виждахме по лицата ви, ни накара да сме горди от това, което правим. Искаме да ви пожелаем и
на вас Весела Коледа и незабравими празници. Този празник носи магия, ехото от която всеки възрастен усеща, а
усмивките на децата ни стоплят сърцата. И нека вълшебната коледна нощ ви даде всичко, за което сте мечтали и
мечтаете в момента! Здраве и щастие, Весела Коледа!", споделят организаторите на инициативата.

Средствата, събрани от базара ще отидат по програмата за интензивна терапия на Карин дом. Целта е да се

Заглавие: 3 000 лв. от благотворителния турнир за 2-годишния Цеци от Хасково

Дата: 26.12.2022 19:03
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Доброто е заразно: В Стопански факултет се проведе Коледен базар, организиран от Бизнес клуба

Дата: 26.12.2022 16:27
Медия: Novinata.bg

https://haskovo.live/3-000-%D0%BB%D0%B2-%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-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%B0-2-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/
https://novinata.bg/obsthestvo/dobroto-e-zarazno-v-stopanski-fakultet-se-provede-koleden-bazar-organiziran-ot-biznes-kluba/


подпомогнат семействата, които отглеждат дете със специални потребности, но са в уязвими групи и имат нисък
доход. Чрез програмата те получават достъп до терапевтични и социални услуги на място в Карин дом, както и се
покриват транспортните им разходи и разходите по настаняване.

Повече за програмата можете да научите тук.

Ако искате да се включите, може да го направите с SMS на номер 17 777 с текст "DMS KARIN DOM" или на
сметката, посочена в сайта.

Нека си помагаме, доброто е заразно!

Весели празници!

"Операция: Плюшено мече" е най-мащабната коледна кампания, която от 15 години помага на деца и младежи,
лишени от родителска грижа, в риск, с увреждания и от социално слаби семейства в България.

"Операция: Плюшено мече" работи с над 500 социални услуги . В тях има 14 000 деца, дарителите вече са над 25
000. Всяка година преподаватели, директори изпращат списък с детските желания"", разказа Ема Караджиян,
регионален отговорник за София- област.

Кампанията помага и на възрастни хора, настанени в домове.

"При възрастните хора понякога е по-лесно, защото децата често гледат на нас като на бъдещи осиновители, което
не е особено лесно. Не е лесно да си тръгнеш", допълни Ема Караджиян.

Петя Славчева е доброволец за Хасковска област.

"Ние сме 28 области, което означава, че обхващаме цяла България, което е нещо невероятно като идея и мащаб.
За тези 15 години имаше невероятен прогрес. За Хасково специално и областта , институциите са 19, а децата са
близо 700, което е в общи линии всички деца и институции, които са се свързали с нас във времето", обясни Петя
Славчева.

Повече гледайте във видеото.

Десета година на благотворителната инициатива на Георги Симеонов

За десета година 39-годишният Георги Симеонов от Горна Оряховица влиза в ролята на Дядо Коледа с
благотворителна кауза. Той посещава домове по поръчка и раздава подаръци, а хонорарите дава за
благотворителност. Тази година ще подпомогне пострадалите хора от наводненото карловско село Богдан.

Георги Симеонов помага на хората в Карлово и веднага след сполетялото ги бедствие.

"Ходихме като доброволци, с приятели разривахме кал, пясък, вода изхвърляхме, но положението е страшно.
Опитахме се да помогнем на бедстващите жители, аз от Горна Оряховица събрах три буса с мебели и най-
необходимото", сподели Георги пред Bulgaria ON AIR.

Тази година той ще обиколи около 50 домашни адреса в Горна Оряховица. Едно от първите места, които посетиq
беше детска градина.

"За втора година с Георги организираме тази инициатива и всички родители, и деца, и персонал се отзовават за
бедстващите в Карлово", каза учителят Даниела Железарова.

"Отзовават се родители, бяхме подготвили благотворителен базар - събира средства за наводненото село, трябва

Заглавие: "Операция: Плюшено мече" сбъдва коледи желания на деца и младежи в неравностойно положение

Дата: 26.12.2022 21:26
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Дядо Коледа от Горна Оряховица помага след наводненията в Карловско

Дата: 26.12.2022 21:30
Медия: Dnes.bg

https://nova.bg/news/view/2022/12/26/395404/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
https://www.dnes.bg/stranata/2022/12/26/diado-koleda-ot-gorna-oriahovica-pomaga-sled-navodneniiata-v-karlovsko.555192


да окажем съдействие, за подпомагането на хората и живущите там", допълни директорът на ДГ "Щастливо
детство" Мариана Кушева.

На 13 януари Георги Симеонов ще връчи лично събраните средства на пострадалите в село Богдан.

Вижте повече в репортажа на Тоня Стоянович.

0

Десетки нуждаещи се от Перник получиха помощ от кампанията "НЕ СИ САМ"!

Повече от 300 нуждаещи се от Перник и близките села получиха хранителни продукти от благотворителната
кампания "НЕ СИ САМ" – съобщават организаторите.

Над 3 тона хранителни продукти са събрани за по малко от два месеца. А пакетите с помощите вече са при онези,
за които са предназначени. Десетки хора дариха, много доброволци се отзоваха в помощ.

Напомняме, че при предходната акция, която от доброволците проведоха преди Великден, достигна до повече от
350 домакинства със съдействието на стотици дарители и над 60 доброволци.

Благотворителна мото-обиколка за събиране на средства за лечението на малкия Наско Вътов ще се стои днес.
Място за събиране клубна къща на MC Boys of Hell. Ние сме там с кутия за дарения. Всеки който желае да помогне
за скъпото лечение на това дете може да ни намери и да дари пари в кутията или да ги преведе по банкова
сметка.

Маршрутът за обиколката е предварително определен и съгласуван с органите на реда. Организатори за мото
обиколката са хората от MC Boys of Hell и групата "Свободните мотористи Пазарджик".

"Ако видите тази група това сме Ние . Ще направим благотворителна обиколката на нашия град . Като ни видите на
пътя днес може да пропуснете колоната няма да ви забавим повече от 5 минути. Тръгваме от битака в 13:00 ч.!"
съобщиха от Boys of Hell.

За поредна година коледната кампания на Animal Hope Bulgaria – Kazanlak "Подари консерва" отбелязва голям
успех. Инициативата успя да събере 392,53 кг. храна, която ще зарадва кучетата на общинския приют в Казанлък.

"Сърдечни благодарности на всеки един от вас, който отдели от залъка си и дари! Бъдете здрави и дарявайте
добро!", заяви в края на кампанията Ивелина Недкова, председател на фондацията организатор.

