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БДФ В МЕДИИТЕ

Вече две години НПО Инфобанка, създадена от Български дарителски форум, подпомага взаимодействието
между компании, които искат да подкрепят важни за тях каузи и организации в различни сфери – образование,
култура, околна среда и екология, социална сфера, човешки права, защита на животните и т.н.. Тя съдържа
актуална информация за нуждите на близо 150 регистрирани организации. 
Дарителската помощ чрез Инфобанката достигна до близо 100 НПО, читалища, образователни и научни
институции от цялата страна, които получиха помощ и възможност за по-нататъшно партньорство с 14
социалноотговорни компании. В 80 случая предоставената подкрепа е материална (офис-обзавеждане, дрехи и
текстил, предпазни средства, техника, играчки); 17 организации получиха експерта помощ или възможност да се
включат в Менторската програма на БДФ, насочена към развитие на техния капацитет и помощ в решаването на
актуални за организацията казуси; две НПО получиха финансова подкрепа, а 8 – помощ за популяризиране и
подкрепа на каузите чрез участие в публични събития. 
Сред компаниите, които избраха да дарят чрез НПО Инфобанка, са УниКредит Булбанк, НРЕ, Кауфланд, Лидл,
Телъс Интернешънъл България, Abbvie и др. Най-често към екипа на БДФ с предложение за предоставяне на
офис-обзавеждане се обръща УниКредит Булбанк, която само през 2022 г. е дарила над 540 артикула в четири
отделни кампании. Значително материално дарение, предоставено чрез платформата през 2022 г., е това на НРЕ.
Чрез екип от доброволци, които инициираха, координираха и подпомогнаха логистично процеса по даряване,
компанията достигна до 11 НПО, 4 читалища и 3 научни института. Броят на дарените артикули е над 1 500. 
През 2022 г. платформата беше обновена, за да предоставя възможност на организации и дарители по-лесно и
бързо да заявяват своите нужди или желание за дарение. Данните, които се събират и обработват чрез
Инфобанката, не са публични, а се предоставят на дарителите за осъществяване на контакт при съответствие
между профила и нуждите на организацията и изискванията на компанията – дарител. Регистрираните
организации получават периодично информация за възможности за подкрепа, както от компании, заявили
дарителска воля чрез платформата, така и за конкурси за финансиране от КСО-инициативи на бизнеса, фондации
и институции. 
НПО Инфобанка е разработена в рамките на проект "Знание за устойчивост" и надградена в рамките на
проект "Дарителски компас за устойчиви партньорства", финансово подкрепени от Фонд "Активни граждани
България" (www.activecitizensfund.bg) по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
(ЕИП). 

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

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
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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.

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".

"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
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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.

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. Конкурсът е отворен за всички специалности от сферата на
биологичните науки, комуникация, социални дейности, политически науки и икономика.

Кандидатите могат да са 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 ще бъде на стойност до 1000 лева.

Подробности пред Радио София разказа Александър Николов от Българска фондация "Биоразнообразие". По
думите му в последните три години акцентът е бил поставен върху климатичните промени, които са едно от най-
големите предизвикателства пред всички.

"Политиката е в дъното на решаването на проблема и оттам тръгват нужните решения и политиките, които да
очертаят тези решения и в последствие те да бъдат приложени", отбеляза Николов. Той сподели, че младите хора
вече живеят със съзнание за опазване на околната среда, но по-големият проблем си остават възрастните хора.

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект Game On | Do not let the climate change end the
game. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 31 януари 2023 година, като подробности
могат да се намерят на страницата на БФБ.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

СЖББ стартира сертификационна академия за "Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване" 
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Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) обявява първата в страната сертификационна академия за
"Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване". Цялостната концепция и обучителната програма са плод на
ползотворното партньорство между организацията и Стопанския факултет на Софийски университет "Св. Климент
Охридски". Академията е естествено продължение и на учредените от Съвета първи Национални награди за
"Вдъхновяващи постижения за разнообразие, равнопоставеност и приобщаване". Двете инициативи имат за цел
да провокират активен диалог и действия в общество по отношение на политиките за насърчаване на
приобщаваща среда, равни възможности и недопускане на дискриминация.
Академията за "Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване" ще стартира на 26 януари и ще продължи до 20
април 2023 г. в седем тематични модула. Те ще обхванат темите за равнопоставеността, ползите от
приобщаването, преодоляването на неосъзнатите различия и включващата роля на лидерството и
комуникациите. Освен богата лекционна част, програмата има и практически характер с включени текущи задачи и
финален изпит в края. Всеки участник получава сертификат за участие с хорариум от 56 учебни часа.
Сред лекторите в програмата са български и чуждестранни лидери, участващи в управлението на компании като
Progress, Coca-Cola Company, Siemens, UniCredit Bulbank, The Smarts Group, както и преподаватели от СУ "Св.
Климент Охридски".
Записването на желаещите за участие може да се осъществи до 24 януари 2023 година на електронната поща
office@womeninbusiness.bg и след заплащане на такса. Цена на обучението е 2000 лв, а всички членове на СЖББ
и Алумни Клуб ще получат 10% отстъпка.
Академия "Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване" ще се провежда в Стопанския факултет на
Софийския Университет.
Lidl подкрепя първата в страната Академия за "Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване". Инициативата
се организира от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанския факултет на СУ "Св. Климент
Охридски".
Като партньор на програмата Lidl дава възможност на четирима желаещи да станат част от академията напълно
безплатно. След конкурс, избраните участници са:

Радостина Чапразова, Директор на фондация Арете, насочена към интеграция на ромите.
Ева Стоянова, основател на фондации "Matter" и "Хартона", насочени към подкрепа на хора с увреждания.
Диана Георгиева, основател на фондация "Веселушко22", осигуряваща работа на младежи, преживели
домашно насилие. Диана е и с опит в работата с роми, с представители на групата NEET (младежи 16-29,
неангажирани в училище, обучение и работа) и е докторант на Русенски университет по темата социално
предприемачество.
Зорница Спасова, главен асистент в Национален център по обществено здраве и анализи към
Министерство на здравеопазването; бивш стипендиант на Български фонд за жените по програма
"Равнопоставеност и климатична справедливост"

Фондация "Лъчезар Цоцорков" дари 230 500 лева за реализацията на телевизионния сериал "Войната на буквите".
Бенефициент на сумата е фирма "Мидуест" ООД с управител Габриел Георгиев. Предметът на дейност на
юридическото дружество е производство на филми и телевизионни предавания.

Габриел Георгиев е и изпълнителен продуцент на сериала "Войната на буквите", а процудент е Българската
национална телевизия.

Филмът, който е в 12 серии, е по романа на Людмила Филипова - "Войната на буквите". Сценаристи на сериала са -
Теодора Маркова, Невена Кертова, Георги Иванов, режисьори - Зоран Петровски и Виктор Чучков, оператор -
Борис Славков, сценограф - Аксел Николе, художник по костюмите - Марта Миронска, а композитор - Виктор
Стоянов.

В сериалан участват - царица Мариам - Теодора Духовникова, кавхан Сурсувул - Захари Бахаров, цар Симеон - Деян
Донков, княз Баян - Даниел Върбанов, княз Петър - Ненчо Костов, принцеса Мария - Климентина Фърцова,
император Лакапин - Валентин Танев.

Историческата драма ни пренася в Х век. Най-могъщата държава в Европа – България, е обвита в тайна, която
може да разклати основите на християнството. Сюжетът разказва за последните дни от живота на цар Симеон
Велики (Деян Донков) и месеците след смъртта му. Най-малкият му син – Баян (Даниел Върбанов), търси тайната
на изгубените древни български букви във времена на политически интриги, битки за надмощие и опити за
спасяване на мира между Преслав и Константинопол.

Това не е първият проект, който е подпомогнат финансово от семейната фондация "Лъчезар Цоцорков". Тя е
създадена в памет на Лъчезар Цоцорков. Мисията на фондацията, която е основана през 2019 г., е: "е да

Заглавие: Фондация дари 230 500 лв. за сериала Войната на буквите
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Медия: Черноморие
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допринася за благополучието на българското общество, чрез подкрепа за културата и развитие на талантите,
насърчаване на иновациите и постиженията в образованието и здравеопазването, както и чрез подпомагане на
деца в неравностойно положение".

/КРОСС/ До скоро Розовото фламинго беше екзотичен вид за нашите географски ширини. От няколко години обаче
цели колонии птици избраха езерата край Бургас за свой дом. Това сочат и данните от зимното преброяване на
зимуващите водолюбиви птици. Рекорден брой от близо 3000 екземпляра са преброили орнитолози и доброволци
в Атанасовското и Поморийското езеро, както и в Защитената местност "Пода". Данните са от 47-ото преброяване
на зимуващите водолюбиви птици в България. Каква е причината за рекордната популация, учените все още търсят
отговора.

"Със сигурност там са намерили храна и спокойствие. Може би е заради затоплянето на времето, но пък има и
птици, които са дошли от север", разказа д-р Петър Янков, председател на Българското дружество за защита на
птиците.

Орнитолози разказват, че розовото фламинго е много специален вид, който гнезди колониално. Стотици ценители
на красотата на птиците се стичат до Атанасовското езеро, за да ги видят.

