
СЪДЪРЖАНИЕ

Медиен мониторинг 6 - 13 януари 2023 г.

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ
КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ
ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО
КАМПАНИИ
ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
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Сдружение "Образователна общност - Варна" ще проведе курс за начинаещи учители, съобщиха от организацията
за БТА. Той ще бъде в две направления - за управление на класната стая и учебния процес, както и за управление
на конфликтите и стреса.
Сесиите ще бъдат с продължителност от 36 часа и ще се състоят във Варна. С начинаещите педагози ще работят
опитни обучители и образователни консултанти, които ще проведат дискусии по реални казуси и ще споделят
личен опит, поясняват от сдружението. Ще бъдат организирани и срещи за обмен на добри практики с опитни
учители от региона.
Курсът е отворен за студенти, завършващи скоро педагогическото си образование или начинаещи преподаватели.
Процедурата по кандидатстване е до 30 януари чрез попълване на формуляр. Ще могат да се включат 30 души,
поясни за БТА Никол Младенова от организацията.
Целта на курса е да се помогне на участниците да развият умения и да придобият самоувереност в класната стая,
казаха още от сдружението. Екипът е стигнал до идеята за създаване на такава форма за подкрепа след
наблюдения и проучвания, показали, че начинаещи преподаватели изпитват неувереност в подготовката си и
уменията за управление на учебния процес. Друг проблем в образователната система, установен от
организацията, е липсата на менторство и подкрепяща среда за обмяна на добри практики между опитни и млади
учители. 
В сдружение "Образователна общност - Варна" членуват родители, педагози, психолози, терапевти и други
специалисти, работещи с деца. Те реализират дейности и проекти, свързани с образованието в града.
Инициативата "Мастър клас за начинаещи учители: "Готови за училище" на Сдружение "Образователна общност -
Варна" е в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и Български дарителски форум и е
подкрепена от Програмата "Ти и Лидл за по-добър живот". 

Фондация BCause има удоволствието да Ви покани на третото издание на Форум "Ускори успеха!" на 20 януари
2023 г. (петък) от 13:30 до 17:30 ч. Събитието е предназначено за НПО, които имат интерес и желание да
подобрят уменията си за набиране на средства. Форум "Ускори успеха!" е заключително събитие на третия
Акселератор по набиране на средства на фондация BCause. Избраните 10 организации проведоха свои
дарителски кампании след интензивно обучение и индивидуална менторска подкрепа в периода ноември–
декември 2022 г., като кулминацията беше в деня #ЩедриятВторник на 29 ноември 2022. Пет от участвалите
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организации ще споделят как са се справили с кампаниите - чрез активност в социални медии, контакти с фирми,
инфлуенсъри, организиране на събития. Това са фондация "Искам бебе", Сдужение "Млади, активни, креативни" –
Карлово, фондация "Будителките", Сдружение "Асоциация на завършилите Технологично училище "Електронни
системи" към ТУ – София и сдружение "Алтернатива 55" - Стара Загора. Менторите комуникатори Нелиан
Николова от Chaos Group и Кирил Гаров, фрийлансър, ще споделят обратна връзка и съвети за успешно
провеждане на кампаниите. Вдъхновяващите гости, които ще разкажат за своите успешни кампании по набиране
на средства са Георги Василев от сдружение "Българска задруга" и Валентина Иванова от Академия "Никола
Тесла", Калин Василев от "Търново Рънс" и Манол Пейков – издател, граждански активист и организатор на
кампании в подкрепа на Украйна.

Събитието ще се проведе в Американския център на пл. "Славейков" № 4А, като то ще бъде излъчвано и онлайн
във фейсбук страницата на Фондация BCause. Желаещите да участват присъствено или онлайн трябва да се
регистрират тук.

Форум "Ускори успеха!" е част от поредица дейности в рамките на проект "Информиране, ангажиране, успех".

Проектът "Информиране, ангажиране, успех!" се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "Информиране, ангажиране,
успех!" е подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските
организации.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от фондация BCause и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този
документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България."
www.activecitizensfund.bg

До 9 февруари тече записването за новата учебна година в първото любителско училище за пчелари – "Пчеларски
университет", което реализира второто си издание у нас с подкрепата на "зеления" ритейлър Kaufland България.
Целта на проекта е да насърчи пчеларството у нас и да обучи ново поколение модерни пчелари. Инициативата се
реализира от "Истински мед".

Новото издание на "Пчеларски университет" предлага три курса на обучение - от изцяло онлайн курс до лекции в
реално време и практически обучения от професионални пчелари на терен. Броят на студентите, които ще бъдат
приети във всеки от тях, е неограничен, а записването става през сайта на университета. Кандидатите могат да
получат стипендии за обучението си, като част от тях са осигурени от Kaufland. Пълна информация за учебната
програма, таксата за участие и сроковете за записване могат да бъдат намерени на сайта на университета:
https://istinskimed.bg/bee-university.

Гъвкавият формат на обучение - възможностите за онлайн срещи, беседи "на живо" и практически обучения,
позволява да се усвоят тънкостите, свързани с отглеждането на тези изключително интересни и полезни
насекоми. Обучението включва всички задължителни теми от пчеларската литература, но добавя и теми за
приложението на новите технологии в отглеждането на пчели. Лекторите в университета са опитни пчелари,
преподаватели и учени от България и чужбина. Така училището дава шанс на любителите пчелари да станат
професионалисти, каквито в България в момента не достигат.

Kaufland България припознава каузата за популяризиране на пчеларството като част от своя ангажимент за
опазване на биоразнообразието и пчелите. Компанията има целенасочена политика за редуциране и избягване
на пестициди при отглеждането на цветя и растения и работи със своите доставчици да използват предимно
биологични препарати. Веригата включва в своя асортимент семена и растения, благоприятни за пчелите.

Вижте всички от Actualno.com
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Как в един учебен час да събереш цял учебен раздел, може ли да се учи без учебник и защо радостта от ученето е
свързана с резултата

Учебната 2022/2023 година започна различно в първи клас в училище "Св. Паисий Хилендарски" в с. Абланица.
Вече цял срок децата в класа на г-жа Атидже Имам играят, слушат и създават приказки, творят, пеят и… неусетно
се научават да четат и пишат. В класната им стая няма да видите тетрадки с безкрайни редове от чертички и
ченгелчета,дори е по-вероятно да чуете класическа музика отколкото преподавателски речетатив. А ако влезете,
ще бъдете въвлечени в някоя детска игра, от която ще научите нещо ново за птиците, цифрите или човешкия труд
през различните сезони.

На стените в стаята са закачени чудни табла с различни животни, предмети и природни явления. Възможно е да
ви се наложи да пеете песен за тревистите растения или да трябва да създадете списание за обичаите и
празниците през пролетта. Едно е сигурно: ще излезете от часа усмихнати, заредени и уверени в способностите си.

През 2022 година с подкрепата на Фондация BCause, НЧ "Бъдеще сега 2006" продължи работата си по развитие
на цялостна програма за 1-ви клас, създадена според сугестопедичната методика на проф. д-р Георги Лозанов.
Програмата включва основните направления в начален етап - български език и литература, математика и
родинознание, като интегрира в тях изкуствата, музиката, играта и спонтанната радост от ученето. След серия
обучения, които екипът на "Бъдеще сега" проведе с учителския колектив в Абланица, се стигна до създаването на
иновативна паралелка, в която сугестопедичната методика да намери своето приложение.

Освен в Абланица, програмата по ограмотяване се прилага и в училище "Св. Св. Кирил и Методий", с. Странджево в
класа на г-жа Надежда Инджова, вече във втори клас, където за много от децата майчиният език не е български.
Преди няколко години, когато за пръв път инструкторите на Бъдеще сега попадат в това малко селце в Родопите,
трудно се разбират с децата, тъй като буквално говорят на различни езици. Това се оказва и вдъхновението да се
създаде сугестопедична ограмотяваща програма за деца-билингви.

Екипът на "Бъдеще сега" с експертната подкрепа на сугестопедагозите Теодор Василев и Весела Дамаскова (ЧОУ
"Малкия принц") създават първа книжка за ограмотяване "Чета с любов", както и 40-те дидактични табла,
характерни за методиката. По-късно с подкрепата на Мария Паева от ЧОУ "Слънчев лъч" в гр. Пловдив се
създават и помагалото за писане, както и карти за ограмотяване. Обучените учители получават всички уроци,
описани в Книгата за учителя и допълнително насоки и материали за приложение на програмата. През 2022 г.
процесът е наблюдаван и от Ванина Бодурова от Фондация "Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина
Гатева", която е наследник на сугестопедичната научна работа на д-р Лозанов.

В Странджево липсва само един смел учител, който да загърби добре познатото (но неработещо) старо и да
прегърне новите идеи. Надежда Инджова с готовност поема нещата в свои ръце и убеждава родители и
ръководство, че приложението на сугестопедичната програма по ограмотяване ще доведе до реално
ограмотяване на децата. Няколко месеца по-късно се провежда и първият истински "Празник на буквите" в с.
Странджево. Децата четат, гордо разказват за буквите и радостно заявяват, че са вече грамотни. Учениците й вече
смело надграждат и боравят с езика в 3 клас.

През 2022 година 30 колеги от 7 училища от северна България заявяват желание за участие в обученията "Уча с
любов", част от Академия за учители "Забавно лято 2022". В Разград, с. Пристое, гр. Дулово, гр. Кубрат, с. Севар, с.
Беловец и с. Юпер, вече можете да намерите учители, които да ви разкажат какво е сугестопедия, защо любовта и
свободата са водещи в класната стая, как се учи през игра и как в един единствен час да съберете учебния
материал за цял раздел.

"Как така без учебник в час?!" - възкликва по време на обучението една от учителките. Действително е трудно за
дългогодишен преподавател да си представи учебен процес, в който учебниците не са център на вниманието.
Всъщност, това би било трудно и за всеки, който някога е посещавал традиционно училище. След няколко
обучителни срещи, въпросът се променя: "А може ли след двете игри, децата сами да си измислят третата?".

Програмата "Уча с любов" дава възможност на учителите да се върнат към ролята си на творци на учебния процес.
Много от тях споделят в края на обучението, че са осъзнали, че пътят на човеколюбието, свободата и вярата в
учениците е верният път, защото прави ученето топло, уютно и радостно. А някои от тях с блясък в очите си
спомнят, че всъщност затова са станали учители - от любов към децата и вяра, че образованието прави света по-
добър.

"Очите на всички ни светят, защото знаем със сърцето си, че това ново преподаване е правилният начин. Аз искам
да тръгна по този нов път.", заявява една от опитните учителки в края на обучението. И това е достатъчно за екипа
на "Бъдеще сега" и Фондация BCause да продължат да полагат усилия.
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През 2023-та година България все още е сред държавите в ЕС с голямо биоразнообразие и запазени ценни
местообитания. Това е успех, постигнат въпреки множеството опити през годините за унищожаване на природни
територии за сметка на частни интереси, съобщават от Българска фондация "Биоразнообразие".

Заплахите за природата обаче не спират, а към тях се добавят ефектите от усещащите се вече климатични
промени. Затова нуждата от добре подготвени експерти, които да развиват науката в посока смекчаване на
промените и съхраняване на природните богатства, както и такива, които да комуникират тези мерки с гражданите
е огромна.В тази връзка фондацията обяви 2023-та за "Година на биоразнообразие и климат" и реши да възроди
една традиция от времето преди пандемията - за редовни срещи между природозащитни организации, учени и
млади хора с интерес към биологията и екологията.

Курсът "Опазване на биоразнообразието" се провеждаше в Биологическия факултет към СУ "Св. Климент
Охридски" всяка сряда в продължение на повече от 10 години. Благодарение на лекциите студентите (както и
граждани, и журналисти), с изявен интерес към екологията, получиха възможност да се срещнат с международни
експерти в различни сфери на природозащитата, както и с български светила в опазването и изследването на
ценни видове и защитени територии.

Затова фондацията ще продължи практиката за среща със студенти и общественост. Първата лекция - дискусия за
2023-та година ще се проведе на 12 януари (четвъртък) от 18:30 часа в зала 163 в Биологическия факултет. Тя е
посветена на зелените политики и начините за смекчаване на измененията на климата в градовете. Лектор ще
бъде Венцеслава Кожухарова, координатор "Енергия и климат" в сдружение "За Земята" и млад посланик на
климата към Българска фондация Биоразнообразие и проект Climate Game On.

Две поредни години Фондация BCause подкрепя арт терапията в домовете за пълнолетни лица с деменция в
Разград и Казанлък. Заниманията се осъществяват от Фондация "Състрадание Алцхаймер България", а
финансирането е Фонд "Нашите родители".

При хората с деменция арт заниманията имат положителен ефект върху концентрацията, степента на физическа
активност, спокойствието, социализацията, както и върху поведенческите разстройства. Затова през 2022 година
специалистите от Фондация "Състрадание Алцхаймер България" продължиха да провеждат виртуални културни
разходки с резидентите на домовете в Разград и Казанлък. Между юли и декември бяха проведени 24 онлайн
сесии и две изложби. 12 от сесиите бяха посветени на културен туризъм в България и по света, а другите 12 бяха
продължение на вече започналата традиция с арт сесии, които представят произведения на изкуство.

Разказите и представянето на обекти от изкуството и историческото наследство са придружени с музика, снимки,
картини в близък и далечен план. Съчетавани са с интерактивната работа с резидентите на домовете.

Темите на арт сесиите бяха: Портрети на крале и царе, Портрети на кралици, Исторически картини, Полски и
селски пейзажи, Натюрморти с цветя, Натюрморти с плодове и друга храна.

Сесиите, посветени на културния туризъм, бяха нови за резидентите в Разград и Казанлък, но бяха възприети с
позитивни чувства и желание за танци на фона на традиционна фолклорна музика от различни региони на
страната. Темите на срещите бяха: Разходка в Рилския манастир и Бабинската махала, Столици и градове на
българските царе, Созопол – градът на спасението, Поморие, Несебър и Беглик Таш, Странджа – пазителка на
възрожденския дух и култура, Посещение на Свещения Йерусалим.

Методологията, която използват арт терапевтите, е основана на потребностите на резидентите, съобразена е с
когнитивното им ниво и с това каква подкрепа имат от страна на трудовите терапевти и психолози.

В края на проекта, през месец декември, бяха осъществени и две изложби с изработени материали от
резидентите в двата дома. Домът в Разград подреди изложбати си с представените произведения на изкуството и
културно-исторически места. Изложбата изостана през целия месец декември и така напомняше на резедентите
за провежданите интерактивните сесии.
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Всички 24 онлайн сесии бяха приети много добре от хората с деменция. Сесиите, придружени с фолклорна
музика, предизвикаха по-висок интерес и дори извиха хоро в дома в Казанлък. Изразено бе желание този вид
занимания да продължат и през следващата година.

Трудовите терапевти и психолози изразиха най-високо ниво на одобрение към програмата. В анкетите за обратна
връзка те говорят за засилване на интереса у резидентите. Планирането на разнообразни външни за дома
занимания създава положителни очаквания и предотвратява лошото настроение, както и изпадане в депресивни
състояния. Така арт програмата повлиява добре и на персонала на социалната услуга.

На 21 септември – световния ден за борба с болестта на Алцхаймер – потребителите на дома в Разград изнесоха
концерт и спечелиха награда. Това е резултат и от предходния проект, финансиран от Фонд "Нашите родители" нa
Фондация BCause, по който се провеждаха музикотерапевтични сесии с арфа. Музикотерапевтът разпяваше
участниците и благодарение на занятията, които продължиха и през 2022 г., те спечелиха награда.

Фондация "Състрадание Алцхаймер България" изработи клип с послания и снимки от този концерт и от наградата
и го предостави на партньорска организация от Брюж, Белгия. Клипът беше прожектиран през октомври 2022 г.
пред множество хора в Брюж по повод на 25-годишнината на организацията им.

Проектът на Фондация "Състрадание Алцхаймер България" през 2022 г. бе финансиран с 3480 лв. Той е един от
седемте малки проекта, насочени към подобряване на здравето и качеството на живот на възрастните хора в
различни населени места в България, които Фондация BCause подкрепи чрез Фонд "Нашите родители". Всички
средства в този фонд са дарени от компании или частни дарители, включително чрез месечно дарителство по
ведoмост. Макар и малки, тези проекти имат голямо значение за живота на хората и организациите. Вие също
може да ги подкрепите с дарение.