Тази година партньори на кампанията отново бяха екипът на зоомагазин "Сома", като към тях се присъедини за
пръв път зоомагазин "PetStop".

Заглавие: Над 300 нуждаещи се от Перник получиха помощ от кампанията "НЕ СИ САМ"!

Дата: 24.12.2022 07:35
Медия: Pernik News

Заглавие: # С любов за Наско! Благотворителна обиколка на Пазарджик правят днес MC Boys of Hell

Дата: 27.12.2022 11:35
Медия: PZdnes

Заглавие: Кампанията "Подари консерва" събра над 390 кг. храна за кучетата в приюта

Дата: 27.12.2022 10:35
Медия: Казанлък

https://perniknews.com/pernik/nad-300-nuzhdaeshti-se-ot-pernik-poluchiha-pomosht-ot-kampaniata-ne-si-sam/
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https://www.kazanlak.com/news-38935.html


В момента настанените в приюта за мъже на ул. "Шипка" 5А са 5, като капацитетът е от 6 човека.

В приюта на Фондация "Милостиво сърце" всеки настанил се е длъжен да спазва установените правила, като едно
от основните е да не се употребява алкохол. През летните месеци мъжете обработват 3.5 декара земя край с.
Опанец, община Добричка, където сеят различни видове зеленчуци, от които впоследствие приготвят зимнината
си.

Община Добрич е осигурила дървата за огрев и по думите на председателя на фондацията Александър Иванов за
първа година нямат проблем с отоплението на помещенията в къщата, която също е предоставена за
безвъзмездно ползване от Община Добрич.

Хранителните продукти също към момента са достатъчни, благодарение на дарители.

"За голямо съжаление за първа година имаме и много млади хора – момчета на 21 и на 23 години", споделя
Александър Иванов. Първото е отгледано в дом за деца, лишени от родителски грижи, а второто на 14-годишна
възраст се е разделило с родителите си и се оправя само както може. Тези момчета често стават, принудени от
обстоятелствата, крадци, казва още Александър, но не ги осъжда, защото когато си гладен с дни, а нямаш пари да
се нахраниш, накрая искаш или не крадеш.

Александър Иванов е благодарен на всички хора, които помагат на дейността му – с пари, със съвети и подкрепа и
отново напомня, че никой не е застрахован от това да загуби всичко, което има и да се окаже бездомен. "В кофите
за боклук хората могат да намерят храна и вода, но там никога не могат да срещнат разбиране, подкрепа и любов",
допълва той.

По случай Коледните празници младите червенокръстци направиха 103 пакета със здравословни хранителни
продукти за деца сираци и полусираци и деца с ментални проблеми от трите общообразователни училища от
община Тетевен, ОУ "Панайот Пипков" – Ловеч, деца от село Александрово, село Радювене, Летница и Угърчин .
Доброволците от БМЧК Ловеч и Тетевен съвместно с ОС на БЧК Ловеч и местните общински администрации
раздадоха пакетчетата на децата на адрес.

Дарителската кампания е традиционна за червенокръстката организация и е в съответствие със Стратегия 2030
за подкрепа на най-уязвимите хора в условията на финансова криза.

950 евро събраха ученици и преподаватели от училището "Св. св. Кирил и Методий", Виена от коледния
благотворителен базар, който организираха преди дни. Момичетата и момчетата от учебното заведение
изработиха коледни украшения, подготвиха домашни лакомства, сурвачки. Част от артикулите, които посетителите
можеха да си купят, включваха и книги от онлайн книжарницата buchnica.at, както и такива, дарени от учениците,
детски шапки, броеве на сп. "Патиланци" и др., информира в страницата си във Фейсбук учебното заведение.

Организаторите на базара благодарят на всички, намерили време да посетят събитието и на онези, които с
доброволния си труд са допринесли за провеждането му.

"Сдружение "Българо-австрийско училище за занимания в свободното време" ще закръгли събраната сума на
1000 евро и ще я дари на детската градина в с. Каравелово, Карловско за закупуване на детско оборудване за игри

Заглавие: Все по-млади хора търсят подслон в приюта към Фондация "Милостиво сърце"

Дата: 27.12.2022 10:08
Медия: Добрич Онлайн

Заглавие: 103 пакета със здравословна храна за деца в риск дари БЧК в Ловешка област

Дата: 27.12.2022 10:08
Медия: Зетра Медия

Заглавие: Българско училище във Виена дарява 1000 евро за детска градина в Карловско

Дата: 28.12.2022 11:39
Медия: Българска телеграфна агенция
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на открито (пързалка, катерушка и люлки)", става ясно от публикацията.

"С пожелание за весели празници! Бъдете здрави и все така родолюбиви и вдъхновяващи!", допълват
организаторите.

Училището във Виена е най-голямото българско учебно заведение зад граница, в него в момента се обучават над
400 деца.

/ЮХ/

2593,60 лв. са събрани от благотворителния Коледен базар в ОУ "Л. Каравелов", съобщиха от училището.

Средствата ще бъдат разходвани по решение на Ученическия съвет и Педагогическия съвет. По-голямата част ще
бъдат за организация на концерт и коледен подарък за обитателите на дома за възрастни хора, за закупуване на
хромбук на дете с тежко заболяване от училището, а останалата част от средствата ще бъдат използвани за
нуждите на децата на ОУ,, Любен Каравелов".

Зала "Левски София отваря врати за Мача на звездите

Празниците са време за усмивки и Любителската волейболна лига Volley Mania ще се опита да ги осигури. Лигата
организира традиционния благотворителен Мач на звездите, който ще се проведе на 29 декември от 19.00 часа в
спортна зала "Левски София".

В него ще се включат 20 от състезателите, участващи при аматьорите. Специална роля ще има и бившият капитан
на националния отбор Владимир Николов.

Благотворителната кауза е свързана с детския дневен център "Тацитус", който работи с деца с аутизъм. Всеки
посетител ще дарява сума в специалните кутии на "Тацитус" при влизането си в залата. Символично минималното
дарение е 5 лева, но всеки е свободен да дари според желанието и възможностите си.

Преди това в 16.30 часа в зала "Левски София" ще се изиграе приятелският мач между България и Франция (U17).

"Много се радваме, че отново ще има Мач на звездите, както и че събитието отново е благотворително. Благодарни
сме на домакините от зала "Левски София" за подкрепата. Надяваме се да се получи волейболен празник и да
сме от полза за "Тацитус", заявиха от Volley Mania.

Снимка: ВК Град

Волейболен клуб "Град" изрази огромни благодарности към ученическия съвет на СУ "Христо Ботев" Белоградчик
с председател Гергана Йолова и участници в каузата: Гергана Георгиева, Поля Василева, Цветомира Василева,
Мартино Милчев, Цецко Йорданов.

