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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

"Единадесетият конкурс за докторантската стипендия на фондация "Карол Знание" за 2023 година постави
няколко рекорда – най-равностойни участници, най-дълги дискусии, най-продължително време на финала, най-
атрактивни презентации, най-впечатляващо лично присъствие. След силния равностоен финал и гласуването,
председателят на журито, г-н Станимир Каролев, взе безпрецедентно решение и обяви три отличия:
Докторантската стипендия от 10 000 лв. на фондация "Карол Знание" печели инж. Цветомир Гечев, докторант в
Технически университет - София. Той печели и място в програмата "Предприемачи в науката" и новия проект
"Startup Building". Моника Праматарова, докторант в Софийски университет "Св. Климент Охридски", печели
специална награда на журито за иновация - Phd Research Innovation Award – стипендия от 2000 лв. Радослав
Симеонов, докторант в Софийски университет "Св. Климент Охридски", печели специална награда на журито -
Outstanding Doctoral Research Award – стипендия от 2000 лв."

Това съобщиха за БТА от екипа на фондация "Карол Знание".

За първи път в историята на конкурса се дават специални награди.

Убедени сме, че признанието, което получават тримата докторанти от авторитетния конкурс ще ги мотивира още
повече и ще видим впечатляващи резултати в работата им, коментира решението си г-н Каролев.

Награждаването на победителите в конкурса ще бъде на 25 януари, когато ще бъде връчена и наградата
"Предприемач в науката" в размер на 30 000 лв.

Инж. Цветомир Гечев, докторант в Технически университет – София, буквално даде в ръцете на журито
елементите, от които изгражда стенд за комбиниран цикъл с пакет твърдооксидни горивни клетки и двигател с
вътрешно горене. Като се обединят, се създава хибридна система с високо КПД, малко вредни емисии и широка
приложимост, казват организаторите на конкурса. Това е и целта на дисертационния проект – да изследва
съвместната им работа и възможността за намаляване на емисиите на CO2 чрез използване на конвенционални
въглеводородни горива. Такива системи може да се използват за производство на електроенергия, или
когенерация, за битови нужди или в индустрията, както и за основно задвижване на големи транспортни средства
като кораби, влакове, подемно-транспортни машини, кариерна транспортна техника. Твърдооксидна горивна
клетка също може да се вгради като спомагателен агрегат към тежкотоварните автомобили и да работи с ДВГ.
Като краен продукт докторантът ще създаде иновативен подвижен стенд за изследване на маломощен ДВГ с
различни горива, включително изследване със синтетичен газ, копиращ състава на анодните газове на пакет
твърдооксидните горивни клетки. Чрез него ще се изследва комбинираният цикъл, ще се определят важни
работни параметри, емисиите на вредни газове и потенциалът за приложение. Вече са създадени симулационни
модели на пакет твърдооксидни горивни клетки и на ДВГ и 3D модел на бъдещия стенд. Закупена е и част от

Заглавие: Докторант от Технически университет - София спечели голямата стипендия на фондация "Карол
Знание" за 2023 година
Дата: 13.01.2023 15:20
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/lik/389668-doktorant-ot-tehnicheski-universitet-sofiya-specheli-golyamata-stipendiya-na-f


необходимата апаратура. Амбициозната далечна цел на инженера е комерсиализиране на научната работа и
собствено производство в България.

Моника Праматарова, докторант в Биологически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", изследва приложението
на виброакустиката като средство за интегрираното управление на насекоми вредители. За първи път у нас журито
на конкурса чу биоакустични сигнали, издавани от шест вида листни бълхи. Уникалните звуци са записани от
докторанта по време на теренна работа. Това е първото изследване на виброакустичния метод за контрол на
европейски видове листни бълхи-вредители и първо биоакустично сравнение на близки видове вредители. При
установяване на насекомите на терен, учените ги проучват и записват стридулационната им комуникация. Това
става чрез пиезоелектрична грамофона доза и дигитално записващо устройство, прикрепени към растението.
Плейбек записите, използвани за манипулиране на виброакустичното поведение на видовете, се възпроизвеждат
чрез високоговорител, поставен в непосредствена близост до стъблото или клон на растението. Отделно, в
абсолютен етанол се събират насекоми за последващо PCR изследване на бактериите, намиращи се в
храносмилателната система на насекомите. Експерименталната работа се провежда на терен и в лабораторни
условия. Проектът използва интердисциплинарни методи. Практическото му приложение може да реши
глобалния екологичен проблем за нарастващото потребление на инсектициди и все по-честата поява на
инсектицидна резистентност.

Радослав Симеонов, докторант във Физически факултет на Софийския университет и в Niels Bohr Institute,
Копенхаген, Дания, направи нещо още по-специално за журито – пренесе го през ускорителите, на които са
разположени експериментите A Large Ion Collider Experiment (ALICE) и Positron annihilation into Dark Matter
Experiment (PADME). Показа видео, което лично е снимал в един от ускорителните комплекси на CERN по време
на тестове на протитипи на детектори за йонизиращо лъчение, допълват организаторите на конкурса. Показа и
кадри от Нацоналната лаборатория във Фраскати, Италия, от детекторния комплекс на PADME. Докторантът
работи по водеща хипотеза, че частиците от Стандартния модел взаимодействат със скрит сектор от частици
посредством медиатори, частици–портали. Първите му проучвания по темата са свързани с аксионоподобни
частици и това му отваря портала към научната група от експеримента PADME. Така от 2017 година младият физик
търси нови частици заедно със световно известни учени и има амбицията да запали за това още български
докторанти, студенти и ученици. Нещо повече – да създаде своя научна група, с която да работи по изследвания на
природата на кварк-глуонната плазма и да направи голямо научно откритие в областта. Изследователят на
тъмната материя с години сериозна научна работа е спечелил място като пълноправен член на екипа, работещ по
конструирането на допълнителен калориметър към експеримента ALICE. В момента участва активно в
разработването на прототипи за този калориметър – FoCal-H Prototype.

/ХК/

Фондациите "Биоразнообразие" и "Темпо" организират онлайн турнир, озаглавен "Изгубената храна", за деца от
3. до 7. клас.

Турнирът е безплатен, ще се проведе следващата седмица между 16 и 20 януари, а формата за регистрация,
правилата и техническите изисквания може да намерите тук.

Както подсказва заглавието, тема на състезанието е разхищението на храна.

Участието е отборно, с по 2-ма до 6-има състезатели.

Когато изхвърляме храна, всъщност изхвърляме и природните ресурси, които са използвани за нейното
производство, пакетиране и транспортиране, т.е. изхвърляме храна, вода, енергия и всъщност – пари, обясни
пред Радио София Владимир Цветков от "Темпо":

"Турнирът ще накара учениците да научат повече по темата, да вникнат по-дълбоко в проблемите по опазване на
околната среда. Те могат да участват по всяко време. Продължителността по отговаряне на въпросите е около 30
минути. За победителите са предвидени и награди. Ако верните отговори на отборите са над 70%, ще дарим 1000
лева на Българската хранителна банка, чиято дейност е именно против разхищението на храни."

Цветков обърна внимание, че около половината от разхищението на храна става вкъщи, не само в магазини и
заведения.

Неоползотворяването, изхвърлянето на такива продукти, влияе както на климата, така и на местата, които са ни
нужни, за да произвеждаме храни. Освен всичко друго, децата трябва да знаят, че е добре да си изяждат всичко и
да спират водата, докато си мият зъбите, но това няма да реши проблемите с глобалното затопляне.

Заглавие: Турнир учи децата защо не трябва да разхищаваме храна
Дата: 13.01.2023 15:26
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101763877/turnir-uchi-decata-zashto-ne-trabva-da-razhishtavame-hrana


Трябва да се интересуват, да се замислят и да знаят повече по тези теми, подчерта Цветков.

С приятелите ни от интерактивния център за наука и технологии TechnoMagicLand стартираме нов проект, който
цели да привлече малки и големи любители на Космоса, на интересните истории за нови изследвания, велики
учени, древни цивилизации и върхови технологии.

Идеята на съвместната акция е да припомним емоцията от разгръщането на хартиените страници, които
разкриват един нов свят, истински Космос от знания, както и да насърчим четенето сред малките изследователи.

След вълнуващи преживявания в света на науката, малките изследователи продължават пътешествието с
подарък - сп. "Космос".

Затова всеки посетител на TechnoMagicLand ще може да избере своя брой още в края на тази седмица и да
продължи своето вълнуващо пътешествие в света на най-интересните научни истории със сп. "Космос".

След "ТехноМеджикЛенд", пътешествието в науката продължава със сп. "Космос".

Общата идея запали и студенти, които след гмуркането в света на науката, продължиха преживяването със
списание "Космос".

Пътешествието на студентите след "ТехноМеджикЛенд" продължава с приключенския свят на "Космос". В
"ТехноМеджикЛенд" науката може да се преживее чрез експерименти, а като бонус - пътешествието
продължава със сп. "Космос". Сп. "Космос" очаква малките изследователи в "ТехноМеджикЛенд". 

Слушай новината

Българската фондация "Биоразнообразие" (БФБ) с подкрепата на The Body Shop България организират конкурс за
финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху
биологичното разнообразие и обществото ни.

Той е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности,
политически науки и икономика.
Дипломните работи следва да имат ясен фокус към изследване и намаляване на климатичните промени, в едно
от трите направления: климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл.
изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и
върху екосистемните услуги; възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или
приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions), зелени иновации,
въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или
повишаване на обществената информираност; взаимовръзката между климатичните промени и социалната
справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху
живота на хората и икономиката, съобщава БТА.

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и
докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на
конкурса и е свързана с България.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите
предложения до 31 януари, на e-mail gameon@biodiversity.bg.

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект "Game On | Do not let the climate change end
the game", чрез съфинансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската
комисия и с подкрепата на The Body Shop България.

Заглавие: Wanted - малки изследователи! Нов проект на сп. "Космос" и центъра за наука "ТехноМеджикЛенд"
Дата: 13.01.2023 16:01
Медия: 168 часа

Заглавие: Студенти могат да кандидатстват до края на януари в конкурс за финансиране на дипломни работи
Дата: 16.01.2023 14:50
Медия: Новини.бг

Заглавие: На Атанасовден ще се практикува Bird-watching на Атанасовско езеро

https://www.168chasa.bg/article/13512990
https://novini.bg/bylgariya/obrazovanie/759986
https://www.gramofona.com/priroda/na-atanasovden-shte-se-praktikuva-bird-watching-na-atanasovsko-ezero


"На Атанасовден ви каним на среща с птиците на Атанасовско езеро. В момента южната част гъмжи от пернати и
какъв по-добър начин да отбележим празника на любимото езеро от това да се запознаем отблизо с обитателите
му. Заповядайте на 18 януари 2023 г. (сряда) от 16.00 часа на Укритието за наблюдение на птици на брега на
Атанасовско езеро." – канят организаторите от екипа на LIFE проект "Лагуната на живота".

И обещават много розово фламинго, къдроглави пеликани, бели ангъчи, зимни бърнета и други защитени видове
птици. В следобедните часове впечатляващите пеликани се връщат от езерото Вая, където се хранят и
представляват невероятна гледка - ниско прелитащи над водите и дигите на Атанасовско езеро, където кацат за
нощувка. Около тях спокойно се хранят много розовите в момента фламинги, които също могат да се видят добре и
отблизо.

Българска фондация Биоразнообразие от 2013 г. отбелязва Атанасовден на Атанасовско езеро и организира
различни събития и тази година няма да има изключение. Но вместо традиционния и едноименен полумаратон,
който се провеждаше 5 години съвместно със "Зелена Странджа" и Община Бургас, този януари предлагат да се
насладим на хвъркатите обитатели на лагуната и да практикуваме така популярния в Европа и по света
birdwatching (наблюдение на птици).

От БФБ ще осигурят бинокли и оптични тръби, определители на птици и орнитолози. От гражданите на Бургас се
иска да дойдат добре облечени (макар че по прогноза ще бъде .... 17 градуса (има ли още някой, който се съмнява
в климатичните промени?!), да си вземат кафе или чай и да се насладят на един час сред дивата природа на
града.

През 2023 г. Атанасовден ще се празнува и по стар стил на 31 януари, когато в София ще бъде премиерата на
документалния филм за Атанасовско езеро – "Солени хора".

Подробностите можете да следите във фейсбук събитието https://www.facebook.com/events/3318936374988485

Сред най-крупните дарители за създаването на филма "Войната на буквите" е Фондация "Лъчезар Цоцорков".
Дарената сума е 230 500 лв., четем на сайта на фондацията.

Във филма, който върви в момента по Канал 1, играят знакови артисти от съвремието ни – Деян Донков в ролята
на цар Симеон, Теодора Духовникова – царицата, както и Захари Бахаров, Даниел Върбанов, Климентина
Фърцова, Ненчо Костов и др.

Филмът е по едноименния роман на Людмила Филипова и в 12 серии разказва за последните дни от живота на
цар Симеон Велики.

Интересното е, че коментарите не са много възторжени, но и не са разбиващи, както друг път. Хората приветстват
идеята да се изгради нещо ново за един велик период от българската история, за което наистина се иска кураж.
Има дори мнения, че е добре дошъл особено "след филма за Ботев". Забележките са отново за яснотата на звука,
но се подчертава добрата операторска работа и музикалното оформление. Сред най-неприемливите елементи са
някои необичайни за епохата фрази, които не стоят добре нито сред декорите, нито в цялата търсена историчност.
Авторката споделя, че не автентичността е била главната й грижа при писането на романа.

Източник: vreme2001.com

Климатична екопътека ще бъде открита в парк "Света гора" във Велико Търново. Дължината й е над 1 километър
и е посветена на урбанизираните територии. Еколози ще проведат беседи с присъстващите, ще разкажат за
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Заглавие: Фондация "Л. Цоцорков" дарител за "Войната на буквите
Дата: 17.01.2023 14:37
Медия: Индустриален клъстер Средногорие

Заглавие: Откриват климатична екопътека в парк "Света гора"
Дата: 17.01.2023 14:06
Медия: Радио Велико Търново
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градския топлинен остров, за емисиите на въглероден диоксид и климатичните промени. Откриването на
екопътеката е на 22 януари, неделя от 14.30 часа.

Дейността по проекта се организира в партньорство с Търново рънс, с финансовата подкрепа на проект "Game
over? Do not let climate change end the game", изпълняван в България от Българска фондация Биоразнообразие, с
подкрепата на програма DEAR (Development Education Awareness Raising) към Европейската комисия.

"Ще покажем примери от района, ще приведем научни доказателства, ще обясним процеси, ще представим
решения и вдъхновяващи постижения, за да може всеки да погледне заобикалящата го среда през призмата на
климатичните промени и да усети необходимостта от природосъобразност на ежедневните си навици", посочват
организаторите.

Сдружение "Образователна общност - Варна" с подкрепата на Програма "Ти и ЛИДЛ за по-добър живот" и
Фондация "Работилница за граждански инициативи" стартира курс за начинаещи учители "Мастър клас за
начинаещи учители: "Готови за училище" 
Курсът ще се проведе в 2 основни направления: "Управление на класната стая и учебния процес" и "Управление
на кофликтите и стреса". Всяко от тях ще бъде с продължителност от 36 часа, през които одобрените начинаещи
педагози заедно с опитни обучители и образователни консултанти ще работят чрез методите на проекто и
проблемно-базирано учене, разрешаване на реални казуси, менторство, коучинг, дискусии и споделяне на опит. 
Практическите сесии ще се проведат в гр. Варна. Като допълнителна подкрепа ще бъдат организирани и срещи за
обмен на опит и добри практики между начинаещи и опитни учители в региона. 
Целта на курса е да се подкрепят начинаещите учители да развият умения и да придобият самоувереност в
класната стая като активни и професионално компетентни участници в учебния процес. Така те ще могат уверено
да встъпят в професията си, да създават и управляват мотивиращо учене в съответствие с учебните цели.
Според екипът на "Образователна общност - Варна", необходимостта от създаване на такава форма за подкрепа
на младите учители е породена от техни наблюдения и проучвания по темата. Една част от проблемите пред
начинаещите учители са:

Неувереност в подготовката си и уменията си за управление на учебния процес и класната стая;
Стереотипи за качеството на образованието и естеството на училищната среда;
Липса на менторство и подкрепяща среда за обмяна на опит и добри практики между опитни и млади
учители.

Процедурата по кандидатстване е отворена от 31.12.2022 г. до 30.01.2023 г. Всеки начинаещ учител (скоро
завършващ педагогическото си образование или от скоро практикуващ професията "Учител") може да се
регистрира за участие като попълни формуляра. Местата са ограничени.
Сдружение "Образователна общност - Варна" е обединение на будни родители, педагози, психолози, терапевти и
други специалисти, работещи с деца. Членовете си оказваме взаимопомощ чрез споделяне на опит, добри
практики, знания, ресурси, обсъждане на предизвикателства и намиране на съмишленици. Идеята ни е да
подкрепим професионалната си
дейност, родителството си и да организираме дейности и проекти, свързани с образованието в града ни, както и да
създаваме форми на взаимна подкрепа, които са ни присърце. 
Мечтата ни: Образованието и грижата към децата да стане актуално на времето, да отговаря на нуждите,
интересите и индивидуалността им и да е водено от любовта към човека и зачитане на неговите права.

Настоящият проект се осъществи благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл
България "Ти и Lidl за по-добър живот", в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи"
и Български дарителски форум. 

Курс по творческо писане ще води Ангел Игов от 23 до 31 януари. Това е най-новото обучение във виртуалния
писателски център на фондация "Елизабет Костова", създадена в помощ на поетите, преводачите и читателите на
поетите, съобщават организаторите.

В рамките на деветдневното събитие Игов ще запознае участниците с основите на класическото стихосложение,

Заглавие: Образователна общност –  Варна в подкрепа на начинаещите варненски учители
Дата: 16.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Фондация "Елизабет Костова" организира курс по творческо писане с Ангел Игов
Дата: 16.01.2023 20:12
Медия: Българска телеграфна агенция
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ритъма и мелодията на поезията. В края на курса ще се състоят и индивидуални онлайн консултации.

Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд "Култура" по програмата "Едногодишен грант 2021".

Д-р Ангел Игов е роден през 1981 г. в София. Автор е на три романа и два сборника с разкази. Превежда
художествена проза и поезия от английски език. Преподава английска литература и превод в Софийския
университет "Св. Климент Охридски". Носител е на няколко литературни награди, сред които "Христо Г. Данов",
"Кръстан Дянков" и Наградата за преводна литература на Дома на световните култури в Берлин. / ГН

/ТС/

От въвеждането на патронажната услуга "Заедно-здраво бебе, здраво бъдеще" в България през 2016 г.,по
инициатива на фондация "Тръст за социална алтернатива", досега 1075 майки и техните деца до 2 годишна
възраст са получили специализирана медицинска грижа и консултации от акушерки и сестри, съобщават от
пресцентъра на фондацията.
380 майки, още толкова бащи и 315 деца от София и Пловдив са се включили активно в услугата. Пет акушерки и
медицински сестри от САГБАЛ "Шейново" в София, която е дългогодишен партньор на инициативата, вече повече
от 6 години извършват домашни посещения и консултации за майки до 22-годишна възраст, които са родили
своето първо бебе и получават съвети и насоки в първите месеци и години от майчинството.
В Пловдив проектът се реализира от 2019 г. съвместно с Университетската болница "Св. Георги", където акушерки
и сестри също правят домашни визити и консултации.
За целия период на услугата са проведени над 13 600 домашни посещения. Към този момент активно включените
семейства са около 140 в София и Пловдив.
Екипът на услугата полага системни и дългогодишни усилия тя да бъде национално призната като държавна и
съответно включена надлежно в българската здравна система, тъй като през годините се очертава хроничния
дефицит и огромната нужда от подобен род грижи в България, особено за жени, живеещи в по-бедни и уязвими
квартали и общности.
Днес ще бъде организирана и регулярна кръгла маса в София "Патронажна грижа за уязвими бременни жени и
майки и деца до 2 г.: международен опит и перспективи за България", по време на която ще присъстват
представители и на Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето,
Агенцията за социално подпомагане, НЦОЗА, СЗО, институцията на Омбудсмана, МУ – София и МУ – Варна.
Целта е специализираната услуга да бъде припозната от държавата на национално ниво като по време на
срещата ще бъде представен международният опит на развитие на същата услуга и в други страни, като този път
конкретно ще се даде фокус на здравните власти в САЩ и Шотландия.
Опитът с прилагането на програмата от здравните власти в САЩ и Шотландия ще бъде представен от ключови
фигури за реализирането ѝ на местно и национално ниво – Д-р Джена О'Кийф, главен консултант за стратегията на
Балтимор, Мериленд, САЩ за подобряване изхода от бременността, и Каролин Уилсън, ръководител отдел
"Подкрепа за детското и майчино здраве" в правителството на Шотландия, отговорна за прилагането на
програмата в национален план.
На форума ще бъде представена и визия за гарантиране на устойчивост на пилотирания модел на патронажна
грижа с държавно участие чрез внедряване в здравната система в контекста на приоритетите, заложени в
стратегическите и програмни документи на здравеопазването до 2030 г. от страна на Националния център за
обществено здраве и анализи (НЦОЗА) към Министерство на здравеопазването. 

От въвеждането на патронажната услуга "Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще" в България през 2016 г. досега
1075 родили и техните деца до двегодишна възраст са получили специализирана медицинска грижа и консултации
от акушерки и сестри. Това съобщиха от фондация "Тръст за социална алтернатива". Оттам заявиха за БТА, че
услугата се предоставя само на територията на София и Пловдив. 
Пет акушерки и медицински сестри от САГБАЛ "Шейново" в столицата вече повече от шест години извършват
домашни посещения и консултации за майки до 22-годишна възраст, които са родили своето първо бебе и
получават съвети и насоки в първите месеци и години от майчинството, коментират от фондацията.
В Пловдив проектът се реализира от 2019 г. съвместно с Университетската болница "Свети Георги", където
акушерки и сестри също правят домашни визити и консултации, отбелязват от "Тръст за социална алтернатива".
Екипът на патронажната услугата полага системни и дългогодишни усилия тя да бъде национално призната като

Заглавие: Акушерки от Пловдив помогнаха на десетки майки и техните бебета
Дата: 16.01.2023 16:56
Медия: Пловдив 24

Заглавие: Над 1000 родители и техните деца до 2 години са обхванати от патронажна грижа, посочват от
фондация "Тръст за социална алтернатива"
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държавна и съответно включена в българската здравна система, коментират от фондацията. Оттам казват, че това
е важно за по-бедните и уязвими общности. 