Д-р Явор Малинов ще проведе консултации в Първия национален кабинет по репродуктивно здраве, който се
намира във Враца. Това съобщи координаторът на фондация "Искам бебе" за Северозападна България Здравка
Гергова:
"Първите консултации тази година ще бъдат на 14 януари, тоест утре, от 11 часа, в ДКЦ, база 2, ул. "Никола Й.
Вапцаров" №4 във Враца. Първият специалист, който се отзова на нашата покана за безплатни консултации беше
доктор Явор Малинов. Отново ще преглежда, отново ще приема двойки и не само двойки, а и хора, които имат
проблеми със зачеването, така че могат да се записват на посочения телефон, който сме публикували на
страницата на Първия национален кабинет по репродуктивно здраве- Враца и на "Искам бебе-Северозападна
България". Ако не могат да се запишат, може да отидат в 11 часа и да го изчакат, за да проведат консултация."
Консултациите са безплатни. От тях могат да се възползват двойки от цяла Северозападна България, уточни
Здравка Гергова. 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

В края на 2022 Национална мрежа за децата се обръща назад и прави кратка равносметка на
предизвикателствата и успехите през годината.
Какво виждаме? Купища свършена работа: ежедневни усилия 24/7, множество срещи с политици и институции,
десетки становища и позиции, консултации и разговори, стотици участия в медиите, хиляди подкрепени деца и
семейства, тонове дарения, много спечелени битки и успешни кампании.
Изпращаме годината с удовлетворение, но не забравяме, че остават много нерешени проблеми. Затова се
подготвяме за 2023 с енергия, оптимизъм и твърда решимост да доведем до успешен край важните битки за
децата ни.
Ето някои акценти от работата ни през 2022 година:

Подкрепяме децата и семействата на Украйна от първите дни на войната: шест месеца всички
индивидуални дарения за Мрежата бяха дарявани на две украински организации. Подпомогнахме над 1200
деца и семейства бежанци от Украйна с консултации, материали и храни.
Изпратихме на управляващите и отговорните институции над 50 становища и позиции по актуални за
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обществото теми, свързани с децата.
С единадесетото издание на нашия доклад "Бележник" поставихме оценка 3,18 на държавата за грижата й
за децата. В неговото създаване участваха над 200 експерти, деца и семейства.
Достойни личности и организации бяха широко популяризирани, благодарение на нашите награди за
принос към живота на децата "Златна ябълка".
През следващите 7 години стотици хиляди деца в риск ще получат ранна грижа, образование, здравословно
хранене и безопасно жилище, благодарение на Европейската гаранция за детето, разработена за
България с участието на Национална мрежа за децата.
Помогнахме на семействата от наводнените села в Карловско с храни и хигиенни материали.
Над 20 хиляди литра почистващи препарати и повече от 6 тона прах за пране бяха раздадени на стотици
семейства от цялата страна, благодарение на нашето партньорство с Фикосота.
В резултат на дългогодишна кампания на Мрежа за децата и други организации, държавата осигури
адекватно проследяване на неосигурените бременни жени.
36 народни представители от 48-ото Народно събрание се ангажираха, че ще бъдат защитници на децата и
се включиха в нашата Парламентарна група за децата.
Продължаваме битката с държавата да бъдат запазени детската телефонна линия 116 111 и Центъра за
безопасен интернет, за могат децата да получават подкрепа в тежки за тях ситуации.
От 5 години настояваме да бъде направен анализ за изграждането на Национална детска болница. Най-
сетне има политическо решение за това. Успяхме!
Хора умират от глад в България, защото нямат средства за скъпи медицински храни. Работим активно
управляващите да осигурят достъп през НЗОК за всички нуждаещи се.
И през 2022 работихме с деца и младежи, като ангажирахме над 200 от тях в нашите събития Voice It,
детски лагери и други дейности на Мрежата.
Нашата Мрежа за правна помощ привлече 19 адвокати и юристи, които работят за по-добро
законодателство за децата и семействата.
Изправихме се срещу рекламите на хазарт, като обединихме обществото с петиция и накарахме хазартния
бизнес и държавата да мислят и да работят за регулация на това вредно за децата ни съдържание.
Нашият сертификат "Компания, приятел на детето" се превърна в разпознаваем символ на корпоративната
социална отговорност и A1, Lidl, УникредитБулбанк и Кауфланд получиха авторитетното признание.
Сериозно бяха увеличени данъчните облекчения за родители на деца до 18 г., за което се застъпваме от
години.
Над 2 000 деца и младежи получиха мечтаната книга за Коледа от щедри магьосници от цяла България
чрез нашата кампания "Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!"
През 2022 стотици хора се присъединиха към нашата кауза, като станаха дарители. Благодарим за
подкрепата! Нека продължим заедно борбата за по-добра държава за децата ни – станете месечни
дарители тук nmd.bg/dari

Благодарим на всички, които ни подкрепиха през годината, продължаваме заедно! 

Видеото, публикувано в канала на 7/8 TV в youtube и посветено на Лена Бориславова, бивш началник на
политическия кабинет на правителството Петков, трябва да бъде наречено с истинското си име - това е сексизъм и
женомразство. 
Несъмнено видеото има за цел да се подиграе с жена само заради факта, че тя е решила да се занимава с
политика. Според последните стандарти в международната политика за равнопоставеност на половете,
настоящето видео може да бъде класифицирано като насилие над жена, занимаваща се с политика. 
Жените са подложени на насилие не само заради политическите си възгледи, но и за да се попречи на настоящи
жени политици да участват в процесите на вземане на решения, както и на повече жени да се включат в
политиката. В допълнение към индивидуалното страдание и нарушаването на правата на жените, това насилие
отслабва демокрацията, политическия плурализъм и прави обществените институции по-малко приобщаващи.
Насилието срещу жени в политиката е нарастващ проблем за жените в България и това е резултат от
увеличаващата се политическа поляризация, нетолерантност, консервативни тенденции и дълбоко вкорененото
вярване, че политиката е само за мъже. Жените в българския парламент са едва 58 или 24% от общия му състав,
а ситуацията на местно ниво е още по-тревожна, като само 40 от общо 265 общини в България се ръководят от
жени или едва 15%. 
Като нарушение на правата на човека и пречка за политическото участие на жените, насилието срещу жени в
политиката представлява сериозно предизвикателство за демокрацията, мира и сигурността. Когато жените
заемат полагащото им се място в политиката, тяхното присъствие, гласове и легитимност често се оспорват
жестоко като средство за запазване на мъжките привилегии и властови позиции. Това е вредно не само за жените
в политиката, но и за близките им и тези, които обмислят да се занимават с политика вбъдеще.Притеснени сме от
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ефекта, който това видео ще има върху жени, които обмислят политическа кариера.

Ние от Фондация "Екатерина Каравелова" и подкрепилите тази позиция остро осъждаме видеото създадено от
7/8 като атака срещу правата на жените и равнопоставеното участие в политиката.
Призоваваме политическите партии и Националния съвет за равнопоставеност на жените и мъжете към
Министерски съвет да излязат с официални позиции и осъдят остро този случай. 
ПОДПИШЕТЕ ПОЗИЦИЯТА 

КОНКОРДИЯ България ще води децата в ПАРК ЗА МЕЧКИ Белица, Център "Драгоманско блато" и Спасителен
център за диви животни, гр. Стара Загора.
Дарителската кампания "Деца в нужда стават приятели на животни в риск" се проведе онлайн на platformata.bg в
периода ноември – декември 2022 г. като част от международната инициатива #ЩедриятВторник. Направените
дарения от индивидуални и корпоративни дарители надхвърлиха заложената в кампанията цел от 6000 лв.
Общата стойност на събраните средства е 7055 лв., от които 5500 лв. от Bosch Bulgaria, 830 лв. от Hyperscience, а
останалите от индивидуални дарители.
Мотото на проекта, който ще изпълним с набраните средства е "Детето – най-добрият приятел на животните". С
него искаме да покажем на деца със специални нужди, че могат да се срещат и сприятеляват не само с други
деца, но и със животни. Така, както кучето е най-добрият приятел на човека, човекът също може да бъде най-
добрият приятел на животните. А да си приятел на някого означава да го подкрепяш и да се грижиш за него винаги,
когато той има нужда, а ти имаш възможност да го направиш. 
Така, както правим в КОНКОРДИЯ. Вярваме, че който спаси един живот, спасява целия свят! Децата, с които се
срещаме в ежедневната си работа имат нужда от подкрепа и грижа за определен период от време, който
продължава толкова дълго, колкото е необходимо. Ръководейки се от специално създадената Политика за
защита на децата, при нас те получават храна, подслон, защитена среда и уважение, първа медицинска помощ,
помощ в образованието, възможност да разгърнат талантите си и да се развиват.
С осъществяването на този проект ще направим възможно деца в нужда да посетят три центъра в България, в
които хора спасяват диви животни и полагат грижи за тях. Да покажем на децата, че и животните имат права, и че
хората ги уважават. Да разберат защо е нужно да се грижат за животните и да се научат как могат да го правят.
Започваме да се подготвяме заедно с децата за предстоящите вълнуващи пътешествия и срещи с дивата природа.
#ЗнаемПраватаНаЖивотните #ЖивотнитеСаМиПриятели
Фотокредит: Елена Цингарска
6 януари 2023 г. 

Фондация "Децата на България" направи поредно дарение за МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД-Монтана.
Благотворителната организация от Америка достави за отделението по неонатология модерен респиратор. Преди
месец фондацията дари мобилен рентгенов апарат, два монитора за следене на жизнени показатели, две нови
инфузионни помпи и една аспирираща помпа за детското отделение.

Респираторът е немски, марка "Дрегер", последен модел, който излезе на пазара през 2022 година. Той е
снабден с тъчскрийн екран, с множество функции за обдишване и реанимация на силно недоносени новородени с
екстремно ниско тегло, с влошени жизнени функции, без спонтанно дишане. Към момента има само пет такива
апарати в България, което вдига още по-високо нивото на нашето отделение сред водещите клиники за
новородени в страната.

Изпълнителният директор д-р Тони Тодоров и завеждащият отделението д-р Антоанета Блажева изказват
сърдечна благодарност на фондацията за поредното дарение. "Децата на България" развива благотворителна
дейност у нас от 2015 година.

Заглавие: 7055 лв. набра кампанията "Деца в нужда стават приятели на животни в риск"

Дата: 06.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: "Децата на България" дари респиратор на неонатологията в Монтана

Дата: 09.01.2023 11:00
Медия: Конкурент

Заглавие: Благотворителни акции на "Каритас" в Русе продължават да търсят хората с добри сърца

Дата: 09.01.2023 15:21

https://www.ngobg.info/bg/news/127625-7055-%D0%BB%D0%B2-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8.html
https://www.konkurent.bg/news/16732548009646/-detsata-na-balgariya-dari-respirator-na-neonatologiyata-v-montana
https://rousse.info/%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-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81/


Добрите каузи привличат дарители най-често по празниците, но и делниците имат нужда от хората с добри сърца.
Както е казал Мечо Пух – колкото повече, толкова повече.

Общо 1205 лева дариха добри хора по време на две благотворителни акции, организирани от различни центрове
на Русенската католическа организация "Каритас" през празничните декемврийски дни. Търсят се още 4295 лева,
за да се реализират инициативите.

Едната инициатива е за обновяване на зала за рехабилитация в Центровете за бездомни лица. Повече от 70 души,
останали по различни причини досега без покрив над главата, намират подслон, храна и помощ за социализация с
грижите на "Каритас" в момента. Събраните средства са 705 лв, а се търсят общо 2500. Спортни уреди – топки и
гири, а ако е възможно дори бягаща пътека могат да бъдат закупени, за да ги използват потребителите на
центровете.

Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" в Русе успя да събере 500 лева от търсените три хиляди, за да
създаде етнографски кът за традиции и обичаи, по време на благотворителния базар в празничните декемврийски
дни. 37 деца, посещаващи Център "Милосърдие", ще могат да видят и пипнат грънчарско колело и тъкачен стан,
ако инициативата се реализира.

Хората, които искат да помогнат, могат да даряват средства по банковата сметка на Каритас Русе, като посочат
инициативата, която подкрепят.

Можете да направите вашите дарения на следната банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG45FINV91501017334928

Дневен център "Милосърдие" продължава и друга кампания – събира средства за психомоторен кът за децата
посетители. Специално пространство в Центъра ще бъде оборудвано с подходящи меки модули и настилка за
психомоторни занимания. Средствата се събират чрез Платформата.бг на Фондация BCause до края на януари.

Каузата на Центъра може да бъде подкрепена на този линк: https://platformata.bg/bg/kauzi/1845:4493-2022-11-12-
07-21-39/details/campaign.html

Международният младежки център (ММЦ) в Перник започва своя доброволческа мисия в подкрепа на незрящи и
частично незрящи хора. Инициативата е съвместна с териториалната организация на Съюза на слепите в
областния град. Това съобщи за БТА директорът на ММЦ Радост Раданова.

В момента тече етап на кандидатстване от страна на младежи, изявили желание да участват в начинанието. Едно
от условията е те да са на възраст от 18 до 29 години и да отделят част от времето си за доброволческа дейност.

Младите хора ще помагат на незрящите чрез разходки до парка, в пространството около техния дом или с
посещение до близкия магазин. Освен това, те ще разговарят и общуват с тях. Друга идея е доброволците да се
ангажират с изхвърлянето на битовите отпадъци на незрящите хора в определен ден и час или с дейност, която не
е свързана с пряк контакт вътре в дома.

От ММЦ очакват териториалната организация на Съюза на слепите в Перник да им предостави информация за
техни членове желаещи да бъдат включени в инициативата.

На бъдещите доброволци ще бъде направен подбор и последващо обучение с ясни и конкретни указания.
Очакванията са инициативата да стартира в края на месеца или най-късно в началото на следващия, заявиха от
ММЦ.

Медия: Русе инфо

Заглавие: Младежи ще помагат на незрящи хора в Перник

Дата: 10.01.2023 14:10
Медия: Всичко за Първомай

Заглавие: Фондация дари 130 датчици за измерване на количеството въглероден диоксид в три училища и

https://www.parvomai.net/news/556859/mladezhi-shte-pomagat-na-nezryashti-hora-v-pernik
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/387682-fondatsiya-dari-130-datchitsi-za-izmervane-na-kolichestvoto-vagleroden-dioksid-v


Сто и трийсет датчици измерват количеството въглероден диоксид в 130 класни стаи и помещения в три училища и
детска градина в Русе. Те са дарени и монтирани от фондация "Русе - градът на първите неща". Това съобщи на
пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Русе председателят на неправителствената организация
Диян Илиев.

Инициативата е част от социално-информационната кампания "Знаеш ли какво дишаш?", чието начало бе
поставено в крайдунавския град. Тя е свързана с качеството на въздуха в учебните заведения.
Статистиката сочи, че едно от всеки три европейски деца страда от астма или алергии, като броят на
респираторните заболявания се увеличава с всяка изминала година. Необходими са мерки за подобряване
качеството на въздуха още от детската градина или училищната среда.

"Целта на кампанията е да обхване повече училища и детски градини, за да монтираме датчиците и в техните
помещения. Така ще проследим какво дишат децата, тъй като в училището или в детската градина те прекарват по-
голямата част от денонощието", каза Илиев.

Монтираните датчици позволяват контрол на нивата на въглероден диоксид, температура и влажност в
помещенията. Със звуков сигнал те известяват, когато тези норми биват превишени. А решението е лесно - да се
проветри помещението.

Христо Атанасов - член на Управителния съвет на фондация "Русе - градът на първите неща", обясни, че
нормалното ниво на въглероден диоксид в едно помещение е до 800 PPM.

"PPM е мерната единица. До 1000-1200 PPM въздухът е сравнително добър. Оттам нагоре вече не е здравословно
дълго време да стоим в това помещение. Оказва се, че масово вкъщи, в офиса и в училищата сме изложени на по-
високи стойности от нормалните", обясни Атанасов.

Излагането на високи нива на въглероден диоксид затруднява мисленето, появява се сънливост и невъзможност
за концентриране.

Детска градина "Дъга", която е част от Лечебни заведения "Медика" в Русе, се посещава от 90 деца, а датчици са
монтирани във всички помещения.

"Качеството на въздуха, който дишат децата, е от изключително значение за тяхното правилно израстване. Много е
важно в каква среда учат и се възпитават децата. Здравословната среда съответно води до по-добра
концентрация", каза Алис Муртезова - административен директор на "Медика".