"В навечерието на коледните празници на благотворителен коледен базар в читалището на града тези момичета и

Заглавие: Над 2500 лв. събраха малките каравеловци на благотворителен базар

Дата: 28.12.2022 12:37
Медия: TVN-Bulgaria

Заглавие: Волейболни звезди се събират за благотворителен мач

Дата: 28.12.2022 15:51
Медия: bTV Спорт

Заглавие: Респект! Ученици събраха пари в подкрепа на волейболен клуб

Дата: 28.12.2022 15:40
Медия: Конкурент

https://tvn.bg/nad-2500-lv-sabraha-malkite-karavelovtsi-na-blagotvoritelen-bazar/
https://btvsport.bg/volleyball/volejbolni-zvezdi-se-sabirat-za-blagotvoritelen-mach.html
https://www.konkurent.bg/news/16722348005798/respekt-uchenitsi-sabraha-pari-v-podkrepa-na-voleybolen-klub


момчета за пореден път подпомогнаха нашия отбор, като събраха 620 лв. Това не е първата инициатива на тези
млади хора. Голяма част от тях са в екипа по организиране и провеждане на домакинските срещи на тима от
първенството на НВЛ Висша лига и то, безвъзмездно.

Още един път изказваме ГОЛЕМИ БЛАГОДАРНОСТИ, с пожелания за весело изкарване на коледните и
новогодишните празници, много здраве и усмивки през новата 2023 г.".

Нов живот

Продължава Благотворителната кампания "Да подарим надежда за Коледа" под патронажа на Областния
управител на Кърджали Даниел Делчев. Тази година тя е в подкрепа на деца и младежи с физически увреждания
и в неравностойно социално положение. Кампанията ще приключи на 31 януари 2023 година. Гражданите и
институциите могат да се включат в инициативата и да подкрепят дете в нужда. Банковата сметка, на която се
превеждат средствата е публикувана на интернет страницата на Областната администрация. Дарения се правят и
в касичка и с дарителски лист в Областния съвет на БЧК.

СБАЛ "Проф. Иван Митев" имат готовност да оборудват линейката с реанимационна техника, кувьоз и носилка

Инициативата "Капачки за бъдеще" дари линейка на Специализираната болница за активно лечение на детски
болести "Проф. Иван Митев".

Линейката е крайно необходима, тъй като досегашната, която лечебното заведение е използвала, е стара и вече
не функционира, обясни директорът на болницата д-р Благомир Здравков, цитиран от БНР.

"За нас е изключително важна, тъй като с тази линейка целта ние е да превозваме тежко болни новородени деца
и деца на по-голяма възраст. Към момента ние разполагаме със стандартна линейка за спешна помощ, която не е
особено удачна - особено за новородени. Преди да бъда директор на болницата нямаше дори и такава, децата
трябваше да бъдат транспортирани с леки коли, което е крайно неприемливо".

Дарената детска линейка струва 17 хиляди лева, обясни Лазар Радков от инициативата "Капачки за бъдеще":

"Нашата цел на "Капачки за бъдеще" е да помага, да спасява човешки животи, да помага на бебенцата. Всъщност
разбрахме преди няколко месеца, че реално болницата опитва да осигури линейка за транспорт, но не успява.
Имат някаква линейка, която явно не успява да им върши достатъчно добра работа. Говорихме с лекарите тук.
Появи се възможност. Осигуряваме линейка, която ще може да има свърши работа за някакъв период от време,
докато евентуално институциите или ние не осигурим някаква друга по-модерна линейка".

СБАЛ "Проф.Иван Митев" имат готовност да оборудват линейката с реанимационна техника, кувьоз и носилка.

Това е четвъртата поред линейка, която инициативата "Капачки за бъдеще" даряват. Досега такива са получили
лечебници в Пловдив, Плевен и Русе.

Заглавие: Продължава Благотворителната кампания "Да подарим надежда за Коледа" под патронажа на
областния управител

Дата: 28.12.2022 16:27
Медия: Нов Живот

Заглавие: Дариха четвъртата линейка от "Капачки за бъдеще" на единствената специализирана детска
болница в България

Дата: 28.12.2022 17:42
Медия: Dunavmost

Заглавие: Болницата "Проф. Иван Митев" получи специализирана детска линейка чрез инициативата "Капачки
за бъдеще"

Дата: 28.12.2022 19:14
Медия: Новини.бг

http://www.novjivot.info/2022/12/28/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
https://www.dunavmost.com/novini/dariha-chetvartata-lineika-ot-kapachki-za-badeshte-na-edinstvenata-spetsializirana-detska-bolnitsa-v-balgariya
https://novini.bg/zdrave/bolnici/756571


Слушай новината

Специализираната болница за активно лечение по детски болести "Проф. Иван Митев" получи днес детска
линейка за неонатална помощ, дарена от "Капачки за бъдеще" – благотворителната инициатива, която всяка
година в различни градове на страната събира пластмасови капачки и алуминиеви кенчета. Един от
организаторите на кампанията – Лазар Радков, достави лично линейката. Той връчи ключовете за нея на
изпълнителния директор на болницата – д-р Благомир Здравков.

За БТА друг от организаторите на "Капачки за бъдеще" – Росица Стакева, посочи, че това е четвъртата дарена
линейка. "Ще бъде използвана за транспортиране на бебета от цялата страна, като болницата "Проф. Иван Митев"
разполага с необходимото оборудване", каза тя.

"Средствата за линейката са събрани от рециклирането на пластмасовите капачки и бутилки и на кенчета, от
продажбата на артикули на инициативата, както и от дарения от физически лица и фирмите", обясни Стакева.

Другите линейки са дарени в лечебни заведения в Русе, Плевен и Пловдив.

Попитана какво послание носи инициативата "Капачки за бъдеща", Стакева каза, че капачката символизира
идеята, че с малки стъпки може да се случат големи неща.

6-членно семейство - баба, майка и 4 деца, бедстват в созополското село Равна гора. Семейството живее в
порутена къща без ток и вода. Съседи призовават за помощ. По инициатива на кмета на Созопол Тихомир
Янакиев е започнала благотворителна кампания за осигуряването на електроуреди на семейството.

През лятото 33-годишната Димитрина с 4-те си деца се премества от Средец в къщата на майка си в созополското
село Равна гора. Жената получава като помощ от социалните служби 50 лева на месец, разказва бившият кмет и
съседка на семейството Иванка Бинчева:

"Те живеят в един коптор буквално. В жилището живее бабата Лиляна, Димитрина, трите ѝ малки деца и синът и
Тошко."

Преди седмица кметът на Созопол Тихомир Янакиев е помогнал семейството да получи дърва за огрев.