Близо 6% от децата отпадат от училище заради бедност. Липсата на безплатни учебници и т.нар. транспортна
бедност оказват силно негативно влияние и възпрепятстват достъпа до образование. Това показва анализ на
фондация "Тръст за социална алтернатива".

Достъпът до безплатни учебници значително увеличава успехът на децата в училище и повлиява положително на
техните образователни постижения

Чрез проекта "Равен шанс" фондацията е осигурила стипендии за безплатни учебници и транспорт до училище на
повече от 500 ученици от цялата страна през тази учебна година, които живеят в бедни и малки населени места.
Целта на инициативата е повече ученици да завършват средно образование. От 2011 г. досега, по проекта са
отпуснати над 4500 стипендии, а общият брой на включените деца е над 1700.

"Тръст за социална алтернатива" посочва, че безплатните учебници са една от сериозните причини и
предпоставки децата от по-бедни семейства да не могат да посещават редовно училище.

В България вече се говори за транспортна бедност, поясняват от тръста. Пример е разстоянието между Ракитово и
Велинград, което е по-малко от 12 км., но има деца, които са принудени да се придвижват с таксита до класната
стая.

Проучване на фондацията в различни европейски страни показва, че обичайна практика е общините да
предоставят безплатни карти за децата и да осигуряват превоз. Като цяло разходите за обществен транспорт се
възстановяват, а при необходимост провинцията осигурява собствен транспорт.

Сумата, която родителите трябва да платят за транспорт зависи от доходите им, но за тези с по-ограничени
средства транспортът се предоставя безплатно. Общото минимално разстояние, за което е осигурен транспорт за
учениците в начален етап на обучение, е 2 км. От 5-ти клас нататък е осигурен транспорт за учениците, живеещи на
3-4 км. от училище, допълват от организацията.

Всеки един от тези два съществени фактора могат да повишат достъпа до образователната система и да намалят
отпадане на деца от класната стая по финансови причини.

Над 95% от учениците в проекта "Равен шанс" са приключили успешно учебната година. 95% е и делът на
дванадесетокласниците, които са завършили средното си образование успешно за последните 10 години, като са
положили успешно двата задължителни държавни зрелостни изпита. 53% от подкрепените, които са завършили
средно образование през последните 10 години, са продължили обучението си в университет. 34% работят в
България с постоянен трудов договор, а 4% са с постоянна заетост извън страната. Едва 3% от учениците от
проекта са декларирали, че са безработни и разчитат на социални помощи.

Главният изпълнителен директор на Fibank, г-н Никола Бакалов, връчи чек за дарение на председателя на
Селскостопанската академия, проф. дн. инж. мар.ин Банов. Дарението е част от дългогодишното успешно
партньорство между банката и Селскостопанската академия.

Като социално-отговорна компания и най-голямата банка с български капитал, Първа инвестиционна банка
застава зад каузата, подпомагаща съхранението и развитието на емблематични за страната ни сортове плодове и
зеленчуци.

Инициативата е част от приетата от банката политика за устойчиво развитие и целите й за постигане на нулев
отпечатък върху околната среда. Водещ елемент в него е запазване на географското биоразнообразие, водещо до
намаляване на въглеродните емисии и вредата върху природата от използването на пестициди.

Партньорството между Fibank и Селскостопанската Академия тази година бе обвързано с подмяната на всички
дебитни и кредитни карти, издадени от банката, с нови, изработени от напълно рециклируем материал. В

Заглавие: Близо 6% от децата отпадат от училище заради бедност
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дизайните на новите пластики са преплетени изображенията на традиционни български сортове плодове и
зеленчуци.

"Изключително ми е приятно да връча този чек на г-н Банов. Надяваме се, че събраните средства ще подпомогнат
работата на ръководената от него институция и ще помогнат да съхраним българските сортове плодове и
зеленчуци.

През годините Fibank е заставала зад много каузи и е подкрепяла различни инициативи, като във всички тях
водещото винаги е било да съхраним и популяризираме достойнствата, които има нашата страна", сподели г-н
Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на Управителния съвет на Fibank.

За всяка преиздадена или издадена нова карта в през последния месец на 2022 г., Fibank даряваше по 1 лев в
полза на Селскостопанската академия, с цел подпомагане на научни разработки за запазване на изцяло
българските сортове плодове и зеленчуци. Каузата бе част и от благотворителния календар на Fibank за 2022 г.

Концепцията на календара съчета финеса, чистотата и грацията на девойките и момичетата от Българската
федерация по художествена гимнастика, които по нестандартен начин позират с традиционни български плодове
и зеленчуци, включително и прословутата ни Роза Дамасцена (маслодайна роза).

"Много съм благодарен за добрите партньорски отношения, които изградихме заедно с Първа инвестиционна
банка през последните години. Щастлив съм, че има институции като нея, които забелязват и подкрепят усилията,
които аз и моите колеги полагаме, за да запазим географското биоразнообразие, с което нашата прекрасна
страна разполага", заяви председателят на Селскостопанската академия, проф. дн. инж. мар.ин Банов.

Председателят на Фондация "Искам бебе" Мария Янева в интервю за сутрешния блок "Добро утро, България" на
Радио "Фокус"
Средната възраст, на която жените в България стават майки за първи път, е 27.5 години. Това показват данните на
Националния статистически институт от националното преброяване през 2021 г. По темата наш гост е Мария
Янева – председател на Фондация "Искам бебе". Г-жо Янева, как ще коментирате статистиката? Подходяща ли е
възрастта? 
Ако трябва да бъдем честни, това не е изненада, тъй като по данни на Института за 2019 г. това е тенденция в
целия Европейски съюз. България не отстъпва по това. Като единственият, може би и основен въпрос, който
поставят всички, подложили се в това изследване, е за желанието си да повишат своя образователен ценз, да
имат своята материална обезпеченост и една по-стабилна сигурност за отглеждане на своето дете. Дори трябва
да посочим, че статистиката в столицата е за една още по-висока възраст за раждане на първо дете, а тя е над 30
години, което за една жена във фертилна възраст поставя въпросите и за това колко всъщност тя има възможност
на тази възраст да има естествено забременяване без намесата на асистираната репродукция, тъй като
пациентите, които се обръщат към нас за помощ, показват именно това – че това може би не е най-подходящата
възраст за раждане на първо дете. 
От Националния статистически институт потвърждават тенденцията от последните години на непрекъснато
отлагане на събитията, свързани с репродуктивно поведение на младите. Защо? Вие изброихте и някои от
причините. Всъщност образование и материална обезпеченост – това ли е? 
Това са основните проблеми. Другият проблем, който поставиха в това изследване хората – че едно основно тяхно
притеснение е запазване на настоящата им работа, тъй като раждането на първо дете е свързано с отсъствие от
работа и с получаване на майчинство, което те посочват, че не е достатъчно, за да бъде отгледано в едни
нормални, добри условия детето. Може би дори бихме посочили като основен проблем това, че много от хората
посочват, че всъщност нямат партньори до себе си като основен проблем. Други посочиха, че не могат да имат
самостоятелно жилище, живеят в жилище на своите родители. И тук стигаме до извода, че всъщност това е един
много комплексен проблем. В изминалата година проведохме и няколко разговора с Министерство на труда и
социалната политика именно относно проблема връщане на работа от майчинството или може би използване на
едно по-гъвкаво работно време за младите майки. Видяхме, че и дистанционната форма на работа в някои сфери
на труда всъщност много добре се котира. Предложихме тези варианти, като държавата всъщност откликна на
това, и се надяваме в най-скоро време това да бъдат и едни промени в Кодекса на труда, ако все още седи на
дневен ред, да бъдат приети в едно редовно правителство, което смятам, че би облекчило и би дало една по-
голяма сигурност на младата майка относно обезпеченост, работа. 
Така е, и наистина майчинството, не само като сума, която се получава през това време, но и като обезпеченост,
както казахте вие, дали след това ще имат възможност да се върнат на работа и по какъв начин, се оказва
ключово. 
Категорично, категорично. Това е проблем сред младите хора. Отделно се поставя въпроса, че фертилните
възможности на жената над 30 години започват значително да намаляват. Все повече млади пациенти – като
казвам млади, имам предвид хора до 30-годишна възраст, се обръщат към нас за помощ, защото вече са с
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намалял, а дори и изчерпан яйчников резерв. Това вече е един много притеснителен белег. И това е не само
проблем на хората в България, това е проблем, който се наблюдава като тенденция в цяла Европа. Предходното
национално представено проучване, което направихме за 2014 г., показа, че хората с репродуктивни проблеми са
145 000. 2021 г. обаче проучването показа, че те вече са 290 000, което вече наистина поставя един много
сериозен проблем за лечение сред младите хора от необходимостта от асистирана репродукция – това са 4% от
българите. 
Наистина сериозна бройка за хора с репродуктивни проблеми. А сега искам да ви попитам какво влияние оказва
именно върху раждаемостта средата – приятели, смейство. 
Благодаря за този въпрос, той наистина е много важен. Оказа се, че забързаният темп на времето, напрегнатото
ежедневие, качеството на храната, заседналият начин на живот всъщност са едни много важни фактори относно и
психическото, и емоционалното състояние, а те се отразяват най-вече на репродуктивните възможности при
жената. И може би тук е моментът, в който трябва да отбележим, че този репродуктивен проблем е споделен.
Почти винаги тенденцията показва, че той е и при двамата партньори, т.е. не можем да говорим, че основно
проблемът е при жената или е само при мъжа. Комплексните проблеми са проблеми и за двамата. Така че
относно възможностите им – бих казала по-скоро, че са споделени. И дори насочваме пациентите към програми, в
които те наистина да подобрят качеството си на живот, било то с различни здравословни режими на хранене, с
повече физически действия. Всички тези неща комплексно подпомагат било то жената или мъжа съответно, за да
превъзмогнат и този проблем. И може би един основен дял тук има и чисто психологическият стерилитет, който
около 25% се наблюдава при пациентите с репродуктивни проблеми. Това е т.нар. неизяснен стерилитет. Чисто
физиологично, генетично няма никакви проблеми и причини, които да водят до стерилитет, но пациентите по тези
причини не могат да имат деца. Затова съветваме и в тези случаи да се потърси психологическа помощ. Имаме
такава в над 45 града в България. Тя се оказва абсолютно безплатно за всички, които имат нужда, и по принцип е
доста ефективен метод за справяме с този вид проблеми. 
Т.е. тук не се касае до наистина здравословен проблем, а на психологическо ниво? 
Абсолютно, да, абсолютно. 
Това наистина е много интересно, тъй като аз също познавам хора, които нямат проблеми – изследвания,
абсолютно всичко, но просто не се получава. 
Ние затова винаги съветваме пациентите до 30-годишна възраст, ако в рамките на една година няма бебе, да
потърсят консултация със специалист по асистирана репродукция и съответно над 30 години, ако в рамките на 6
месеца няма бебе, трябва да се потърси помощ, защото помощ се оказва навреме. Когато отлагаме това с идеята,
че сами ще назначим лечение или сами ще си прочетем в интернет и ще си приложим правилната терапия, това
почти никога не довежда до резултата, който търси пациентът. ХХІ век медицината наистина е напреднала, има
много иновативни методи и пациентите, които търсят подкрепа и лечение, смея да твърдя, че я намират. В
България наистина имаме много достойни специалисти, които са не само на европейско, бих казала на световно
ниво представени, които имаме все още удоволствието и възможността да работят в България за нас. 
Наистина навременната помощ, правилното лечение, обръщането към експерти са много важни, а не да
предприемаме сами каквито и да било мерки. И апелираме именно за това. Аз много ви благодаря за отделеното
време и за интервюто по една наистина много важна тема. 
Моля ви, за мен беше удоволствие. И да си пожелаем за финал още много български деца! 
Дано! Наистина прекрасно пожелание. 

Близо 6 процента от децата отпадат от училище заради бедност. Това показва анализ на фондацията "Тръст за
социална алтернатива" (ТСА) , получен в БТА. В него се посочва, че липсата на безплатни учебници и т.нар.
транспортна бедност оказват силно негативно влияние и възпрепятстват достъпа до образование.
Достъпът до безплатни учебници значително увеличава успеха на децата в училище и повлиява положително на
техните образователни постижения - това показва оценката и анализът на фондацията "Тръст за социална
алтернатива" във връзка с проекта "Равен шанс". Чрез тази инициатива фондацията осигурява през тази учебна
година стипендии за безплатни учебници и транспорт до училище на повече от 500 ученици от цялата страна, които
живеят в бедни и малки населени места. Целта на проекта е повече ученици да завършват средно образование.
От 2011 г. досега по проекта са отпуснати над 4500 стипендии, а общият брой на включените деца е над 1700.
Безплатните учебници са една от сериозните причини и предпоставки децата от по-бедни семейства да не могат
да посещават редовно училище. Затова фондацията приветства направените и приети на първо четене промени от
Народното събрание, с които се осигуряват средства за безплатни учебници за всички ученици до 12-и клас. Няма
официална статистика на колко деца след 7-и клас им липсват учебници.
От фондацията съобщават, че през 2020 г. репортерите в Национален Юрочайлд форум и младежите от мрежата
"Мегафон" са се допитали до свои връстници относно достъпа до учебници. Изследването не е официално, а по-
скоро е ориентировъчно. 70 процента от участвалите в допитването, близо 100 деца, са на мнение, че учебните
материали не са достъпни. Основната причина, която почти половината от децата посочват, са финансовите
затруднения на семействата и скъпите учебници. Около половината от запитаните деца използват електронни и
копирани учебници или други по-евтини варианти.
Относителният дял на младежите (между 20-24 навършени години) със завършено най-малко средно
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образование към 2019 г. е 84,4 процента, като България ще преследва амбициозната цел този показател да
стигне 92 процента през 2030 г., съобщават от фондацията, позовавайки се на данни на Министерството на
образованието и науката (МОН).
Влияние върху този показател оказва и липсата на транспортна свързаност, неслучайно в България вече се говори
за транспортна бедност. Пример е разстоянието между Ракитово и Велинград, което е по-малко от 12 километра,
но има деца, които са принудени да се придвижват с таксита до класната стая. Проучване на фондацията в
различни европейски страни показва, че обичайна практика е общините да предоставят безплатни карти за
децата и да осигуряват превоз. В Германия например, осигуряването на транспорт до училище е в правомощията
на всяка отделна провинция. Като цяло разходите за обществен транспорт се възстановяват, а при необходимост
провинцията осигурява собствен транспорт. Сумата, която родителите трябва да платят за транспорт, зависи от
доходите им, но за тези с по-ограничени средства транспортът се предоставя безплатно. Общото минимално
разстояние, за което е осигурен транспорт за учениците в начален етап на обучение, е 2 километра. От 5-и клас
нататък е осигурен транспорт за учениците, живеещи на 3-4 километра от училище.
Всеки един от тези два съществени фактора могат да повишат достъпа до образователната система и да намалят
отпадането на деца от класната стая по финансови причини. Това осигурява и по-добра реализация на пазара на
труда на по-късен етап, като според националното представително проучване, водено от ТСА за период от девет
години (2011-2019), близо 36 на сто от ромите, завършили средно образование, са наети като квалифицирани
работници.
Данни по проекта "Равен шанс" и оценка от началото на проекта за всички над 1700 ученици
Над 95% от учениците в проекта успешно приключват учебната година. 95% е и делът на дванадесетокласниците,
които са завършили средното си образование успешно за последните десет години, като са положили успешно
двата задължителни държавни зрелостни изпита. 53% от подкрепените, които са завършили средно образование
през последните десет години, са продължили обучението си в университет. 34% работят в България с постоянен
трудов договор, а 4% са с постоянна заетост извън страната. Едва 3% от учениците от проекта са декларирали, че
са безработни и разчитат на социални помощи, съобщават от фондацията "Тръст за социална алтернатива". 

Безплатните учебници повишават оценките на учениците, показва анализ на фондация Тръст за социална
алтернатива

Близо 6% от децата отпадат от училище заради бедност, а липсата на безплатни учебници и т.нар. "транспортна
бедност" оказват силно негативно влияние и възпрепятстват достъпа до образование. Това показва анализ на
фондация "Тръст за социална алтернатива".

Достъпът до безплатни учебници значително увеличава успеха на децата в училище и повлиява положително на
техните образователни постижения, показва анализ на фондация "Тръст за социална алтернатива" на проекта
"Равен шанс". Чрез тази инициатива фондацията осигурява стипендии за безплатни учебници и транспорт до
училище на повече от 500 ученици от цялата страна през тази учебна година, които живеят в бедни и малки
населени места. Целта на проекта е повече ученици да завършват средно образование. От 2011 г. досега, по него
са отпуснати над 4500 стипендии, а общият брой на включените деца е над 1700.

Безплатните учебници са една от сериозните причини децата от по-бедни семейства да не могат да посещават
редовно училище, казват от фондацията, поради което приветстват приети на първо четене промени от Народното
събрание, с които се осигуряват средства за безплатни учебници за всички ученици до 12 клас. Няма официална
статистика на колко деца след 7 клас им липсват учебници.

През 2020 г. репортерите в Национален Юрочайлд форум и младежите от мрежа "Мегафон" са се допитали до
свои връстници относно достъпа до учебници. 70% от участвалите в допитването близо 100 деца са на мнение, че
учебните материали не са достъпни. Основната причина, която почти 1/2 от децата посочват, са финансовите
затруднения на семействата и скъпите учебници. Около половината от запитаните деца използват електронни и
копирани учебници или други по-евтини варианти.

Относителният дял на младежите (между 20-24 навършени години) със завършено най-малко средно
образование към 2019 г. е 84,4%, като България ще преследва амбициозната цел този показател да стигне 92%
през 2030 г.

Влияние върху този показател оказва и липсата на транспортна свързаност. "Неслучайно в България вече се
говори за транспортна бедност", казват от фондацията. За пример те дават разстоянието между Ракитово и
Велинград, което е по-малко от 12 км., но има деца, които са принудени да се придвижват с таксита до класната
стая. Проучване на фондацията в различни европейски страни показва, че обичайна практика е общините да
предоставят безплатни карти за децата и да осигуряват превоз. В Германия например, осигуряването на
транспорт до училище е в правомощията на всяка отделна провинция. Като цяло разходите за обществен
транспорт се възстановяват, а при необходимост провинцията осигурява собствен транспорт. Сумата, която
родителите трябва да платят за транспорт зависи от доходите им, но за тези с по-ограничени средства транспортът
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се предоставя безплатно. Общото минимално разстояние, за което е осигурен транспорт за учениците в начален
етап на обучение, е 2 км. От 5-ти клас нататък е осигурен транспорт за учениците, живеещи на 3-4 км. от училище.

Всеки един от тези два съществени фактора - наличието на безплатни учебници и осигурен транспорт - могат да
повишат достъпа до образователната система и да намалят отпадане на деца от класната стая по финансови
причини, казват от Тръста. Това осигурява и по-добра реализация на пазара на труда на по-късен етап, като
според националното представително проучване, водено от ТСА за за период от 9 години (2011-2019), близо 36%
от ромите, завършили средно образование, са наети като квалифицирани работници.

Равен шанс

Над 95% от учениците в проект "Равен шанс" успешно приключват учебната година. 95% е и делът на
дванадесетокласниците, които са завършили средното си образование успешно за последните 10 години, като са
положили успешно двата задължителни държавни зрелостни изпита. 53% от подкрепените, които са завършили
средно образование през последните 10 години, са продължили обучението си в университет. 34% работят в
България с постоянен трудов договор, а 4% са с постоянна заетост извън страната. Едва 3% от учениците от
проекта са декларирали, че са безработни и разчитат на социални помощи.

И през 2023 г ще продължат грижите на Startup Factory за украинските бежанци в България.

През 2022 г спешният фонд за подкрепа на жени и деца, пострадали от войната в Украйна на Български фонд за
жените / Bulgarian Fund for Women финансира нашето 8 месечно обучение по български език за 4 групи деца и
родители, които живеят в Русе. Допълнително помогна за включването на украински деца и младежи в различни
обучения за развитие на дигитални и предприемачески умения.

През 2023 г. с помощта на Фондация BCause: в помощ на благотворителността ще продължим обучението по
български език за около 30 младежи и възрастни.

Продължаваме да помагаме на жените от Украйна да развият своя бизнес в България, както и техните дигитални
и предприемачески умения. Съдействаме им да намерят работа, отговаряща на техните професионални умения.

Ето как и вие може да помогнете:

купете си кукла, ръчно изработена от Елена,

възползвайте се от козметичните услуги на Оля в Русе,

наемете Марина да снима вашето събитие,

предложете работа на Андрей в областта на мебелната индустрия,

съдействайте на Карина да стартира кариерата си като Senior QA Engineer,

направете партито си незабравимо с шоуто на Алла от #CrazyBubbleShow.

Изпълнителният директор на "Аурубис България" Тим Курт връчи Академичен Оскар на ХТМУ

Вашите студенти са бъдещето на индустрията. Това заяви Тим Курт, изпълнителен директор в компанията, по
време на церемонията по връчване на Академичните Оскари за 2022 година, организирана за седма поредна
година от вестник "24 часа".

Той поднесе отличието на проф. д-р Сеня Терзиева, ректор на "Химикотехнологичен и металургичен университет" –
София, заел първо място в професионални направления Металургия, Материали и Химични технологии според
рейтинговата система на висшите училища у нас. "За мен е чест да връча този приз днес на университета, с който
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си партнираме успешно от години", заяви още Тим Курт в речта си.

Приемайки наградата, проф. д-р Сеня Терзиева благодари на "Аурубис България" за дългогодишната съвместна
работа и затова че компанията задава най-високите стандарти в индустрията.

На събитието присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на София – Йорданка Фандъкова,
министърът на образованието проф. Сашо Пенов и министри на образованието от българските правителства след
1990 г. както и представители на българския бизнес.

Рейтингът на университетите се изготвя за 12-та поредна година от фондация "Отворено общество" по поръчка на
Министерството на образованието и науката. Класацията сравнява 52 висши училища в рамките на няколко
професионални направления, вкл. научна дейност, учебна среда, престиж и реализация на дипломираните
студенти.