Тя обясни, че монтирането на датчиците е променило и самоконтрола на служителите в детската градина.

"Те не искат да допуснат устройството да алармира, че децата са в среда, в която качеството на въздуха не е добро.
Така правят всичко възможно да проветряват помещенията, когато децата не са в тях, но без това да понижи
температурата в сградата", обясни Муртезова.

Освен Русе кампанията "Знаеш ли какво дишаш?" ще обхване още осем големи града в страната - София, Пловдив,
Варна, Бургас, Стара Загора, Плевен, Велико Търново и Видин.

/ВД/

Чисто нова зала за ерготерапия ще бъде открита на 12 януари в Специално училище за ученици с нарушено
зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" – Варна, съобщават от там за Moreto.net
Залата е реализирана със средства от дарителска платформа Подкрепи.бг и Специално училище за ученици с
нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" – Варна. Общата стойност на залата за ерготерапия е 37 824 лева,
от тях са дадени за строително-монтажни работи - 18 004.00 лева от дарителската платформа и 19 820 лева от
училището.
В залата за ерготерапия с площ 44 кв. м., на стойност - 37 824 лева, са монтирани: сетивни панели, висящи

детска градина в Русе

Дата: 10.01.2023 14:11
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Във Варна откриват чисто нова зала за ерготерапия

Дата: 10.01.2023 13:53
Медия: Moreto.net

https://www.moreto.net/novini.php?n=471115&c=13


люлки, комбинирана стена за катерене, ролкова пързалка, гигантски валяци и други съоръжения, съобразени с
възрастта, уврежданията и двигателните умения на учениците. 
Ерготерапията е наука, която е насочена към включване на деца и възрастни в дейности, които са значими и
важни за тях. Ерготерапевта предоставя подкрепа в посока на усвояване на нужните умения и знания, за участие в
тези дейности и не на последно място създаване на условия за самостоятелност и независимост при
изпълнението им.
Ерготерапията винаги е индивидуална терапия, взимаща под внимание индивидуалните състояния и увреждания
на децата. Тя е съобразена с нуждите и стремежите на детето училищна среда. Ерготерапията може да помогне в
развитието на възможностите и за справяне с дейностите в ежедневието, да помогне на учениците да открият
очарованието от напредъка в живота.
През ранните години се поставят основите за самостоятелното справяне с ежедневните задачи и това е периодът,
в който децата учат и развиват различни умения основно през игра. Тези умения са взаимосвързани и забавянето
при придобиване на някои от тях често има вторичен ефект за много други, включително за успешното включване в
училище. Ерготерапията може да помогне да бъдат избегнати или преодолени тези затруднения в развитието.
Тези дейности са свързани с три основни сфери – игра, учене и самообслужване при децата. Ерготерапевтичната
практика, живо се интересува от взаимодействието между личността, средата и дейността и това кара
ерготерапевта да направи оценка на всеки един елемент и тяхното взаимоотношение, за да се направи план за
действие в посока подкрепа и терапия, като крайната цел е детето, да бъде максимално самостоятелно и
независимо по време на участие в дейностите от ежедневието. 
Ерготерапията може да помогне на децата, които имат затруднения с координацията, фокусирането и
организирането на дадена дейност. Тя също може да помогне на децата, които се затрудняват да контролират
собствените си действия и поведение и/или трудно интегрират различните стимули идващи от средата. Решаващо
значение има при определени затруднения свързани с ученето и вниманието, с които децата се борят в училище и
в ежедневието си. Работи се за финна и груба моторика като: използване на четка за зъби, обличане, скачане,
катерене, писане на дъска и подреждане на раницата. 
Подкрепи.бг е прозрачна онлайн дарителска платформа, която е изградена от доброволци, които са специалисти
в различни области (ИТ, дизайн, маркетинг, право, финанси, социални дейности и др.). Идеята за платформата се
заражда в края на 2020 г. след отчетена нужда от дарителска платформа, на която хората да имат доверие. След
задълбочено проучване на особеностите, нуждите и предизвикателствата в областта на онлайн дарителството и
дарителството в България като цяло, в средата на 2021 г. започва 
усилена работа по техническото изграждане на платформата. След близо година и половина упорита работа на
армия от доброволци от цяла България и няколко организации-партньори като Суперхостинг и СофтУни, през
Август 2022 г. платформата стартира официално с две пилотни кампании за дарения. Една от тези две кампании и
първата успешно събрала средства е кампанията за изграждане на стая за ерготерапия в помощ на децата с
нарушено зрение от Специално училище за ученици с нарушено зрение Проф. д-р Иван Шишманов" в гр. Варна.
Към днешна дата на платформата може да се намерят 5 активни и 3 успешно приключили кампании.
Платформата все още е в процес на развитие и всички кампании, които са на нея са предварително проучени, а
тяхното изпълнение анализирано от екипа, за да се намери най-оптималната формула за прозрачност, която е в
основата на Подкрепи.бг. 

Подкрепа на непридружени малолетни и непълнолетни чуждестранни граждани, които търсят международна
закрила в България, оказва хуманитарната организация "Каритас София" по проекта "Подкрепа за бъдеще".
Основната задача е да се гарантира правото на детство, достоен и сигурен живот. Проектът е финансиран от
Норвежкия финансов механизъм в рамките на програма "Вътрешни работи". Партньор на "Каритас София" в
изпълнението му е Сдружение "Съвет на жените бежанки в България".
През 2022 г. достигнахме до много от децата, които изминават пътя на миграция сами, без родителите си. С тях
работят екипи от сътрудници социални дейности във всички регистрационно-приемателни центрове в България – в
София и Харманли, доброволци и ментори, каза за БТА Десислава Петкова, координатор в "Каритас София".
Заниманията с децата имат образователен характер, включени са и игрови дейности, както и изучаване на
български език, добави тя.
До момента сме работили с над 500 непридружени малолетни и непълнолетни деца, основно от Сирия, Ирак и
Афганистан и продължаваме дейностите си и през 2023 година. Разработихме и прилагаме бонус програма,
подкрепяща създаването на полезни навици и развиваща доверие и отговорност у децата, обясни Петкова.
По проекта се създават възможности и за стажове и подготовка за реализация на пазара на труда. Не само
непридружените деца, но и всички, търсещи закрила, имат достъп до услугите и дейностите по проекта, увери още
тя.
По проекта се предвижда изготвяне на индивидуални планове и управление на случаи на непридружени деца,
осигуряването на превод и консултации, работа по индивидуални случаи и други. Фокус е и предоставянето на
възможности за образование, включително спорт. Предвиждат се и културни дейности за приобщаване.
През годините "Каритас София" съдейства за събирането на членове на семейства от чужбина, пристигнали у нас.
От организацията разказват за 9-годишния Юсеф от Сирия, който пристига от Турция с леля си. В южната ни
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съседка обаче остават майка му и двете му по-малки сестрички. Когато Юсеф и леля му са настанени в един от
приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците, се оказва, че там пребивава и бабата на момчето
– Бахра. След признаването на родствената връзка, институциите позволяват семейството да остане заедно.
Няколко месеца по-късно Юсеф успява да се събере и с майка си, братята и сестрите си. Семейството живее в
регистрационно-приемателен център в София.
Когато за първи път дойдат при нас, основното, което се усеща, е чувството на изоставеност, на безпомощност,
сподели София Бахудейла, сътрудник социални дейности с арабски език. Шокът от новата среда, в която са
попаднали, е първото им преживяване, добави тя.
"Най-много ги плаши и стресира неяснотата за бъдещето – как ще отгледат децата си, как възрастните ще успеят
да се адаптират, защото искат най-доброто за децата си и искат много България да бъде страната, която да им
даде тези възможности, но не винаги успяват да я видят в тази светлина", отбеляза също Бахудейла.
Тя каза, че се вижда обаче и радостта от това, че някой ги приема.
"Много от тях споделят, че се усещат гледани с различни очи заради тяхната религия. Споделят обаче и че в
България има много сходни неща, които им напомнят за тяхната родина", посочи още сътрудникът.
Като основна пречка Бахудейла отбеляза комуникацията, затова и изучаването на български език е важно. 

Четири дни ще се броят зимуващите водолюбиви птици в България. В акцията, която ще се проведе от 12 до 15
януари 2023 г., ще се включат над 100 доброволци и партньори на организаторите от Българското дружество за
защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски държави и страните от Африка и
Близкия изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското
крайбрежие, както и всички язовири, рибарници и реки във вътрешността на страната, където зимуват
водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще дадат
отговор на въпросите: повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?

Още през ноември бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата
страна, като големите белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите,
нирците и др. Последните дни на миналата година бяха необичайно топли за периода, което от своя страна
намали драстично броя на зимуващите гъски у нас.

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в
Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата
потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.

"Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в
състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която
обитават не само птиците, но и хората", коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от страна
на БДЗП. Той допълни, че тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните
промени, която е на дневен ред навсякъде по света и която засяга всеки от нас.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-
масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава
оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват,
много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и
включва около 25 000 влажни зони.

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа
"Балкани", Българска орнитологична централа, Федерация "Зелени Балкани", Фонд за дивата флора и фауна, ДПП
"Персина" - Белене, ДПП "Врачански Балкан" и ДНП "Централен Балкан". В полевите екипи ще участват и
представители на Съюз на ловците и риболовците в България. Министерството на околната среда и водите също
има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите
регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча.

Заглавие: Четири дни броим зимуващите водолюбиви птици в България

Дата: 10.01.2023 12:07
Медия: Vratsa GUIDE

Заглавие: Деца събират средства за детското отделение на областната болница

Дата: 10.01.2023 12:04
Медия: Монт Прес

https://novini.vratsa.eu/bg/chetiri-dni-broim-zimuvashtite-vodolyubivi-ptitsi-v-balgariya/
https://www.mont-press.com/index.php?issue=12023&kind=&article=52035&rank=4&short=&numb=%D0%91%D1%80.%2B1%2B%282700%29%2C%2B%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%2B%D0%A5%D0%A5%D0%A5IV%2C%2B10%2B-%2B16%2B%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8%2B2023%2B%D0%B3.


Благотворителен базар организираха в навечерието на Нова година възпитаници на средното училище "Н. Й.
Вапцаров" в Монтана. Събраните средства са за детското отделение на областната болница, казаха от
ръководството. Във фоайето в два дни бъдещите сладкари и хлебопроизводители, които са част от
професионалната паралелка в училището, предлагат изработени от тях храни и лакомства. Те са приготвени в
часовете по практика. Това не е първата благотворителна акция на средното училище. Под наслова "Деца помагат
на деца" възпитаниците на школото продават сладките, които са изработили заедно с родителите си и събраните
пари даряват за свои връстници в неравностойно положение. Със средства, постъпили от такива базари, са
подпомагани хлапета, нуждаещи се от операция. От училището вече са изпратили книги, пособия за рисуване и
сувенири на българчетата от неделни училища в Германия, Австрия и Кипър, които носят името на Никола
Вапцаров. 

Рекордните 17 061 лева успяха да съберат "Приятели на животните" от коледния базар в парк "Марно поле",
където организацията имаше разположена къщичка за продажба на ръчно изработени сувенири. 2 000 лв.
надхвърля и сумата на събраните средства от акцията на сдружението "Жълтни стотинки".

Около 9 хил. лв. ще бъдат похарчени за талони за кастрация на бездомни улични женски котки. Талоните ще бъдат
оставени във ветеринарните клиниките, с които работи сдружението и записването за кастрация ще се извършва
на място, а допълнителна информация ще бъде публикувана на фейсбук страницата на "Приятели на животните".
3 хил. лв. ще бъдат отделени за подобрения в Общинския приют за кучета край Шемшево, който ще получи и 1000
лв., които "Приятели на животните" платиха като наем за къщичката на коледния базар. След предложение на
общинското дружество "Царевград Търнов", Великотърновският общински съвет реши, тези средства да отидат в
полза на приюта. 400 лв., "Приятели на животните" ще дарят на приюта в гр. Разград, тъй като доброволци от там
са се включили с изработка на артикули за коледния базар. Останалите събрани средства ще се използват за
лечение и храна на бездомни котки и кучета.

Доброволците на "Приятели на животните" вече усилено се подготвят и за пролетната си кампания с ръчно
изработени мартенички.

През последните месеци една от каузите на Форум Гражданско Участие е да запознае по-голяма част от
българското общество с работата на граждански организации у нас, които от години работят в разнообразни сфери
на социалния живот и подкрепят различни групи в нужда, но днес са обединени от желанието си да помогнат на
бягащите от войната в Украйна. Вече ви разказахме за реакцията на Български център за нестопанско право и
"Грийнпийс" България, които оказват съдействие за приемането, складирането и преразпределянето на помощи
за украински граждани, за хуманитарните мисии на "Каритас" Русе и на отделни хора като Тихомира Методиева.
Днес ви споделяме още примери за взаимопомощ от страна граждански организации, част от семейството на
ФГУ.
Сдружение "Свят без граници" управлява социални жилища в Стара Загора, в които са настанени 60 семейства от
Украйна. С деца от Украйна работят от сдружение "Знание" Ловеч, по-рано през годината нашите приятели в
Център по правата на човека "Васил Левски" в Карлово пък организират изложба на детски рисунки. Немалко от
нашите колеги и съмишленици споделят, че дори организациите им да не са пряко ангажирани с дейности в
подкрепа на бягащите от войната в Украйна, членовете на техните екипи участват в доброволчески и дарителски
инициативи. Доброволци от фондация "Европейски институт" са сред първите посрещащи украинци в Русе –
подпомагат ги и с първоначални грижи, последващи дейности за интеграция. Други, като например Платформа
АГОРА, помагат като популяризират инициативите на свои партньорски организации.
Има много различни начини да помогнем на някого в нужда.
Немалко хора даряват от времето си, тъй като не разполагат с финансова възможност да подкрепят изпадналите
в беда с материални или парични средства. На други пък им липсват тъкмо тези свободни часове, които да
посветят на доброволчество, и решават да се включат с осигуряването на ресурси. Защото има ситуации, в които
няма как да останеш безразличен. Да изразим гласно коя страна заемаме по даден въпрос, да заявим кое за нас
лично или за нашата организация е правилно, морално и кое – грешно, е друга форма на ангажираност, която не
просто има стойност, но и изисква кураж. Това правят от Национален младежки форум:
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Изготвихме позиция, която публикувахме непосредствено след началото на руската агресия. Посветихме
последвалите месеци на това да споделим информация за всички организации, които организират дарения,
помощ на украинските бежанци.

В усилията ни добрите дела на гражданските организации да достигнат до повече хора се присъедини и
Обществен дарителски фонд Сливен - създаден в края на 2012 г. с обединените усилия и подкрепа на
представители от неправителствения сектор, бизнеса и общественици в град, както самите те описват
учредяването си. От организацията разказват, че всички предприети дейности в подкрепа на украинските бежанци
са резултат от вътрешна мотивация у членовете на екипа и техни доброволци - емоции като съчувствие,
състрадание, желание да помогнат.
"Тъй като координатите на фондацията ни се разпространиха още в началото в град Днипро в Украйна, ние
бяхме ангажирани от подготовката на пътуването на украинците, посрещането и транспорта им,
осигуряване на жилище, храна, дрехи, съдействие пред институциите", споделя Нели Минчева, която е част от
екипа и член на управителния съвет на фондацията.
Продължават с провеждането на безплатни уроци по български език в Сливен, Твърдица и село Баня, Община
Нова Загора. Откриват детски център за украински деца с аниматори, които също са украинки, организират и лагер
в планината за украински деца и техните майки. Съвсем естествено, в работата си с тях обръщат специално
внимание на психологическата подкрепа. Отделно, съдействат на жените в трудоспособна възраст да намерят
работа, квартира, придружават ги на интервюта: "Към нас се обръщат за всякакви въпроси".
Преди време решават да преброят колко украински бежанци са получили подкрепа от тях: "Стигнахме до 91 души с
над 300 конкретни помощи… и се отказахме да броим." Сред тези поне деветдесет души е и Надежда, за която ви
разказахме в предишен материал.
С посрещане, изпращане, търсене на квартири, с осигуряване на храна, дрехи, лекарства, подкрепа чрез
консултации, придружаване ("Общо взето, всичко, за което се сетите") се включват и от Обществен дарителски
фонд - Стара Загора. Организацията поддържа местната фейсбук страница за подкрепа на украинските бежанци,
където споделят полезна информация, както и предупреждения за трафик или онлайн измами. "Най-много ни
радва, когато някой успее да се справи сам на базата на информация, която сме му предоставили!", споделят от
Фонда.
В подкрепа на бягащи от войната се включват и от Клуб на нестопанските организации в Търговище. Клубът е
сред организациите, основатели на Форум Гражданско Участие. Групата украинци, с които работят, са
разпределени в детски център близо до град Антоново – в така прочутото Ястребино. Изолирано място. Селото, до
което се намира центърът, има около 60-70 жители, възрастни хора. В близкия град почти няма лекари, има само
едно училище и никакви възможности за развлечение. Няма и работа.
"Въпреки че това бяха деца и жени, преживяли по някакъв начин ужасите на войната, ние никога не срещнахме
в техните очи упрек или огорчение", споделя Невена Маджарова, изпълнителен директор на Клуба.
Това, което ги мотивира да подпомогнат бежанците и преди всичко с децата, е опитът им в работата по
терапевтични модели, базирани на игрови елементи – натрупаната експертиза им дава увереност, че помощта им
ще дойде тъкмо на място. Не знаят какво да очакват. Посрещат ги "едни любопитни детски очи" и в началото се
разбират само с жестове и мимики. Днес те вече не са там – невъзможността сами да изкарват прехраната си и да
осигурят образованието за своите деца кара възрастните да напуснат Ястребино, а някои и страната.
Това са само малка част от примерите за подкрепа и солидарност, които граждански организации от нашата
мрежа оказват и проявяват към бягащите от войната в Украйна. Защо го правят? Защото така трябва.
С подкрепата на Civitates - инициатива за демокрация и солидарност в Европа. 