"Те нямаха дърва, всъщност аз им давах цял месец дърва и се чудех какво ще стане като почне студеното.
Господин Янакиев на следващия ден докара дърва, донесе храна и обеща, че ще прекара ток и вода, по начин,
който ще бъде законен", разказа Бинчева.

В момента в община Созопол се провежда благотворителна кампания в помощ на Димитрина и нейните деца.

"Всички са информирани, събират се телевизори, перални, тръби за довеждане на водата до вкъщи, елха искам да
докараме, децата да се радват", каза бившата кметица. Според нея, сега най-важно е община Созопол да помогне
на майката Димитрина да започне работа, за да може семейството да получава някакви средства.

6 520 лева събра тази година в област Велико Търново кампанията "Жълти стотинки". Инициативата се провежда у
нас вече 15 години, а в региона – за седма поредна. Традиционните акции са две. Първата винаги е в Деня на
детето – 1 юни. Тогава са дарени 3 235 лева. Втората акция бе организирана на Никулден – 6 декември и в нея са
събрани 3 285 лева.

" През този период започнаха да се включват все повече деца, някои от тях идват за пореден път. Много от

Заглавие: Кампания помага на 6-членно семейство, което бедства в село Равна гора

Дата: 29.12.2022 12:00
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Инициативата "Жълти стотинки" събра 6 520 лева в област Велико Търново тази година

Дата: 29.12.2022 15:35
Медия: Радио Велико Търново

https://bnr.bg/post/101757007/kampania-pomaga-na-6-chlenno-semeistvo-koeto-bedstva-v-selo-ravna-gora
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B6%D1%8A%D0%BB%D1%82%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80/


малчуганите участват в акциите осъзнато, особено като видят фотоси от дарената апаратура в нашето отделение и
кувьозите с недоносените бебета. Има деца, които идват вече седем години, сред тях са братчетата Ники и Влади,
които пораснаха пред очите ми. Не мога да забравя един ярък спомен с възрастна жена, която се върна да дари 8
стотинки. Доброволците в кампанията работим не само за своите региони. Пренасяме много килограми стотинки,
но удовлетворението е огромно," сподели Йорданка Венкова – регионален координатор на инициативата "Жълти
стотинки".

Средствата от националната кампания, включително и тия от областта, ще бъдат предадени за апаратура на
неонатологичното отделение на болницата в Силистра, която е и столица на инициативата "Жълти стотинки" тази
година. Велико Търново домакинства националната кампания през 2015-а.

Благотворителната коледна кампания "Подари на непознат" е финализирана успешно. Кампанията се организира
от 2016 година, по инициатива на кмета на Община Троян – Донка Михайлова. Тя традиционно стартира на 6-ти
декември и за по-малко от двадесет дена бяха закупени и раздадени подаръци на обща стойност 9060 лева.

Изказваме огромна благодарност към дарителите, както от името на Община Троян и Михайлова като
организатор, така и от това на хората в затруднено материално или социално положение, които ще се възползват
от помощта.

Общият брой на дарителите са 99 – граждани, общински съветници и служители от Общинска администрация,
ученици, деца от ДГ "Звънче" – с. Голяма Желязна, както и немалък брой анонимни дарители.

Подпомогнати с хранителни продукти, дрехи, обувки, играчки и др. са общо 88 деца и семейства, самотни
възрастни и украински граждани на територията на Община Троян.

Поименен списък на всички дарители ще бъде обявен след празниците.

Целогодишно приемат дарения и Общинският солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община
Троян и Фондът за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания.

Близо 45 хиляди лева са събрани до момента в кампанията на казанлъчани за Гита Славова, предаде репортер
на Агенция "Фокус". Самата тя отчете средствата, които са постъпили в нейна полза и в резултат на усилията на
десетки граждани и институции до 28 декември. "Датата ми за приемане в Москва е 28.03.2023 г. До 110 000 лв.
остават още 65 902 лева", каза Гита Славова. 
Жената е със заболяване множествена склероза, което прогресира. Болестта атакува имунната й система, а това
води до инвалидизация. За да бъде стопирано развитието на заболяването й, трябва да постъпи в клиника срещу
сумата от общо 110 000 лева. Събирането им не е невъзможно, но върви с бавни темпове.
Дарителска сметка в банка ДСК клон Казанлък:
IBAN BG39STSA93000029428121
BIC STSABGSF
REVOLUT @gitaslavova
revolut.me/gitaslavova
Титуляр Гита Славова Славова
Gita Slavova Slavova
PayPal.me/gitaslavova
основание: ДАРЕНИЕ
"Фокус" припомня, че през целия месец декември в почти всички училища на територията на Община Казанлък се
проведоха базари, концерти и различни инициативи за събиране на средства за Гита Стоянова.
Рени АТАНАСОВА 

Заглавие: Благотворителната коледна кампания в Троян "Подари на непознат" е финализирана успешно. 99
дарители се включиха в инициативата

Дата: 29.12.2022 18:33
Медия: Ловеч днес.EU

Заглавие: Близо 45 хиляди лева са събрани до момента в кампанията на казанлъчани за Гита Славова

Дата: 29.12.2022 18:20
Медия: Фокус

https://lovechtoday.eu/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Blizo-45-hilyadi-leva-sa-subrani-do-momenta-v-kampaniyata-na-kazanluchani-za-Gita-Slavova-1512788


Има хора, които нито държавата, нито общината ги е потърсила, за каквато и да е помощ, казват
организаторите на акцията

Кампания помага на пострадали от наводненията в Карловско. Доброволци раздадоха кашони с храна на
нуждаещи се. От бедствието изминаха четири месеца, припомня Нова телевизия.

"Хората продължават да бедстват. За храната успяхме до някаква степен да се погрижим. И не само ние - и други
организации се включиха. Даже наши колеги от Казанлък раздадоха подаръци на децата. Топлина имат. Покрив
също, но държавата продължава да я няма там. Има хора, чиито къщи са отнесени и са вкарани в категория "залят
двор" или "леко унищожено имущество", разказа Любомир Чакъров, доброволец и организатор на кампанията.

Пострадалите са разделени по групи според размера на щетите. В кампанията са се включили десетки
доброволци. Раздали са около 80 кашона с храна.

"Това, което най-много ме жегна, беше жена, която е дъщеря на една от пострадалите, които са живеели в
Каравелово, които до ден днешен нито държавата, нито общината ги е потърсила, за каквато и да е помощ",
разказа още Любомир Чакъров.