Източник: Аурубис България

Българската фондация "Биоразнообразие" (БФБ) с подкрепата на The Body Shop България организират конкурс за
финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху
биологичното разнообразие и обществото ни. 
Той е отворен за всички специалности от сферата на биологичните науки, през комуникация, социални дейности,
политически науки и икономика.
Дипломните работи следва да имат ясен фокус към изследване и намаляване на климатичните промени, в едно
от трите направления: климатични промени и въздействие върху биоразнообразието и природните ресурси, вкл.
изследване на ефектите върху конкретни видове, организмови групи, екосистеми или местообитания на видове и
върху екосистемните услуги; възможности за намаляване на ефектите от климатичните промени или
приспособяването към тях, чрез решения, базирани на природата (nature based solutions), зелени иновации,
въвеждане и/или прилагане на политики за опазване на биоразнообразието и природните ресурси или
повишаване на обществената информираност; взаимовръзката между климатичните промени и социалната
справедливост, или как промяната в природните ресурси и в богатството на биоразнообразие се отразява върху
живота на хората и икономиката.
Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и
докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на
конкурса и е свързана с България.
Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите
предложения до 31 януари, на e-mail gameon@biodiversity.bg 
Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект "Game On | Do not let the climate change end
the game", чрез съфинансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската
комисия и с подкрепата на The Body Shop България. 

Превантивно-образователната програма "Любовта като образователен, възпитателен и превантивен метод" ще
бъде акцент в работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни (МКБППМН) в Кубрат през новата година. Тя ще бъде реализирана в различни форми – ученически
дискусии, открити уроци, плакати с послания и др. в зависимост от конкретните цели и задачи на заданието,
съобщи за БТА секретарят на местната комисия д-р Нади Карагьозова. 
Тя обясни, че посланията, свързани с любовната тематика ще стигат до учениците и учителите - партньори с
помощта на позитивните ученически папки. Предизвикателство през цялата година ще бъде интерпретацията на
популярния израз "Любовта е навсякъде" и какво правим "От любов и с любов". "Ще си говорим за нея във всички й
аспекти, като един непрекъснат процес на процъфтяване, на обединяване на много други добродетели. Ще
разширим нейното съдържание, като излезем от познатото й тълкувание, няма да става дума за любовта като
забавление и удоволствие, а по-скоро като универсална сила, която дава живот на всички неща. Отвореното сърце
означава добър човек", сподели секретарят на комисията и автор на превантивната програма.
По думите й в резон с програмата, доброволците от клуб "Емпатия" са заложили на другата благотворителна идея
"Един ден без джобни", която също да намери своето място в превантивния календар. 
"През 2022 година кубратската комисия търси и предлага добри решения и позитиви за успешна превенция чрез
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програмата "Сто поговорки - сто истини. Превенция и личностно развитие чрез фолклор и народното творчество".
Ключовата дума за 2021 година на екипа на комисията стана добротата като нравствена категория, като послание,
като позитивна енергия", каза Карагьозова.
Тя добави, че миналата година за добротворците към местната комисия е била година, наситена с емоции, нови
приятели и много нови преживявания. "В последните дни на годината дойде и добрата новина от столицата, от
годишните награди на Доброволчески инициативи 2022 година, свързана с благотворителността дейност на
кубратските емпатисти. Инициативата "Коледна топлина" получи почетната грамота на Алианса за работа с
доброволци и Фондация Лале", допълни секретарят на местната комисия в Кубрат. 

"Потенциалът на талантите на България е голям, но всички ние трябва да ги подкрепяме по пътя им към
върха", споделиха от компанията

Vivacom дари оборудване за интерактивно обучение на Софийската математическа гимназия "Паисий
Хилендарски" (СМГ), което да подпомогне модернизирането на процеса по подготовка на бъдещите таланти на
България в областта на математиката, информатиката и високите технологии. Николай Андреев, главен
изпълнителен директор на Vivacom, и бивш възпитаник на СМГ, връчи дарение на обща стойност от над 20 хиляди
лева, което включва последно поколение интерактивни дъски за дигитални класни стаи. Оборудването вече е
доставено и веднага ще бъде инсталирано в зали за обучения по компютърно моделиране и химия и опазване на
околната среда. До края на учебната година над 700 ученици на гимназията ще имат възможност да надградят
знанията си, посредством най-новите интерактивни техники за обучения и презентиране.

"Математиката, информационните технологии и изкуственият интелект са топ приоритети в образованието в
световен мащаб, а обучението в България в тези сфери е на изключително високо ниво. Учениците не просто
печелят световни награди, но в тяхно лице ние трябва да виждаме следващото поколение специалисти, което
уверено ще води дигитализацията на обществото и процесите в страната", сподели г-н Андреев и допълни:
"Потенциалът на талантите на България в областта на точните науки и информационните технологии е голям, но
всички ние трябва да ги подкрепяме по пътя им на развитие, за да могат да достигнат върховите си постижения
именно тук, в България. Виртуализацията, облачните технологии, интерактивните методи са част от
корпоративното ДНК на Vivacom и затова подкрепата ни за СМГ е напълно естествено продължение на
стратегията на компанията за развитие за младите таланти и трансформацията на образованието в България."

Дарението включва 3 интерактивни дисплея Prestigio Multiboard, 86-инчови с 4К резолюция и специални светлинни
сензори, които заедно с високата яркост и контраст на дисплея позволяват използването на дъските дори при
ярка слънчева светлина. Сензорните екрани на устройствата са най-добрите в своя клас и поддържат 20 точки за
докосване и 10 точки за едновременно писане, включително функция, която позволява на потребителите да пишат
в два различни цвята едновременно. Високотехнологичното оборудване осигурява възможност за организиране на
по-ефективен учебен процес, работа в екипи по различни проекти, подпомага изучаването на нови езици за
програмиране, математически теории, а защо не и за създаване на нови подходи към изграждане на
Метавселената.

"Благодарим на г-н Андреев и на Vivacom за подкрепата. Искрено вярвам, че тясното сътрудничество между
бизнеса и образователните институции е ключово за осигуряването на съвременна образователна среда и за
внедряването на иновации в образователния процес. Надявам се примерът на Vivacom да бъде последван и от
други фирми и компании, за да може българското училище да бъде още по-привлекателно за будните и
любознателни млади умове. Така ще можем още по-успешно да подпомагаме нашите талантливи ученици да
разгърнат своя потенциал и ще им осигурим възможност да се съревновават при равни условия със своите
връстници от най-развитите държави по света. Благодарение на Vivacom сме още една стъпка по-напред в
процеса на модернизация на учебния процес в СМГ", сподели д-р Антоан Тонев, директор на Софийската
математическа гимназия.

За United Group: Базираната в Нидерландия United Group е водещият телекомуникационен и медиен оператор в
Югоизточна Европа. Компанията работи в осем държави и има над 15 милиона потребители и близо 15 000
служители. Генерира годишни приходи за близо 2,6 милиарда евро. United Group осигурява най-широкото
мрежово покритие в региона и предлага на потребителите най-атрактивната селекция на ТВ съдържание от цял
свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират отличното
качество на продуктите и услугите, които предоставя на клиентите. От март 2019 г. мажоритарен собственик на
United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании.

От юли 2020 г. Vivacom е част от United Group. В България групата включва още Nova Broadcasting Group и вестник
Телеграф.

За Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"

Заглавие: Vivacom дари интерактивно оборудване за дигитални класни стаи на Софийската математическа
гимназия
Дата: 19.01.2023 15:11
Медия: Vesti.bg
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Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" е създадена през 1971г. и днес е едно от водещите
училища в България, което предлага обучение в профил "Математически" с особен акцент върху математиката,
информатиката и природните науки.

&nbspИновативно 

Fibank отново застава зад каузата, подпомагаща съхранението и развитието на емблематични за страната ни
сортове плодове и зеленчуци.

Главният изпълнителен директор на Fibank – Никола Бакалов, е връчил чек за дарение на председателя на
Селскостопанската академия проф. дн. инж. Мартин Банов. Дарението е част от дългогодишното успешно
партньорство между най-голямата банка с български капитал и Селскостопанската академия.

Инициативата е част от приетата от банката политика за устойчиво развитие и целите й за постигане на нулев
отпечатък върху околната среда. Водещ елемент в него е запазване на географското биоразнообразие, водещо до
намаляване на въглеродните емисии и вредата върху природата от използването на пестициди. Партньорството
между Fibank и Селскостопанската Академия тази година бе обвързано с подмяната на всички дебитни и
кредитни карти, издадени от банката, с нови, изработени от напълно рециклируем материал. В дизайните на
новите пластики са преплетени изображенията на традиционни български сортове плодове и зеленчуци.

"Изключително ми е приятно да връча този чек на г-н Банов. Надяваме се, че събраните средства ще подпомогнат
работата на ръководената от него институция и ще помогнат да съхраним българските сортове плодове и
зеленчуци. През годините Fibank е заставала зад много каузи и е подкрепяла различни инициативи, като във
всички тях водещото винаги е било да съхраним и популяризираме достойнствата, които има нашата страна",
отбелязва Никола Бакалов, главен изпълнителен директор (CEO) и председател на Управителния съвет на Fibank.

За всяка преиздадена или издадена нова карта през последния месец на миналата година, Fibank даряваше по 1
лев в полза на Селскостопанската академия, с цел подпомагане на научни разработки за запазване на изцяло
българските сортове плодове и зеленчуци. Каузата бе част и от благотворителния календар на Fibank за 2022
година.

"Много съм благодарен за добрите партньорски отношения, които изградихме заедно с Първа инвестиционна
банка през последните години. Щастлив съм, че има институции като нея, които забелязват и подкрепят усилията,
които аз и моите колеги полагаме, за да запазим географското биоразнообразие, с което нашата прекрасна
страна разполага", заяви председателят на Селскостопанската академия проф. дн. инж. Мартин Банов.

През 2022 година Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) се включи в международното
проучване "i____internet", целящо да установи дигиталните нужди на неправителствените организации в световен
мащаб. Инициатори на изследването са ConnectHumanity и TechSoup и се реализира с помощта на
международната партньорска мрежа на TechSoup Global и TechSoup Europe, част от която е и ФРГИ.

Десетки български организации, наши партньори и бенефициенти, също се включих в проучването и станаха част
от над 7500 души от цял свят, които са взели участие. Това превръща изследването в най-голямото
картографиране на дигиталните нужди на граждански общества.

На 25-ти януари можете да проследите на живо официалното обявяване на резултатите от доклада.
Регистрирайте се тук.

Благодарим Ви, че се включихте!

Заглавие: Fibank подпомага запазването на емблематични сортове плодове и зеленчуци
Дата: 19.01.2023 11:05
Медия: Банкеръ

Заглавие: Гледайте на живо резултатите от международното проучване за дигитални нужди на НПО,
"i____internet"
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Заглавие: Ново споделено пространство ще бъде изградено в Библиотеката с помощта на УниКредит Булбанк

https://banker.bg/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81/read/fibank-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8/
https://frgi.bg/bg/articles/programa-za-darenie-na-litsenziran-softuer-techsoup/gledayte-na-zhivo-rezultatite-ot-mezhdunarodnoto-prouchvane-za-digitalni-nuzhdi-na-npo-i-internet
https://www.unwe.bg/bg/news/25406/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%89%D0%B5-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%B5.html


Дългогодишното сътрудничество между УНСС и УниКредит Булбанк АД продължава с развитието на идеята за
изграждане на ново споделено пространство в Библиотеката на Университета. Досега двете страни съвместно
създадоха новата магистърска програма по "Количествени финанси", с което УНСС се превърна в първия
университет в България, който реализира и предложи на студентите си възможност да изучават тази програма.

Сега е договорено изграждането на ново споделено пространство с помощта на дарение от банката, с което ще се
обогатят обучителните възможности за студентите. По този повод екип от УниКредит Булбанк АД се срещна с проф.
д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в
УНСС, за да разгледат пространството, в което ще бъде изграден новият център и да представят идейния проект
за създаването на споделено пространство с 20-25 места, с проектор за презентации, екран, с мека мебел и нови
подвижни маси.

"Старата гардеробна на Библиотеката, която отдавна не се ползва, ще се превърне в нов модерен
комуникационен кът за студентите, в който те ще могат да обсъждат проектите, по които работят, да разработват
курсовите си работи, да общуват без да пречат на останалите посетители на Библиотеката", каза проф. д-р
Цветана Стоянова.

Бяха обсъдени всички детайли от предстоящия ремонт, обзавеждането и визията.

От УНСС благодариха за партньорското отношение, което ще съдейства за подобряване на учебния процес.

"Центърът ще бъде "шумното място" на Библиотеката, където студентите ще могат да разговарят, да дискутират, да
споделят мисли и идеи", каза директорът на Библиотеката Петър Петров.

Предстои Центърът да бъде изграден до април 2023 г.

Рекордните 360 кандидатури на граждански организации събра осмото издание на Vivacom Регионален грант,
което стартира в края на 2022 г. В най-мащабната си инициатива за развитие на местните общности, телекомът
дарява общо 60 000 лева за проекти с потенциал да ангажират гражданите в различни тематични области и да
подкрепят решаването на локални проблеми.
Приоритетните сфери в новото издание са образование и околна среда. Те са ключови за устойчивото развитие на
всяко населено място, затова и приносът към качественото образование и чистата околна среда са във фокуса на
отговорната политика на Vivacom и компанията-майка United Group.
Всички кандидатури във Vivacom Регионален грант ще преминат през два етапа на подбор – предварителна
административна проверка и финална оценка от експертно жури. До края на януари ще бъдат избрани 50-те най-
добри проекта, които ще преминат на следващия кръг – оценка от журито. Финалистите ще станат ясни до края на
февруари, а победителите, всеки от които ще получи грант на стойност до 5 000 лева – през март.
Vivacom, като компания със сериозно присъствие и въздействие върху живота на гражданите в цялата страна, се
ангажира дългосрочно с подкрепа развитието на регионите чрез подпомагане на местни организации и техните
проекти. В рамките на седемте издания на Vivacom Регионален грант от 2015 година досега са реализирани 94
проекта на 86 граждански организации в 76 населени места в цялата страна. От всички проекти 9 имат
национален обхват, 27 са реализирани в села и 49 – в малки и големи градове.
Общата стойност на грантовете, дарени във Vivacom Регионален грант за този период, е 441 000 лева за
реализиране на проекти в областите образование, околна среда, местни общности, социална сфера, култура и
изкуство, спорт, здраве и туризъм. През 2023 г. общата сума, дарена за 8-те издания на инициативата, ще
надхвърли половин милион лева.
Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право.
За United Group: Базираната в Нидерландия United Group водещият телекомуникационен и медиен оператор в
Югоизточна Европа. Компанията работи в осем държави и има над 15 милиона потребители и близо 15 000
служители. Генерира годишни приходи за близо 2,6 милиарда евро. United Group осигурява най-широкото
мрежово покритие в региона и предлага на потребителите най-атрактивната селекция на ТВ съдържание от цял
свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и технологии гарантират отличното
качество на продуктите и услугите, които предоставя на клиентите. От март 2019 г. мажоритарен собственик на
United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании.
От юли 2020 г. Vivacom е част от United Group. В България групата включва още Nova Broadcasting Group и вестник
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Заглавие: Рекорден брой проекти в надпреварата за финансиране от Vivacom Регионален грант
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Телеграф.
За Български център за нестопанско право (БЦНП):
БЦНП е фондация в обществена полза, която над 20 години оказва подкрепа при изработване и прилагане на
закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в
България. БЦНП следва мисията си, вярвайки, че гражданските организации могат да бъдат устойчиви и
независими, да са едновременно коректив и партньор на институциите, като защитават правата и свободите ни и
са двигател за развитието на обществото. 

"Kaufland България" е най-успешната компания в сектор модерна търговия с приходи, надхвърлящи 1,9 млрд. лв.
Веригата приема като мисия посрещането с усмивка и безкомпромисното обслужване на над 6 млн. души, които
всеки месец пазаруват от 63 хипермаркета в цялата страна. В основата на успешния бизнес модел на "Kaufland
България" стоят хората. И това е така вече близо 17 години. Основен приоритет е развиването на екип от над 6600
души, на които се предлагат разнообразни възможности за кариерно развитие – професионална
преквалификация, широк пакет от придобивки и вътрешни събития в духа на корпоративната Kaufland култура. Как
се поддържа толкова голям екип, така че всеки в компанията да е щастлив и мотивиран? Милена Караилиева,
директор "Човешки ресурси" на "Kaufland България", споделя за добрия стил на управление чрез опита си на
лидер в модерната търговия

Живеем във времена на постоянна промяна. Намирането и задържането на правилните хора за дадена позиция
никога не е било толкова трудно. Как Kaufland успява да обърне тази тенденция в своя полза и да остане стабилен
работодател?

В днешно време служителите на една компания са признати като най-ценния неин ресурс, който може да
гарантира конкурентоспособността, растежа и устойчивото ù развитие. Ето защо работодателската политика на
Kaufland започва с грижата за тях, като в това включваме мерки за физическото и психическото здраве на хората,
кариерното им развитие и цялостното удовлетворение от работата.

Един от факторите, който гарантира сигурност на нашите служители, е заложен в трудовия им договор. Това са 4
стъпки на увеличение на заплатата за период от по 1 година. Само финансовата част обаче не е достатъчна. Без
останалите елементи от формулата за корпоративно щастие – здравословна работна среда, възможности за
развитие и разнообразни обучения, допълнителни придобивки – няма как да постигнем дългосрочен успех.

Кои са иновативните дейности, които попадат в обхвата на работодателската ви политика във връзка със
задържането на екипа?

С оглед на факта, че положителната обратна връзка и високата удовлетвореност на служителите са от
изключителна важност, в Kaufland работим активно за тяхното поддържане и надграждане чрез редица
инициативи и дейности. Те активно се комуникират като част от нашата специална HR кампания "Отвътре – навън"
и започват от грижата за благосъстоянието на всеки член на екипа. В голямото семейство на Kaufland всеки
служител получава възможност за израстване в компанията, шанс за допълнителна квалификация, прозрачна
двупосочна комуникация, менторство и участие в обучителни програми (средно по 6 на година за всеки служител),
които да повишат неговите опит и познания. Благодарение на нашите проекти за управление на таланти близо
60% от служителите са в компанията повече от 3 години, а 80% от ръководителите са вътрешно развити и
повишени.

Освен инвестициите в развитието на служителите ни друг фокус за нас e и осигуряването на възможности за
кариерен старт на младите хора в страната. Като един от най-големите работодатели често задаваме тенденциите
на пазара на труда чрез активности за развитие на хора с малък или без опит и присъединяването им към екипа
ни. Към момента успешно управляваме 6 програми за старт в кариерата, а от лятото на 2022 г. открихме нашата
стипендиантска програма.

Най-новото попълнение в инициативите ни е "Кауфланд Бизнес академия", която развиваме в партньорство с
Университета за национално и световно стопанство и стартирахме през декември тази година. В рамките на
академията младите хора ще научат какви са тайните на това да си пазарен лидер и стъпките за постигането им.

Обучението им е структурирано в няколко етапа, като освен теоретична подготовка ще проведат и стаж в
компанията с осигурен ментор.

Има ли и други привлекателни инициативи извън обхвата на директните материални стимули, които да са от
интерес за вашите служители?

"Kaufland България" осигурява на своя екип от над 6600 души широк пакет от над 15 социални придобивки. В
допълнение всеки служител получава допълнително здравно осигуряване, спортни карти на преференциални

Заглавие: С грижа за хората
Дата: 20.01.2023 08:15
Медия: Мениджър
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цени, месечни ваучери за храна, гъвкаво работно време със заплащане до минута. Другият много важен аспект по
отношение на грижата за служителите е, че работим активно в посока предоставяне на отстъпки и
преференциални условия в партньорски обекти. Екипът на компанията може да се възползва от над 250 вида
отстъпки в повече от 15 категории услуги и стоки на местно и национално ниво. Сред тях са отстъпки в категории
спорт, пътувания, забавления, хоби, красота, за дома и др.

Откривате ли промени в нуждите и изискванията на хората спрямо работната среда и как се стремите да им
отговаряте?

Ние сме най-голямата ритейл компания у нас и мащабът на бизнеса ни е огромен. За нас обратната връзка от
хората в екипите е много важна и се стремим да ù отговаряме чрез различни иновации във вътрешните ни
процеси. Ежегодно провеждаме проучване на удовлетвореността на служителите. Щастливи сме, че 84% от екипа
потвърждават, че са доволни от условията на работа и модерния стил на ръководене, но също и от отношението
на култура на сътрудничество и усещането за един отбор. В резултат от добрите си практики "Kaufland България" е
сертифициран в продължение на четири поредни години като топ работодател, нареждайки се сред водещите
компании в Европа, които прилагат най-високи стандарти в управлението на човешкия си капитал.

Краси Петрова. Интервюто е публикувано в бр. 12/22 на сп. "Мениджър", който ще намерите в дистрибуторската,
както и в дигиталната платформа ZinZin

Подписан е меморандум за партньорство днес с благотворителната организация

Министерството на младежта и спорта (ММС) официално днес се похвали с подписания меморандум с една от
най-големите благотворителни организации в света - UNICEF.

"Меморандумът има за цел да осигури рамка за сътрудничество за подобряване на благосъстоянието на всички
деца и млади хора и да улесни взаимодействието между страните за постигане на споделените им цели и задачи,
заедно да създават повече възможности на децата и младите хора в България да реализират своите права, така
че да бъдат образовани, подготвени, здрави и овластени да участват значимо в обществото и да допринасят
активно и отговорно за положителна промяна", се пише в съобщението от ММС до медиите.

Споразумението бе подписано днес от зам.-министъра Петър Бучков и председателя на UNICEF за България -
Кристина де Бройн.

Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause, и Кирилка Ангелова, изпълнителен директор
на АЗТУЕС, "Бизнес старт", 20.01.2023 г.

Колкото повече неправителствените организации ангажират доброволците и дарителите, толкова по-близки до
хората и по-познати за тях стават, което ще има помага успешно да преодоляват кризи. Добрите практики в тази
посока са тема на третото издание на Форума "Ускори успеха!" на Фондация BCause, за което разказаха Елица
Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause, и Кирилка Ангелова, изпълнителен директор на АЗТУЕС,
в ефира на предаването "Бизнес старт" с водеща Роселина Петкова.

"Набирането на средства е важен приоритет за българските НПО - не само служи за осигуряване на допълнително
финансиране, но и за здравите връзки с общностите, които по време на всяка криза помагат на НПО-тата да
излязат по-силни", каза Баракова.

Акселераторската програма запознава НПО-тата с различни полезни инструменти и предлага обучение и работа с
ментори, като дава възможност за срещи и изграждане на партньорства с други НПО-та, коментира Ангелова и
разказа за последната кампания на АЗТУЕС за подобряване на училищната среда. Организацията е заложила на
много силното включване на настоящи ученици.

"Ние неформално през нашата кауза и нашата работа учим младежите на дарителство, а това е изключително
личен акт", каза Ангелова.