Фондация "Солидарност в действие" организира представяне на изследователския доклад "Не е късно за мечти:
достойно остаряване за възрастните жени в България". В събитието каним да се включат представители на
местната власт и държавните институции, неправителствения сектор, медиите и широката общественост.
Докладът е резултат от 18-месечен изследователски проект, който включи запознаване със и анализ на
европейските и световните политики към остаряването и провеждането на интервюта с възрастни жени с
различни демографски профили и в разнообразни житейски ситуации от малки населени места и от градовете
Радомир и София.
На базата на тези и други източници докладът представя обобщено приоритетите и съображенията, които следва
да информират разработването и осъществяването на смислени местни политики за възрастните хора в България.
В заключението на доклада предлагаме процес за разработване на политики за решаване на проблемите,
свързани с остаряването на хората в общностите на малките населени места и със застаряването и намаляването
на населението на България в по-общ план, чрез тристранно сътрудничество между възрастните хора,
гражданското общество и държавния апарат на местно и национално ниво.
По време на събитието ще бъдат представени основните акценти на изследването ни, които маркират
приоритетните за възрастните хора - и в частност възрастните жени - трудности в личен и обществен план.
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Наред с това ще подложим на обсъждане предлаганата от нас визия за тристранно сътрудничество за осигуряване
на условия за достойно остаряване, за да набележим бъдещи стъпки и съмишленици.
Ако имате желание да се включите в събитието, молим да заявите своето участие през този линк:
https://forms.gle/kDe83hcWiwo7MW1J6 
Прегледай или прочети доклада
Събитието е част от проект "Изследване на нуждите, свързани с овластяването на успешно стареене сред жените
в България", финансиран от Български Фонд за Жените.
Организатор на събитието е Фондация "Солидарност в действие". Можете да се свържете с нас на тел. 0889925804
или с имейл до hello@solidarityworks.eu 

Сдружение "Данни за добро", Фондация "Общество.бг" и Антикорупционният фонд (АКФ), заедно с десетки
журналисти, медии, обществени лица и доброволци обявиха днес създаването на "Обединение за честни избори"
(ОЧИ) - платформа, която има за цел да води борба срещу изборните измами, купуването на гласове и
контролирания вот. 
ОЧИ ще използва данни, за да насочва вниманието на медии и доброволци към местата в страната с изборни
аномалии, които са индикатор за купен вот или друг вид измами.
Обединението се създава, след като през декември 2022 г. бяха приети промени в Изборния кодекс, които връщат
един от големите инструменти за потенциални изборни измами - невалидните бюлетини. През годините имаше
има множество доказателства, изказвания и сигнали, че невалидните бюлетини се използват, за да заличават
легитимни гласове на български граждани.
Сред организациите, които застават зад ОЧИ, влизат още "Фондация за Общностно Развитие и Сътрудничество",
"Дневник", "Медиапул", "Стража", "БлуЛинк", "Благоевград нюз", "За истината", "Зов нюз" и други. ОЧИ е отворена
към работа с още организации и медии, които припознават риска от изборни измами като основен проблем за
България и политическото представителство в страната.
Приоритет на ОЧИ през 2023 г. ще бъдат местните избори през есента. При евентуални предсрочни
парламентарни избори, организацията също ще помага за опазването на честността на вота. 
Освен, че ще анализира данни и насочва вниманието на медии и доброволци, ОЧИ ще организира и публични
обучения, на които журналисти и граждански активисти ще споделят знания за различни видове манипулации на
вота, опита си при отразяване на избори и др.
Работата на ОЧИ ще стъпи на анализите на секции в риск от контролиран и купен вот, публикувани през 2021 и
2022 от АКФ и "Данни за добро", за да определи секциите, които имат нужда от най-много наблюдатели.
"Информацията, която събираме в ОЧИ, ще ни позволи да подобрим методологията ни за оценка на секции в
риск, с фокус към местни избори и превенция на изборни измами. Искаме да постигнем по-добро визуално
представяне и събиране на аудио-визуални материали преди и в самия изборен ден, включително и чрез
отразяване в реално време от мястото на събитието", казва Никола Тулечки, създател на "Данни за добро".
Една от целите на ОЧИ е да поддържа висок интерес по темата за честността на вота в България извън дните
непосредствено преди изборите и при приемането на поправки в Избирателния кодекс.
"Амбицията ни е Обединението за честни избори да бъде траен обществен фактор, който да допринесе за честно
провеждане на изборите в България", казва Бойко Станкушев, директор на АКФ. 

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите" –
"Потребността да помагаш" по Дарик радио с водещ Георги Донков. Гости са Олга Иржитска от фондация
"За доброто", Александър Алексиев, актьор и доброволец, Диана Радославова, от Център за правна
помощ – "Глас в България". 

В трудни ситуации често си помагаме един на друг, най-вече в семейството и с приятели. Има обаче хора, които
просто не могат да не се грижат за другите и най-често за напълно непознати. Правят го винаги, когато е възможно
и има нужда. 
Алек Алексиев казва, че за него това е вътрешна потребност, начин на живот и ценност. Той е сред получилите
Голямата награда "Човек на годината" за 2022 на Български хелзинкски комитет за работата си като
доброволец. За Алек да помагаш е естествено, част от живота и ежедневието. "Винаги съм помагал", казва той.
Той е доброволец още като ученик в гимназията, по време на пандемията от Ковид-19, а в началото на войната в
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Украйна организира почти постоянен транспорт между Украйна и България. В момента участва в много от
инициативите на фондация "За доброто". 
До началото на войната Олга Иржитска не е мислела, че ще се почувства толкова добре от възможността да
помага на сънародниците си, потърсили помощ в страната. Тя е маркетолог и решава да се премести със
семейството си в България след революцията в Украйна през 2014 година. Сега работи с деца, а никога преди не
го е правила. "Никога не съм мислила, че мога да правя нещо такова", споделя тя и разказва за шейсетте деца, с
които работят в момента, и за психологическата помощ от УНИЦЕФ и Съюза на бежанките в България. Към
Интеграционен център "За доброто" от декември има детска академия "Круто" и Learning Hub и така помагат с
уроците на децата. Те учат онлайн. "Това не е занималня или училище. Това е като Украйна за тях, те са като
вкъщи. При нас те са като едно семейство", казва Олга. Има и деца, които ходят на българско училище, но те
също са онлайн. 
Алек допълва, че работи с фондация "За доброто" в почти всичките им инициативи, а сега ще участва и в
благотворителния концерт в Борисовата градина в София на 22 декември. Алек цени много това, което хората от
фондацията правят за промяна в детското здравеопазване. Разказва и за грижите за децата на медици, останали
сираци след Ковид-19. От специално създаден фонд 27 деца получават месечно по 500 лв. до навършването им на
18 години. Фондация "За доброто" е един от носителите на Голямата награда на БХК "Човек на годината" за 2022.
Диана Радославова смята, че семето да правиш добро е заложено във всеки, защото е движещата сила на
живота. Устроени сме да живеем заедно и няма как да не си помагаме. Това, което го потиска и не му позволява
да се развива, е стрес, егоизъм, лошо възпитание, липса на образование. От всеки от нас зависи как да се
култивира желанието да правиш добро. Диана разказва за началото на своя път в Азия и за 12-те години работа в
България, за огромното задоволство от това да помагаш. Тя е горда, че Център за правна помощ – "Глас в
България" споделя подгласната награда Човек на годината 2022 на БХК с фондация "Мисия криле" от Стара
Загора за приноса им към защита на правата на иранската общност у нас и за системните им усилия за
подобряване на правата на търсещите закрила в България. Диана споделя, че е впечатлена от вълната от
доброволчество в неправителствения сектор, която идва с бежанската криза у нас. Те също работят с фондация
"За доброто" и ценят размаха на екипа и постиженията им. "Вече сме мрежа, това е важното. Никой сам не може
да направи необходимото", казва Диана.
Алек, Олга и Диана споделят, че децата им знаят какво работят, разговарят с тях, без да им спестяват нищо, водят
ги на различни събития, запознават ги с колеги, учат ги да не бъдат равнодушни, да избират и да действат, да
знаят, че живеят в свят с различни култури и много цветове. Диана смята, че това е особено важно, защото се
противопоставя на много силния обществен дух на потребителство, в който израстват. "Те ни слушат какво
говорим, но най-вече ни гледат какво правим", добавя тя. 
Впечатлението и на тримата е, че отношението към бежанците, търсещи закрила в България, е различно. Към
украинците има съпричастност и помощ най-вече от хората и неправителствените организации и отчасти от
държавата. Към иранци, сирийци и афганистанци има неразбиране и омраза и в обществото, и от държавата.
Диана смята, че 90% от тези хора бягат, за да спасят живота си. Има и случаи на злоупотреба и трафик на хора, в
които са замесени и държавни служби в съответните страни. За съжаление в България не е имало системни
усилия за интеграция на бежанци и сега, при войната в Украйна, това проличава много силно. Алек казва, че от
145 хиляди украински бежанци у нас са останали около една трета или една четвърт, защото България не се е
оказала добро място. Диана подчертава, че те не са против мерките за национална сигурност, но те не трябва да
са на цената на изключителен компромис с човешки права. Когато говорим за война и жертви на войната, не
можем да имаме дискриминационно отношение. Това е култура, която трябва да развием. Надеждата на Диана е,
че когато тези въпроси се повдигат за украинските бежанци, те ще повлияят и на отношението към другите
бежанци и ще има цялостно преразглеждане на проблема за миграцията. България може да бъде добър дом за
бежанците.
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите. 

Общо 1205 лева дариха добри хора по време на две благотворителни акции, организирани от различни центрове
на Русенската католическа организация "Каритас" през празничните декемврийски дни. Търсят се още 4295 лева,
за да се реализират инициативите.
Едната инициатива е за обновяване на зала за рехабилитация в Центровете за бездомни лица. Повече от 70 души,
останали по различни причини досега без покрив над главата, намират подслон, храна и помощ за социализация с
грижите на "Каритас" в момента. Събраните средства са 705 лв, а се търсят общо 2500. Спортни уреди – топки и
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гири, а ако е възможно дори бягаща пътека могат да бъдат закупени, за да ги използват потребителите на
центровете. 
Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" в Русе успя да събере 500 лева от търсените три хиляди, за да
създаде етнографски кът за традиции и обичаи, по време на благотворителния базар в празничните декемврийски
дни. 37 деца, посещаващи Център "Милосърдие", ще могат да видят и пипнат грънчарско колело и тъкачен стан,
ако инициативата се реализира.
Хората, които искат да помогнат, могат да даряват средства по банковата сметка на Каритас Русе, като посочат
инициативата, която подкрепят.
Можете да направите вашите дарения на следната банкова сметка:
Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG45FINV91501017334928
Дневен център "Милосърдие" продължава и друга кампания – събира средства за психомоторен кът за децата
посетители. Специално пространство в Центъра ще бъде оборудвано с подходящи меки модули и настилка за
психомоторни занимания. Средствата се събират чрез Платформата.бг на Фондация BCause до края на януари.
АРЕНА 

Стартира петото издание на една от най-очакваните филмови надпревари за млади творци у нас – награда за
кино "355". Фондация "Стоян Камбарев" продължава традицията и отново предизвиква младите киноталанти.
Пред БНР председателят на УС на Фондацията Деси Тенекеджиева обясни заглавието на наградата: "355 – 3-ма
млади кинорежисьори – до 30 години, трябва да заснемат и да предадат игрален късометражен 5-минутен
филм само за 5 дни". По думите й конкурсът поставя доста условия, като възрастта е най-малкото такова.
Дебютантите все пак нещо трябва да са заснели преди това, каза тя и добави, че след това трябва да напишат
кратък сценарий, от 1 страница: "Така ние да се убедим, че тяхната идея може да се събере в 5 минути".
Сценариите могат да бъдат авторски техни или авторски на техни сценаристи, а кандидатът е режисьор на
филма, обясни Деси Тенекеджиева. Друго условие е филмите да са с неочакван край. Също е добре
кандидатите да имат филмово образование. Желаещите могат да кандидатстват до 1 февруари, обяви тя. Имаме
изключително активно международно участие, посочи Деси Тенекеджиева в интервю за предаването "Преди
всички". Тя добави, че журито е от цял свят и в него влизат много сериозни филмови творци. Всеки от журито първо
гледа самостоятелно филмите и поставя точки. Ние не знаем кой как е гласувал, каза Тенекеджиева и посочи, че
накрая всички виждат резултата – кой отива на първите три места. Публиката също участва активно –
професионално жури от цял свят избира финалистите, но кой ще спечели избира само публиката, обясни тя. По
думите й публиката вижда финалните 3 филма на официалната церемония заедно с презентациите. След това
гласува на живо и накрая на вечерта става ясно кой е победителят, обясни Тенекеджиева. Освен, че ще спечели
наградата, победителят взима 10 хил. лв. за осъществяване на конкретен негов следващ филм, заяви тя. "Ние
не даваме само статуетки и чекове", добави тя и посочи, че за 3 години са създали 9 късометражни филма.
Според нея кандидатурите и филмите стават все по-силни, а надпреварата – все по-успорвана. Деси
Тенекеджиева припомни, че идеята за конкурса е дошла преди 5-6 години в разговор с продуцента Филип Рот –
американец, който вече 20 години е в България: "Тръгнахме от това да е формат, сравнително лесен за
осъществяване, но в киното няма нищо лесно за осъществяване". Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 

Новият проект на Клуб Z цели да помогне на младите хора да се ориентират за близкото минало

Новият проект на Клуб Z "100 въпроса за тоталитарната държава", в който ще ви разкажем случки и факти от
близкото минало с цел да помогнем на младите хора в България да се ориентират в най-новата ни история, се
осъществява с подкрепата на Фондация "Америка за България".

Фондация "Америка за България" е независима, неправителствена и неполитическа американска
благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор
и демократичните институции в страната.

Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд (БАИФ), създаден през 1991 г. от
Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация:
www.us4bg.org.

Заглавие: Фондация "Стоян Камбарев" предизвиква младите киноталанти

Дата: 10.01.2023 10:39
Медия: Front.bg

Заглавие: "100 въпроса за тоталитарната държава" с подкрепата на "Америка за България"

Дата: 10.01.2023 10:12
Медия: Клуб Z
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В началото на 2023 Сдружение "Бъдеще за децата" се обръща назад и прави кратка равносметка на
предизвикателствата и успехите през изминалата година.

Какво виждаме? Купища свършена работа: ежедневните усилия на екипа, децата и семействата; множество срещи
с хора, институции и нови приятели; нови партньори и съмишленици в каузата ни; консултации и разговори, участия
в медиите, стотици подкрепени деца и семейства, много дарения и успешни кампании.

"Изпратихме 2022 година с удовлетворение, но знаем, че остават много нерешени проблеми. Затова се
подготвяме за 2023 с енергия, оптимизъм и любов!", коментира екипът на сдружението.