Тазгодишните коледни базари в Павел баня събраха сумата от девет хиляди и 403 лева, съобщават от
пресцентъра на местната администрация. Събраните средства от 11-те дни, в които се провеждаха
благотворителните инициативи, бяха преброени от организаторите в присъствието на заместник-кметовете
Милена Кавръкова и Йордана Енева.
Както БТА информира, благотворителният базар "Семейчовци" се организира с подкрепата на Община Павел баня
от 2016 година насам, като всеки път се избира различна кауза, за която да бъдат дарени събраните средства.
Тази година целта на базара беше да се подпомогне местната администрация за изграждане на покривна
конструкция на лятната сцена в центъра на града. В продължение на три дни в рамките на базара се състоя и
кулинарната изложба "Коледна трапеза", в която участваха училища, местният бизнес и Общината, както и
граждани на Павел баня. Някои хотелиери и ресторантьори се включиха в базарите не с пряко участие от ястия и
специалитети, а директно дариха парични средства в кутията на "Семейчовци", посочват още от администрацията. 
"Щастлив съм, че павелбанци бяхме единни и показахме, че заедно можем да направим повече, отколкото всеки
поотделно. Тази година "Семейчовци" решиха чрез коледния си базар да подпомогнат Общината в осигуряването
на средства за изграждане на покривна конструкция на лятната сцена и придобиването ѝ на изцяло нова визия.
Същото направиха и останалите участници в коледните базари. И всичко това не е защото в Общината нямаме
средства да реализираме инициативата по покриване на сцената, а защото заедно винаги можем да постигнем
повече", коментира кметът Иса Бесоолу, цитиран от общинския пресцентър. Той изказва своята благодарност към
всички, които са участвали в коледните благотворителни базари, както и на всички, които са дарили средства.
Освен благотворителните базари в град Павел баня, такива се състояха и във всички населени места в общината, а
събраните средства са насочени към реализиране на различни инициативи, напомнят още от администрацията.
"Благодаря на кметствата, на читалищата, на пенсионерските клубове, детските градини и училищата в
павелбанските села за тяхната ангажираност и проявена отговорност да организират и проведат коледни си
базари. Показаха, че са единни и че коледният дух наистина завладява всекиго", допълва Бесоолу и пожелава на
всички весело посрещане на Новата 2023 година. 

"Капачки за Бъдеще" дари своята четвърта линейка, като този път тя отиде за единствената специализирана
детска болница у нас, тази в София, съобщи в сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус" Росица
Такева от доброволната организация. 

Заглавие: След четири месеца: Доброволци помагат на пострадалите от наводненията в Карловско

Дата: 30.12.2022 08:20
Медия: Факти

Заглавие: Коледните благотворителни базари в Павел баня събраха над 9 хиляди лева за изграждане на
покривна конструкция на лятната сцена в града

Дата: 30.12.2022 10:35
Медия: Утро Русе

Заглавие: "Капачки за Бъдеще" дари своята четвърта линейка

Дата: 30.12.2022 10:36
Медия: Пловдив 24

https://fakti.bg/bulgaria/743161-sled-chetiri-meseca-dobrovolci-pomagat-na-postradalite-ot-navodneniata-v-karlovsko
https://utroruse.com/article/890043/
https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Kapachki-za-Budeshte-dari-svoyata-chetvurta-lineika-1513361


Продължаваме да работим за набавяне на линейки на места, които имат нужда, както и за набавяне на
дефибрилатори за малките населени места. Обикновено това са места, в които няма лесен достъп. Стартираме
още един проект. Това е обучение за спешна помощ за най-малките, за деца. В момента набираме и лекари
доброволци, които да обучават децата, каза Такева. 
Програмата се финансира от дарения, като целта е да бъдат обучени 10000 деца в цялата страна. "Към момента
имаме 700 обучени деца от София, Пловдив, Русе и Плевен. 
Все повече хора искат да стават доброволци, каза още Такева. В последно време има и много деца, които също
желаят да се включват в тази дейност, каза Росица Такева. 

Коледните базари в Павел баня тази година се оказаха изключително успешни. Събраната сума от 11-те дни, в
които се провеждаха благотворителните инициативи, вчера бе изброена в присъствието на заместник-кметовете
Милена Кавръкова и Йордана Енева от представители на "Семейчовци". Оказа се, че чрез инициативността си
учениците от Павел баня и техните учители от ПГРХ и СУ "Христо Ботев", местните хотелиери и ресторантьори,
общинска администрация и "Семейчовци" успяха да съберат сумата от 9403,10 лв. Някои хотелиери и
ресторантьори се включиха в базарите не с пряко участие от ястия и специалитети, а директно дариха парични
средства в кутията на "Семейчовци".

"Щастлив съм, че павелбанци бяхме единни и показахме, че заедно можем да направим повече, отколкото всеки
по отделно. Тази година "Семейчовци" решиха чрез коледния си базар да подпомогнат Общината в осигуряването
на средства за изграждане на покривна конструкция на лятната сцена и придобиването й на изцяло нова визия.
Същото направиха и останалите участници в коледните базари. И всичко това не е защото Общината нямаме
средства да реализираме инициативата по покриване на сцената, а защото заедно винаги можем да постигнем
повече", коментира кметът Иса Бесоолу, който изказва своята благодарност към всички, които са участвали в
коледните благотворителни базари, но и благодари на всички, които са пазарували от базарите. "Бяхме заедно!
Това е най-важното!", заяви Бесоолу.

Паралелно с коледните базари в Павел баня, които продължиха 11 дни, такива се проведоха и във всяко от
населените места в общината, като събраните средства по места се насочиха към реализиране на различни
инициативи в същите населени места. "Благодаря на кметствата, на читалищата, на пенсионерските клубове,
детските градини и училищата в павелбанските села за тяхната ангажираност и проявена отговорност да
организират и проведат коледни си базари. Показаха, че са единни и че коледният дух наистина завладява
всекиго", допълни Иса Бесоолу и пожела на всички весело посрещане на Новата 2023 г.

Вчера огънят, който през всичките 11 дни гореше в центъра на Павел баня, запален от "Семейчовци", бе загасен,
но огънят в сърцето на всеки един, който се докосна до празнична Павел баня тези дни, остава да гори…

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

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

Добрата новина на 2022 година е вълната от емпатия и доброволчески акции по различни поводи, в които се
включиха неизброим брой хора (повече по темата - четете тук). "Дневник" ще представи в следващите дни
историите на различни хора, които са се включили с време, умения и подходящата помощ, за да помогнат на други
през годината.

Стоян Мадин е адвокат. През 2022 е участвал в няколко акции - почистване на Рила, помощ на пострадалите при
наводнените села в Карловско и Пловдивско. В началото на войната стига до границата с Украйна, за да помогне
на бягащите.

Какво е да си доброволец?