А орнитолозите са категорични, че водоемите около Бургас са предпочитани не само от розовото фламинго.

"Атанасовското езеро все още е сигурен дом за много птици. Сега е любимото време на къдроглавите пеликани. Те
са много интересен вид, който извършва хранителна миграция. Тези хитреци използват езерото за сигурен дом, но
като по часовник се отправят към Вая и Мандра където има риба от видовете, които те ядат", обясни Радостина
Ценова от Българската Фондация "Биоразнообразие".

Заради това, че предпочитат едни и същи видове храна с местните видове, орнитолозите наблюдават с интерес
нрава на розовото фламинго.

Българска фондация "Биоразнообразие" открива конкурс за финансиране на бакалавърски, магистърски или
докторски тези с до 1000 лв. Целта е да се подпомогнат завършващите студенти и младите учени в България. За
трета поредна година, промените в климата са акцент в инициативата.

Конкурсът е отворен за всички специалности от биологичните науки, комуникация и журналистика, социални
дейности, архитектура, политически науки и икономика.

Могат да кандидатстват студенти последна година във всички български висши учебни заведения, както и
български студенти, които учат в чужбина.

Компанията получи отличието "Топ работодател" от Top Employers Institute, който сертифицира най-
добрите места за работа в света
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В центъра на всички успехи на Пощенска банка са хората - смели, мотивирани, целеустремени, които умеят да се
предизвикват и да гледат напред. Компанията, която е сред най-големите и желани работодатели у нас, цени
личния принос и помага на хората в своя екип да разгърнат потенциала си, като инвестира в техния талант, идеи и
създава различни възможности за кариерно и личностно развитие, уважавайки баланса между работата и личния
живот на своите служители.

"Помагаме си и се подкрепяме в работата и извън нея с грижа един за друг, с отношение към обществото и
средата, която ни заобикаля. Взаимното доверие, съпричастност и уважение са в основата на нашите отношения.
Споделяме общи ценности и социални каузи, с които поддържаме екипния дух в нашия мотивиран отбор от
съмишленици. Защото ЗАЕДНО е най-важната дума за нас", споделят от Пощенска банка, разказвайки ни за
полученото преди броени дни признание за "Топ работодател" от международния Top Employers Institute, който
сертифицира най-добрите места за работа в света. Отличието е за нейната иновативна визия и високи стандарти в
прилагането на световно утвърдени работодателски практики в управлението на човешките ресурси, грижата за
хората, условията на труд, както и програмите за личностно и професионално развитие на служителите. Пощенска
банка е и първата компания от групата на Eurobank, която получава признанието "Топ работодател".

Top Employers Institute е създаден преди повече от 30 години, като досега е сертифицирал над 2000 компании от
над 120 държави. Годишният анализ обхваща 20 области от управлението на човешките ресурси,
сертификационният процес продължава близо 6 месеца, а оценката се изготвя от международно жури от
независими експерти, които изследват внимателно въведените от работодателя концепции, процеси и
инструменти в тази област.

ЗАЕДНО създаваме вселена от нови възможности

Като голяма финансова институция с над 200 офиси в цялата страна и повече от 3000 служители, Пощенска банка
преобръща представите за традиционна банка. Предлага за удобство на своите клиенти все повече иновативни
финансови продукти през различни дигитални канали за банкиране, на тяхно разположение в обновените ѝ
клонове с изключителен дизайн са зони за видео консултация и дигитални зони за експресно банкиране. А с
дигиталния портфейл ONE wallet by Postbank отговаря по най-добрия начин на очакванията и на най-
взискателните си клиенти, благодарение на бързината и удобството, които приложението осигурява. Но освен
внимание към клиентите със своите продукти и услуги, компанията показва и внимание към СВОЯ ЕКИП,
създавайки среда, която дава възможност на служителите да реализират и най-нестандартните си идеи.

ЗАЕДНО успяваме и се развиваме

В банката целогодишно се провеждат множество програми за развитие и обучение. През 2022 г. служителите имат
над 958 обучителни дни и над 7650 обучителни часа, а също така активно участват в множество тиймбилдинги и в
над 20 вътрешни активности и CSR проекти. Като част от екипа на банката, служителите могат да се включат и в
някои от образователните програми на едно от водещите бизнес училища в света - INSEAD, като придобият
допълнителни умения в области като "Дигитална трансформация", "Иновации", "Стратегия", "Лидерство" и да
повишат своята професионална квалификация.

Дигитализацията определено е фактор, който оказва влияние и върху банковата сфера, подбора на кадри и
профила на младия служител в този сектор. В стремежа си да достигне до всички талантливи и амбициозни млади
хора, които търсят възможности за успешен кариерен старт в модерна компания и иноватор на пазара на банкови
услуги, Пощенска банка създаде специален Instagram канал PostbankSuperstarter, с който надгражда своята
стратегия за подбор на таланти. Компанията е и първата финансова институция с Tik-Tok канал и дава възможност
за иновативен VR Onboarding при въвеждане на новите служители в работата.