Ето някои акценти от работата им през 2022 година:

• Подкрепиха над 380 деца и техните семейства;

• Подкрепят децата и семействата – бежанци от войната в Украйна. Подпомогнаха всички семейства бежанци от
Украйна с консултации, материали и храни; посрещнаха новородено бебе на младо семейство с украински
произход - бежанци от войната в Украйна и бяха до тях, докато имаха нужда.

• Участваха в Годишния "Бележник" на Национална мрежа на децата. В неговото създаване се включиха над 200
експерти, деца и семейства от цялата страна.

• Достойни личности и организации бяха извадени НА СВЕТЛО, благодарение на едноименните Годишни награди
на организацията – "За децата на Казанлък!".

• През следващите 7 години стотици хиляди деца в риск ще получат ранна грижа, образование, здравословно
хранене и безопасно жилище, благодарение на Европейската гаранция за детето, разработена за България с
участието на организацията. Сдружение "Бъдеще за децата" работи в партньорство с Уницеф България и Община
Казанлък.

• Една от основните дейности на мобилният екип по проект "Европейска гаранция на детето" е Картографиране на
деца и семейстрва в риск. За 2022 година са обследвани и картографирани 265 семейства от общините Казанлък и
Мъглиж.

• Помогнаха на семействата от наводнените села в Карловско с артикули и консумативи за домакинствата, храни и
хигиенни материали.

• Благодарение на партньорството им с Българската Асоциация по семейно планиране продължава Програмата
за Превенция на ранните бракове и подкрепа на семейства, при които има риск от изоставянето на деца;
Семейна медиация в рисковите общности. Поставени са 25 вътрешно маточни контрацептивни средства /тип
спирала/; 34 психосоциални консултации на жени в Родилно отделение при МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", с цел
"Превенция на изоставянето"; в последствие с тях и разширеното им семейство работи екип от социалната услуга
"Център за обществена подкрепа".

• Участваха и подкрепиха застъпнически Програми – за изграждането на Национална детска болница; Срещу
рекламите на хазарт;

• Над 280 деца получиха мечтания си Коледен подарък от щедри магьосници благодарение на кампанията "Акция
Дядо коледа"

• Много хора се присъединиха към тяхната кауза, като станаха дарители.

• Реализираха 5 проекта

• Реализираха 7 кампании и редица допълнителни дейности в подкрепа на тяхната кауза и популяризираха
дейностите на организацията и социалните услуги, които управлява.

• Осигуриха устойчивост на една мечтана социална услуга, а именно – Детската къща; Община Казанлък хареса
идеята, повярва в съществуването на такъв тип социална услуга, стъпи на опита на организацията и създаде още
три Къщи по проект "Социално-икономическа интеграция и подобрен достъп до образование в община Казанлък".

• Продължиха с обученията и супервизията на екип "Приеми ме" – община Хасково

Заглавие: Равносметка на СНЦ "Бъдеще за децата" за 2022 г.: Над 380 подкрепени деца и куп успешни проекти

Дата: 10.01.2023 11:07
Медия: Казанлък

https://www.kazanlak.com/news-39038.html


2023 ще бъде една много специална за екипа на сдружение "Бъдеще за децата".

Преди 20 години се събират група родители, които решават, че искат по-добър живот за децата си и правят голяма
крачка в ПРОМЯНАТА на своя живот и на този стотици, хиляди деца и техните родители – основават
неправителствена организация.

"И така, ето ни на прага на нашата 20 годишнина! Очакваме да бъде успешна, вълнуваща, интересна и полезна.
Благодарим за подкрепата! Нека продължим заедно борбата за по-успешни деца и родители! Благодарим на
всички, които ни подкрепиха през годината, продължаваме заедно!", споделя екипът на СНЦ "Бъдеще за децата".

Учениците на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" в Благоевград
събраха 2600 лв. в коледен базар под надслов "Да спасим децата, попаднали в лапите на дрогата". Обединени от
благородната кауза, в продължение на няколко дни преди зимната ваканция гимназисти продаваха ръчно
изработени сувенири, изделия, кулинарни изкушения… като за целта бяха обособени два щанда – в центъра на
града и пред училището.

Моменти от коледния базар, в който се включи и директорката М. Митова

Сега директорът на ПГСАГ Марияна Митова направи своеобразен отчет и съобщи, че с помощта на ученици и
родители е събрана сумата от 2600 лв. и средствата са дарени за грижи и лечение на деца, попаднали в лапите на
дрогата.

"Благотворителността е в душите на нашите ученици. За пореден път доказахте колко големи сърца имате! Гордея
се с Вас!", обърна се към учениците директорът.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Конкурсът на Фондация "Америка за България" и "Приятели на Базиликата - Пловдив" е с общ фонд от 150 хил.
лева. за финансиране на образователни проекти за деца и ученици. 
Фондация "Америка за България" и "Приятели на Базиликата – Пловдив", в сътрудничество с Общински институт
"Старинен Пловдив", обявяват конкурс за разработването и провеждането на образователни програми и събития
на територията на Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. Конкурсът цели да насърчи посещенията на
деца и ученици в Епископската базилика, като им даде възможност чрез програми, творчески ателиета, игри и
други образователни събития да научат повече за богатото културно-историческо наследство на Пловдив и на
България. 
Организаторите на конкурса ще подкрепят проекти, свързани със създаването и провеждането на ателиета, игри и
занимания в областта на историята, природните науки, приложното изкуство, литературата, дизайна и
архитектурата с продължителност до 12 месеца. 
Кандидатите трябва да са юридически лица, регистрирани в България, включително публични и частни
организации и фирми, предлагащи образователни програми и събития. 
Крайният срок за кандидатстване e 28 февруари 2023 г. 
Подробна информация може да намерите на страницата на конкурса: https://us4bg.org/bg/edu-programs-events-
bishops-basilica/ 
---- 
Фондация "Приятели на Базиликата – Пловдив" обединява активни граждани и представители на бизнеса в
Пловдив от 2018г. Мисията на "Приятели на Базиликата" е да превърне Епископската базилика в оживен
културен център, привлекателно място за деца и възрастни, пловдивчани и гости от България и света.
Първата инициатива на "Приятели на Базиликата" е кампанията "Подари си птица". Всеки може да избере
измежду близо 100 мозайки на птици, за които да се грижи с дарение от минимум 5000 лева. Чрез тази
кампания до момента са набрани 150 000 лева от 34 дарители. Това са средствата, които се разпределят с

Заглавие: Ученици на Гимназията по строителство събраха 2600 лв. в помощ на деца, попаднали в лапите на
дрогата
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Заглавие: Нов конкурс за образователни програми в Епископска базилика на Филипопол
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настоящия конкурс. 

Мобилен кабинет ще закупи общината в Перник за хора, живеещи в маргинализираните общности. Той се
финансира от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Общината е обявила открита
процедура, а прогнозната стойност е 83 333 лв. без ДДС. Инициативата е партньорска на фондация "П.У.Л.С." и
Община – Перник.

Мобилният кабинет ще представлява линейка, оборудвана с всичко необходимо. Медицинският автомобил ще е
втора употреба. Той ще има три вида носилки – обикновена, за хора с травми на гръбначния стълб и тип "столче".
Освен това ще разполага с кислородна и аспирационна инсталации, както и оборудване за инфузии и всичко
необходимо за реакция при животозастрашаващи състояния.

"Идеята е да се провеждат профилактични прегледи и различни кампании в кварталите на Перник, където има
предимно ромско население. В момента се прави проучване къде какви потребности имат хората. Предвиждаме
да се правят тестове за СПИН, диабет, туберкулоза и др.", обясни координаторът на проекта Юлия Андонова от
фондация "П.У.Л.С.".

Предстои да бъдат наети здравни работници и да бъде уточнен графика на мобилния кабинет.

Целта е да бъдат насърчени посещенията на деца и ученици чрез творчески ателиета, игри и други инициативи

Фондация "Америка за България" и "Приятели на Базиликата – Пловдив", в сътрудничество с Общински институт
"Старинен Пловдив", обявяват конкурс за разработването и провеждането на образователни програми и събития
на територията на Епископската базилика на Филипопол.

Настоящият конкурс цели да насърчи посещенията на деца и ученици в Епископската базилика на Филипопол,
като им даде възможност чрез програми, творчески ателиета, игри и други образователни събития да научат
повече за богатото културно-историческо наследство на Пловдив и България.

Конкурсът е отворен за проектни предложения на юридически лица, регистрирани в България, включително
публични и частни организации и фирми, предлагащи образователни програми и събития. Подкрепи ще получат
проекти, свързани със създаването и провеждането на ателиета, игри и занимания в областта на историята,
природните науки, приложното изкуство, литературата, дизайна и архитектурата. Съдържанието им трябва да е
свързано с темите, които повдигат множеството находки от Базиликата. Към предложенията трябва да бъде
приложен график с определена регулярност, който да е в рамките на 12 месеца.

Базиликата разполага със следните площи за публични събития: 180 седящи места за сценични изяви; детски кът
с капацитет 25 деца; зала за работа с мозайки за 15 души; зала за временни изложби от 100 кв.м. Допуска се
изявите да са и в откритото пространство около Базиликата.

Какви проекти се търсят?

= Съобразени със съответната възрастова група образователни игри, свързани със съдържанието в Епископската
базилика

= Образователни занимания и работилници

= Открити учебни занимания в Базиликата, които да свързват учебната програма с началната и основна форма на
образование със съдържанието на обекта

Срокът за кандидатстване е 28 февруари 2023 година. Размерът на финансирането на одобрен проект е до 15 000
лева и трябва да се разходва за регулярни събития и дейности.

Заглавие: Мобилен кабинет ще преглежда хората от маргинализираните общности в Перник

Дата: 11.01.2023 00:46
Медия: Мироглед

Заглавие: Обявяват конкурс за образователни програми и събития в Епископската базилика

Дата: 11.01.2023 12:07
Медия: Уча в Пловдив

http://mirogled.com/bg/news-view/mobilien-kabiniet-shchie-prieghliezhda-khorata-ot-marghinaliziranitie-obshchnosti-v-piernik
http://u4avplovdiv.com/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80


Експертно жури, съставено от представители на Фондация "Америка за България", общински институт "Старинен
Пловдив" и Фондация "Приятели на Базиликата – Пловдив", ще избере най-добрите, обещаващи и отличаващи се
проекти.

Подробна информация може да намерите на страницата на конкурса: https://us4bg.org/bg/edu-programs-events-
bishops-basilica/

8 340 лв. е сумата, която бе събрана от благотворителната Коледа в Ивайловград.

През месец декември бяха организирани благотворителни коледни базари от НЧ "Пробуда 1914", СУ "Христо
Ботев" и Общински исторически музей . В тях се включиха училища и детски градини на територията на община
Ивайловград, местни занаятчии, творци и представители на частния бизнес. Те предлагаха богата гама коледни
сувенири, изработени от преподаватели и ученици.

Представлението "Доброто в нас", също се включи в благотворителната кампания, като предостави продажбата от
билети за Дани. "Тинтява Експлорейшън" АД също се включиха със събраните средства от рециклираните
пластмасови бутилки и капачки.

Събраните средства вече са преведени в сметката на Дани.

За тежкото изпитание, пред което е изправен Дани и неговото семейство, можете да прочетете във фейсбук
страницата Да помогнем на Дани.

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG11FINV91501317648801

Получател: Данаил Михайлов Михов

Банка ДСК

IBAN: BG35STSA93000016855926

Получател: Ивелина Николчева Михова

PayPal: pomogninadani@gmail.com

Revolut: @pomogninadani

Фондация "Павел Андреев"

https://pavelandreev.bg/campaign/da-pomognem-na-dani

Подкрепа на непридружени малолетни и непълнолетни чуждестранни граждани, които търсят международна
закрила в България, оказва хуманитарната организация "Каритас София" по проекта "Подкрепа за бъдеще".
Основната задача е да се гарантира правото на детство, достоен и сигурен живот. Проектът е финансиран от
Норвежкия финансов механизъм в рамките на програма "Вътрешни работи". Партньор на "Каритас София" в
изпълнението му е Сдружение "Съвет на жените бежанки в България".
През 2022 г. достигнахме до много от децата, които изминават пътя на миграция сами, без родителите си. С тях
работят екипи от сътрудници социални дейности във всички регистрационно-приемателни центрове в България – в
София и Харманли, доброволци и ментори, каза за БТА Десислава Петкова, координатор в "Каритас София".
Заниманията с децата имат образователен характер, включени са и игрови дейности, както и изучаване на
български език, добави тя.
До момента сме работили с над 500 непридружени малолетни и непълнолетни деца, основно от Сирия, Ирак и

Заглавие: Ивайловград събра над 8 000 лв. за Дани

Дата: 11.01.2023 15:03
Медия: Actualno.com

Заглавие: Подкрепа за непридружени деца мигранти оказва "Каритас София"

Дата: 11.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Афганистан и продължаваме дейностите си и през 2023 година. Разработихме и прилагаме бонус програма,
подкрепяща създаването на полезни навици и развиваща доверие и отговорност у децата, обясни Петкова.
По проекта се създават възможности и за стажове и подготовка за реализация на пазара на труда. Не само
непридружените деца, но и всички, търсещи закрила, имат достъп до услугите и дейностите по проекта, увери още
тя.
По проекта се предвижда изготвяне на индивидуални планове и управление на случаи на непридружени деца,
осигуряването на превод и консултации, работа по индивидуални случаи и други. Фокус е и предоставянето на
възможности за образование, включително спорт. Предвиждат се и културни дейности за приобщаване.
През годините "Каритас София" съдейства за събирането на членове на семейства от чужбина, пристигнали у нас.
От организацията разказват за 9-годишния Юсеф от Сирия, който пристига от Турция с леля си. В южната ни
съседка обаче остават майка му и двете му по-малки сестрички. Когато Юсеф и леля му са настанени в един от
приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците, се оказва, че там пребивава и бабата на момчето
– Бахра. След признаването на родствената връзка, институциите позволяват семейството да остане заедно.
Няколко месеца по-късно Юсеф успява да се събере и с майка си, братята и сестрите си. Семейството живее в
регистрационно-приемателен център в София.
Когато за първи път дойдат при нас, основното, което се усеща, е чувството на изоставеност, на безпомощност,
сподели София Бахудейла, сътрудник социални дейности с арабски език. Шокът от новата среда, в която са
попаднали, е първото им преживяване, добави тя.
"Най-много ги плаши и стресира неяснотата за бъдещето – как ще отгледат децата си, как възрастните
ще успеят да се адаптират, защото искат най-доброто за децата си и искат много България да бъде
страната, която да им даде тези възможности, но не винаги успяват да я видят в тази светлина", отбеляза
също Бахудейла.
Тя каза, че се вижда обаче и радостта от това, че някой ги приема.
"Много от тях споделят, че се усещат гледани с различни очи заради тяхната религия. Споделят обаче и че
в България има много сходни неща, които им напомнят за тяхната родина", посочи още сътрудникът.
Като основна пречка Бахудейла отбеляза комуникацията, затова и изучаването на български език е важно.
Снимки: Каритас София 

През 2023 година Общинска фондация "Русе – град на свободния дух" ще продължава да работи активно в двете
основни направления:

– Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе

– Организиране и подкрепа на местни инициативи.

Чрез фонд "Лицата на Русе", Фондацията подава ръка на талантливи русенци, изявяващи се в областите култура,
изкуство, образование, наука и нови технологии, спорт, които достойно представят града ни у нас и пред света.
Приемът на заявления за подпомагане е целогодишен и не е обвързан със срок. Кандидатурите се одобряват
съобразно условията на Правила за подпомагане чрез дарение или грант и награждаване на лица с изявени
дарби от Община Русе и наличните средства във фонда.

Чрез фонд "Местни инициативи", Фондацията ще продължи да подкрепя и организира мащабни иновативни
събития. В тази връзка, преди формиране на програмата за 2023 година, екипът на Фондация "Русе – град на
свободния дух" иска да направи проучване за нагласите и очакванията на широката общественост. Стартира
кампания за набиране на проектни идеи в срок до 31 януари 2023, които могат да бъдат в следните направления:

– Мащабни и иновативни събития

– Култура и изкуство

– Спорт

– Образование, наука и нови технологии.

Очакваме вашите предложение на хартиен носител в офиса на Фондацията на адрес бул. Генерал Скобелев № 45
или на е-mail: rusefreespiritcity@gmail.com. Проектните идеи могат да бъдат разписани в свободна форма или чрез
попълване на формуляра Искане за финансиране на местни инициативи – http://free-spirit-city.eu/finansirane.