- Бих се пошегувал и казал, че не е нищо особено. Само трябва да излезеш една крачка напред пред "строя" и да
кажеш, аз участвам или аз ще го направя. Важна е каузата.

Заглавие: Павелбанци събраха над 9000 лв. на коледните базари

Дата: 30.12.2022 10:53
Медия: Казанлък

Заглавие: Стоян Мадин, адвокат: Доброволчеството е много заразно

Дата: 25.12.2022 08:00
Медия: Дневник

https://www.kazanlak.com/news-38960.html
https://www.dnevnik.bg/intervju/2022/12/25/4432007_stoian_madin_advokat_dobrovolchestvoto_e_mnogo_zarazno/


Какво ви мотивира да участвате в акции?

- Може да звучи изтъркано, но движещата сила е любовта. За мен любовта е отговорът на почти всеки въпрос
свързан с доброволството. Тя те кара да изпиташ състрадание към хората, чиито домове са унищожени от
наводнение и да отидеш и да им помогнеш, тя ти подсказва, че планината не е място за боклук и природата има
нужда да си почине от отпадъците и ти трябва да й помогнеш.

Любовта към свободата и ценностите те мотивира през зимата да не спиш 48 часа и няколко дни да караш неща
за Украйна. 
Разкажете каква беше 2022 за вашето доброволчество - къде и защо се включихте ?

- Не съм от най-изявените доброволци, но си имам и причини за това. По професия съм адвокат и наред с
обичайните си дела се опитвам да давам, където мога безплатна правна помощ на хора в нужда или участвам по
различни проекти, някои от които задължително включват доброволен труд. Например в САЩ това, което видях с
очите си е, че не можеш да се впишеш в адвокатска колегия, ако нямаш определен брой часове доброволен труд.

Важното за мен обаче е да можеш да се включиш в нещо извън твоята област на работа. Затова през 2022
участвах в няколко инициативи. Едната беше организирана от "За Земята" и целта беше да се почистят отпадъците
около хижа Мальовица, Страшното езеро и заслон БАК в Рила.
Добрата новина за България от 2022 година

Отреагирахме също така на призива за помощ на хората пострадали от наводненията в община Карлово. Не
трябваше много, за да го направим. Просто една сряда написах във "Фейсбук", че следващата събота сутрин
тръгвам към с. Каравелово и имам свободни места и в края на деня вече бяхме една пълна кола и един бус
приятели. Съвсем в началото на войната около 3 март с приятели закарахме неща до Украйна и съответно взехме
хора, които бягаха от войната.

Какво ви стува да сте доброволец?

- Трябва човек да отдели от личното си свободно време, което вместо да го посвети на семейството си, помага в
много случаи на хора, които не познава и които може би няма повече да срещне в живота си.

Но не само лично време, защо аз съм със свободна професия и много често отделеното време за доброволчески
труд трябва да се навакса с работа по нощите или събота и неделя.

Какво ви донесе участието в тези акции?

- Зареждане с енергия.

Когато правиш добро се зареждаш с положителна енергия. После нещата някак си тръгват по друг път. В много
случаи виждаш и се запознаваш с нови хора, които споделят твоите ценности и като има и резултат от труда ти,
който е видим някакси светът става по-добър.

Мислите ли, че доброволчеството може да е заразно?

- Доброволчеството е много заразно. Поне за мен е така и затова се опитвам винаги да го показвам, за да заразя и
другите. Ето например днес виждам една приятелка как е отделила от времето си, купила е детски играчки, които
е опаковала и надписала, след което изпратила до деца в нужда. Казвам си веднага, че това е страхотно и се
замислям как и какво аз мога да направя.

Ако можете да разкажете най-запомнящото се от различните доброволчески акции ?

- Най-запомнящото се от почистването на Рила може би е многото боклук, който се събра, това като лош спомен и
атмосферата, която другите доброволци създадоха, като положителен момент.

От наводненията най-запомнящото за мен си остава силата на духа, която видях у пострадалите хора.

При шофирането до Украйна това което ще запомня е моментите, в които се разминавахме с военни камиони в
Румъния и усещането което имах за някаква надвиснала огромна опасност.

Заглавие: БХК: "Доброволците в подкрепа на Украйна" приветстват от билборд минаващите край руското
посолство

Дата: 26.12.2022 12:50
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/382121-bhk-dobrovoltsite-v-podkrepa-na-ukrayna-privetstvat-ot-bilbord-minavashtite-k


От днес до 8 януари специалната визия на наградите "Човек на годината" ще бъде представена на билборд,
разположен срещу посолството на Руската федерация в София. Организаторите призовават минаващите край него
да се снимат и да качат снимката си в социалните мрежи, в знак на признание към доброволците, активистите и
организациите, които работят в подкрепа на Украйна и украинските бежанци у нас.

От днес уникалната визия на наградите "Човек на годината" за 2022 г. ще бъде представена на билборд,
разположен на бул. "Драган Цанков" срещу посолството на Руската федерация в София. Инсталацията е
специален жест от журито на правозащитните награди "Човек на годината" 2022 към всички доброволци, дарители,
активисти и организации, които в десетте месеца на войната на Русия срещу Украйна работиха в подкрепа на
Украйна и украинските бежанци у нас. Автор на визията е украинската илюстраторка Вики Книш.

БХК припомня, че наградите бяха връчени на специална церемония в навечерието на Международния ден на
правата на човека. Журито реши голямата награда да е групова и отличи с нея всички, работили в помощ на
Украйна през годината. "Агресията на Русия, наред с убийствата, нараняванията и разрушенията, които
предизвика, породи безпрецедентна в следвоенната история на Европа бежанска вълна. За наша чест и за
разлика от предишни подобни бежански вълни, украинските бежанци бяха посрещнати с разбиране, съчувствие и
подкрепа от голямото мнозинство българи", изтъкна по време на награждаването председателят на журито
Красимир Кънев. И подчерта, че признанието на журито е за всички хиляди хора, които заедно запълваха
празнотите в държавната грижа, мобилизираха обществени ресурси в подкрепа на Украйна, разясняваха ефектите
от войната, организираха протестни акции, бореха се с дезинформацията.

За да стигне признанието към доброволците в подкрепа на Украйна до възможно най-много от тях,
организаторите приканват всеки, който има възможност, да си направи снимка с билборда и да я качи в
социалните мрежи с хаштаг #БГподкрепяУкрайна.

Билбордът ще остане с визията до 8 януари 2023 г.