Заглавие: ММС влиза в сътрудничество с UNICEF
Дата: 19.01.2023 18:33
Медия: Факти

Заглавие: Една трета от българите активно участват в доброволчество и дарителство
Дата: 20.01.2023 13:55
Медия: Телевизия Блумбърг
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НПО-тата трябва да развиват нови канали за комуникация, но и да ги поддържат активни, ако искат да надграждат
постигнатото от предишни кампании. В България се наблюдава положително развитие на местната
благотворителност през последните години.

"През последните две години рангът на България в световния дарителски индекс расте; процентът българи, които
редовно участват в доброволчество и дарителство също расте. За 2020-2021 г. направихме категоричен скок, като
се разположихме в средата на таблицата", каза Баракова.

Отговорът на обществото на серията от кризи през 2022 г. като наводненията в България и войната в Украйна
също ще има положителен ефект върху позицията на страната в индекса, добави тя.

"Има едни 30% от българите, които активно търсят каузи, изграждат връзки с организациите, информират се за
тях. Появяват се повече признаци на устойчиво и редовно дарителство - само то стратегически може да
подпомогне устойчиво присъствие на НПО-та в обществения живот. Иначе от проекти на проекти, финансирани
оттук и оттам, организациите страдат от големи дупки при липсата на почти всякаква държавна подкрепа", каза
Баракова.

На въпрос за случая с HelpKarma, Баракова коментира, че освен общия негативен ефект, ситуацията е показала
значението на добрата репутация за едно благотворително НПО.

"Хората отново потърсиха причините да даряват и те не са да бъдат подмамени от маркетингови трикове.
Зададоха си въпросите кои са организациите, които имат репутация и на които могат да имат доверие, и в крайна
сметка тези организации можеха да изпъкнат."

В коментар за ролята на държавата в дарителската среда, Ангелова каза, че "сигурно би трябвало да бъде
голяма", а Баракова пожела институциите "по-скоро да не пречат" и да се съсредоточат в насърчаването, а не в
контрола на доброволчеството.

Целия разговор може да гледате във видеото.

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

БТА и фондация "Искам бебе" обявиха днес старта на националната инициатива "Родители навреме" и
съвместната рубрика "Бебе навреме". Това се случи в Националния пресклуб на БТА.

Поводът е, че утре е денят на родилната помощ, празник на акушер-гинеколозите, акушерките и неонатолозите,
каза генералният директор на БТА Кирил Вълчев и добави, че датата е избрана заради Бабинден, който по стар
стил се отбелязва на 21 януари.

Кирил Вълчев отбеляза, че по официални данни за последните 36 години населението на страната е намаляло с
около 2,5 млн. души.

През 2021 г. в България живеят 6 519 789 души, а през 1985 г., когато населението на страната ни е най-голямо, 8
948 649 души. Между последните две преброявания през 2011 и 2021 г. населението на България е намаляло с
844 781 души, посочи Вълчев.

По думите му има два ключови фактора, които имат влияние върху броя на населението: естественото движение –
раждания и умирания, и външната миграция. "Често пъти сме склонни да обвиняваме за тези данни основно
външната миграция, което не е вярно", каза Вълчев и добави, че по-голям фактор е съотношението раждаемост и
смъртност.

Демографското остаряване на България е изключително сериозно, посочи генералният директор на БТА.
Населението на 65 и повече навършени години е над 1,5 млн. души, добави той.

По данни на преброяването през 2021 г. съотношението на влизащите в трудоспособна възраст и излизащите от
нея е 61 на 100 души - на 100 излизащи от трудоспособна възраст, 61 влизат. През 2011 г. това число е било 71.
През 2001 г. този коефициент е бил 124, коментира Вълчев.

Той отбеляза, че коефициентът на плодовитост бележи спад. Коефициентът на раждаемост на една жена в
страната е 1,58 през 2021 г., а след Освобождението на България (1878 г.) средногодишно на 100 души са се
раждали 3,7 деца, посочи генералният директор на БТА.

Заглавие: ОБНОВЕНА БТА и фондация "Искам бебе" обявиха старта на националната инициатива "Родители
навреме"
Дата: 20.01.2023 12:32
Медия: Българска телеграфна агенция
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Едно от обясненията за по-ниската раждаемост е по-високото ниво на образование на жените. От това можем да
направим един тъжен извод – излиза, че ние се учим да бъдем егоисти. Учим се как да си живеем само ние добре,
смята Вълчев. Той цитира данни на Световната банка, обхващащи 190 страни, според които има 2,6 раждания на
една жена.

"Броят на абортите също намалява, което е положителна тенденция, но обяснението е, че българите много добре
са започнали да усвояват т.нар. контрацептивно поведение", каза Вълчев.

Решихме, че е време сериозният акцент да бъде сложен не върху кампания за набиране на средства, промяна на
законодателство, а върху една постоянна инициатива за информираност за причините, които водят до това една
жена и мъж да не могат да имат деца. Те се дължат на този наложил се стереотип в целия ЕС, а и в България, да
се отлага бременността. Стереотипът, че детето пречи на хубав живот, кариерата, отношения между мъжа и
жената, обясни Вълчев.

Заедно с фондацията и медицинските специалисти ще започнем системно информиране за три неща. Първият
аспект е медицинският - за проблема, който се причинява от отлагането на бременността. Вторият аспект ще бъде
икономически – да информираме системно за възможностите, които страната ни дава за отглеждане на дете,
посочи генералният директор на БТА. "Ние всички носим отговорност за стереотипа, според който детето пречи и
трябва да се отлага", коментира той, като посочи, че ще бъдат давани примери с хора, които имат дете в нормална
възраст, но това не им пречи.

Кирил Вълчев каза, че всички медии могат да използват материалите от рубриката "Бебе навреме".

На събитието беше подписан договор за партньорство между БТА и фондация "Искам бебе".

/ЛРМ/

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Наградите "Образователен медиатор на годината" за 2022 г. връчи служебният министър на образованието и
науката проф. Сашо Пенов на официална церемония в Министерството на образованието и науката (МОН). В
навечерието на ромската Нова година той отличи шестима победители в конкурса, организиран от центъра
"Амалипе". Останалите единадесет номинирани бяха наградени с грамоти от заместник-министъра на
образованието и науката д-р Мария Гайдарова, съобщи пресцентърът на МОН.
"С ежедневната си работа, с постоянния диалог с родителите, със съветването на учениците и помощта с учебния
материал, медиаторите правите магията на супергерои възможна", заяви в приветствието си министър Пенов. Той
припомни, че екипът на Министерството на образованието и науката успя да удължи срока на Националната
програма, по която близо 1000 медиатори и социални работници ще продължат своята работа. Проф. Пенов
изрази увереност, че ще бъде намерен вариант тази програма да продължи и след 30 юни.
Голямата награда "Образователен медиатор на годината" спечели Екрам Мюмюнов. "Тази награда винаги ще ми
напомня трудните, но прекрасни мигове на съвместната работа с ученици, родители и учители от
Професионалната гимназия по моден дизайн във Велико Търново, където съм медиатор. Сега е моментът, г-н
министър Пенов да изкажа благодарност от нас на всички служители на МОН, които съдействахте за
своевременното удължаване и действие на Националната програма за подкрепа на образователните медиатори",
каза победителят. Заради подкрепата той връчи на министъра специален благодарствен адрес.
Приз за добротворчество и застъпничество спечели Стефан Трендафилов от Професионалната гимназия по
механотехника в Сливен. Ташка Мутафова, медиатор в училището в село Кукорево, община Тунджа, взе награда за
популяризиране на ромската култура и традиция. Ивелина Костова, медиатор към Основното училище "Св. св.
Кирил и Методий" в село Ряхово, община Сливо поле, получи приз "Овластяване на ромската жена", а Милка
Ангелова от Средното училище "Вл. Комаров" във Велико Търново - "Млад будител". Награда за теренна работа и
за постигане на диалог взе Десислава Янкова, медиатор в Средното училище "Николай Катранов" в Свищов.
Ученици от училището в село Караджово представиха етнокултурния ромски празник "Василица". Училището
получи почетния знак на МОН за приноса си в обучаване на ученици от различни етнически групи. 

Заглавие: Министър Сашо Пенов връчи Наградите "Образователен медиатор на годината" за 2022 г.
Дата: 13.01.2023 14:54
Медия: Утро Русе

Заглавие: Фотожурналистът Делян Тодоров разказва за пътешествията си в Африка на 21 януари в рамките на
Sofia MENAR 2023 и инициативата "Климат на промяна"
Дата: 13.01.2023 12:08
Медия: Novinata.bg
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На 21 януари от 17:00 часа публиката ще се запознае с резултатите от работата на Делян Тодоров от последните
10 години, както и ще може да зададе своите въпроси.

Срещата-разговор ще бъде придружена от прожекцията на документалния филм "Мамоди, мъжът, който дълбае
баобаби" (реж. Сирил Корню/ документален/ произход: Франция, Мадагаскар, 2022)

На 21 януари от 17:00 часа в "Дом на киното" (ул. Екзарх Йосиф 37, София), Фондация "ЕкоОбщност", европейската
инициатива "Климат на промяна" (#ClimateOfChange) и Sofia Middle East Film Festival (Sofia MENAR), канят
публиката на едно незабравимо пътешествие през Африка, заедно с фотожурналиста Делян Тодоров, който ще
разкаже за своите впечатления от работата си на територията на горещия континент през последните 10 години и
ще отговори на въпроси.

Ще чуете любопитни истории и ще се насладите на множество фотографии – как изглежда и функционира най-
голямото африканско сметище за електронни отпадъци в Гана, как в Сенегал се борят с повишаването на нивото
на океана, каква е съдбата и начинът на живот на албиносите в Африка, какви са предизвикателствата пред
производството на какао и още интересни разкази от много африкански държави.

Срещата-разговор ще бъде допълнена и от специалната прожекция на документалния филм "Мамоди, мъжът,
който дълбае баобаби" (реж. Сирил Корню, произход: Франция, Мадагаскар, 2022), част от официалната програма
на тазгодишния Sofia MENAR.

За Делян Тодоров:

Делян Тодоров е фотожурналист с интерес към международните отношения, тероризма и проблемите на
развиващия се свят. Основният акцент в работата му са процесите в Близкия изток, Северна и Субсахарска
Африка. Автор е на множество материали, отразяващи събития в тези региони на света. Възпитаник е на СУ "Св.
Климент Охридски" и Военна академия "Георги С. Раковски".

За "Мамоди, мъжът, който дълбае баобаби":

На югозапад в Мадагаскар се намира платото Махафали, където дъжд вали само няколко дни в годината. Местните
хора са измислили изключителен метод, с който да съхраняват водата във вътрешността на баобабите.
Фотографът Сирил Корню отива на острова, за да заснеме живота там и да разкаже за Мамоди – последният
представител на изчезналите майстори, които дълбаят баобаби.

Филмът на Корню отваря сетивата максимално – мадагаскарски пейзажи, които спират дъха, човешки лица, които
искаш да пипнеш, защото изглеждат нереални, непознати традиции, щастие, борба, мизерия…

Трейлър: https://www.youtube.com/watch?v=ZBxRGGtykX4

Присъединете се към официалното събитие и следете всички подробности: https://bit.ly/3CuVK4E

Събитието е съвместна инициатива на Фондация "ЕкоОбщност" и компания "Позор" в рамките на проект "Климат
на промяна". Той е съфинансиран от Европейската комисия по Програмата за образование за развитие и
повишаване на информираността (DEAR). Повече за проекта можете да откриете тук:
https://climateofchange.info/bulgaria/about-the-project/"

Допълнителна информация за всички събития и прожекции от SofiaMENAR можете да получите на
https://menarfest.com/

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) удължава срока за участие в Годишните награди за отговорен
бизнес 2022 поради повишен интерес в последните дни. Това е 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

Заглавие: Удължиха срок за участие в юбилейното издание на Годишните награди за отговорен бизнес
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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.

Станимир Георгиев е част от КОНКОРДИЯ България вече 10 години. Дългата му практика в организацията и
позициите, които заема в годините му осигуряват добър опит от различни нива в йерархията. Неговото
приключение в организацията започва през 2012 г. като социален работник в Център за временно настаняване на
младежи, като през 2017 г. става негов ръководител. Както самият той твърди, времето, в което работи в този
център за него е най-ценното и го изгражда като личност. Следващата позиция, която заема между октомври 2019
и май 2020 г. е Мениджър Програми и проекти и като такъв той управлява дейността на всички социални услуги на
фондацията по това време. От юни 2020 г. до януари 2022 г. Станимир Георгиев е Директор организационно
развитие и Заместник изпълнителен директор. Последната позиция, на която е вече от почти година е
Изпълнителен директор на КОНКОРДИЯ България.
Станимир е целенасочен, с изострено чувство за справедливост и прекрасно чувство за хумор. Аналитичен и
последователен в действията си, разглежда всяка ситуация от всички възможни страни и чак тогава взима
решения. Станимир е скромен, не обича да се изявява и това и да го склоним да бъде представен в ЛИЦАТА на
КОНКОРДИЯ не беше лесна задача. 
Обичам да…
Интересувам се от спорт, високи технологии, политика...
Обичам да се занимавам с баскетбол – да го практикувам, гледам, анализирам. Смятам, че в тази красива
отборна игра могат да се открият много прилики с това, как функционира която и да е група хора, какви са
взаимодействията вътре, какви са различните начини за постигане на уж една и съща цел.
Иначе нещо наистина характерно специално за мен е, че може би съм един от най-подготвените в света хора за
евентуален зомби апокалипсис! Вече години наред давам почивка на мозъка си като играя една игра на тази
тема. Неумело се шегувахме, че след тази пандемия и война, само това остава...
Личен vs Професионален живот...
Както предполагам всеки с опит в сферата би казал, за да се съхрани един професионалист, би трябвало да има
ясни граници между личния и професионалния си живот. Всеки усъмнил се в това рано или малко по-късно
прегаря.
Иска ми се обаче да вярвам, че опитът ми в КОНКОРДИЯ, преживяното през последните над 10 години тук, ме е
направило по-добър човек в личния ми живот. Иска ми се също да вярвам, че съм успял да привнеса в работата си
и тази на моите колеги, някои "умения" от личния ми живот – лекота в комуникацията, уважение и т.н.
Моят ден…
Моите дни започват със сутрешния тоалет на сина ми, той е и алармата ми за събуждане. :) Тъй като не мога да
прекарвам с него толкова време, колкото ми се иска, опитвам поне преди и след работа да съм край него.
След това обикновено опитвам да намеря няколко минути, за да се подготвя и аз за излизане. В офиса ден с ден
не си приличат особено, но в най-общ план се опитвам първо да актуализирам календара си на база изненадите
от последния ден по телефон и поща. Измежду всички срещи с външни партньори, колеги от международната ни
организация и с колегите и екипите в България, опитвам да намеря време да бъда и в самите ни социални услуги,
да си говоря с хората. Това е нещото, което в най-голяма степен ми дава енергия, а и смисъл и нещото, за което
през последната година-две имах все по-малко време. Обещанието ми за новата 2023-та е точно в тази посока –
да си дам възможност да посещавам нашите локации по-често.

Заглавие: ЛИЦАТА НА КОНКОРДИЯ: Станимир Георгиев, изпълнителен директор
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Незабравими моменти…
Нещо, което ще помня вероятно до края на живота си е как в първите дни на март 2022 г., дойдох една сутрин на
работа след половин час игра със сина ми. Първите хора, които срещнах бяха текущо настанени при нас майка с
две момчета - близнаци на ненавършени 4 години, които са избягали от бомбите в Украйна. И това се случва на
фона на крайните изказвания от всякакви хора в публичното пространство по темата, на които всички станахме
свидетели. Почувствах се наистина тъжен и гневен, но в същия момент и мотивиран да направим най-доброто по
силите си, за да сме в подкрепа.
Иначе в по-общ план, разбира се, най-радващи са срещите из града с бивши ползватели на наши социални услуги,
които се справят добре, самостоятелни са, имат семейства и работа и т.н. За огромна радост, това се случва
регулярно.
Моята работа…
Колкото и клиширано да звучи, работата в социалната сфера винаги е нещо повече от работа. Доказателство за
това е и изненадата на всеки, случайно попаднал при нас.
За значимостта и нуждата от нашата работа най-добре говорят резултатите. А те сочат, че над 2000 деца, млади
хора и семейства в България са били подкрепени от нас през изминалата година. Работата е много отговорна и
тежка, но всяка малка, положителна промяна в живота на някого, носи огромно удовлетворение.
През годините КОНКОРДИЯ става все по-голяма и значима организация и смятам, че сме оставили и ще
продължаваме да оставяме нашия отпечатък и във формирането на нагласи в обществото по значимите социални
теми. България има да извърви дълъг път в тази посока и ще се радвам, ако ние успеем да помогнем за
преодоляването на част от препятствията по него.
Моето послание…
Да бъдем непримирими към несправедливостите! Да се грижим за себе си и за другите!
Специално на моите колеги искам да благодаря, че сме заедно в това начинание. Знайте, че това, което правите е
важно! 

На 12.01.2023 година, точно един месец след като започна, завърши инициативата "Купи и дари" на Лайънс клуб –
Панагюрище съвместно с магазини "Дани". Преди коледните празници 25 социално слаби наши съграждани
получиха торби с продукти от първа необходимост, а в края на инициативата – още 22-ма души.

"Благодарим от сърце на всички наши съграждани, които подкрепиха инициативата и се включиха в нея!", заявяват
членовете на Лайънс клуб – Панагюрище. "Нека имаме надежда за здрава, мирна, щедра и благодатна година за
всички!", пожелават още те.

През януари 2023 г. приключва проекта "Еко-образователните общности - вдъхновение за еко-активисти", който се
изпълнява с подкрепата на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Проектът се реализира от Сдружение "Надежда за нас -2008" в партньорство със сдружение "Тринога", фондация
УРА ГОРА и сдружение "Дами канят". Той беше с продължителност 16 месеца и финансова подкрепа в размер на
85 650 евро. Основната цел на проекта е създаване и прилагане на иновативен устойчив модел за обучение на
еко-активисти в реално функциониращи образователни еко общности.

Проектът "Еко-образователните общности-вдъхновение за еко-активисти" адресира няколко дефицита, свързани с
организирането на образователни екологично ориентирани дейности в България:

Първо, липсата на естествена обучителна среда и утвърдена технология за разпространяване на практически
знания и умения за опазване и възстановяване на околната среда в България. Проектът отговаря на реално
проявена потребност на много младежи да се учат да бъдат активни граждани чрез реални действия и живот в
природна среда. Пандемията Ковид 19 засили тази нагласа. Години наред участващите в проекта еко-групи
постепенно се превърнаха в самоиздържащи се еко-общности, обучаващи доброволци, но това все още става по
един недостатъчно организиран начин.

Второ, еко-защитническите дейности винаги се случват като краткотрайни акции, не обхващащи природните
процеси в тяхната цялостност. Живеейки сред природата и грижейки се за определени ареали от нея, прилагайки
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рекреативно земеделие и пермакултурни принципи, партниращите в проекта еко-общности показват как грижата
за природата трябва да се прилага чрез системен, устойчив подход, за да може реално да противодейства на
климатичните промени.

Трето, еко-активистките групи и общности все още не взаимодействат достатъчно помежду си и с местните
общности и власти и не участват активно в разработването и прилагането на еко и образователни политики в
България. Новите вълни еко-активисти имат нужда да научат как практически да правят това.

Проектът повиши капацитета на еко-общностите, като подобри физическите им условията за приемане на
желаещи да се обучават и доброволци, подпомогна популяризирането на дейността им и взаимодействието им с
местните общности и власти. В четирите образователни еко-общности бяха проведени обучителни лагери със 100
младежи, основно от групата на NEETs (хора, които са извън образование, обучение и заетост). Младежите живяха
сред природата една седмица, извършваха дейности поопазване ипочистваненаоколната среда, усвояваха
трудови физически,селско-стопански и еко-активистки умения. Заедно с норвежкия партньорхудожникът Йонас
Ландстад изготвиха скулптори от остатъчни дървесни материали, които бяха изложени по време на концерта под
надслов "Земята ти говори", проведен в гр.Кюстендил на 23.09.2022г.

В дългосрочен план проектът съдейства за създаването на нова, устойчива образователна среда в четири
различни локации, предлагаща модел за обучение на млади хора, желаещи да развиват природозащитнически
дейности като начин на живот сред природата. Този модел и разработените наръчници за обучаеми и обучители
са предложени за ползване на нестопански организации от България, на училищни ръководства, на експерти от
Министерството на Образованието и Науката и на представители на общинските администрации и местни
инициативни групи.

Всеки желаещ може да получи и използва разработените материали и да се запознае с документално-рекламния
видео-материал тук

https://youtu.be/kH-zF_1EFkQ

За актуална информация посещавайте ФБ групата "Образователни Екообщности-вдъхновение за Екоактивисти

Този публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от бенефициента сдружение "Надежда за нас-2008" 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.

Двумесечен курс за студенти организира сайтът "Маргиналия" с подкрепата на фондация "Томсън". Темата на
програмата, която ще продължи два месеца, е дигитални медии и журналистика за човешките права, съобщи доц.
Иво Инджов.

Ще бъдат избрани 10 участници. Те ще подпомогнат екипа на Marginalia.bg.

Има два модула – теоретичен и практически модул, уточни доц. Инджов. Теоретичният модул ще бъде 60 часа и
включва занятия, лекции, уъркшопове и уебинари в София. Втората част е работа на терен. Младите бъдещи
журналисти ще могат да работят на терен в гета в българо-мюсюлмански градове и села, в София, Пловдив,
Кърджали и Рибново. Ще разговарят с хора, ще проучат някой местен проблем, ще изготвят новини, интервюта и
репортажи, които ще бъдат публикувани в сайта "Маргиналия", разказа още доц. Иво Инджов. По думите му целта
на програмата е да се подготвят млади журналисти за медията, която е фокусирана върху човешките права.

Сайтът получава финансиране от фондация "Томсън" заради тематиката и фокуса на публикациите си. Вече осем
години екипът на медията работи про боно и се нуждае от свежи попълнения, коментира доц. Инджов. Той
добави, че знанията и уменията на бъдещите журналисти, усвоени по програмата, ще могат да им послужат и при
работа във всяка една медия.

Началото на курса "Digital media and human rights journalism" е на 8 февруари 2023. Той ще бъде открит в
Комисията за защита от дискриминация(КЗД) с участието на Веселин Вачков, фондация "Томсън", доц. Иво
Инджов, преподавател по журналистика във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", доц. Георги Лозанов, преподавател във
Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ, Ана Джумалиева, председател КЗД, Ирина Недева,
председател на Асоциацията на европейски журналисти-България, проф. Нели Огнянова, председател на
Националната комисия по журналистическа етика, Юлиана Методиева, издател на сайта "Маргиналия", съобщават

Заглавие: Сайтът "Маргиналия" и фондация "Томсън" организират курс за бъдещи журналисти в сферата на
правата на човека
Дата: 17.01.2023 11:07
Медия: Marginalia

https://www.marginalia.bg/novini/sajtat-marginaliya-i-fondatsiya-tomsan-organizirat-kurs-za-badeshti-zhurnalisti-v-sferata-na-pravata-na-choveka/


от фондация "Томсън".