Отговор на всички въпроси, свързани с настоящата кампания за набиране на проектни идеи, може да получите на
е-mail: rusefreespiritcity@gmail.com или на телефон: 0886002940. Всички постъпили предложения ще бъдат
разгледани от Управителния съвет на фондацията, а на събеседване относно реализацията им ще бъдат
поканени авторите на най-добрите от тях.

Заглавие: Фондация "Русе – град на свободния дух" очаква иновативни идеи за местни инициативи

Дата: 12.01.2023 00:07
Медия: TVN-Bulgaria

https://tvn.bg/fondatsiya-ruse-grad-na-svobodniya-duh-ochakva-inovativni-idei-za-mestni-initsiativi/


Припомняме, че проектните идеи ще бъдат реализирани при осигурено финансиране.

От 12 до 15 януари 2023 г. Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Изпълнителната агенция по
околна среда (ИАОС) организират преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Над 100 доброволци и
членове на БДЗП и участващите партньори, обединяват усилията си в повече от 40 екипа. Те ще посетят всички
големи водоеми в страната от 12 до 15 януари 2023 г.
В същия период ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка и Близкия
Изток. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие,
както и всички язовири, рибарници и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици.
Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса
"Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?"
"Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в
състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Това е показател за промените в средата, която
обитават не само птиците, но и хората", коментира Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от страна
на БДЗП. "Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е
на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас", допълни той.
Още през ноември бяха наблюдавани първите струпвания на северни видове, които редовно зимуват в нашата
страна, като големите белочели и червеногушите гъски, тръноопашатите потапници, звънарките, гмуркачите,
нирците и др. Последните дни на миналата година бяха необичайно топли за периода, което от своя страна
намали драстично броя на зимуващите гъски у нас.
България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в
Световния червен списък като ушатия гмурец, червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата
потапница, ледената, кадифената и кафявоглавата потапница и други.
Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в международен мащаб от 1967 г. и е едно от най-
масовите събития в областта на природозащитата, включващо близо 15 000 експерти и доброволци. То дава
оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата, където те зимуват,
много от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Преброяването се извършва в повече от 100 страни и
включва около 25 000 влажни зони. 

Екипите по програма "Мисия Украйна" в София и Пловдив ще продължат да подкрепят децата и техните семейства
и през 2023 г. 
От началото на войната в Украйна екипът на "Мисия Украйна" към фондация "За Нашите Деца" успя да подкрепи
общо 808 уязвими деца и техните семейства в градовете София и Пловдив. Програмата стартира като незабавен
отговор на руската инвазия и последвалата бежанска вълна към България, за да окаже навременна социална,
психологическа и хуманитарна помощ на деца и семейства, намерили временна закрила и подслон в страната.
В началото на март 2022 г. организацията стартира "Мисия Украйна" като кампания, но във времето тя се
превръща в дългосрочна програма, защото разселването след война на семействата е процес, изискващ
дългосрочна подкрепа и ежедневни усилия. Част от украинските граждани, с които фондацията работи са взели
решение за трайно установяване в България, но продължават да са изправени пред големи предизвикателства
като посрещане на разходи, интеграция на децата в български училища, получаване на необходими здравни
грижи, интегриране в обществото като цяло, съхраняване на културата им и др. "За Нашите Деца" запазва фокус за
подкрепа на новопристигащи бежански семейства, но и такава за интеграция на тези, с които вече работи и са се
установили в страната.
Благодарение на съдействието на съмишленици и партньори на организацията, хуманитарна помощ са получили
над 205 семейства с различни по вид пакети – хранителни, санитарни и образователни. Специалистите на
фондация са съдействали на 166 деца и възрастни да бъдат записани при общопрактикуващ лекар. Допълнително
42 деца са записани в детски градини, 2 в детска ясла и 5 са тръгнали на училище. На част от семействата "За
Нашите Деца" осигури подкрепа и в намирането на трудова заетост. На над 110 деца през изминалите месеци е
предоставена възможност за участие в групови занимания в защитени пространства. На десетки деца
организацията осигурява ежемесечно психологическа, логопедична и музикотерапевтична подкрепа, като в
допълнение семействата им получават подкрепа и при предоставяне на външни услуги, като здравни, социални,
брокерски и др.

Заглавие: Започва преброяването на зимуващите водолюбиви птици у нас

Дата: 12.01.2023 11:14
Медия: Moreto.net

Заглавие: Фондация "За Нашите Деца" подкрепи над 800 украински деца и семейства от началото на войната
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Фондацията провежда и групи за подкрепа, водени от психолог и групи за самоподкрепа, по време на които
семействата обменят информация и общуват свободно помежду си. Културните медиатори от "Мисия Украйна"
подпомагат справянето с културните и езикови различни на украинските семейства при различни срещи,
осигурявайки както превод, така и съдействие.
През месец декември фондация "За Нашите Деца" започна допълнително организиране на групови дейности в
защитени пространства в гр. София, предоставени от фондация "Отворени врати" в Образователния хъб за тях.
Междувременно в екипа на "Мисия Украйна" са наети 12 специалисти, които също са разселени след началото на
военните действия. С тази възможност да започнат работа след преживяното и търсенето на закрила, те успяха да
намерят и сигурност за семействата си, да станат част от общност, което е изключително важно за възстановяване
на сигурността им. Украинските специалисти оказват помощ на сънародниците си, като им осигуряват подкрепа
без езикова бариера, разбиране на културата и традициите на двете страни, бърз и адекватен подход към тях. За
изминалите месеци са преминали и редица обучения, които повишават квалификацията им като специалисти за
работа в условията на хуманитарни кризи и последствията от тях.
През 2023 г. фондацията си поставя за цел да окаже съдействие на над 1 300 украински деца и семейства на
територията на София и Пловдив, като ще бъде предложена хуманитарна подкрепа и подпомагане за достъп до
публични услуги (здравни, образователни, социални и административни). Отворени ще останат и защитените
пространства за деца, където ще се провеждат дейности за тяхното развитие, вкл. творчески, физически, ролеви и
др. Занимания. "За Нашите Деца" ще продължи груповите дейности и за жени и млади момичета, които освен
психологическа подкрепа, ще подпомогне тяхната ориентация и интеграция в България.

Съгласно данни от официалния сайт на правителството за справяне с бежанската вълна от Украйна, към
края на 2022 г. през страната ни за преминали 980 хиляди бягащи от войната, като в България са останали
малко над 50 хиляди души, от които само 8676 са настанени по държавни програми.

#України

20-о издание на авторитетното състезание за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и
многообразие продължава до 31 януари 
Поради повишения интерес в последните дни Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) удължава срока за
участие в Годишните награди за отговорен бизнес 2022 – юбилейното 20-о издание на първия и най-престижен
конкурс за компании с кауза. Авторитетното състезание за корпоративна социална отговорност, устойчиво
развитие и многообразие с мото "Дай добър пример" ще отличи успешни инициативи в подкрепа на хората,
обществото и природата, осъществени през 2022 г. Компании от всички сектори от цялата страна могат да
кандидатстват самостоятелно или да бъдат номинирани от своите партньори от гражданския сектор,
комуникационни агенции, агенции за подбор на персонал и др. Целта на БФБЛ e да насърчи добрите практики за
социална отговорност и да популяризира корпоративните програми с най-голямо въздействие. Новият краен срок
е 31 януари 2023 г., участието е безплатно, а регламентът и други подробности са публикувани на уеб страницата
на БФБЛ. 
Чрез включването си в конкурса отговорните компании в България имат шанса да споделят с колегите си от
бизнеса и с широката публика своите ефективни и вдъхновяващи КСО програми, да получат заслужено признание
за усилията си и да утвърдят репутацията си на желан работодател. 
Годишните награди за отговорен бизнес 2022 ще отличат обществената ангажираност на компаниите в седем
категории: "Инвеститор в обществото", "Инвеститор в знанието", "Инвеститор в околната среда", "Инвеститор в
човешкия капитал", "Маркетинг, свързан с кауза", "Най-добра социална политика на малко или средно
предприятие" и "Многообразие на работното място" – категория, въведена преди година от Хартата на
многообразието в България, за да разпространява добрите практики на изграждане на разнообразни екипи и
приобщаваща работна среда. 
Една от всички кандидатури ще вземе специалната награда Еngage за принос на служителите към социална
инициатива на компанията. С участието си в конкурса компаниите се включват и в националната КСО платформа
на организацията. 
"Повишеният интерес и тази година е добър знак, че Наградите за отговорен бизнес, които БФБЛ
организира вече 20 години, са предпочитана висока трибуна за популяризиране на подкрепата им за
стойностни проекти в области като образование, екология, човешки капитал и цялото общество", каза
председателят на БФБЛ Левон Хампарцумян. 
Кандидатурите ще бъдат оценени от независимо и обективно жури от експерти в различни области – бизнес,
граждански организации, инстутиции, академичните среди и медиите, а победителите ще бъдат обявени на
официална церемония през март 2023 г. 
За Годишните награди за отговорен бизнес - Учредени през 2003 г., за да популяризират дейностите на

Заглавие: Удължен срок за участие в Годишните награди за отговорен бизнес 2022 – най-престижния
национален конкурс за компании с кауза

Дата: 12.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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компаниите с най-сериозен принос към корпоративната социална отговорност в България и да мотивират
останалите фирми да развиват активна социална политика. За още информация: www.bb lf.bg и в социалните
мрежи с #bb lfawards2022, #отговоренбизнес. 
За БФБЛ 
БФБЛ е лидерски форум от организации със споделени ценности, чиято мисия е да създават стойност за
обществото по отговорен, прозрачен и етичен начин. Приобщаваме ключови лидери от политиката,
бизнеса, дипломацията, неправителствения сектор и медиите, за да трансформираме заедно обществото.
Визията ни е България да стане желано място за инвестиции, работа и живот. 

Добрите каузи привличат дарители най-често по празниците, но и делниците имат нужда от хората с
добри сърца. Както е казал Мечо Пух – колкото повече, толкова повече. 

Общо 1205 лева дариха добри хора по време на две благотворителни акции, организирани от различни центрове
на Русенската католическа организация "Каритас" през празничните декемврийски дни. Търсят се още 4295 лева,
за да се реализират инициативите.

Едната инициатива е за обновяване на зала за рехабилитация в Центровете за бездомни лица. Повече от 70 души,
останали по различни причини досега без покрив над главата, намират подслон, храна и помощ за социализация с
грижите на "Каритас" в момента. Събраните средства са 705 лв, а се търсят общо 2500. Спортни уреди – топки и
гири, а ако е възможно дори бягаща пътека могат да бъдат закупени, за да ги използват потребителите на
центровете.

Дневен център за деца с увреждания "Милосърдие" в Русе успя да събере 500 лева от търсените три хиляди, за да
създаде етнографски кът за традиции и обичаи, по време на благотворителния базар в празничните декемврийски
дни. 37 деца, посещаващи Център "Милосърдие", ще могат да видят и пипнат грънчарско колело и тъкачен стан,
ако инициативата се реализира.

Хората, които искат да помогнат, могат да даряват средства по банковата сметка на Каритас Русе, като посочат
инициативата, която подкрепят.

Можете да направите вашите дарения на следната банкова сметка:

Първа Инвестиционна Банка
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG45FINV91501017334928

Дневен център "Милосърдие" продължава и друга кампания – събира средства за психомоторен кът за децата
посетители. Специално пространство в Центъра ще бъде оборудвано с подходящи меки модули и настилка за
психомоторни занимания. Средствата се събират чрез Платформата.бг на Фондация BCause до края на януари.

Чуйте разговора с Цвета Ненова от Каритас Русе.

Българската компания за бенефит спортни карти CoolFit обявява своето участие с дарителска кампания в
подкрепа на паратенисистката Зоя Чавдарова. Срещу всяка активна карта за месец февруари CoolFit ще дари
един лев в помощ на безапелационния тенис шампион.

Тази инициатива е първата за CoolFit, но ръководството предвижда подпомагането на българските спортисти да
обхване и други инициативи от такъв характер в дългосрочен план, независимо от дисциплината, в която спортуват
и развиват спортните си умения. "Като обществено ангажирана компания вярваме, че подкрепата към Зоя е жест,
с който ще й осигурим необходимите условия за нейното развитие през 2023 година. Сигурни сме, че благодарение
на общите ни усилия, тенисистката ще сбъдва мечтите си, както и ще прославя България на международно ниво. ",
коментира изпълнителният директор на компанията Божидар Божидаров.

Заглавие: Благотворителните акции на "Каритас" в Русе продължават да търсят хората с добри сърца

Дата: 13.01.2023 12:03
Медия: Дарик

Заглавие: CoolFit в подкрепа на паратенисистката Зоя Чавдарова по пътя й към спортните върхове

Дата: 13.01.2023 10:22
Медия: Actualno.com
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Зоя тренира тенис от 2010 г. и е безапелационен шампион на България от 2015 до момента. Тя е първата
жена в България, която се състезава в дисциплината "Тенис с инвалидни колички" и през 2022 година се
класира на 44-о място в световната сингъл ранглиста и на 39-о при двойките. Спортният ѝ дух я мотивира
към достигане до още по-големи върхове. Целта ѝ е един ден да участва на Олимпийски игри, където да
представя България. За да постигне мечтата си, параспортистката има нужда от професионална спортна
подготовка, ежедневна тренировка с опитен треньор, достъпен тенис корт, специализирана фитнес
подготовка 3 пъти седмично, спортно оборудване, екипировка и консумативи, участие в повече
международни състезания. Средствата необходими за нейната подготовка са на стойност 30 000 лв.
годишно.

CoolFit e компания, която подкрепя активния начин на живот и развитието на спортната култура сред българите,
затова част от приходите на компанията през настоящата година ще бъдат насочени към каузи, които подпомагат
развитието на спорта в България.

Вижте всички от Actualno.com

Още от В ПОМОЩ НА:

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

Регионална библиотека "Емануил Попдимитров" в Кюстендил получи уникално дарение от Драгомир Драганов,
съобщиха от културния институт. "До днес я наричах "цирковата стая". В нея живееше детската ми мечта да имам
собствен цирк с безброй животни, делфинариум с всевъзможни морски обитатели и голяма "циркова база" с
конюшни и волиери в паркова среда. Сбъдвах мечтата си бавно. Първите животни пазя още от 1987 година.
Купувах камионите, ремаркетата, фургоните, цирковото шапито, стотиците огради и реквизити един по по един,
месеци, години наред. До днес имах вече над 500 животни от над 30 вида", коментира в профила си в една от
социалните мрежи Драгомир Драганов. 
По думите му фигурките на артисти и гледачи на животните са около 50. "Всичко брандирах със специално
поръчани визии. Фасадата на цирка е истински уникат. Под купола на цирка и по алеите на цирковия парк светеха
диодни осветителни лампи", разказва още Драганов.
В навечерието на рождения си ден той е решил да подари най - скъпото което има, в буквалния смисъл, на
детската библиотека в Кюстендил. "Защо точно в Кюстендил знаят само най-най-близките ми хора. Аз знам само,
че отдавна искам да направя място в живота си за нещо ново. А на сбъднатата ми детска мечта нека се радват
децата които потърсят приятели във вълшебния свят на книгите. Освен малкия - голям цирк ще им подаря и много
книги от личната си колекция. Да живее българското цирково изкуство", допълва Драгомир Драганов. 
От своя страна екипът на кюстендилската библиотека благодари за дарителския жест. От културния институт
посочват: "За нашата библиотека е чест и отговорност да приеме тази драгоценна колекция. Уверявам
притежателя й и хората, които вече са заинтригувани, че тя попада в сигурни ръце и ще има нова биография,
споделена с децата на Кюстендил и ценителите на цирковото изкуство в града ни". 
Предстои подреждане на колекцията в отдел "Изкуство", а откриването на експозицията ще се състои като
официално публично събитие, с участието на дарителя и. 

Голямо парично дарение постъпи в Историческия музей в Попово. То е направено от Милена Георгиева, един от
най-известните столични нотариуси, родена в Попово.

По волята на дарителя, сумата в размер на 10 000 лв. ще бъде използвана за продължаване на археологическите
проучвания на късноантичната крепост Ковачевско кале през 2023 г.

"С усилията на археологическия екип, подкрепата от Министерството на културата, Общината и родолюбиви
поповчани можем да постигнем много. Очакваме и други наши съграждани с възможности да ни подкрепят",
казаха от музея.