Плакети за голямата награда "Човек на годината" 2022 в рамките на церемонията бяха връчени на 12 активисти и
организации, номинирани по време на кампанията. "Истинският Човек на годината е дарителят", каза в
обръщението си Олена Коцева, председател на сдружение "Мати Украина", което беше сред отличените. "Като
човек, чийто баща в момента е на фронта, искам да благодаря на всеки, който повярва в нас, който повярва в
Украйна, и в това, че ние се борим само за нашето съществуване", сподели родената в Одеса Анна Великова от
името на фондация "Достъп до права", също сред наградените тази година. "В последните осем дни събрахме над
600 хиляди лева за генератори", изтъкна издателят Манол Пейков. Той беше член на журито и като такъв нямаше
как да попадне сред наградените, затова получи специална грамота за дейността си в подкрепа на Украйна. "Това
са хиляди хора, хиляди, които даряват буквално всяка минута. Всички вие сте тези, които получавате тази награда",
сподели още Пейков.

· Всички отличени и номинирани можете да видите тук.

· Галерия със снимки от събитието можете да разгледате тук.

· Цялата церемония можете да видите тук.

"Някой иска ли тортичка? Тази е много хубава", казва усмихната съоснователката на приложението за спасяване
на храна FoodObox Джейн Димитрова (25) и подава на екипа на Forbes кутия изненада от сладкарница близо до
офиса на компанията в центъра на София.

Според доклад на WWF 40% от произведената храна в света се изхвърля. Докладът The Food Waste Index на UNEP
казва, че само от домакинствата в България всяка година се изхвърлят по 68 кг на човек, или 500 хил. тона на
година. Мисията на FoodObox е да намали това разхищение. Приложението на компанията свързва крайни
потребители със собственици на заведения и магазини, които продават с отстъпка храната, която не е продадена
в рамките на деня.

FoodObox съществува от малко повече от година, но вече обхваща 400 обекта в София, Пловдив, Варна, Бургас,
Русе, Перник, а около 35 хил. потребители използват приложението. Страхотен резултат за млад социален бизнес,
който обаче не е постигнат лесно.

"Имаше бизнеси, които ни казваха, че предпочитат да изхвърлят храната пред това да ни дадат малък процент от
цената, за да бъде спасена с кутия", обяснява съоснователят на приложението Велин Керков (29) и техническата
част от пъзела на компанията.

Заглавие: Мисия "Спаси храната"

Дата: 28.12.2022 16:33
Медия: Forbes Bulgaria

https://forbesbulgaria.com/2022/12/28/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/


Въпреки това компанията не остава незабелязана. През тази година спечели наградата в категория "Социална
иновация" във Forbes Innovation Awards и стана финалист в категория "Стартъп на 2022" във Forbes Business
Awards, а двамата основатели бяха включени в тазгодишния клас на селекцията ни "30 под 30".

В АЧАЛОТО ОБАЧЕ НЕ Е НИКАК ЛЕКО. Идеята за приложение за кутия изненада, с която заведения и магазини
могат да продават с намаление непродадена в края на деня, не е нова за Западна Европа. Джейн Димитрова
признава, че решава да създаде приложение с такава функция в България, след като използва услугата като
студентка в Италия, където учи бизнес и икономика в Болонския университет. Освен това в продължение на около
две години работи за Too good to go. Компанията има приложение, чрез което можеш да купиш с намаление храна
от магазини и ресторанти, за да се избегне изхвърлянето ѝ. Тя оперира в Западна Европа и Северна Америка,
работи с 164 хил. бизнеса и се използва от 62 млн. потребители.

Когато се връща в България и вижда, че тук не съществува такова приложение, Димитрова решава да промени
това. Първоначално иска да създаде франчайз на Too good to go, но нашият пазар се оказва малък, затова
решава да създаде свое приложение със същата функция.

Тя има опит в продажбите и маркетинга, но ѝ трябва човек, който да поеме техническата страна на нещата.
Намира такъв в лицето на Велин Керков, с когото се среща благодарение на общ познат.

"Впечатлих се, защото до този момент не бях помислял, че можеш да работиш по социален проект, който да има
общо със социума, нещо да даваш. Моята работа изисква да си седя по осем часа на ден на компютъра. Каквото и
да правиш, ти се спуска отнякъде, след това се ползва някъде, без да имаш никаква връзка с хората, които го
ползват, защо го ползват, до теб стига само когато нещо не работи", казва Керков.

До този момент опитът на Керков е в ИТ компании. След като учи софтуерно инженерство в Глазгоу юнивърсити в
Шотландия, започва работа в стартъпа Reloyalty. След година и половина е вече CTO, когато със собственика на
компанията решават да тръгнат по различен път. Опитва работата и в голяма ИТ компания – BULPROS, но решава
да напусне след шест месеца. "Не издържах дълго време, ситуацията да работиш просто за да работиш, а не да
постигаш нещо и да се изявяваш." Тогава отваря своя ИТ компания – White Lotus Order Solutions, в която да има
"баланс между това какво иска клиентът и какво програмистът". Компанията се занимава основно с финансови
софтуери, като има дългогодишни клиенти в Германия.

Така, когато се запознават с Джейн Димитрова, той има доста повече опит от нея в създаването и управлението на
компания. За да навакса, тя се записва в предприемаческата програма ABLE Activator. В рамките на следващите
три месеца Димитрова има възможността да валидира идеята си за приложението с помощта на анкети и
проучвания. Двамата събират екип и правят сайт. През юли 2021 Основават и дружеството "Фуудобокс" ООД, в
което двамата имат равни дялове.

"Обикаляхме и пазарувахме от "Кауфланд" и "Лидл" продукти с намаление и ги носехме на хората до домовете им,
за да валидираме, че някой би си купил изобщо кутия изненада с храна с изтичащ срок на годност. Разказвах им за
някаква платформа, която всеки момент ще бъде пусната", спомня си Джейн Димитрова и допълва, че в първите
дни получават основно откази.

След стартирането на сайта нещата започват да се задвижват. Само за три дни от съществуването му реализират
около 40 продажби. Следва и създаването на приложението. Идеята е потребителите да могат чрез него да видят
върху картата кои заведения предлагат кутия изненада, да поръчат и след това да отидат и на място да вземат
кутията си. "Това е храна, която е годна, вкусна, но по някаква причина не е продадена в рамките на деня, като
това може да са кроасани, сандвичи, готови салати в пекарни, фреш барове. През FoodObox тази храна се
предлага с поне 40% отстъпка, като може да бъде 50–60%, самият бизнес може да реши с каква", обяснява
Димитрова.

Ползата за заведенията е, че могат да поддържат пълна витрина, без да се притесняват, че в края на деня ще
трябва да изхвърлят продукцията, като според правилата ще трябва и да заплатят допълнително за извозването
на тази храна. Наред с това печелят нов поток на приходи, а и нови клиенти, които идват на място в обекта.
FoodObox пък получава комисиона в размер на 25% от сумата, която заплаща потребителят.