Университетски преподаватели по журналистика, медийно право и журналистическа етика, заедно с утвърдени
професионалисти в сферата на етичната журналистика, ще изнесат лекции пред студенти от различни висши
учебни заведения. Тематичните области ще бъдат: институционална и правна рамка на журналистиката за правата
на човека, журналистика на решенията, бъдещето на дигиталните медии, бизнес модели, цифрова сигурност,
дезинформация по отношение на пола, стандарти за публикации за малцинства и въпроси, свързани с пола, език
и многообразие. Образователният модул включва присъствени лекции (4 последователни уикенда), седмични
онлайн интерактивни уебинари, наблюдаване на съдийската работа в Комисията за защита от дискриминация
(КЗД), разговор за разследващата журналистика за човешки права в АЕЖ, допълват от фондацията.

Желаещите да се включат в програмата могат да изпратят мотивационни писма до 1 февруари 2023 г. на адрес:
Yuliana.metodieva@gmail.com

източник

Кризисният център "Самарянска къща", управляван от Сдружение "Самаряни", навършва 19 години. Това съобщи
за БТА Мария Данева, координатор "Публични инициативи" и Самарянска доброволческа служба. От думите ѝ
стана ясно, че от 2004 година досега помощ и подкрепа са получили 820 жени и деца, пострадали от домашно
насилие. "При нас те идват, доведени до състояние на физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и
психични проблеми, несигурност, гняв, неверие. Често това е причинено от най-близките им хора - партньори,
съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти, съжители", обясни тя.
Кризисен център "Самарянска къща" е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги.
Основната му цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга
форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална
помощ. В него се предоставят предимно услуги с настаняване за срок до шест месеца, съобразно индивидуалните
потребности на всеки един от настанените. На пострадалите се осигурява защитена среда и подслон,
задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното
насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.
Всички, предоставяни в Кризисния център услуги, са обхванати в две основни направления на работа: кризисна
интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и
последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от
травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на
предоставените им услуги. Към Кризисен център "Самарянска къща" функционират още "Кризисно настаняване",
"Приемна за подкрепа", "Консултативни линии" и "Терапевтични и корекционни програми". 
За отбелязване на годишнината от създаването на Кризисен център "Самарянска къща" екипът на Сдружение
"Самаряни" организира Междуинституционална среща относно взаимодействието на ангажираните институции и
организации, работещи по случаи на лица, пострадали от домашно насилие, на територията на област Стара
Загора. Тя ще се състои днес от 10:30 часа в офиса на сдружение "Самаряни". Ще участват представители на
институции и организации, ангажирани с проблема, сред които община Стара Загора, Областна дирекция на МВР,
Детска педагогическа стая, Районен съд, Районна прокуратура, Адвокатската колегия, МБАЛ "проф. д-р Ст.
Киркович", Център за спешна медицинска помощ-Стара Загора, Фондация "Мисия криле", Сдружение "Свят без
граници" и Сдружение "Зонта клуб - Стара Загора". 

Тази година от 12 до 15 януари се проведе 47-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. В
рамките на 4 дни, 42 екипа от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП),
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Зелени Балкани, Регионалните инспекции по околна среда и
водите (РИОСВ), Българска академия на науките, ловни сдружения и представители на други неправителствени
организации, успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Традиционно основната концентрация на птици се регистрира по Черноморското крайбрежие, както и в някои
големи вътрешни язовири. Сравнително малко бяха птиците и числеността им по Дунав, тъй като по време на
преброяването реката беше с високо ниво и липсваха т. нар. пясъчни коси, които привличат хиляди птици. Поради

Заглавие: Над 800 жени и деца, пострадали от домашно насилие, са получили подкрепа от Кризисния център
"Самарянска къща" в Стара Загора
Дата: 17.01.2023 09:55
Медия: Утро Русе

Заглавие: Розовото фламинго измести дивата гъска в българските водоеми
Дата: 17.01.2023 10:07
Медия: Черноморски Фар

https://utroruse.com/article/896653/
https://www.faragency.bg/news/16739428598839/rozovoto-flamingo-izmesti-divata-gaska-v-balgarskite-vodoemi


по-топлото време малките язовири и рибарниците не бяха замръзнали.

При обобщени данни от около 95% процента от преброените водоеми стана ясно, че числеността на зимуващите
водолюбиви птици, установена през тази година, е подобна на тази, установена при миналогодишното
преброяване. Регистрирани бяха 88 вида с обща численост от 206 239 индивида. За сравнение през миналата
година са били регистрирани 90 вида с обща численост от 206 688 индивида, а през 2021 г. – 190 147 индивида.
Тези числености са далеч по-ниски от установените в предишни периоди. Например през 1999 и 2000 година са
установени съответно 404 410 и 652 418 зимуващи водолюбиви птици.

За поредна година ниска е числеността на зимуващите у нас диви гъски. Екипите ни успяха да наблюдават и
преброят едва 1887 големи белочели, 101 сиви и само 5 от световно застрашените червеногуши гъски, като за
сравненине през миналата година техният брой е бил съответно 5851 големи белочели, 283 сиви и 32 червеногуши
гъски, а през 2021 г. – 2017 големи белочели, 48 сиви и 48 червеногуши гъски. Ненадминат остава рекордът от
2013 г., когато бяха установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.

И тази година най-многочислените наблюдавани водолюбиви вида птици са: зеленоглавата патица (39 282 инд.),
обикновената лиска (34 732 инд.), големият корморан (29 554 инд.) и световно застрашената кафявоглава
потапница (24 414 инд.). От световно застрашените водолюбиви видове птици, освен червеногушите гъски и
кафявоглавите потапници, са установени още: 4 ушати гмуреца и 700 тръноопашати потапници, наблюдавани в
Бургаското езеро. Сред интересните наблюдения са още и: една обикновена гага по морето в района на Несебър,
една планинска потапница в Дуранкулашкото езеро, 2712 розово фламинго, наблюдавани в Атанасовско езеро,
Поморийско езеро и в Защитена местност "Пода" край гр. Бургас, 1108 неми, 457 пойни и 303 тундрови лебеда, 866
къдроглави и 28 розови пеликана, 13 679 малки корморана, един червеногуш гмуркач по река Дунав при село
Мечка, 52 белооки потапници, 19 червеноклюни потапници, 365 червени ангъча, 42 големи черноглави чайки, 2204
саблеклюна и др. Общо за страната бяха регистрирани 31 морски орела, вид от Червената книга на България,
който възстановява числеността си. Освен това бяха наблюдавани и видове, които не са характерни за зимните
месеци у нас – една малка бяла чапла от Пловдивско, 21 нощни чапли при гр. Бургас, 5 бели лопатарки, 3 бели
щъркела в Южна България и една черна рибарка при Шабленския езерен комплекс. Интересно беше
наблюдението и на 12 блатни сови при степите на нос Калиакра.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици се провежда в световен мащаб от 1967 г. и е едно от най-
масовите събития в областта на природозащитата, в което се включват над 15 000 души. То се осъществява
едновременно и синхронизирано в цяла Европа и Северна Африка с цел максимално точно преброяване на
водолюбивите птици. На международно ниво информацията се обобщава от организацията Wetlands International.
Преброяването дава оценка за състоянието на популациите на водолюбивите птици и за състоянието на местата,
където те зимуват, голяма част от които са част от екологичната мрежа Натура 2000. Според последните данни
популациите на някои от световно застрашените видове като малката белочела гъска и кафявоглавата потапница
продължават да намаляват, поставяйки тези видове под реален риск от изчезване.

Възпитаници на МГУ, УАСГ и ТУ – София могат да кандидатстват до 15 февруари 2023 г.

Група ГЕОТЕХМИН обявява стипендии за академичната 2022/2023 г. за студенти от три български университета –
Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", Университета по архитектура, строителство и геодезия и
Техническия университет в София. Младежите ще имат възможност да покажат наученото в реална работа среда,
да работят с най-съвременни технологии и да бъдат подкрепяни от доказани професионалисти.

Стипендиантските места са 15. Шест от тях вече са спечелени от успешно представили се стипендианти или
стажанти в дружествата "Елаците-Мед" и "Геострой". Практиката е едногодишната стипендия да се удължава, ако
студентите се представят на ниво по време на стажа в съответното дружество.

Нови 9 стипендии се отпускат от "Елаците-Мед" – 7, и от "ИТР Сървисиз" ЕООД - 2. Условията са отличен или много
добър успех и младежите да са завършили първи курс в МГУ, УАСГ или ТУ – София. Срокът за кандидатстване е
15 февруари т.г.

Документи се подават през новия кариерен сайт на Група ГЕОТЕХМИН: https://jobs.geotechmin.com/.

"Елаците-Мед" отпуска стипендии на студенти от МГУ, които следват в специалностите "Автоматика,
информационна и управляваща техника", "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Комплексна механизация
и компютърно програмиране в машиностроенето", "Механизация на минното производството", "Разработване на
полезни изкопаеми" и "Обогатяване и рециклиране на суровини".

Заглавие: Група ГЕОТЕХМИН дава стипендии на студенти от три университета
Дата: 17.01.2023 08:30
Медия: 24 Часа

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13514105


Студенти от УАСГ могат да кандидатстват, ако учат "Хидростроителство" и "Хидротехническо строителство".

За ТУ – София има възможност за стипендии от специалностите "Автоматика, информационна и управляваща
техника", "Електроенергетика и електрообзавеждане", "Машиностроене".

"ИТР Сървисиз" отпуска стипендии на студенти от МГУ, които учат "Компютърни технологии в инженерната
дейност". От ТУ - София са за студенти по "Информационни технологии в индустрията" – съвместно с (ФКСТ),
"Информационни технологии в индустрията", "Компютърни науки и инженерство" и "Компютърно и софтуерно
инженерство".

Цялата информация за стипендиантската програма, условията за кандидатстване и възможностите, които
предоставят дружествата, са публикувани на сайта https://jobs.geotechmin.com/. В него са и всички обяви за работа
на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН.

"Елаците-Мед" и "ИТР Сървисиз" очакват стипендианти, които искат да придобиват нови знания, имат желание да
приложат наученото в университета на практика, както и стремеж за работа с модерни технологии.

Избраните младежи, които ще получат стипендии, ще имат възможност да проведат и платен стаж в дружеството
през лятото. За периода на стажуване ще получават възнаграждение по трудов договор и социални придобивки.
На най-добре представилите се по време на стажа ще бъде предоставена възможност да станат част от екипите
на дружествата.

"За 3 години сме отпуснали 46 стипендии, участвали са 26 стипендианти. Част от младежите са получавали
стипендии по няколко години, защото за нас е важно дългосрочното партньорство. Предоставяме отлични
възможности за старт в кариерата на младежи, които искат да се реализират в България и да работят в компании,
използващи най-съвременните технологии", коментираха от Група ГЕОТЕХМИН.

Група ГЕОТЕХМИН

32 години история, традиции и съществен принос за развитието на България
Стабилна икономическа група от 20+ компании
6+ сектори - минна индустрия, строителство и инфраструктура, търговия, енергия и климат, IT и
консултантски услуги
4000+ служители
2000+ машини и оборудване
1200+ значими проекти
250+ партньорства с компании от цял свят
Десетки награди за професионални постижения и социална отговорност

Домашният социален патронаж получи поредното си дарение от немската благотворителна организация "Kinder
brauchen frieden" в размер на 3850 евро, което ще бъде използвано за предоставяне на порция храна на 25
потребители от града и селата.

Услугата е полезна за хората в неравностойно положение, изпаднали в затруднение, без или с ниски доходи и
самотно живеещи възрастни, които имат нужда от ястие и хляб през зимните месеци.

За поредна година изхранването в социалната кухня се осигурява благодарение на дарение от немската
благотворителна организация, чийто председател е Юрген Мюлер, който подпомага със средства различни
социални услуги от близо десет години в общината.

Приготвянето и доставянето на топлата храна до домовете на потребителите се извършва от служителите на
Домашен социален патронаж – град Елена, всеки делничен ден в продължение на три месеца от месец януари
2023 г.
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В София вече работи втори кризисен център за жертви на домашно насилие. Председателят на Столичния
общински съвет(СОС) Георги Георгиев посети центъра, съобщиха от пресцентъра на СОС. 
Досега на територията на София действаше един кризисен център, който осигуряваше подкрепа на около 50 жени
годишно. С отварянето на втори можем да обхванем над 100 пострадали от домашно насилие на година,
коментира Георги Георгиев. През 2022-а година Общинският съвет в София одобри разкриването на защитеното
жилище, в което след спечелен конкурс Фондация "Анимус" предоставя социалната помощ. Кризисният център
цели както да се ограничи рискът от повторно насилие спрямо настанените лица, така и те да получат последваща
психологическа помощ и подкрепа. Потърсилите закрила в кризисния център, могат да останат напълно
безплатно със своите деца и при поемане на разноски от първа необходимост до шест месеца.
Продължава да работи и т. нар. "Правна клиника", където жертви на домашно насилие получават психологическо
консултиране и навременна и компетентна юридическа помощ от адвокати с дългогодишен опит в областта. Общо
50 жени вече са получили безплатна адвокатска помощ от есента досега, отчете Георги Георгиев. 
Всеки, който желае, може да се свърже с Правната клиника на 02 983 52 05, на 02 983 54 05 и на +359 878 670
571, както и да подаде сигнал в Контактния център на Столичната община.
През изминалата година, от януари до края на ноември, на тел. 112 са подадени общо 14 649 сигнала за домашно
насилие над жени от София. Информацията съобщи на профила си във Фейсбук Георги Георгиев по повод
Международния ден за елиминиране на насилието над жени, който се отбелязва на 25 ноември. В кризисния
център в столицата едновременно могат да бъдат настанени 10 жени с техните деца напълно безплатно, напомни
и тогава председателят на Столичния общински съвет. 

До 15 март общински и държавни училища могат да кандидатстват за участие в програмата на "Заедно в
час" за професионално развитие на училищни екипи 

Общински и държавни училища могат да кандидатстват за четвъртия випуск на програма "Училища за пример" на
фондация "Заедно в час". Кампанията стартира на 16 януари. Програмата за професионално развитие на
училищни екипи е двугодишна и подкрепя училищата да подобряват управленските и преподавателските си
практики, така че да допринасят за успеха на всички ученици.

Набирането на кандидати е до 15 март или достигане на 100 кандидатури. Следва процес на подбор и
събеседване. За четвъртия випуск "Училища за пример" ще бъдат избрани само 25 учебни заведения от цялата
страна.

"Програмата е структурирана като цялостно квалификационно преживяване, което включва разнообразни
елементи – съвременни обучения, индивидуална подкрепа от опитен ментор, прилагане наученото в практиката и
споделяне и учене в общност. Всички те се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през опита на всеки
нов випуск училища.

Участието е безплатно, което е изключителна възможност за екипите да ускорят своя път към промяна и да
подобрят значително преживяването на учениците в училище",

описва Ивелина Пашова, ръководител "Обучения на училищни екипи" в "Заедно в час".

Вече преминалите през курса споделят, че програмата подобрява ученето и резултатите на учениците, както и
квалификацията на училищните екипи.

За предстоящия етап на програмата "Училища за пример" могат да кандидатстват всички общински и държавни
учебни заведения, без значение от населеното място, броя учители и профила на училището и
предизвикателствата, с които се сблъскват. Ключово условие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят
промяна, която поставя учениците в центъра на обучителния процес.
Всички обучения са регистрирани в МОН и учителите получават съответния брой кредити.

На фокус - лидерство и ефективно преподаване

"Училища за пример" е единствената цялостна програма за професионално развитие на училищни екипи в
България. Тя се състои от две неразделни части. Курс "Лидерство в училище" помага на лидерските екипи на
училищата да създават среда за качествено преподаване и учене за всеки ученик и всеки учител. Курс "Ефективно
преподаване с ученика в центъра" подкрепя педагогическите екипи на училищата да внедряват и надграждат нови
преподавателски методи, които насърчават участието и успеха на всеки ученик.
Двата курса се провеждат паралелно през двете години на програмата. В тях участват съответно представители на
управленския екип и педагогически екип на училището.
В рамките на програмата училищата преминават през специализирани педагогически и лидерски обучения на
живо и онлайн, запознават се с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и
световния опит. Всяко училище има възможност да учи чрез преживяване и да прилага наученото, като го
адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и образователни
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експерти.

6 училища от Пловдивска област вече станаха "Училища за пример"
"Училища за пример" стартира през 2020 г., като до момента програмата е обхванала близо 70 училища от 21
области на страната с разнообразен профил и предизвикателства. Сред тях са и 6 училища от Пловдивско. Още в
първата година в програмата влезе ОУ "Неофит Рилски" в с. Ягодово, през втората - ОУ "Екзарх Антим I" и ОУ
"Тодор Каблешков" от Пловдив. През юли 2022 г. програмата завършиха и ОУ "Генерал Карцов" в с. Христо Даново,
ОУ "Васил Левски" в с. Караджово и ПГ по транспорт и строителни технологии "Гоце Делчев" в Пловдив.

Финансиране на два проекта на стойност 10 хиляди евро спечели пред фондация "Кроношпан" търновското СУ
"Владимир Комаров". Първият "Можем и знаем как да запазим Земята чиста" е проект, чиято основна идея е да
представи на учениците възможностите за получаване на зелена енергия, начините за изчисляване на
необходимите мощности на системите за такава енергия, както и техническото им изпълнение. Изграждането на
хибридна ветро – соларна система ще даде практически познания на учениците за възможностите и начините на
използване на възобновяемите енергийни източници.

Вторият проект "Да посрещнем бъдещето знаещи, способни и уверени " е свързан със създаването на
Технологичен център "Автоматизирани системи", в който с помощта на специализирано оборудване ще се даде
шанс на учениците да работят в условия, максимално близки до тези на реалните производствени процеси в
действащи фирми.

Работата по проектите ще бъде в подкрепа на професионалното обучение в специалностите "Автоматизация на
непрекъснати производства" и "Автоматизирани системи".

Фондация "Кроношпан" е със седалище в Румъния. Организацията има цел да инициира различни социални,
икономически и културни проекти в населени места, където компанията има изградени производствени
предприятия.

Тази година от 12 до 15 януари се проведе 47-то преброяване на зимуващите водолюбиви птици в България. В
рамките на 4 дни, 42 екипа от експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП),
Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), Зелени Балкани, Регионалните инспекции по околна среда и
водите (РИОСВ), Българска академия на науките, ловни сдружения и представители на други неправителствени
организации, успяха да обходят и съберат данни за зимуващите птици в над 200 влажни зони у нас.

Традиционно основната концентрация на птици се регистрира по Черноморското крайбрежие, както и в някои
големи вътрешни язовири. Сравнително малко бяха птиците и числеността им по Дунав, тъй като по време на
преброяването реката беше с високо ниво и липсваха т. нар. пясъчни коси, които привличат хиляди птици. Поради
по-топлото време малките язовири и рибарниците не бяха замръзнали, съобщават от Българското дружество за
защита на птиците.

При обобщени данни от около 95% процента от преброените водоеми стана ясно, че числеността на зимуващите
водолюбиви птици, установена през тази година, е подобна на тази, установена при миналогодишното
преброяване. Регистрирани бяха 88 вида с обща численост от 206 239 индивида. За сравнение през миналата
година са били регистрирани 90 вида с обща численост от 206 688 индивида, а през 2021 г. – 190 147 индивида.
Тези числености са далеч по-ниски от установените в предишни периоди. Например през 1999 и 2000 година са
установени съответно 404 410 и 652 418 зимуващи водолюбиви птици.

За поредна година ниска е числеността на зимуващите у нас диви гъски. Екипите ни успяха да наблюдават и
преброят едва 1887 големи белочели, 101 сиви и само 5 от световно застрашените червеногуши гъски, като за
сравненине през миналата година техният брой е бил съответно 5851 големи белочели, 283 сиви и 32 червеногуши
гъски, а през 2021 г. – 2017 големи белочели, 48 сиви и 48 червеногуши гъски. Ненадминат остава рекордът от
2013 г., когато бяха установени рекордните за България над 54 000 червеногуши гъски.
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От световно застрашените водолюбиви видове птици, освен червеногушите гъски и кафявоглавите потапници, са
установени още: 4 ушати гмуреца и 700 тръноопашати потапници, наблюдавани в Бургаското езеро.

Сред интересните наблюденияв област Добрич е една планинска потапница в Дуранкулашкото езеро.
Наблюдавани са също една черна рибарка при Шабленския езерен комплекс. Интересно беше наблюдението и
на 12 блатни сови при степите на нос Калиакра.

Снимка: Ирина Матеева

Първата събрана сума ще отиде за подкрепа на фондация "Четири лапи"

БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ В ПОДКРЕПА НА СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ КАУЗИ ПРЕДПРИЕ ТЪРНОВСКАТА
СЕМЕЙНА ПЕКАРНА "СЛАДКИЯ КЪТ". Всеки месец в обекта ще се продава определен вид торта, а приходите ще
бъдат дарявани за различни организации, социални институции и нуждаещи се хора. Идеята за акцията е на
собственичката на мястото Тодорка Станчева. Хрумнало й, че доставяйки радост на клиентите чрез вкусните
сладки изкушения, може да се помогне с даряване на надежда в различни милосърдни инициативи.

"Първата торта, която избрахме да продаваме благотворително, е гараш. Може да се купи на парче по 5 лв. и цяла
за 100 лв. Печалбата ще преведем по сметката на фондация "Четири лапи". Смятаме, че е отговорност на всеки
един от нас да се погрижи за животните и не бива да си затваряме очите за проблема с увеличаващата се
популация бездомни четириноги, насилието над животни и апатията по темата", коментира Тодорка Станчева.

Допълни, че всички, които работят в пекарната, имат домашни любимци и единодушно се съгласили първата
продажба на торти да е с цел подкрепа на животните.

"Всеки месец ще продаваме различна торта с нова кауза. Отворени сме към идеите и предложенията на всички.
Всеки е добре дошъл да сподели за акция, която да подкрепим. Откакто стартирахме инициативата си, виждам
много нови клиенти, които желаят да участват в правенето на добрини. Това ме радва изключително много",
сподели собственичката.