Заглавие: Драгомир Драганов с уникално дарение за библиотеката в Кюстендил

Дата: 09.01.2023 16:04
Медия: Фокус

Заглавие: Родолюбка дари 10 000 лева за музей

Дата: 12.01.2023 08:39
Медия: Българско национално радио
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КАМПАНИИ

"Либхер-Хаусгерете Марица" спечели първото място в категория "Човешки ресурси" за квалификация на персонала
и програми, насочени към физическото и психично здраве на над две хиляди сътрудници и техните семейства.
Отличието получи Красимир Кирков, ръководител отдел "Управление на човешките ресурси" на фирмата, по време
на второто издание на годишните награди "Социално отговорен стратегически мениджмънт" 2022 на
Министерството на труда и социалната политика. Националният конкурс, който се проведе в края на годината, има
за цел да популяризира добрите примери в корпоративната социална отговорност и да насърчи повече
работодатели да инвестират в своите служители и да се ангажират със социални каузи, които повишават
качеството на живот и подпомагат социалното, икономическо и екологично устойчиво развитие на обществото.
Награди бяха връчени в три категории – "Човешки ресурси", "Общество" и "Околна среда".

"Над 20-годишните усилия на ръководството на Либхер в подкрепа на здравето на сътрудниците на фирмата не
останаха незабелязани. Получихме заслужена и мотивираща първа награда", заяви Красимир Кирков. В
българската фирма на международния концерн, ситуирана в Тракия икономическа зона, са заети над 2 200 души.
Вниманието на журито е спечелила комплексната "Програма за управление на здравето". Нейните ресурси са на
разположение на всички служители (някои от тях частично и на семействата) – информационните дейности по
програмата, многобройните възможности и предложения за профилактика и лечение на физическото и психично
здраве и т.н. Всяка година Либхер инвестира 7-цифрена сума в програми за своите сътрудници, като предлага и
едни от най-високите възнаграждения в Тракия икономическа зона. Към тях се добавят още сигурност и коректно
отношение на работното място, богат социален пакет придобивки и цялостна грижа за хората в компанията.

"Практиките за подобряване на уменията и квалификацията на работната сила, условията на труд и качеството на
живот повишават конкурентоспособността на бизнеса. Корпоративната социална отговорност и отношението към
работника са сред ключовите фактори за привличането на работна сила от една страна и предотвратяването на
изтичането на работна ръка от друга", подчерта в приветствието си към участниците вицепремиерът и министър на
труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той отличи с две специални награди за цялостен принос и развитие в
областта на социално отговорния стратегически мениджмънт "Лидл България" и "Каменица" АД. В категория
"Общество" заместник-министърът Наталия Ефремова и председателят на Българската стопанска камара Добри
Митрев връчиха призовете – първа награда на "Идеал Стандарт – Видима" АД, втора на Апелативен съд – Варна,
третото място си поделиха компаниите "Каргил България" ЕООД и "Experian България" ЕАД.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Емил Мингов отличи компании в категория "Човешки
ресурси". Първото място в категорията спечели "Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД. Второто място заслужиха
компаниите "Електроенергиен системен оператор" ЕАД и "БДЖ – Пътнически превози" ЕООД, а на трето място се
класира "Кастамону България" АД.

Наградите в категория "Околна среда" бяха връчени от заместник-министър Надя Клисурска. Победител в
категорията стана "Кингли" ЕООД. На второ място се класира "Дискордиа" АД, а на трето – Стопанския факултет на
Софийски университет "Св. Климент Охридски" и "Кауфланд България ЕООД енд Ко КД".

С две специални награди за социално отговорен принос към общността бяха удостоени проекти с локален обхват
на фирма "ТСД Груп" ЕООД и Общинския съвет на Пловдив.

1801, 62 лв. събра благотворителната инициатива на коледарските състави от село Розово, в подкрепа на
местното читалище "Христо Ботев-1897". Младежите от коледарската група, част от групата за автентични фолклор
към читалището, посетиха розовци на Бъдни вечер, изпълнявайки във всеки дом автентични песни от Одринска
Тракия. Ръководител на групата е Димитър Колев.

"На този хубав празник Йордановден, наричан още Богоявление казваме Благодаря на всички жители от село
Розово, които отвориха своите домове и сърца на 24 декември 2022 година и дариха нашите коледари.

Заглавие: 16 фирми, научни звена и администрации с награди за корпоративна социална отговорност

Дата: 06.01.2023 14:47
Медия: Novinata.bg

Заглавие: Близо 2000 лева събраха розовските коледари за местното читалище

Дата: 09.01.2023 13:37
Медия: Казанлък

https://novinata.bg/biznes/16-firmi-nauchni-zvena-i-administracii-s-nagradi-za-korporativna-socialna-otgovornost/
https://www.kazanlak.com/news-39028.html


Благодарим на коледарите от двете коледарски групи, които дариха събраните от тях 1801, 62 лв. на нашето
читалище. Скъпи самодейци, носете българския дух в сърцата си и продължавайте да пресъздавате и нашите
традиции и обичаи. Бъдете здрави, щастливи и да Ви върви по вода през 2023 година.", споделиха в социалната
мрежа от читалищното настоятелство на село Розово.

"Идеята за благотворителната кауза, която реализираха в последните дни на 2022г. бе по инициатива на самите
коледарски състави, както и решението им събраната сума да бъде дарена на местното читалище в Розово. Към
коледарската групата, съвсем скоро се присъединиха и нови членове. През 2019 г. самодейците осъществиха още
една благотворителна кауза, а събраните средства от нея бяха дарени на детската градина и читалището в
Розово.", съобщи читалищния секретар Делка Кирова.

Тя допълни още, че дарената сумата ще бъде използвана за различни дейности на читалището, което се готви да
отбележи съвсем скоро и 60 години от построяването на сградата на НЧ "Христо Ботев-1897" село Розово.

Снимка: Кметсво село Розово

Многопрофилната болница за активно лечение "Света Петка" във Видин продължава да набира средства за
ремонт на отделението по "Педиатрия". Това става ясно от съобщение на лечебното заведение, в което са
обявени дарителски сметки (виж по-долу). Сумата, която е необходима за цялостен ремонт на отделението е в
размер на около 200 хиляди лева. Сектор "Кърмачески" е най-належащо да бъде възстановен, посочват от
болницата. Структурата е преобразувана по време на пандемията и лекува болни с коронавирус. Кърмачетата се
приемат в общия сектор на Педиатрията към момента, което води до ограничаване на броя на останалите
приемани пациенти, съобщават още от здравното заведение.

Необходимите ремонтни дейности в отделението включват изграждане на окачен таван в коридорите, подмяна на
санитарни възли, на осветителни тела, боядисване на стени и тавани, полагане на антибактериална настилка на
под и стени, оформяне на детски кът и зала за занимания.

Болницата е събрала към момента 85 хиляди лева. Част от средствата са отпуснати от Министерството на
здравеопазването, 65 хиляди лева. Още 20 хиляди лева са събрани през миналата година с помощта на Дамския
Лайънс клуб във Видин.

Желаещите да дарят средства за ремонт на педиатричното отделение на болницата могат да го направят на
следните дарителски сметки:

Банка : ЦКБ АД

BIC : CECBBGSF

IBAN: BG06 CECB 9790 10F1 1035 04

и

Търговска Банка Д Банк

BIC: DEMIBGSF

IBAN: BG18 DEMI 92401000298087

Средствата, които смолянчани дариха за Евгения Николова, ще бъдат преведени по сметките на болни деца,
съобщиха организаторите. Припомняме, че 43-годишната Евгения страдаше от тежка сърдечна недостатъчност.
Държавата й бе отпуснала средства за трансплантация на сърце в САЩ, но нямаше достатъчно средства за

Заглавие: Педиатрията във Видин събира средства за ремонт

Дата: 10.01.2023 12:00
Медия: Конкурент

Заглавие: Над 14 000 лева се събраха от кампанията за Евгения, даряват ги на болни деца

Дата: 09.01.2023 17:37
Медия: Смолян нюз

https://www.konkurent.bg/news/16733412009392/pediatriyata-vav-vidin-sabira-sredstva-za-remont
https://www.smolyannews.com/news/nad-14-000-leva-se-sabraha-ot-kampaniyata-za-evgeniya-daryavat-gi-na-bolni-detsa/


Държавата й бе отпуснала средства за трансплантация на сърце в САЩ, но нямаше достатъчно средства за
престой и пътуване зад океана. По време на празниците Смолян се обедини за събиране на средствата нужни за
18-месечния престой след трансплантацията в САЩ, но Евгения почина на 1 януари т.г. По нейно желание парите
събирани за нея, ще бъдат преведени на болни. "Благодарим от сърце на всички дарители, които подкрепиха
каузата на Евгения! За съжаление тя не дочака своето сърце. Но вие отново показахте своята съпричастност и
доброта! От дарителските кутии, отворени до момента и от благотворителния концерт, който бе в памет на Жени,
се събраха общо 14 931,77 лева", обявиха организаторите.

2521,63 лева от парите са преведени за лечението на 17-годишният Виктор. Още 2880 лева са преведени за
лечението на 4-годишната Стефани от Смолян, която страда от детска церебрална парализа. 2880 лева са
преведени от събраните средства за Евгения са преведени и за лечението на 13-годишната Рая от Девин, която
също страда от коварния Сарком на Юинг и родопчани събират средства за лечението й. Останалите средства ще
бъдат дарени за други каузи, за които ще бъде даден пълен отчет, заявиха инициаторите на дарителската
кампания, обединени във фейсбук страницата "Да помогнем на Дани".

37-годишният Красимир Иванов се бори с остра миелоидна левкемия и се нуждае от дарители за
тромбоцитна афереза

37-годишният Красимир Иванов, който е баща на две деца, се бори за живота си и се нуждае спешно от помощта
на добри българи. Младият мъж страда от остра миелоидна левкемия, преминал е успешно няколко етапа на
лечение и в момента е на последна фаза - трансплантация на стволови клетки с цел пълното му излекуване.

За да бъде направена трансплантацията обаче Красимир има нужда от кръводарители за тромбоцитна афереза.
Процедурата е по-специфична от обикновеното кръводаряване, защото изисква донорът да има над определен
брой тромбоцити и да е чиста кръвната му картина, за да бъде одобрен.

Повечето близки и приятели на Красимир са отпаднали за тромбоцитна афереза, но са дарили кръв, само
съпругата му Нина и още един приятел могат да бъдат дарители на тромбоцитна афереза. Близките са отчаяни,
защото без тромбоцитна афереза Краси няма да се справи, а му предстои след ден-два да започнат вливания на
биопродукти в продължение на 10-15 дни.

Съпругата му моли всеки, който може да дари кръв, да се отзове, защото във вас е нейната надежда, че след
всички препятствия дотук, съпругът ѝ ще премине и през това изпитание по пътя на изцеление!

Даряване може да се извърши само в София в Националния център по трансфузионна хематология, който се
намира на ул. "Братя Миладинови" № 112 от понеделник до петък от 8 до 10 часа. Кръвната група на дарителите
няма значение.

Данните за пациента са: Красимир Пенков Иванов, 37 г., пациент на НСБАЛХЗ гр. София, Отделение по
трансплантации на хемопоетични стволови клетки.

С работна среща под домакинството на Ротари клуб – Казанлък беше открита дарителска кампания за набиране
на средства за закупуване на компютърен томограф (скенер) за нуждите на местния Диагностично – консултативен
център (ДКЦ) "Районна поликлиника".

Кампанията се организира под патронажа на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан
и кмета на Казанлък Галина Стоянова, а инициатори са Ротари клуб – Казанлък и Ротари клуб "Берое" – Стара
Загора. На срещата присъстваха представители на неправителствени организации, на администрацията и на
местния бизнес, както и рентгенологът д-р Красимир Чернев, който е част от екипа на лечебното заведение. За
каузата бяха събрани над 30 хиляди лева.

Заглавие: Зов за помощ: Баща на 2 деца се нуждае спешно от кръводарители, за да пребори левкемията

Дата: 09.01.2023 20:55
Медия: Днес Дир.бг

Заглавие: Започна дарителската кампания за закупуване на скенер за нуждите на ДКЦ "Районна поликлиника"
в Казанлък

Дата: 10.01.2023 09:18
Медия: Българска телеграфна агенция

https://dnes.dir.bg/obshtestvo/zov-za-pomosht-bashta-na-2-detsa-se-nuzhdae-speshno-ot-kravodariteli-za-da-prebori-levkemiyata
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/387427-zapochna-daritelskata-kampaniya-za-zakupuvane-na-skener-za-nuzhdite-na-dkts-ray


"Добротворството е трудно дело, но не е невъзможно. Когато всички усилия са обединени, могат да се случат
чудеса", заяви митрополит Киприан. Той посочи, че по решение на Старозагорския епархийски съвет сумата, която
ще бъде внесена от Старозагорската митрополия за закупуването на скенер за ДКЦ "Районна поликлиника" в
Казанлък, е в размер на десет хиляди лева. "Нашето призвание е такова – да се грижим за хората", каза още той.

Галина Стоянова благодари за поканата да участва в настоящата кампания и изрази увереност, че тя ще бъде
успешна. Кметът подчерта, че закупуването на подобна апаратура ще има много голямо значение не само за
медицинския персонал и за пациентите, но и за цялостното развитие на здравеопазването в града. Тя обяви, че за
начало на кампанията дарява една своя заплата за каузата.

Управителят на ДКЦ "Районна поликлиника" д-р Красимир Пейчев обясни на присъстващите какви ще бъдат
ползите от закупуването на апарата и обяви, че необходимата сума за това е около триста хиляди лева. Той
подчерта, че това е най-голямото здравно заведение за доболнична помощ, което обслужва пациенти от общините
Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево, напомни, че по време на пандемията от COVID – 19 в
отделението по образна диагностика на ДКЦ "Районна поликлиника" са правени около две хиляди снимки
месечно. Лекарят посочи, че за правилното поставяне на диагнозата на пациента и за назначаване на
подходящото лечение немалко значение има качествената апаратура.

Д-р Пейчев подчерта, че в момента рентгеновото отделение на здравното заведение разполага с много добро
оборудване и благодари на Община Казанлък за оказаното съдействие за закупуването на нов рентгенов апарат и
на устройство за дигитализация. Д-р Красимир Пейчев призова всички представители на бизнеса да се включат в
каузата и изрази мнение, че това ще бъде от полза не само за всички медицински специалисти в региона, но и за
всички жители. "С времето тази инвестиция ще се изплати чрез поставяне на правилни диагнози и лечение и по-
бързо връщане на хората на работа", коментира той и подчерта, че в общината трябва да има места, където
пациентите да получават качествено здравеопазване.

Президентите на Ротари клуб – Казанлък и Ротари клуб "Берое" – Стара Загора Атанас Демиров и Лилия
Михайлова благодариха на всички присъстващи за вниманието към инициативата. Михайлова напомни, че подобна
кампания е организирана в Стара Загора за нуждите на комплексния онкологичен център и допълни, че тя е била
успешна благодарение на общите усилия на НПО, администрация и бизнес.

/ЛРМ/

Община Сандански, съвместно с местни клубове и сдружения, стартира благотворителна кампания в помощ на
Александър Александров– Сашко, който е част от спортен клуб за адаптирана физическа активност и спорт –
Сандански, с треньор Зоя Тодорова. 
Сашко е добре познат на обществеността със своето голямо сърце и любов към спорта! И въпреки затрудненията,
Сашко не спира да се бори, за да сбъдне своите мечти! 
Такава мечта е днес на пътя му, а именно - Световното първенство за атлети със синдром на Даун, което ще се
проведе през месец март в Буенос Айрес, Аржентина! 
За да спомогне участието на Сашко в световното първенство, община Сандански съвместно с местни клубове и
сдружения организира редица благотворителни събития. 
Първото събитие ще се проведе със съдействието на спортните клубове по художествена гимнастика от гр.
Сандански – "Вихрен" и "Гранд", които канят всички любители на художествената гимнастика, тази сряда, 11
януари, от 18:00 ч., в Спортната зала на града. 