Първите обекти се регистрират през май 2021 г. – сладкарница Sweet point и пекарна "Фурна". "До ден днешен са
ни партньори, най-ценните, бих казала, защото се чувахме вечер в 21.30, когато им е часът за вземане на храната,
за да кажат какво е станало. Даваха ни обратна връзка, благодарение на която сега има подобрена визия, нови
функционалности, така че да няма пречки за бизнеса", допълва Джейн.

Към момента обектите вече са 400, като през това време са спасили шест-седем тона храна и така изчисляват, че
са спестили 14 тона въглеродни емисии (изчислено според анализа на Food and Agricultural organization).

В началото на септември FoodObox набра и финансиране в размер на 310 хил. евро от фонда за рисков капитал
Innovation Capital и девет бизнес ангели, сред които Атанас Райков, старши директор развитие на ключови пазари в
Rakuten Viber, Николай Неделчев, доскорошен изпълнителен председател на Publicis Groupe България, Светослав
Герджиков – партньор в адвокатска кантора "Велинов и партньори", и Йордан Трифонов, който е мениджър
Бизнес развитие за Източна България в FoodОbox.



По набирането на финансиране работят около година, като през това време им се налага да разчитат на лични
средства, за да поддържат бизнеса жив. Влагат около 130-140 хил. евро. Парите идват основно от Керков.
Димитрова първоначално работи паралелно в корейска фирма за принтери със седалище в Италия. Пътува натам
на всеки две седмици. Отказва се едва по време на преговорите с фондовете за рискови инвестиции, откъдето ѝ
казват, че трябва да се занимава с бизнеса на пълно работно време, ако искат да получат финансиране.

"Финансирането отне много време. Аз и Велин не сме взимали заплати, но поддържахме екип. Не искахме да
спираме развитието, защото след месец-два може да дойде инвестицията. Влагахме още и още, от моето
семейство съм взимала пари на заем, колата си продадох. Сега съм доволна, като гледам една година назад",
казва тя.

ВЪПРЕКИ ЧЕ СПОРЕД ДВАМАТА БИЗНЕСЪТ Е ДАЛЕЧ ОТ ТОВА ДА ПОСТИГНЕ ПЪЛНИЯ СИ КАПАЦИТЕТ в
България, стартъпът вече започва да гледа към чуждите пазари. Първи е Румъния. Официалното начало там е в
края на ноември. "Моделът ще е същият. Бонусите за крайния потребител и за партньорите са същите. Намерили
сме си екип, той се разраства", разказва Велин Керков.

До момента са се включили 15 обекта, целта е като за начало те да станат 30. Всички са разположени в Букурещ,
където ще е концентрирана дейността на първо време.

"Търсим хора, които да допринесат с ноу-хау за местния пазар. Тръгваме, без да говорим румънски, и ни е важно
за развитието там", казва Джейн Димитрова.

Следващата стъпка вероятно ще е Гърция. Според Food Waste Index Report страната е на първо място по
разхищение на храна със 142 кг на човек годишно при 74 кг средно в световен мащаб.

Вече са започнали разговори в тази посока, като се обмисля вариантът приложението да заработи в Солун. За
целта FoodObox започва нов рунд на финансиране. Двамата съоснователи търсят около 900 хил. евро, като се
оглеждат за всички възможни варианти – рискови фондове, ангел инвеститори, грантове.

Междувременно Велин Керков и Джейн Димитрова търсят различни варианти за популяризиране на
приложението и на каузата за спасяване на храна. Разговарят директно с големи компании, като предлагат
ваучери за служителите или ги подканят да използват по друг начин приложението като част от своята CSR
политика. Възможност виждат и в това да предлагат кутии изненада като алтернатива на кетъринг за партита и
тиймбилдинг.

Димитрова и Керков работят и по разкриване на нова платформа, която ще надгражда FoodObox и ще е за
дарение на храна. В този случай ще си партнират с неправителствени организации, първата от които е "Светът на
Мария". "Ние имаме информация къде има храна, която ще бъде изхвърлена, ако не се спаси през
приложението", обяснява съоснователката на стартъпа. Храната ще бъде насочена към домове за нуждаещи се,
които приемат готвена храна. Именно с това подходът им ще се различава от този на други организации, които
събират и даряват на нуждаещи се единствено пакетирана храна.

"Не е идеята да се печели, а да се оползотвори храната. Има бизнеси, за които знаем, че имат такъв излишък, но
казват "не бих го продал, но бих го дарил", посочва Джейн Димитрова.

Идеята е по-напред във времето за услугата да могат да се записват всякакви хора, които отговарят на определени
критерии, и да може всеки да дари вечеря на конкретен човек в нужда.

За да се случи всичко това обаче, първа точка в плана е намиране на още финансиране, като двамата
съоснователи вече от опит знаят, че няма да е лесно. "Всички търсят еднорози и много изискват, много е трудно за
един социален предприемач да намери качествено финансиране", казва Велин Керков.

Ситуацията с достъпността за хората с увреждания изглежда по същия начин, както преди 30-50 години, заяви
пред БНР основателят и директор на Фондация "Достъпен свят" Иван Анчев. По думите му градската среда е
почти недостъпна: "За тези години нашите градове в България се развиха с бързи темпове, урбанизираха се още
повече, но достъпната градска среда не само, че не се появи, а тя въобще не съществува в нашето ежедневие.
Правят се някакви опити на парче, най-често за да бъдат изпълнени изискванията на някой проект или програма".
Столицата е много далече от това, което е необходимо да бъде направено в чисто човешки план, а и в
социално-икономически план, смята Анчев. Той даде пример със софийското метро, което на пръв поглед
изглежда, че е достъпно, но всъщност и то не е. Според него не става въпрос само за пари: "Ако има воля, има и
път. Ако ти искаш да направиш среда, достъпна за хора с увреждания, ще намериш начин и ще го направиш".

Заглавие: Иван Анчев: Градската среда е почти недостъпна за хората с увреждания
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Въпросът е в готовността на нашето общество да осъзнае, че хората със затруднения в придвижването, са
абсолютно равни на всички останали, категоричен е Иван Анчев. По думите му тези хора просто имат нужда от
своята достъпна среда, за да могат да са пълноценни. "А не да стоят вкъщи, затворени между 4 стени, и да
разчитат на подаянията на държавата под формата на социални помощи", добави той. "Ние сме позитивна
фондация, няма да дюдюкаме под ничии прозорци и да искаме оставки, няма да политизираме под никаква
форма и по никакъв начин този проблем. Ние сме създадени да помагаме само и единствено на хората, които
имат необходимост", каза категорично Иван Анчев. Той посочи, че са в процес на разработка на апликация за
достъпните места в България. Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 