По думите й вероятно през февруари кампанията ще събира средства за мисията на фондация "Искам бебе".
Тепърва ще провеждат разговори с представители на организацията.

Станчева допълни, че ще се продават и сладкиши, направени без захар, със здравословни заместители като
плодове, стевия и т.н.

След финала на всяка месечна акция във Фейсбук страницата на пекарната ще се публикува отчет на събраните
средства, за да се гарантира прозрачност на инициативата.

Галина ГЕОРГИЕВА

Община Благоевград продължава усилията си да подобри бизнес климата в града. В резултат на съвместни
действия с кмета на oбщина Благоевград Илко Стоянов, фондация "Америка за България" и Съветът на жените в
бизнеса у нас, известната бизнес академия за предприемачи ще стъпи и в Благоевград.

BASE е проект на фондация "Америка за България" и Съветът на жените в бизнеса в България и представлява
иновативен курс за обучение, който е напълно безплатен за желаещите и включва както теория, така и
практически занимания. Програмата BASE има за цел да насърчи хората да инициират свой собствен бизнес или
ако вече имат собствена предприемаческа дейност, да я доразвият и разширят. По този начин се стимулира и
цялостното подобряване на бизнес средата в региона. Освен умения за построяване на основните на бизнес,
участниците в курса ще се усвоят методи за оценка на бизнес идея, управление на финанси и изработване на
бизнес план. Обучението завършва с представяне на бизнес плановете на участниците, които ще бъдат оценени от
компетентно жури. Предвиден е и награден фонд от 10 000 лв., осигурени от организаторите на проекта, а

Заглавие: Торти с кауза ще продава всеки месец търновска пекарна
Дата: 18.01.2023 11:05
Медия: Вестник Борба

Заглавие: Община Благоевград и бизнес академия BASE стартират предприемаческа програма с награден фонд
10 000 лв.
Дата: 18.01.2023 06:05
Медия: Пирин press

https://www.borbabg.com/2023/01/18/torti-s-kauza-shhe-prodava-vseki-mesets-trnovska-pekarna/
https://pirinpress.com/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-bas/


завършилите курса получават сертификат от фондация "Америка за България" и Съветът на жените в бизнеса.
Програмата ще започне през месец март в Благоевград и ще се проведе в сградата на Община Благоевград.

Заявки за записване могат да бъдат подавани на e-mail: cabinet.kmet@blagoevgrad.bg или на
office@womeninbusiness.bg от 27.02.2023 г. до 17.03.2023 г. и на тел: 0894 656 130.

Кризисният център "Самарянска къща", управляван от Сдружение "Самаряни", навършва 19 години. Това съобщи
за БТА Мария Данева, координатор "Публични инициативи" и Самарянска доброволческа служба. От думите ѝ
стана ясно, че от 2004 година досега помощ и подкрепа са получили 820 жени и деца, пострадали от домашно
насилие. "При нас те идват, доведени до състояние на физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и
психични проблеми, несигурност, гняв, неверие. Често това е причинено от най-близките им хора - партньори,
съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти, съжители", обясни тя.
Кризисен център "Самарянска къща" е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги.
Основната му цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга
форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална
помощ. В него се предоставят предимно услуги с настаняване за срок до шест месеца, съобразно индивидуалните
потребности на всеки един от настанените. На пострадалите се осигурява защитена среда и подслон,
задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното
насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.
Всички, предоставяни в Кризисния център услуги, са обхванати в две основни направления на работа: кризисна
интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и
последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от
травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на
предоставените им услуги. Към Кризисен център "Самарянска къща" функционират още "Кризисно настаняване",
"Приемна за подкрепа", "Консултативни линии" и "Терапевтични и корекционни програми".
За отбелязване на годишнината от създаването на Кризисен център "Самарянска къща" екипът на Сдружение
"Самаряни" организира Междуинституционална среща относно взаимодействието на ангажираните институции и
организации, работещи по случаи на лица, пострадали от домашно насилие, на територията на област Стара
Загора. Тя ще се състои днес от 10:30 часа в офиса на сдружение "Самаряни". Ще участват представители на
институции и организации, ангажирани с проблема, сред които община Стара Загора, Областна дирекция на МВР,
Детска педагогическа стая, Районен съд, Районна прокуратура, Адвокатската колегия, МБАЛ "проф. д-р Ст.
Киркович", Център за спешна медицинска помощ-Стара Загора, Фондация "Мисия криле", Сдружение "Свят без
граници" и Сдружение "Зонта клуб - Стара Загора". 

По случай Деня на родилната помощ и професионален празник на акушерките и гинеколозите, ДУНАРИТ АД дари
20 неонатални легла за нуждите на отделението по неонатология на Университетска болница "КАНЕВ". Това
съобщиха от лечебното заведение.

Леглата са от висок клас, произведени от антибактериални материали, като всяко едно си има самостоятелно
шкафче за съхранение на всичко, което е необходимо за престоя на новороденото в отделението. Неонатологията
на УМБАЛ "КАНЕВ" е със статут на междуобластен център, с трето ниво на компетентност, и приема новородени от
Русенска област и градовете Силистра, Кубрат, Исперих, Тутракан, Разград и Бяла и други лечебни заведения в
града. За изминалата 2022 година, през неонатологията са преминали 1151 новородени, като 20 от тях са били
приети от други болници.

"Университетска болница "КАНЕВ" и екипът на Отделение Неонатология изразяват сърдечната си благодарност за
този дарителски жест. Чрез него екипът на ДУНАРИТ АД показа, че трудът на медицинските екипи, които се грижат
за нашите най- малки, но най- борбени пациенти, е високо оценен. Това, което правите, е достойно за уважение и
е безценно за нас, за децата и за техните родители! В навечерието на Вашата годишнина – 120 години от
създаването на ДУНАРИТ АД, благодарим още веднъж за проявената съпричастност и за доверието!", допълват от
болницата.

Заглавие: Над 800 жени и деца, пострадали от домашно насилие, са получили подкрепа от Кризисния център
"Самарянска къща" в Стара Загора
Дата: 17.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: УМБАЛ "КАНЕВ" получи като дарение 20 неонатални легла
Дата: 19.01.2023 16:11
Медия: Zdrave.net

https://www.ngobg.info/bg/news/127690-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-800-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BE%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-.html
https://www.zdrave.net/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%A3%D0%9C%D0%91%D0%90%D0%9B--%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%92--%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-20-%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0-/n24782


В града на розите ухае на масло, но не розово. Аромат на ванилия, какао и надежда се носи по улиците на
Казанлък, защото Работилничка "Бисквитките" работи с пълна пара и успява да подготви чудна рецепта за успех –
отдаденост, усърдност, кауза, сърце, подготовка – разбъркват се добре и към тях се добавя много работа. А
резултатът е онова печиво, което ние наричаме "не просто бизнес", а именно СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

В България хиляди младежи с увреждания остават изолирани от нашето общество, без възможност да дадат нещо
от себе си, като всеки друг. Затова от сдружение "Бъдеще за децата" решават да подкрепят пораснали деца с
увреждания, да ги насърчат да развиват своите възможности и да намерят достойна трудова реализация.
Благодарение на социалното предприемачество намират още един начин да го правят - с малка работилничка за
бисквитки. В нея те, заедно с професионален сладкар, приготвят и изпичат бисквитки за всеки ден, за всеки
празник и повод. Към настоящия момент малкото социално предприятие дава големи перспективи за 11
служители – 7 от които са младежи с увреждания. А бисквитките им разказват тази история за успех в офисите на
големи международни компании, на щандовете на магазини, на базари в цялата страна и в нашия магазин с кауза
ДарПазар. През 2018 г. сдружението се включва в Програмата "Предприемачество за НПО" и получава подкрепа в
размер 8000 лв, за да развие своята идея от конкурса "Най-добър бизнес план на НПО".

С тази история ви казваме "Добре дошли" в 2023 г. и се надяваме тази година в 13-тото издание на LET's GO:
Програма за предприемачество за НПО да открием още вдъхновение, да помогнем, да се учим и да успяваме
заедно.

Да започваме!

Отворено е кандидатстването за 13-ото издание на LET'S GO: Програма за предприемачество за НПО!

Вълнуваме се така, както при всяко начало на програмата, защото отново се впускаме в търсене на активни и
мотивирани екипи от граждански организации, които искат да развият (или доразвият) концепция за стопанска
дейност, свързана с каузата на организацията.

LET's GO: Програма за предприемачество за НПО e…

Интензивна 3-месечна програма, която се провежда онлайн и на живо в периода март – май 2023 г. И тази година
сме подготвили поредица от обучения и менторски срещи (онлайн), които да подкрепят граждански организации
да стартират свързана с мисията си стопанска дейност. Пред участниците, които я завършат се отваря уникалната
възможност да представят своите бизнес идеи пред жури в ежегодния конкурс "Най-добър бизнес план на НПО".
Тази година той ще разпредели общ награден фонд от 30 000 лева под формата на инвестиции в бизнес плановете
с най-голям потенциал за развитие.

Участието в LET'S GO 2023 дава шанс на активни граждански организации да развият своя конкретна бизнес идея
за стопанска дейност, свързана с мисията на тяхната организация. Участниците ще натрупат ценни знания и
умения за бизнес и финансово планиране, като през целия път ще получават менторска подкрепа и насоки от
експерти в сферите бизнес планиране, маркетинг, реклама и финансови прогнози.

Последните 12 години, а и работата на БЦНП отвъд Програмата многократно доказаха, че развиването на
стопанска дейност не само дава възможност на организациите да намират нови начини, по които да разказват за
себе си и своите мисии, но също така осигурява нещо много важно за тяхното съществуване и развитие –
финансова устойчивост.

Програмата е подходяща за…

Организации, които искат да стартират стопанска дейност, но имат нужда от знания, умения и подкрепа в този
процес. Програмата е отворена също и за организации, които имат конкретна бизнес идея, която искат да
разработят и стартират, но до момента не са го направили.

А критериите за подбор на участниците са…

За участие в LET'S GO 2023 могат да кандидатстват граждански организации, които отговарят на следните
минимални изисквания:

Да са регистрирани в обществена полза (сдружения, фондации и читалища)
Да са регистрирани/пререгистрирани в Агенция по вписванията
Да са мотивирани да развият идея и да я превърнат в бизнес план, както и да имат първоначален
капацитет/потенциал да я стартират (с оглед наличните ресурси)
Да имат възможност да участват във всички предвидени в програмата обучения, менторски срещи и
събития

Заглавие: LET'S GO 2023! Това не е просто бизнес
Дата: 19.01.2023 16:01
Медия: Български център за нестопанско право

http://bcnl.org/news/lets-go-2023-tova-ne-e-prosto-biznes.html


От всички кандидати ще селектираме за участие 12 организации.

В рамките на подбора специално внимание ще обърнем на готовността и мотивацията на кандидатите да
стартират и развиват стопанска дейност. Ще търсим най-мотивираните екипи за процеса на учене, създаване,
адаптиране на идеи.

ПРОЦЕС НА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатстването се осъществява чрез попълване на онлайн формуляр ТУК до 23:59 ч. на 19 февруари 2023 г.

До 27 февруари 2022 г. всеки кандидат ще бъде информиран на посочен от него електронен адрес за резултатите
от подбора. Одобрените кандидати ще получат покана за включване в Програмата и допълнителна информация.

*Проверявайте и папка Спам във Вашата електронна поща, тъй като често кореспонденцията с кандидатите
попада там.

ТУК ще откриете въпросите от формуляра за кандидатстване. Целта на документа е единствено да послужи за
ориентир какво съдържа онлайн формуляра и да даде възможност кандидатите да обсъдят и съгласуват
отговорите със своите екипи при необходимост. Приемат се кандидатури, подадени само чрез онлайн формуляра
за кандидатстване.

За улеснение на кандидатите събрахме и най-често задаваните въпроси, свързани с кандидатстването и
програмата. Можете да се запознаете с тях ТУК.

График на LET'S GO 2023* - Какво предстои?

*посочените дати са индикативни и е възможно поради различни обстоятелства да се наложат промени, които ще
бъдат своевременно комуникирани с участниците

* графикът на обученията и срещите ще бъде изпратен на одобрените за участие организации преди първата
среща в програмата

* Запазете датата: първата среща на одобрените участници и обучение ще се проведат на 9.03.2023 г. от 9:30 до
13:00 ч. онлайн.

Заетост в рамките на програмата

LET'S GO е силно практически насочена програма. За да вземете максимума от програмата е необходимо да
предвидите своето пълноценно включване. Заетостта е средно по едно обучение/менторска среща седмично в
периода март - април със средна с продължителност около 3 часа за обученията и до 1 час за менторските срещи.
Имайте предвид, че в хода на цялата програма ще ви бъдат поставяни различни задачи от обучителите и
менторите, с които да подготвяте и развивате своята бизнес идея. Предвидете време, в което да мислите и
работите за развитието на бизнес и финансов план на вашата идея. Така в края на програмата вие ще имате
разработен план за стартиране и ясна представа от какви ресурси имате нужда. Също така ще можете да се
състезавате в конкурса "Най-добър бизнес план на НПО" с награден фонд 30 000 лв. През месец май ще ви
поканим на обучение за комуникации и успешно представяне на идеите на живо, както и за финалното
представяне пред журито в конкурса за "Най-добър бизнес план на НПО". Разходите за транспорт и настаняване
по време на срещите на живо за организации извън София се покриват от организаторите на програмата.

Всяка една от одобрените за участие организации следва да излъчи двама свои представители, които ще се
включат като екип в обученията и менторските срещи.

Веднъж приет в програмата, всеки кандидат ще получи:

Задълбочаване на знанията си относно развитие на свързана с мисията стопанска дейност
Менторска подкрепа и експертни насоки, с които да развие идеята си в бизнес план
Подобряване на уменията да представя своите идеи и възможност да представи своите бизнес идеи пред
компании, финансиращи организации и потенциални партньори
Възможност да се състезава за финансова инвестиция в рамките на конкурса "Най-добър бизнес план на
НПО"
Достъп до онлайн информационни и обучителни материали
Шанс да се запознае с представители на други граждански организации, които също си задават въпросите
какво, как и защо да стартираме социално предприятие

Не на последно място - всички организации, завършили програмата, стават част от общност. Те могат да преминат
на "следващо ниво", предлагайки своите продукти в магазина с кауза ДарПазар, могат заедно да адресират
предизвикателства, с които се сблъскват, да взаимодействат и да създават нови продукти заедно. За да създаде
среда за тези взаимодействия, БЦНП провежда срещи на общността, ангажира членовете ѝ в застъпничество по
важни теми, създава уебинари за допълнителна подкрепа и други пространства организациите, които развиват
социалнопредприемачески идеи да растат заедно.



Такса участие*

Таксата за участие в LET's GO: Програма за предприемачество за НПО e 200 лв.

*Таксата се заплаща след получаване на потвърждение за участие в програмата от страна на Български център за
нестопанско право и покрива участието на една организация с двама представители, участващи в Програмата.

* Таксата участие се равнява на 15% от стойността на обучението за един човек. Останалата част, която покрива
координация, обучителни и менторски срещи, събития, материали и подкрепа в рамките на програмата е
осигурена по проект на БЦНП, подкрепен от Фондация Америка за България и от отговорни бизнес компании,
партньори на БЦНП.

Видео от Let's GO 2022 виж тук:

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

Програмата се организира от Български център за нестопанско право с подкрепата на фондация "Америка за
България", УниКредит Булбанк и Аксенчър България.

За контакти

За въпроси към процеса на кандидатстване можете да се свържете с Александра Мирчева, Координатор
"Предприемачество за НПО" . Е: alexandra@bcnl.org Т: 0899 510 520

По случай Деня на родилната помощ и професионален празник на акушерките и гинеколозите, ДУНАРИТ АД дари
20 неонатални легла за нуждите на отделението по неонатология на Университетска болница "КАНЕВ". 
Леглата са от висок клас, произведени от антибактериални материали, като всяко едно си има самостоятелно
шкафче за съхранение на всичко, което е необходимо за престоя на новороденото в отделението. Неонатологията
на УМБАЛ "КАНЕВ" е със статут на междуобластен център, с трето ниво на компетентност, и приема новородени от
Русенска област и градовете Силистра, Кубрат, Исперих, Тутракан, Разград и Бяла и други лечебни заведения в
града. За изминалата 2022 година, през неонатологията са преминали 1151 новородени, като 20 от тях са били
приети от други болници.
Университетска болница "КАНЕВ" и екипът на Отделение Неонатология изразяват сърдечната си благодарност за
този дарителски жест. Чрез него екипът на ДУНАРИТ АД показа, че трудът на медицинските екипи, които се грижат
за нашите най- малки, но най- борбени пациенти, е високо оценен. Това, което правите, е достойно за уважение и
е безценно за нас, за децата и за техните родители! В навечерието на Вашата годишнина – 120 години от
създаването на ДУНАРИТ АД, благодарим още веднъж за проявената съпричастност и за доверието! 
АРЕНА 

Възпитаници на Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов" дариха 6480 лева за подобряване на условията в Преходно
жилище – Благоевград и създаване на по-добра среда, близка до семейната. Сумата, която бе събрана по време
на благотворителен концерт и базар под надслов "С Коледа в сърцето! Дари добро", бе официално предоставена
вчера с приемо-предавателен протокол от ученици в ЕГ на младежи, ползващи социалната услуга, придружени от
техни възпитатели. По време на срещата присъства и Емилия Халилова, директор на дирекция "Социална и
жилищна политика" към Община Благоевград.

"Това е един благороден акт, чрез който деца помагат на свои връстници и сърдечно благодаря от името на
общинското ръководство за проявената щедрост от учениците. Благодаря и на техните учители и родители, защото
ги насърчават и подкрепят, когато творят добро", коментира Емилия Халилова.

През м. декември 2022 г. ученици от Езикова гимназия дариха и 8 лаптопа, и принтер за нуждите на Преходно
жилище – Благоевград.
Техниката вече се използва за обучение на децата и младежите, с цел повишаване на знанията и запознаването
им в с възможностите, които дават съвременните информационни и комуникационни технологии.

Заглавие: Дунарит АД дари 20 неонатални легла на УМБАЛ Канев
Дата: 19.01.2023 12:01
Медия: Arena media

Заглавие: Ученици от Езикова гимназия събраха 6480 лева от благотворителен концерт и базар, дариха ги за
нуждите на Преходно жилище – Благоевград
Дата: 19.01.2023 11:37
Медия: ТопПреса
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Община Благоевград продължава усилията си да подобри бизнес климата в града. В резултат на съвместни
действия с кмета на oбщина Благоевград Илко Стоянов, фондация "Америка за България" и Съветът на жените в
бизнеса у нас, известната бизнес академия за предприемачи ще стъпи и в Благоевград. BASE е проект на
фондация "Америка за България" и Съветът на жените в бизнеса в България и представлява иновативен курс за
обучение, който е напълно безплатен за желаещите и включва както теория, така и практически занимания.
Програмата BASE има за цел да насърчи хората да инициират свой собствен бизнес или ако вече имат собствена
предприемаческа дейност, да я доразвият и разширят. По този начин се стимулира и цялостното подобряване на
бизнес средата в региона. Освен умения за построяване на основните на бизнес, участниците в курса ще се усвоят
методи за оценка на бизнес идея, управление на финанси и изработване на бизнес план. Обучението завършва с
представяне на бизнес плановете на участниците, които ще бъдат оценени от компетентно жури. Предвиден е и
награден фонд от 10 000 лв., осигурени от организаторите на проекта, а завършилите курса получават сертификат
от фондация "Америка за България" и Съветът на жените в бизнеса. Програмата ще започне през месец март в
Благоевград и ще се проведе в сградата на Община Благоевград. Заявки за записване могат да бъдат подавани на
e-mail: cabinet.kmet@blagoevgrad.bg или на office@womeninbusiness.bg от 27.02.2023 г. до 17.03.2023 г. и на тел:
0894 656 130. 

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите":
"Обединение за честни избори" ще работи срещу изборните измами" по Дарик радио с водещ Георги Донков.
Гости са Никола Тулечки от сдружение "Данни за добро", Марио Русинов от "Антикорупционен фонд" и Георги
Пенчев от фондация ""Общество.БГ". 
От 754 г пр. н. е, когато са били първите документирани избори в древна Спарта, до днес значителна част от
човечеството продължава да вярва, че изборите могат да помогнат за по-доброто управление на обществото и за
мирното предаване на властта от една група хора на друга. Тази вяра се поддържа и от големия брой изборни
измами, които потвърждават важността на изборите. 
Преди около седмица в България се създаде "Обединение за честни избори" (ОЧИ), което заявява, че ще се бори
с изборните измами, купуването на гласове и контролирания вот. Създателите му са сдружение "Данни за добро",
фондация "Общество.бг" и Антикорупционният фонд (АКФ). Марио Русинов пояснява, че обединението е направено
по необходимост след последните промени в изборния кодекс и системния проблем с купения вот в страната.
Георги Пенчев допълва, че връщането на хартиената бюлетина като основен инструмент за изборни измами дава
значителна възможност и за човешка грешка, докато използването на технологиите осигурява изборен процес,
който отговаря на закона и на очакванията на избирателите. 
Според Никола Тулечки залозите при всеки избори са големи и съответно методите за измами са безкрайни. Те
могат да бъдат на всички нива – от ЦИК, през регионалните избирателни комисии до секционните комисии, където
е разпространена практиката на задраскване и тъпчене на бюлетини. 
Марио обяснява, че те работят с данни от изборите от 2013 година насам, правят анализи на купен и контролиран
вот и показват къде има риск от измами. Данните представляват цифров вариант на избирателния протокол с
информация за секцията, брой гласували, брой на гласовете за отделните партии, преференциален вот (където
съществува), невалидни бюлетини, както и "не подкрепям никого". Когато се определя рискът, трябва да се знае,
че данните се анализират след потенциалните измами и нарушенията проличават статистически като радикална
промяна или нестабилност в резултатите в дадена секция. В България голям проблем са измамите в секционните
комисии и при броенето. В малки населени места, където членовете на комисията се познават и са се разбрали
да разпределят гласове между двете най-големи партии, например, това е трудно да се предотврати.
Георги допълва, че когато се знаят рисковете от измама и са систематизирани, това помага на доброволците и
гражданите, които наблюдават изборите на място. В страната има 12 000 секции. От тях поне 1700 са устойчиво
високорискови за измами. Повечето са в малки населени места и с население, чиято прехрана зависи от местната
партия. Необходими са много доброволци и наблюдатели, за да бъдат защитени изборите в тези места. 
Георги смята, че проблемът не е просто "хартия срещу машина". Машинното гласуване реши проблема с измамите
при броенето, без реално да намали избирателната активност. Според него смяната на технологиите, напр.
използването на машини като скенери, ще доведе не само до хаос, но и ще намали доверието на избирателите в
самия процес. България използва машинно гласуване по необходимост, защото тя е страната в ЕС с най-сериозен
проблем с купения и манипулиран вот. Използването на машинно гласуване рязко намали броя на невалидни
бюлетини. Връщането на хартиената бюлетина е стъпка назад, която не отговаря на обективната реалност.
Това, което планира да направи Обединението за честни избори, е освен досегашните анализи след изборите, да

Заглавие: Община Благоевград и бизнес академия BASE стартират предприемаческа програма с награден фонд
10 000 лв.
Дата: 19.01.2023 07:57
Медия: Пирин Нюз

Заглавие: Властта на гражданите: възможни ли са честни избори?
Дата: 18.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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подготвя прогнози, да дава информация на наблюдателите и на институции като ЦИК и МВР, както и да постави в
центъра на общественото внимание различните видове изборни измами чрез мрежа от медии и журналисти по
места. Проблемите са твърде сериозни и не могат да се решат, ако се интересуваме от тях две седмици преди
изборите и една седмица след тях.
Екипът на ОЧИ се стреми да привлече още местни медии и граждани, да направи опис на всички потенциални
рискове за измами в изборния процес и да подготви обучителни материали за членовете на секционни комисии –
какво се случва, когато видим проблем, как да реагираме. Обучението ще е различно от онова, което провеждат
партиите и ЦИК. "Колкото повече информация имат, толкова по-подготвени ще са хората. Усилието ни
трябва да е колаборативно", смята Георги. 
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. 