С пари от дарители е изработен нов иконостас за църквата "Св. Троица" в Антоново. Дарителската кампания тече
вече година и дава резултат, каза за БТА Николинка Панчева – касиер в храма. Новият аналой е вече поръчан и
предстои до края на месеца да бъде доставен.
Църковната мебел ще е дърворезбована с голяма рисувана икона на Св. Мина. Избран е този светец, защото е
покровител на семейството, обясни Панчева. По изработването работи Младен Иванов от Малоградец,
преподавател във Велико Търново и в Шумен. Иконата, с височина 80 см, ще бъде дело на друг художник. 
За новата придобивка миряни събират нужните 1 200 лева. Всеки дарява според вътрешното си усещане. На

Заглавие: Благотворителна кампания в помощ на Сашко

Дата: 10.01.2023 10:35
Медия: Радио Благоевград

Заглавие: С пари от дарители е изработен нов иконостас за църквата "Св. Троица" в Антоново

Дата: 10.01.2023 14:22
Медия: Утро Русе

https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101761817/blagotvoritelna-kampania-v-pomosht-na-sashko
https://utroruse.com/article/893804/


хората, заделили над 100 лева, ще подготвим благодарствени писма и дребни подаръци, допълни касиерът с
благодарност за богоугодното дело. Своя дан за храма дават местните хора – кой колкото и когато реши, с
надеждата, че черквата ще ги събира по поводи и ще е извор на християнството.
С пари от дарения на миряни са закупени и нови кандила, както и други нужни за по-приветливия облик на
църквата мебели. 
Храмът в Антоново работи всеки ден, без вторник. Тук по празници служи отецът Антоний, който обслужва и
Омуртаг. Преди година сградата бе ремонтирана, закупен бе и нов трон. За пролетта Панчева и настоятелството са
планували ремонт на оградата и облагородяване на църковния двор.
По повод 17 януари – Празник на Антоново и Ден на религиозната толернатност, в църквата ще бъде отслужена
празнична литургия. 

Близо 15 300 лв. събраха учениците от младежката доброволческа организация PTPI "Делфините" в рамките на
Коледната си кампания, в която по традиция продават ръчно изработени картички. Това обяви за Радио Варна
Калина Ненкова, връзки с обществеността в организацията. Средствата ще бъдат дарени на Центровете за
настаняване от семеен тип във Варна, за да реализират проект за създаване и обзавеждане на "Вълшебна стая" в
помощ на децата с увреждания.

Отчитаме кампанията за успешна, защото събраните средства са напълно достатъчни да помогнем за
създаването на "вълшебната" стая, разказа Калина Ненкова. Събраната сума е по-малко в сравнение с предходни
години и може би причина за това са по-малкият брой доброволци, които да продават картички, но има още време
да покажем по-добри резултати, каза още тя.

Дарението се очаква да бъде направено следващата седмица.

Досега варненските "делфини", както са известни повече, помогнаха в обзавеждането на стаи за занимания за
онкоболни деца в болница "Света Марина", закупиха нови мебели за обитателите на старческия Дом "Гергана",
оборудваха стаи в новата сграда на Карин дом, в Центъра за деца с аутизъм, в Дневния център за деца и младежи
с увреждания "Свети Йоан Златоуст" и мн.други социални заведения в града. Най-голямата сума, която са
събирали от продажба на ръчно изработени картички е близо 38 000 лева.

През последните няколко години в благотворителните кампании освен варненци, се включват и хора от цялата
страна.

Чуйте повече в прикачения звуков файл:

1 283 153,28 лева от общо постъпили 1 812 337,50 лв. в дарителската сметка на община Карлово са изплатени към
11 януари на пострадали от наводненията от селата Каравелово, Богдан, Слатина и Войнягово. Преведени са
сумите по 7 заявления от първа група, 13 от втора г, 156 от трета /за един имот - 2 заявления/ и 42 - от четвърта
група.
Подадените заявления до момента са 234 за 233 имота, като за един от тях има две входирани заявления. По 218
от заявленията /за 217 имота/ паричните преводи са направени. Поради необходимост от представяне на още
документи за пълно окомплектоване, в период на изчакване са заявленията на осем собственици на имоти – 5 в
Каравелово и 3 в Богдан.
Подготвени за плащане на 13.01.2023 г. /преводите се извършват в последния работен ден на всяка седмица/ са
сумите по 8 заявления: 3 във Войнягово, 4 в Богдан и 1 в Слатина.

Заглавие: PTPI "Делфините" даряват над 15 000 лева за "Вълшебна стая" за деца с увреждания

Дата: 10.01.2023 15:56
Медия: Радио Варна

Заглавие: 1 283 153 лева са изплатени на пострадали от наводненията в карловските села

Дата: 11.01.2023 12:45
Медия: Plovdiv Live

Заглавие: Ивайловград събра над 8 000 лв. за Дани

Дата: 11.01.2023 15:03
Медия: Actualno.com
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8 340 лв. е сумата, която бе събрана от благотворителната Коледа в Ивайловград.

През месец декември бяха организирани благотворителни коледни базари от НЧ "Пробуда 1914", СУ "Христо
Ботев" и Общински исторически музей . В тях се включиха училища и детски градини на територията на община
Ивайловград, местни занаятчии, творци и представители на частния бизнес. Те предлагаха богата гама коледни
сувенири, изработени от преподаватели и ученици.

Представлението "Доброто в нас", също се включи в благотворителната кампания, като предостави продажбата от
билети за Дани. "Тинтява Експлорейшън" АД също се включиха със събраните средства от рециклираните
пластмасови бутилки и капачки.

Събраните средства вече са преведени в сметката на Дани.

За тежкото изпитание, пред което е изправен Дани и неговото семейство, можете да прочетете във фейсбук
страницата Да помогнем на Дани.

Първа инвестиционна банка

IBAN: BG11FINV91501317648801

Получател: Данаил Михайлов Михов

Банка ДСК

IBAN: BG35STSA93000016855926

Получател: Ивелина Николчева Михова

PayPal: pomogninadani@gmail.com

Revolut: @pomogninadani

Фондация "Павел Андреев"

https://pavelandreev.bg/campaign/da-pomognem-na-dani

Добри новини за бебчето Галина, за което вече ви разказахме.
"Благодаря ви, Великани! Творите чудеса! Вие не ми дадохте лъч надежда, а направо озарихте деня ми! За 24ч по
платформата са постъпили повече от 2/3 от обявената сума! Знаете ,че сумата за лечението е ден за ден и зависи
от нейното състояние ,кога ще я изведат от интензивно. Оферта имаме само за очната операция. Т.е. нещата
може и да се променят в хода на ситуацията. Може да не стигнат, но пък може и да останат. Всичко от
платформата се заплаща директно на болницата, средства през нас от нея не минават. Това, което остане или
бъде наддарено ще бъде прехвърлено по сметката на някое друго бебче от платформата на Pavel Andreev .
Бъдете здрави и нека Бог ви закриля!
Близка до семейството написа:
"Новините от срещата с лекарите днес (11.01.2023 г.) сутринта са страхотни. Бебе Галина вече диша
самостоятелно. Увеличили са й храната и ако всичко е наред, намеренията са утре да я изведат от интензивното
отделение, но ще остане в болницата още няколко дни за лечение. Не е ясен размерът на разходите, които ще
бъдат направени за това, но благодарение на всички вас, дарители, родителите вече могат малко по-спокойно да
посрещнат предизвикателствата пред своето голямото малко геройче.
Операцията на оченцето се планира за края на януари, когато пак ще трябва семейството да изкара известно
време в Турция.
В момента, в който пиша това, сумата, събрана по кампанията в платформата, вече минава 51 000 лв.
Моника качва бележки за разходите в групата, която е направила @Надежда за Галина". При желание вероятно
има начин да се присъедините към нея, че аз не съм много наясно как става.
https://www.facebook.com/groups/546520960763522
Досега мама Моника е заплащала разходи от личната си сметка, където също има преведени дарения и тя
изпраща огромните си благодарности за доверието, което й гласувате.
Даренията в платформата са защитени от правилата й. Всички се надяваме малката Галина да оздравее бързо и
да останат повече парички за други нуждаещи се.

Заглавие: Добри новини за бебе Галина. Майката: Благодаря ви, Великани, творите чудеса! 

Дата: 11.01.2023 13:41
Медия: Пловдив 24

https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Dobri-novini-za-bebe-Galina-Maikata-Blagodarya-vi-Velikani-tvorite-chudesa-1526376


Още веднъж Благодаря!" 

Дарителска кампания събира средства за ремонт на детското отделение на видинската болница. Това съобщи за
БТА директорът на лечебното заведение д-р Ивета Найденова. 
Детското отделение на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Св. Петка" се нуждае от основен
ремонт, част от който е започнал и се извършва в момента в сектор "Кърмачески". За да създадем необходимите
битови условия, както за най-малките ни пациенти, за техните родители, а също и за дежурния медицински
персонал, спешно трябва да се извърши смяна на подовата настилка с антибактериална, боядисване и
украсяване на стените, поставяне на окачени тавани, ремонт на сервизни помещения и създаване на нови
санитарни такива, ремонт на кабинети и манипулационни, създаване на помещение за детски кът, уточни д-р
Найденова.
Средства, необходими за цялостния ремонт са близо 200 хил. лв., с които болницата не разполага. До момента за
инвестиционни и строително-ремонтни дейности в края на м.г. получихме 65 хил. лв. от Министерство на
здравеопазването за осъществяването на проект "Възстановителни и ремонтни дейности в сектор "Кърмачески"
на отделение по "Педиатрия" при МБАЛ " Света Петка" – АД град Видин. Започнахме първо с ремонт на този
сектор, защото по време на ковид пандемията този сектор бе обособен за лекуване на пациенти с COVID-19 и
след отмяната на извънредното санитарно положение в началото на април м.г. се наложи да възстановим
дейността на сектора и спешно се наложи извършването на ремонтни дейности, които се извършват и в момента.
Към настоящият момент кърмачетата се приемат в общия сектор на отделението, което води до ограничаване на
броя на останалите приемани пациенти, уточни д-р Найденова.
Ние лекарите, медицинските работници и целият екип, се отнасяме сериозно към проблемите, които ни
съпътстват и се стремим да ги решаваме своевременно, но средствата, с които разполагаме и които са събрани в
дарителската ни сметка, са недостатъчни, каза още д-р Найденова. Три хил. лв. дари хипермаркет "Практис" за
строителни материали, 23 800 лв. бяха събрани на Благотворителен бал, организиран съвместно от ръководството
на болницата и "Лайънс клуб - Видин". След публикация на майка в социалните мрежи за набиране на средства за
ремонта на детското отделение са събрани за първите десет дни на януари 1438 лв. 
След настояване за среща по проблемите на видинската болница здравният министър д-р Асен Меджидиев,
придружаван от зам.-министър д-р Александър Златанов посетиха на 6 януари лечебното заведение и се
запознаха подробно с текущото състояние на областната болница. Д-р Меджидиев пое ангажимент Министерство
на здравеопазването да осигури финансов ресурс за ремонта на детското отделение, както и за закупуване на
апаратура, която е необходима за отделенията по ушно-носно-гърлени и очни болести, уточни д-р Найденова.
По време на срещата видинският кмет д-р Цветан Ценков бе категоричен, че разрешаването на проблемите, пред
които е изправена МБАЛ "Света Петка", са от изключително значение за всички жители на Видинска област,
защото това е единственото лечебно заведение, което обслужа населението на 11-е общини в региона. Д-р Ценков
пое ангажимент община Видин отново да подкрепи областната болница, включително финансово. В тази връзка
общинската администрация вече подготвя предложение до Общинския съвет, с което в бюджета на общината за
2023 година ще бъдат предвидени 400 хил. лв. за изплащане на задълженията на МБАЛ "Света Петка" за местни
данъци и такси. То ще бъде внесено за гласуване още на следващото заседание на Общинския съвет – Видин,
допълни Найденова.
Към момента в Детското отделение на МБАЛ "Св. Петка" във Видин работят шест лекари, 10 медицински сестри и
пет санитари. Незаети длъжности в отделението са - един лекар и две медицински сестри, каза д-р Найденова. Тя
допълни, че натовареността в отделението е много голяма. За месец декември 2022 г. през отделението са
преминали и лекувани 103 пациенти, за сравнение през месец август м.г. в отделението са лекувани 73 деца. В
момента към 11 януари в отделението има 56 деца.
Д-р Ивета Найденова благодари на всички дарители и отново отправи своя призив към бизнеса, към
обществеността да бъдат съпричастни и да се включат в дарителската кампания за набиране на средства за
ремонта на детското отделение. Желаещите да дарят и помогнат могат да видят разкритата банкова сметка на
официалния сайт на МБАЛ "Св. Петка". 

Кметът Иван Портних бе гост на специално тържество по повод откриването на зала за ерготерапия в
Специалното училище за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов" във Варна. Залата е с площ 44 кв. м.
и в нея са монтирани сетивни панели, висящи люлки, комбинирана стена за катерене, ролкова пързалка,

Заглавие: Дарителска кампания събира средства за ремонт на детското отделение на видинската болница,
необходими са близо 200 хил. лева

Дата: 12.01.2023 11:47
Медия: Утро Русе

Заглавие: Откриха зала за ерготерапия училището за деца с нарушено зрение
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гигантски валяци и други съоръжения, съобразени с възрастта, уврежданията и двигателните умения на учениците.
Вложените средства са в размер на 37 824 лева, като 18 000 от тях са осигурени чрез кампания на дарителската
онлайн платформа "Подкрепи.бг", в която се включват хора от цялата страна, каза директорът на училището
Жулиета Петкова.

Помещението ще бъде особено полезно за ученици, които имат затруднения с координацията, фокусирането и
организирането на дадена дейност. Ерготерапията може да помогне на децата, които се затрудняват да
контролират собствените си действия и поведение или трудно интегрират различните стимули, идващи от средата.
От полза е и при учебния процес, обясни Петкова.

По-късно тя показа оранжерията, където възпитаниците на училището засаждат и сами се грижат за растения,
залата за релакс, както и Музея за история на образованието на зрително затруднените в България. Там са
събрани историята и портретите на директори и именити възпитаници на училището, брайлови машини, брайлови
учебници и дъски.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Изпратихме 2022 г. с всички успехи, които съумяхме да постигнем в нея, но и с предизвикателствата, които тя ни
постави. Едно от тези предизвикателства беше крайният срок за пререгистрация на юридическите лица с
нестопанска цел (ЮЛНЦ) в Агенция по вписванията. Щастливи сме, че това предизвикателство вече е преодоляно
и ЮЛНЦ ще могат да се пререгистрират и след 1 януари 2023 г.
На 29.12.2022 г. Агенция по вписванията публикува на своята интернет страница официално съобщение, касаещо
процедурата по пререгистрация след 01.01.2023 г. В него се казва, че Агенцията ще спазва приложимата до сега
процедура за пререгистрация, уредена в §25, ал.2 от ПЗР на ЗЮЛНЦ, като ще продължи да отправя искане до
съответния окръжен съд за издаване на удостоверение за актуално състояние при подадено заявление за
пререгистрация. 
Съобщението може да прочетете тук. 
Напомняме, че с промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) от септември 2016 г.
започна ефективното прилагане на т.нар. регистърна реформа на ЮЛНЦ. Окръжният съд по седалище беше
заменен с Агенция по вписванията като компетентен орган за регистрация на ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни
ЮЛНЦ и народни читалища. На учредените и вписани в съда преди 01.01.2018 г. ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни
ЮЛНЦ и читалища беше предоставен инструктивен срок да заявят своята пререгистрация (прехвърляне на
партидата от съда към Агенцията) в новия регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Така, заявеното
намерение на Агенцията по вписвания да продължи да обработва заявления за пререгистрация и след края на
2022 година, е в синхрон с националните и международни стандарти за защита на правото на сдружаване. В тази
връзка обръщаме внимание, че още през 2015 г. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, част от
държавите членки на която е и Република България, е изразила становище, че процеси по пререгистрация на
ЮЛНЦ не могат да водят до тяхното автоматично заличаване след изтичане на определен срок. (виж параграф 165
тук: https://www.osce.org/odihr/132371).
Като част от мисията ни в подкрепа на ЮЛНЦ, Български център за нестопанско право предоставяме консултации
във връзка с извършването на пререгистрация в Агенция по вписванията и изготвяме помощни материали за
заинтересованите лице.
Може да разгледате нашите видеа за пререгистрация на сдружение и фондация със заявление на хартия,
ръководството ни за пререгистрация и публикацията ни за Закона за ЮЛНЦ. 

Заглавие: Пререгистрацията на ЮЛНЦ продължава и след изтичане на инструктивния срок 31.12.2022.
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