Организацията целенасочено развива програмата си "Училища за пример", която набира нови участници от 16
януари 
Фондация "Заедно в час" фокусира дейността си върху обучението и подкрепата на училищни екипи през
следващите години. Организацията приоритетно ще развива програмата си "Училища за пример", която подкрепя
училищата да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, за да
поставят ученика в центъра на образователния процес. 
"Пазарът на труда в сферата на образованието се промени много от 2011 г., когато "Заедно в час" започна
да набира и обучава нови учители в системата. Поетапното повишаване на възнагражденията и
стабилността на професията в сравнение с други сектори по време на пандемията доведоха до по-голям
интерес към учителската работа. В същото време разпознаваме нови нужди в системата, свързани с по-
ефективно управление на училището като организация и подкрепа на учителите и директорите, които
вече са в системата на образованието. Това ни провокира да насочим основния си ресурс там, където той е
по-необходим", споделя Траян Траянов, изпълнителен директор на фондация "Заедно в час". 
Кандидатстването за новия четвърти випуск на програма "Училища за пример" започна преди броени дни - на
16 януари 2023 г., и ще продължи до 15 март 2023 г. (или достигане на 100 кандидатури). 
Всички общински и държавни училища в страната могат да кандидатстват за участие в програмата и през
следващите две години да търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците. 
Кандидатстването включва попълване на формуляр на сайта zaednovchas.bg/model-schools/, а след това
структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата. 
За новия випуск на програмата ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна. 
Програмата е структурирана като цялостно преживяване, което включва разнообразни елементи – съвременни
обучения, индивидуална подкрепа с ментор от образователната сфера, прилагане наученото в практиката и
споделяне и учене в общност. Всички тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през
опита на всеки нов випуск училища. 

Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на
образованието и учителите получават съответния брой кредити. 
"Заедно в час" започна "Училища за пример" през 2020 година. Двугодишната програма обхваща близо 70 училища
от 21 области на страната с разнообразен профил и предизвикателства. Обратната връзка от училищата показва,
че учителите и директорите намират в програмата смисъл, полза и добавена стойност. Участниците споделят, че
програмата подобрява ученето и резултатите на учениците, както и квалификацията на училищните екипи. 
Предвид новия фокус върху обучението на цели училищни екипи "Заедно в час", преустанови привличането и
подбора на нови участници за програма "Нов път в преподаването" от есента на 2022 г. 
"В "Училища за пример" надграждаме всичко научено от програма "Нов път в преподаването". Планираме да
продължим и подкрепата си за начинаещи учители в рамките на програма "Училища за пример". Натрупаният опит
от последните 12 години е изключително ценен и искаме да го предадем на повече директори в страната, така че
много повече мотивирани и способни хора да имат шанс да влязат и да останат трайно в образователната
система.", допълва Ивелина Пашова, ръководител програма "Училища за пример" в "Заедно в час". 
"Заедно в час" планира да засили още повече споделянето и разпространението на добри примери и полезни
образователни ресурси до широк кръг от хора в образователната система през сайта prepodavame.bg. Ще
продължи и провеждането на програма "Учим заедно", която подкрепя реализирането на училищни проекти с
въздействие върху благополучието на всички ученици.

Заглавие: Обучението и подкрепата на цели училищни екипи са новият фокус в работата на "Заедно в час"
Дата: 18.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/127695-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8-%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81-%D0%B2.html


За "Заедно в час" 
Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено
образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-
икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни
екипи и да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. 
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е
част от глобалната образователна мрежа Teach For All. 

Ученици, родители и колективът на благоевградското III ОУ "Димитър Талев" събраха 6000 лв. в помощ на Теодора
Ковачева. 8-г. момиченце страда от хидроцефалия интерна, симптоматична епилепсия, детска целебрална
парализа и кранеостеоза. Има нужда от закупуване на нова инвалидна количка и провеждане на рехабилитация,
които са непосилни за нейните родители.

За да подпомогнат семейството, в училището организираха коледен базар. Той бе открит от директора Михаил
Спасов, който изтъкна, че милосърдието и добротворството са едни от най-важните добродетели. В продължение
на седмица учениците продаваха ръчно изработени сувенири, декорации, кулинарни изкушения… и цялата
училищна общност се включи в благотворителната акция.

Момент от откриването на базара в III ОУ

Преди дни от училището съобщиха, че събраната сума е 6002 лв. М. Спасов и зам. директорът по учебната дейност
Еленко Велков лично са отишли до дома на семейството и са предоставили средствата на родителите на Теди.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Организацията целенасочено развива програмата си "Училища за пример", която набира нови участници от 16
януари

Фондация "Заедно в час" фокусира дейността си върху обучението и подкрепата на училищни екипи през
следващите години. Организацията приоритетно ще развива програмата си "Училища за пример", която подкрепя
училищата да подобряват управленските си практики и да осъвременяват своите преподавателски подходи, за да
поставят ученика в центъра на образователния процес.

"Пазарът на труда в сферата на образованието се промени много от 2011 г., когато "Заедно в час" започна да
набира и обучава нови учители в системата. Поетапното повишаване на възнагражденията и стабилността на
професията в сравнение с други сектори по време на пандемията доведоха до по-голям интерес към учителската
работа. В същото време разпознаваме нови нужди в системата, свързани с по-ефективно управление на
училището като организация и подкрепа на учителите и директорите, които вече са в системата на образованието.
Това ни провокира да насочим основния си ресурс там, където той е по-необходим", споделя Траян Траянов,
изпълнителен директор на фондация "Заедно в час".

Кандидатстването за новия четвърти випуск на програма "Училища за пример" започна преди броени дни - на 16
януари 2023 г., и ще продължи до 15 март 2023 г. (или достигане на 100 кандидатури).

Всички общински и държавни училища в страната могат да кандидатстват за участие в програмата и през
следващите две години да търсят цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците.

Кандидатстването включва попълване на формуляр на сайта zaednovchas.bg/model-schools/, а след това
структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата.

За новия випуск на програмата ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна.

Програмата е структурирана като цялостно преживяване, което включва разнообразни елементи – съвременни
обучения, индивидуална подкрепа с ментор от образователната сфера, прилагане наученото в практиката и
споделяне и учене в общност. Всички тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през

Заглавие: Учениците на благоевградското III ОУ събраха 6000 лв. в помощ на Теди
Дата: 20.01.2023 10:45
Медия: Вестник Струма

Заглавие: Обучението и подкрепата на цели училищни екипи са новият фокус в работата на "Заедно в час"
Дата: 19.01.2023 16:35
Медия: My PR

https://struma.bg/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-iii-%D0%BE%D1%83-%D1%81%D1%8A%D0%B1/
https://www.mypr.bg/news/education/Obuchenieto-i-podkrepata-na-tseli-uchilishtni-ekipi-sa-noviyat-fokus-v-rabotata-na-Zaedno-v-chas-36044/


опита на всеки нов випуск училища.

Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на
образованието и учителите получават съответния брой кредити.

"Заедно в час" започна "Училища за пример" през 2020 година. Двугодишната програма обхваща близо 70 училища
от 21 области на страната с разнообразен профил и предизвикателства. Обратната връзка от училищата показва,
че учителите и директорите намират в програмата смисъл, полза и добавена стойност. Участниците споделят, че
програмата подобрява ученето и резултатите на учениците, както и квалификацията на училищните екипи.

Предвид новия фокус върху обучението на цели училищни екипи "Заедно в час", преустанови привличането и
подбора на нови участници за програма "Нов път в преподаването" от есента на 2022 г.

"В "Училища за пример" надграждаме всичко научено от програма "Нов път в преподаването". Планираме да
продължим и подкрепата си за начинаещи учители в рамките на програма "Училища за пример". Натрупаният опит
от последните 12 години е изключително ценен и искаме да го предадем на повече директори в страната, така че
много повече мотивирани и способни хора да имат шанс да влязат и да останат трайно в образователната
система.", допълва Ивелина Пашова, ръководител програма "Училища за пример" в "Заедно в час".

"Заедно в час" планира да засили още повече споделянето и разпространението на добри примери и полезни
образователни ресурси до широк кръг от хора в образователната система през сайта prepodavame.bg. Ще
продължи и провеждането на програма "Учим заедно", която подкрепя реализирането на училищни проекти с
въздействие върху благополучието на всички ученици.

За "Заедно в час"
Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено
образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-
икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и
да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система.

"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част
от глобалната образователна мрежа Teach For All.
Снимка: Обучение от програма "Училища за пример" във Велико Търново от 2022 г.

Фотограф - Елица Василева за "Заедно в час"

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

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

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.

КАМПАНИИ

"Успяхме! За два дни, хора, за два дни вие върнахте надеждата и дарихте живот! Вълшебни сте! Прекрасни сте!
Кампанията "Надежда за бебе Галина" достигна планираните 60 000 лв. и за момента се затваря. Надяваме се да

Заглавие: Родолюбка с голямо парично дарение за музея в Попово
Дата: 13.01.2023 19:07
Медия: ПИК

Заглавие: За 2 дни хора с добри сърца събраха 60 000 лв., бебето Галина вече диша самостоятелно
Дата: 13.01.2023 16:12
Медия: Пловдив медия

https://pik.bg/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%8F-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE-news1151901.html
https://plovdivmedia.com/193241.html


не се налага отново да се отваря. Пиша този пост по молба на майката на Галина – Моника, ", съобщи радостната
вест близка до семейството.
"Хубавата новина е, че от болницата са направили намаление на сумата за престоя в интензивното отделение на
нашето бебче и цялата сума е 8500 евро. Направена е предплата за престоя в педиатрията, където от днес местят
Галина, от 1500 евро. Предстои да се разбере колко още ще трябват. Има правени предварителни плащания и във
връзка с предстоящата операция на оченцето от 675 евро. Моника отчита плащанията в групата "Надежда за
Галина". От платформата за набиране на средства за благотворителни каузи pavelandreev.bg, където е
кампанията "Надежда за бебе Галина", също правят преводи само документи за необходимите разходи, така че те
се отчитат с документи и там.", добавя тя.
Бебе Галина вече диша самостоятелно. Увеличили са й храната. Назначено й е лечение от неделя и лекарите
смятат, че от понеделник (16 януари) може да си е при мама в хотела. Очната операция трябва да бъде на 25 или
26 януари. Дотогава й предстоят контролни прегледи и изследвания. Това налага семейството на Галина да остане
в Турция, тъй като е рисковано малката да пътува толкова дълго и толкова често.
"Нещо любопитно: Галина е родена на 18 октомври и сега е на един месец коригирана възраст. Всъщност е
трябвало да се роди на 6 януари 2023 г. И се ражда тогава… За втори път… Благодарение на мама Моника, която
в неонантологията се е научила как да действа в рискови ситуации и успява да я задържи в живота, когато малката
спира да диша, докато дойде медицинският екип. Успява благодарение на четирите екипа, които пристигат за
минути с необходимата техника, за да върнат малката към живота.
Успява и благодарение на вас и вашите огромни сърца, които позволиха малката да остане в реанимацията
колкото е необходимо, за да живее и да има своето изпълнено с любов и грижа детство.", радват се близките на
Галинчено.

Благотворително парти за събиране на средства за малкия Цеци от Хасково организират от "Atrox MC Haskovo".

Събитието под мотото "Да помогнем на Цеци" ще се проведе на 21 януари от 20 часа в клубната къща на
мотористите на булевард "Съединение" преди КАТ – Хасково. Гост ще бъде групата "SEX JUNKIE", която и преди е
участвала в благотворителни събития.

"Заповядайте, за да покажем заедно че доброто е заразно и не е само по празниците", приканват от "Atrox MC
Haskovo".

Haskovo.info припомня, че детето страда от рядка форма на епилепсия и се нуждае от средства за лечение в
Турция.

Слушай новината

До месец във Варна ще бъде осигурена детска неонатална линейка. Това съобщиха от сдружението "Аз вярвам и
помагам", което организира благотворителната кампания за закупуване на автомобила чрез събиране на
пластмасови капачки.

Договорът за доставката на специализирания автомобил бе подписан в началото на ноември. Линейката ще бъде
от най-високо ниво, с най-модерното и качествено оборудване и медицинска апаратура, като ще оказва помощ на
бебета и деца до 18 години.

Стойността ѝ е малко над 260 000 лева, които са събрани чрез благотворителната инициатива – чрез дарения и
предадените пластмасови капачки.

Последната кампания по предаване на капачки беше в началото на октомври във Варна, когато бяха събрани 22
тона. От сдружението са си поставили цел за тази година събиране на 500 хиляди лева в благотворителната
инициатива.

Заглавие: Организират благотворително парти в помощ на Цеци
Дата: 14.01.2023 10:27
Медия: Хасково инфо

Заглавие: Варна ще има детска линейка
Дата: 14.01.2023 10:45
Медия: Новини.бг

https://haskovo.info/184992/%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8-%D0%B2/
https://novini.bg/zdrave/bolnici/759694


Талантите от детската футболна академия "Хлапетата" съвместно с волейболния "Благоевград" събраха за 5 часа
малко над 4400 лв. за Лили. Майката на 4-годишна дъщеря се бори с коварна болест и за лечението й нейното
семейство не разполага с нужните средства. В подкрепа на каузата бъдещите звезди в най-популярната игра от
областния център на Пиринско привлякоха своите бащи и майки, които се включиха в благотворителния мач деца
срещу родители в зала "Скаптопара". Към инициативата по покана на елитните рефери Георги Иванов и Николай
Попниколов се присъединиха бившият национал Георги Бачев, който е един от силните хора във ФК "Вихрен",
управителят на ОФК "Пирин" Атанас Дафинов, популярните благоевградчани Владимир Елезов, Георги
Байрактарски, Стефан Дамянов, както и кметът на Симитли Апостол Апостолов-Поли, който се съблече по екип и
взе участие във футболната среща. Организаторите отчетоха вчера с надлежен документ събраната сума от 4432
лв. и 50 стотинки, която е преведена по дарителската сметка.

СТОЙЧО СТОИЦОВ

Народно читалище "Съгласие 1869" в Плевен подготвя благотворителен концерт за набиране на средства за
лечението на осемгодишната Никол Цановска. Това съобщи за БТА Мая Паскова, секретар на културния институт. 
В благотворителния спектакъл ще вземат участие творческите школи към читалището – Балетната школа,
Фолклорен ансамбъл "Мизия" и Вокална група "Арлекино" със солисти Гергана Карапанова, Стефани Славчева,
Дивна Петрова, Марина Бадева. Водещ на събитието ще е актрисата Мариета Калъпова.
"Входът за концерта е 10 лв., като събраните средства ще бъдат предоставени за лечението на Никол", подчерта
Паскова.
"Нека помогнем кой с колкото може, нека бъдем по-добри, да покажем, че ние, плевенчани, сме единни, и заедно
ще помогнем на едно плевенско дете". Това каза във видео обръщение Ана Александрова, библиотекар в
читалището, по-известна като кака Ани.
Концертът ще се състои на 19 януари, четвъртък, от 18:00 часа в зала "Емил Димитров" на читалището.
Както БТА писа, преди седмица се проведе друг благотворителен концерт в помощ на осемгодишната Никол, която
страда от злокачествено заболяване и се нуждае от скъпоструващо лечение. Под мотото "Да помогнем от сърце на
Никол!" в Драматично-куклен театър "Иван Радоев" в Плевен се състоя спектакъл, подготвен от балетна школа
"Спирит". 

История с продължение. Преди няколко месеца NOVA разказа за Наталия Миткова, майка на две деца, която се
бори с тежката диагноза рак. Днес тя вече се лекува и лечението дава резултат. Но за да стигне до края,
семейството ѝ се нуждае от помощ.

Наталия страда от агресивна форма на рак на стомаха. След като получава тежката прогноза, че ѝ остават само
девет месеца живот, тя търси варианти за лечение в чужбина. "Да бъде щадящо организма, да се направят
генетични тествания, от които да се разбере защо съм се разболяла, коя е била причината и какъв точно е вида на
тумора", разказва Наталия Миткова.

След първия репортаж на NOVA, Наталия изпраща биопсия в САЩ. Оказва се, че нейният тумор в стомаха носи три
различни генома - на рак на белия дроб, простатата и матката. "От там вече лечението ми е строго индивидуално",
посочва тя.

"Това са химиотерапии, които се приемат през устата, които удрят единствено и само разсейките. Не създават този
дискомфорт на тялото - като общата химиотерапия. Организмът не отслабва. Едновременно се правят и
имунотерапии", заяви Наско Митков.

Медикаментите, от които Наталия има нужда, се използват и в България. Протоколите тук обаче, не позволяват

Заглавие:  "Хлапетата" събраха за 5 часа 4400 лв. за Лили
Дата: 14.01.2023 16:03
Медия: Вестник Струма

Заглавие: Плевенското читалище "Съгласие 1869" подготвя благотворителен спектакъл за набиране на
средства за болно дете
Дата: 15.01.2023 12:43
Медия: Утро Русе

Заглавие: БОРБА ЗА ЖИВОТ: Майка има нужда от средства за борба с рака
Дата: 15.01.2023 13:32
Медия: Нова телевизия

https://struma.bg/%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-5-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B0-4400-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB/
https://utroruse.com/article/895931/
https://nova.bg/news/view/2023/01/15/397666/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0/


лечението ѝ да бъде адаптирано съобразно изследванията. Сега тя има нужда от 200 хиляди лева, за да завърши
процедурите си в чужбина. "Имам за три месеца напред осигурени финансови средства с помощта на дарители. За
съжаление сумата е твърде голяма", посочва Наталия.

Когато екипът на NOVA се срещна с нея преди пет месеца, Наталия се влошаваше. Чувстваше се изтощена, слаба.
Заради терапиите в чужбина пропусна и първия рожден ден на дъщеря си.

"Ти се връщаш от терапия и не знаеш на кой свят си. Просто си призрак. Не можеш да бъдеш за себе си, не можеш
да си поемеш детето си. Това най-много ме е боляло, че не мога да си посрещна децата", разказа преди месеци
самата тя.

Днес, обаче, тя вече има надежда. Усеща, че лечението ѝ се отразява добре, има повече енергия, дори се е
върнала на работа в Регионалната здравна инспекция.

"Аз вярвам, ние всички вярваме, че тя ще оцелее. А за да оцелее, наистина трябват финанси", твърди Наско
Митков.

"Аз се чувствам добре и мисля, че вървим към това да преборя заболяването. Имам повече време за децата си,
имам сили за децата си. Върна ми се надеждата. Надеждата, че ще се излекувам. Върна ми се усмивката и
пламъка в очите. И надеждата ми е голяма", споделя Наталия.

Ако искате да помогнете, може да го направите по следния начин:

Банкова сметка:

Банка ДСК

IBAN: BG09STSA93000029470953

BIC: STSABGSF (в лева)

Наско Алексиев Митков/ Nasko Alexiev Mitkov (съпруг на Наталия)

Revolut: @nasko46d7

0876373936

PayPal: help_nati@abv.bg

paypal.me/NMitkova79

50 000 плодни дръвчета ще бъдат засадени из цяла България в рамките на кампания, организирана от
благотворителната инициатива Гората.бг. Тя стартира в началото на годината и до пролетта ще бъдат
предоставени безвъзмездно 25 000 сливи и 25 000 дюли.

Хората, които ще получат по 10 фиданки са 5000, като до момента желание са заявили 3500 получатели, обясни
Никола Рахнев, основател на Гората.бг.

"Всяка една пратка е идентична с всички останали. Ние изпращаме 5 сливи от сорт жълта афъска, която е
директно плододаваща, и пет дюли, опаковани в пратка по 10. Записваме хората по стандартизиран начин с
онлайн формуляр. Те ще засадят дърветата във своите дворове. Имаме заявки и от училища, детски градини, както
и църкви и старчески домове."

Кампанията за засаждане на дървета е в ход от 2013 г., като през 2022 г. са чрез нея са засадени над половин
милион фиданки. В 10 - те години от съществуването на инициативата вече са посадени 2,2 млн. дървета в цялата
страна.

Заглавие: Гората.бг дарява 50 хиляди плодни дръвчета на желаещи да ги засадят
Дата: 15.01.2023 17:00
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Велинград стана столица на кампанията "Жълти стотинки"
Дата: 16.01.2023 10:04
Медия: Vratsa GUIDE

https://bnr.bg/post/101763842/gorata
https://novini.vratsa.eu/bg/velingrad-stana-stolitsa-na-kampaniyata-zhalti-stotinki/


Велинград бе обявен за столица на кампанията "Жълти стотинки" за настоящата 2023 година. Медицинско
оборудване за болницата в града ще купят със събирани в цялата страна дарения.

Целта на мисията стана ясна още в навечерието на коледните празници, когато Ани Шулева, местен представител
на популярната дарителска инициатива, участва в предаване за благотворителността, добрините и стойността на
малките жестове в ТВ1. Към днешна дата инициаторите на акцията вече отчитат първите резултати. Хора от цялата
страна събират жълти стотинки, после отделят от времето си да ги сортират по номинал и да ги преброят, за да
може да ги внесат в сметката по банков път. С тези пари ще бъде купено медицинско оборудване за Детското и
Родилното отделение към Общинската болница във Велинград.

Сред хората, подкрепили благородната инициатива, са деца от Националната професионална гимназия по
ветеринарна медицина в Ловеч. Те са дали своята лепта на 28 декември. Ден по-късно е прибавена и сума,
събрана от самодейци от Певческа коледарска група при читалище "Светлина 1908" в сливенското село Еленово.
Подобни акции през декември са проведени и в много училища, детски градини, школи и пенсионерски клубове в
Пловдив, Брацигово, Батак, Ловеч, постъпило е индивидуално дарение от малката Симона Пейчева, а само от
Велико Търново към средствата за човеколюбивата кауза са прибавени 3284,60 лева. Кампанията е подкрепена и
от множество фирми във Варна, Севлиево, Пловдив, Плевен. Трудно е да бъдат изброени всички, подкрепили
благородната мисия. Факт е обаче, че "Жълти стотинки" показва нагледно как множество малки добрини водят до
значими резултати - за 15 години така са събрани и вложени в благотворителни инициативи над 550 000 лева.

Във Велинград пък приемат различно идеята на кампанията. Повечето хора подкрепят, но не липсват и скептици,
смятащи, че е недопустимо медицината да разчита на жълти стотинки, докато "онези горе трупат пачки". На тях Ани
Шулева отговаря, че не бива да се смесва благотворителността с политиката. Факт е, че държавата буксува, но това
не трябва да ни спира да правим добро, категорична е младата дама.

Благотворителната ни акция за Украйна започна още от началото на войната. Това каза за сутрешни блок "Добро
утро, България" на Радио "Фокус" издателят, преводач и политик Манол Пейков. "През ноември месец мина на
друго ниво и това се случи абсолютно неподозирано от мен. 270 хиляди лева бяхме събрали само през един
фейсбук профил от март до ноември миналата година. Имахме акция за лекарства, за обувки, за дрехи, които
течаха още от самото начало на войната. Започнах да превеждам много текстове от различни медии, защото
българските медии бяха в ступор, а хората имаха нужда от информация. Малко след това започнах да събирам
доста предпазливо средство, свързах се с Наталия Еллис от Пловдив, която има сериозен бизнес тук. Тя започна
спонтанно да изпраща тирове с помощ за Украйна."
Започнахме да събираме пари за генератори, обясни Пейков. "С атаките на Русия върху електропреносната
инфраструктура нещата станаха сериозни. Започнаха да се натрупват сериозни средства, за една седмица
събрахме почти половин милион лева. След което смятах да спра кампанията, за да купим необходимите
генератори и да ги изпратим. Но хората спонтанно искаха кампанията да продължи и затова я оставих да я текуща.
От 26 ноември до днес сме събрали 1 милион и 200 хиляди лева. Като бройка генераторите са 328 купени и още
40 дарени. Смея да кажа, че доста добре се справяме."
Помагаме и на приятели, които искат да изпратят до конкретен човек генератори, но повечето генератори са за
детски градини, амбулатории, училища, разбира се и на фронтовата линия на части, които имат нужда от ток,
допълни още Пейков. "Има и големи български бесарабски села, където също изпращаме. Те дори нямат вода."
За всеки пристигнал генератор получаваме благодарности, получаваме снимки, получаваме истории и аз
разказвам тези истории, които допълнително подхранват хората с горива, защото хората имат нужда да виждат
къде отиват техните дарения, имат нужда да видят, че помагат на реални хора, заяви Пейков.- "Стремежът е и да
бъда напълно прозрачен за всяка дарена стотинка, публикувам фактурите, публикувам имената на хората с
инициали и т.н." 

Областният управител инж. Светослав Славчев предаде днес на координатора на акция "Жълти стотинки. Деца
помагат на деца" за област Ловеч Ирина Митева 15 кг монети, събрани от служители и приятели на областната
администрация.

Заглавие: Манол Пейков: До момента сме събрали 1 милион и 200 хиляди лева за Украйна
Дата: 17.01.2023 09:37
Медия: Бургас 24

Заглавие: 15 кг монети предоставиха служители на областната администрация в акцията "Жълти стотинки"
Дата: 18.01.2023 13:35
Медия: Ловеч днес.EU

https://www.burgas24.bg/novini/Bylgaria/Manol-Peikov-Do-momenta-sme-subrali-1-milion-i-200-hilyadi-leva-za-Ukraina-1533221
https://lovechtoday.eu/15-%D0%BA%D0%B3-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE/


Акция "Жълти стотинки" вече 16 години събира средства за детските болнични отделения в страната. Досега
дарения са предоставени на 21 детски отделения в 19 града. През 2018 г. детското отделение в болницата в Ловеч
получава столчета, масички, протектори за легло, спално бельо, стерилизатори. Тази година столица на акцията е
Велинград.

Област Ловеч се присъединява към кампанията през 2016 г. За миналата година активът й е над 8000 лв. За
първите две седмици от началото на тази година са събрани и внесени 102 лв. Като цяло най-дейни са учениците
от Ловеч и Луковит, магазините в Априлци и обектите на Кооперативния съюз в цялата област. "Важна е не самата
сума – коментира Митева, – а това, че имаме дарители, които вече седем години даряват редовно, дори и малки
суми. Децата от училищата, вече студенти и дори родители, продължават да даряват." Тя сподели как когато преди
пет години занесли дарението в ловешката болница, присъстващите деца от всички включили се в кампанията
училища осъзнали едни дребни жълти стотинки каква огромна работа вършат.

Областният управител поздрави колегите си за съпричастността към инициативата и децата на България, която е
и продължение на благотворителната им кампания от декември м.г., когато на детското отделение в ловешката
болница бяха предоставени необходими електроуреди и хигиенни материали и пособия.

В началото на миналата година служителите на областната администрация събраха и предоставиха на акцията
"Жълти стотинки" пак към 15 кг монети. Кампанията продължава.

Стартира благотворителна кампания в помощ на атлет, чиято мечта е да участва в Световно първенство.

Алксандър Александров, наричан от всички в Сандански Сашко, се нуждае от финансова подкрепа, за да замине
на състезание в Аржентина.

Сашко е състезател в спортен клуб за адаптирана физическа активност и спорт – Сандански, с треньор Зоя
Тодорова. Добре познат не сред жителите в града със своето голямо сърце и любов към спорта. Въпреки
затрудненията, Сашко не спира да се бори, за да сбъдне своите мечти. Предстои му представяне на Световното
първенство за атлети със синдром на Даун, което ще се проведе през месец март в Буенос Айрес.

Община Сандански и Школа по народни танци и хора "Македонска хубост" организират Благотворителен концерт
"Нека е добро! За Сашко". Концертът ще се проведе на 29 януари в Дома на културата. Билетите са на стойност 10
лева и се продават до утре в Туристически информационен център.

Всеки, който иска да даде шанс за участие на Сашко може да помогне на сметката на Спортен клуб Адаптирана
физическа активност и спорт- АФАС, гр. Сандански.
Номер на сметка:
BIC: SOMBBGSF
IBAN BG37 SOMB 9130 1071 5131 01

В предстоящия концерт участват Школа по народни танци и хора "Македонска хубост", Танцов състав "Празник",
Танцова формация "Магия от Пирина", Танцови школи "Македонци", Фолклорна формация "Славеи", Танцова
формация "Хоуп", Йордан Николов, Ансамбъл "Гайтан", Карамфил Божиков, Ваня Найденова, Боби Бакалов,
Общински духов оркестър "Емил Кирянов", Ансамбъл за народни песни и танци "Никола Вапцаров", Танцов състав
"Звездица" и Вокална група "Звънче".

Живко Иванов от Шумен отново има нужда от помощ. 34-годишният мъж има прогресивна мускулна дистрофия и
съгражданите му не веднъж са откликвали на призивите за помощ от страна на семейството му. Сега за мъжа е
необходима кръв. Той е настанен във Второ вътрешно отделение на МБАЛ Шумен и за него се грижи екипът на д-р
Десислава Найденова. Лечението включва кръвопреливане, а близките на Живко Иванов имат нужда от дарители.

Всеки, който желае, може да даде кръв от 8:00 до 12:30 ч. в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ
Шумен, като посочи, че го прави в полза на Живко Ивелинов Иванов, II Вътрешно отделение. Кръвната група е без

Заглавие: Благотворителност за атлет със синдром на Даун
Дата: 18.01.2023 12:45
Медия: enovina.bg

Заглавие: Зов за помощ
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значение. Кръв може да бъде дарена и в други лечебни заведения, важно е да се посочи за кого се дарява и в коя
болница е настанен пациентът.

В Стара Загора започна благотворителна кампания "За да продължи живота на Йовчо". Той е на 43 години и е от
Стара Загора. Нужни са му 200 000 лв за трансплантация на черен дроб и премахване на ТИПС /вид стенд/ в турска
клиника.

През 2012 година, поради тежка операция на жлъчен мехур в България, са отстранени 82 камъка и половината
черен дроб, а създадената връзка към стомаха е много тънка, както и установяват лекари в Англия, и държи
органите под налягане. Очаквано това води до криза и прием в болница през 2018. Йовчо претърпява множество
кръвоизливи през последната 2022 г., по съвет на лекарите бива поставен ТИПС. Това е вид стенд, който би
трябвало да намали налягането от черния дроб. От тогава състоянието му се влошава. ТИПС-а се запушва 2 пъти.
Единствено е възможно да бъде остранен по оперативен начин. Затова операциите ще бъдат две.

С историята на Йовчо се запознава Рут-Констанс Койнарска, която получи приза "Добрият Самарянин 2022" на
старозагорското сдружение "Самаряни". Рут-Констанс бе номинирана за отличието от Славея Илиева, майка на
Диди от Стара Загора, която след пътен инцидент губи крака си. Рут-Констанс организира дарителска кампания за
набиране на средства за лечение и рехабилитация на момичето.

Втората кампания, която организира носителката на приза "Добрият Самарянин 2022", този път в помощ на Йовчо
от Стара Загора, ще бъде съпроводена с благотворителни базари, множество събития и кутии за дарения, които
ще бъдат поставени в различни обекти в града.

"Събитията и местата, на които ще бъдат разположени кутиите, ще бъдат публикувани в страницата в социалните
мрежи - За да продължи живота на Йовчо", каза за Радио Стара Загора Рут-Констанс Койнарска.

Цялото интервю чуйте в прикаченото аудио.

Благотворителен концерт в подкрепа на десетокласничката Анна-Мария организират нейни близки и приятели в
Димитровград. Момичето е загубило майка си в пътен инцидент в края на миналата година.

Концертът ще бъде с участието на Есил Дюран, Ансамбъл Чинари, "Керана и космонавтите", Destiny Quartet, както и
множество местни танцови формации и групи – ОЦТИ Галаксико, Ивайло Янев - солист на Държавна опера Стара
Загора, фолклорен ансамбъл "Звездица", ГНХ "Тракия", ГНХ "Тракийски ритми", ДТС "Тракия", танцова формация
Dance Fit, школа за латино-танци LOCA DANCE, танцова формация "Гайтанче", танцова формация "Богоровци",
балетна школа "Катлея", Сияна Славова, гайдарят Галин Ангелов и др.

Събитието ще се проведе на 25 януари от 19:00 часа в Спортна зала "Младост".

Пропуски, на символичната цена от 5лв, могат да бъдат закупени на място, в деня на събитието, където ще има и
поставени кутии за дарения.

Баскетболен клуб Димитровград 2020 също ще се включи в инициативата, и в събота, 21 януари от 16:00, на мача
на отбора срещу Асеновград в спортна зала "Младост", ще има поставена кутия за дарения.

Заглавие: Носителката на приза "Добрият Самарянин 2022" с нова дарителска кампания -"За да продължи
живота на Йовчо"
Дата: 17.01.2023 16:03
Медия: Радио Стара загора
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Гората.бг, подарява 13 000 плодни, медоносни и горски дръвчета на хората от Сливен и региона, като ги раздава
директно на всеки желаещ.

Сливи (жълта афъзка), дюли, ябълки (подложка), махалебки (дива череша), орехи, както и липи, дъбове, явори,
люляци, златен дъжд, акация, шестил (норвежки клен), и др.

От 14:00 ч., в неделя, 22 януари на пл. Хаджи Димитър, Сливен: https://goo.gl/maps/pjE5bFbSNR2e3b4p9

Така заедно ще се доближим до целта ни от 3 милиона дървета в България (вече сме засадили 2.25 милиона) и
ще направим Бургас и областта по-зелени, красиви и чисти.

Ще помогнем и на пчелите с медоносни дървета, на хората и животните с плодни. На Земята с всяко дърво!

Повечето фиданки (млади дръвчета) са 40-130 см., оптимални за прихващане и лесни за засаждане, като има и
такива до 2 метра. Сливите (жълта афъзка), дюлите и орехите са директно плододаващи, ябълките и черешите НЕ
са облагородени (подложни са) и следва да се облагородят/ашладисат. Размерите варират.

Ще получите инструкции за съхранение, засаждане и грижа. Ще бъде качена и ТУК в събитието.

Да, ще може да получите по колкото искате дръвчета - 10, 20 или колкото можете да засадите.

Моля, носете си използвани, но здрави найлонови пликове/малки чували, допълнително ще помогнете на
природата и ще запазите дръвчетата.

Кукленият театър се включи в края на миналата година в инициативата за събиране на средства в помощ на
фондация " Александър Русев" за изграждане на плувен комплекс за провеждане на водно-рехабилитационни
занимания за деца с увреждания.

Всички, които посетиха театъра през този период знаят, че на Коледния базар имаше ръчно изработени и
автентични играчки сътворени от нашият екип с много любов. Събраните средства са в размер на 1 400 лв., които
вече са по сметката на фондацията.

Възпитаници на Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов" дариха 6480 лева за подобряване на условията в Преходно
жилище – Благоевград и създаване на по-добра среда, близка до семейната. Сумата, която бе събрана по време
на благотворителен концерт и базар под надслов "С Коледа в сърцето! Дари добро", бе официално предоставена
вчера с приемо-предавателен протокол от ученици в ЕГ на младежи, ползващи социалната услуга, придружени от
техни възпитатели. По време на срещата присъства и Емилия Халилова, директор на дирекция "Социална и
жилищна политика" към Община Благоевград.

"Това е един благороден акт, чрез който деца помагат на свои връстници и сърдечно благодаря от името на
общинското ръководство за проявената щедрост от учениците. Благодаря и на техните учители и родители, защото
ги насърчават и подкрепят, когато творят добро", коментира Емилия Халилова.

През м. декември 2022 г. ученици от Езикова гимназия дариха и 8 лаптопа, и принтер за нуждите на Преходно
жилище – Благоевград.
Техниката вече се използва за обучение на децата и младежите, с цел повишаване на знанията и запознаването
им в с възможностите, които дават съвременните информационни и комуникационни технологии.

Заглавие: С 1 400 лева от благотворителния Коледен базар в Кукления театър е подпомогната фондация "
Александър Русев"
Дата: 19.01.2023 12:52
Медия: Русе инфо

Заглавие: Ученици от Езикова гимназия събраха 6480 лева от благотворителен концерт и базар, дариха ги за
нуждите на Преходно жилище – Благоевград
Дата: 19.01.2023 11:37
Медия: ТопПреса
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"Не трябва да се сещаме за нуждаещите се само по празници. Не трябва да забравяме за тях, защото ги има и ние
като общество трябва да бъдем съпричастни и да помагаме на тези хора с каквото можем. Доброто може да бъде
заразно!".

С тези мотиви младежи събраха 2500 лева, за да зарадват 37 деца в Дома за медико-социални грижи в Кърджали.

Със средствата са закупени пюрета, памперси, дрехи, термометри, детски пликове.

Инициатори са Валентин Хаджийски, Валентин Терзиев, Виктория Терзиева и Деян Свалейков.

Желанието им е чрез тази кауза да дадат пример на повече млади хора, които да се включват в благотворителни
акции.

Ученици, родители и колективът на благоевградското III ОУ "Димитър Талев" събраха 6000 лв. в помощ на Теодора
Ковачева. 8-г. момиченце страда от хидроцефалия интерна, симптоматична епилепсия, детска целебрална
парализа и кранеостеоза. Има нужда от закупуване на нова инвалидна количка и провеждане на рехабилитация,
които са непосилни за нейните родители.

За да подпомогнат семейството, в училището организираха коледен базар. Той бе открит от директора Михаил
Спасов, който изтъкна, че милосърдието и добротворството са едни от най-важните добродетели. В продължение
на седмица учениците продаваха ръчно изработени сувенири, декорации, кулинарни изкушения… и цялата
училищна общност се включи в благотворителната акция.

Момент от откриването на базара в III ОУ

Преди дни от училището съобщиха, че събраната сума е 6002 лв. М. Спасов и зам. директорът по учебната дейност
Еленко Велков лично са отишли до дома на семейството и са предоставили средствата на родителите на Теди.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

Дариха ги за нуждите на Преходно жилище – Благоевград

Възпитаници на Езикова гимназия "Акад. Л. Стоянов" дариха 6480 лева за подобряване на условията в Преходно
жилище – Благоевград и създаване на по-добра среда, близка до семейната. Сумата, която бе събрана по време
на благотворителен концерт и базар под надслов "С Коледа в сърцето! Дари добро", бе официално предоставена
вчера с приемо-предавателен протокол от ученици в ЕГ на младежи, ползващи социалната услуга, придружени от
техни възпитатели. По време на срещата присъства и Емилия Халилова, директор на дирекция "Социална и
жилищна политика" към Община Благоевград.

"Това е един благороден акт, чрез който деца помагат на свои връстници и сърдечно благодаря от името на
общинското ръководство за проявената щедрост от учениците. Благодаря и на техните учители и родители, защото
ги насърчават и подкрепят, когато творят добро", коментира Емилия Халилова.
През м. декември 2022 г. ученици от Езикова гимназия дариха и 8 лаптопа, и принтер за нуждите на Преходно
жилище – Благоевград.

Заглавие: Младежи събраха 2500 лева, за да дарят най-необходимото на деца в Дом
Дата: 19.01.2023 09:11
Медия: Родопи 24

Заглавие: Учениците на благоевградското III ОУ събраха 6000 лв. в помощ на Теди
Дата: 20.01.2023 10:45
Медия: Вестник Струма

Заглавие: Ученици от Езикова гимназия събраха 6480 лв. от благотворителен концерт и базар
Дата: 19.01.2023 19:42
Медия: Вяра Нюз
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Техниката вече се използва за обучение на децата и младежите, с цел повишаване на знанията и запознаването
им в с възможностите, които дават съвременните информационни и комуникационни технологии.

Кметът на община Смолян Николай Мелемов връчи събраните средства от инициативата "Календар на община
Смолян -2023 г." на майката на Стефани – Жана Тодорова. Те са в размер на 12 000 лв. Средствата са събрани от
продадените календари. 31 любители на фотографията изпратили 280 снимки с красотите на областния град и
околностите. Жури избра 24 от тях. Стефани е на 4 годинки. Момиченцето се ражда в седмия месец след много
тежка бременност и вследствие на задушаване при раждането, днес тя е с ДЦП –спастична диплегия. Майка й,
Жана Тодорова, я отглежда сама.

От 10- месечна възраст на Стефани се провеждат много интензивни терапии с рехабилитатор, специален педагог,
логопед и други специалисти. С помощта на тази интензивна работа, момиченцето е успяло да надмине всички
очаквания на специалистите за целия и живот, но Жана и Стефани не се отказват.

Днес тя умее да се задържи самостоятелно на крачетата, да направи 5-6 крачки без опора и да се движи покрай
мебелите. Очакванията са с правилните терапии и манипулации тя да расте нормално и дори някой ден да тича с
децата в училище. Ако не продължат терапиите, състоянието й не само няма да се подобри, а дори ще се влоши.
Момиченцето и майка му се справят сами с всичко. За майката, която е самотен родител, е невъзможно да
покрива финансовата част на необходимите процедури и медицински манипулации и се налага да търси помощ.

"Изказваме благодарност и към всички хора, фирми, търговски обекти, учреждения, цехове и образователни
институции, които се отзоваха да продават календара с благотворителна цел. Дарените от тях средства ще
подпомогнат интензивните терапии, които ще направят по –пълноценен живота на Стефани. Тя е наше дете и
затова може да разчитате на помощ, която не приключва с тази инициатива. Винаги сме насреща да помогнем с
каквото можем", каза Мелемов пред майката.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

На 16.01.2023 г. чрез жребий бяха определени неправителствените организации (НПО), които ще участват в
Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната власт през
първото и съответно второто полугодие на 2023 година.

Жребият бе теглен в Министерството на правосъдието от представител на Сдружение "Клуб на адвокатите
франкофони", в присъствието на комисия, определена със заповед на министъра на правосъдието.

Така до края на юни тази година в заседанията на Съвета ще участват Сдружение "Клуб на адвокатите
франкофони", Сдружение "Международен правен център – Интернешънъл Лигъл Адвайз Център", Сдружение
"Национална мрежа за децата, Сдружение "Център за съзидателно правосъдие", Фондация "Български институт
за правни инициативи".

През второто полугодие на 2023 г. за участници в Съвета жребият посочи Фондация "Институт за пазарна
икономика", Фондация "Български институт за правни инициативи", Сдружение "Международен правен център –
Интернешънъл Лигъл Адвайз Център", Сдружение "Национална мрежа за децата", Сдружение "Клуб на адвокатите
франкофони".

Съгласно чл. 3, ал. 5 от Постановление № 3 на Министерски съвет от 13.01.2016 г., когато на критериите за
членство в Съвета отговарят повече от пет НПО, същите участват в неговите заседания на ротационен принцип за
срок от 6 месеца, определени чрез жребий от Министерство на правосъдието. Съгласно проведената през 2021 г.
процедура за определяне на неправителствени организации – членове на Съвета, на критериите за членство и
право на участие в тегленето на жребия отговарят шест НПО. Освен излъчените днес по силата на жребия, като
наблюдатели в Съвета могат да участват съответно през първото полугодие – ИПИ, а през второто полугодие –

Заглавие: Болно дете получи 12 хил. лв., събрани от продажба на календари в Смолян
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Сдружение "Център за съзидателно правосъдие".

Всички НПО бяха поканени да присъстват на тегленето на жребия, в Министерство на правосъдието дойде
представител на Сдружение "Клуб на адвокатите франкофони".

Първото заседание на Съвета за тази година е насрочено за 30 януари.

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, съобщават от Българския център за нестопанско право чрез
Информационния портал за НПО в България. 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 можете 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 г.
Дата: 17.01.2023 12:40
Медия: Вестник Посредник
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