Именно според служителите на Пощенска банка тя е предпочитано място за работа, заради нейните силни
страни: вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО, доказана СТАБИЛНОСТ, динамично РАЗВИТИЕ и изключителна ЕКИПНОСТ.
Това са предимствата в основата на предложението за стойност на банката като работодател (Employee Value
Proposition), създадено през погледа на хората, които работят там.

ЗАЕДНО заставаме зад добрите каузи

За настоящите и бъдещите банкери е важна не само средата, но и социалната ангажираност на компанията, в
която работят. А Пощенска банка определено има активна политика в тази посока и добре работеща ESG
стратегия. Един от основните и най-важни приоритети за компанията е здравето и благополучието на служителите
и банката активно работи в тази посока. Често ще забележите служителите на банката заедно и след края на
работния ден. И това не е случайно. Няма значение дали ще играят футбол, джаги, дарц, ще отидат на кино или ще
се включат от някой от вдъхновяващите проекти в полза на обществото, които компанията инициира. Ако сте
любители на тичането за здраве, със сигурност можете да ги забележите на най-голямото благотворително
щафетно бягане Postbank Business Run. Освен че е сред партньорите на състезанието от години, Пощенска банка
се включва с с голям брой активни бегачи, които допринасят за успеха на различни каузи.

ЗАЕДНО сме по-зелени

Целогодишно се организират множество зелени дейности, в които главни герои са служителите - от засаждане на
дървета, рециклиране на хартия, пластмаса и тонери, до изграждане на еко пътеки и иновативни пространства



сред природата. Банката има и специално създаден "Зелен борд" и звено "Екологичен офис", които всяка година
предлагат мерки за намаляване на негативните въздействия върху околната среда, включително по отношение на
финансиращата ѝ дейност.

Един от последните проекти на компанията, реализиран в партньорство с Mastercard, е за изграждането на
"Зелена класна стая" с множество интерактивни и любопитни образователни табла, настолни игри, кът за отдих и
детско съоръжение, намираща се на територията на Природен парк "Витоша". Заедно служителите участват и в
довършителните дейности по изграждането на свързващата образователна алея от класната стая към местността
"Дендрариума".

ЗАЕДНО продължаваме и да се движим #ПоПътяНаУспеха.

Повече информация за предимствата и ценностите на Пощенска банка като водещ работодател, както и за
свободните позиции и предложения за кариерно развитие, можете да отриете на https://careers.postbank.bg/.

Материалът е предоставен от Пощенска банка.

Национален дарителски фонд "13 века България" (НДФ) и Фондация "Литературен вестник" връчват традиционната
награда от Годишния конкурс-работилница за литературна критика на млади автори на 30 януари в 17 часа в Нова
конферентна зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски" , съобщиха от екипа на НДФ.
Жури в състав доц. Ани Бурова, проф. Амелия Личева и доц. Камелия Спасова ще обявят имената на
номинираните автори в конкурса.
Голямата награда на победителя ще връчи дългогодишният главен редактор на в. "Култура" и настоящ член на УС
на Фонда Копринка Червенкова, в присъствието на изпълнителния директор на НДФ "13 века България" Бисера
Йосифова. 
Националният дарителски фонд "13 века България" е учреден на 17 декември 1981 г. като първата и единствена
по рода си държавно-обществена организация за дарителска дейност у нас във връзка с честването на 1 300
години от създаването на българската държава.
На 7 декември 2022 г. с решение на Министерски съвет на Република България за изпълнителен директор на
Националния дарителски фонд "13 века България" беше избрана Бисера Йосифова, а за членове на УС на Фонда
– Жанета Жикова, Бисер Манолов, Копринка Червенкова, Йордан Гълъбов и Татяна Дончева, всички за срок от 4
години. 
Бисера Йосифова е изкуствовед и бивш директор на Националната художествена галерия. От 2002 до 2004 е зам.-
министър на културата. След това последователно е зам.-директор на Националната художествена галерия,
директор на Музея за социалистическото изкуство и и.д. шеф на Националната галерия в бившия царски дворец. 
Йосифова е завършила Националната художествена академия през 1976 г. със специалност "Изкуствознание". До
1979 г. работи като литературен сътрудник за периодичния печат. До 1996 г. е завеждащ отдел "Изкуство, критика и
публицистика" в сп. "Съвременник", издание на Съюза на българските писатели. В периода 1996-1999 г. завежда
отдел "Връзки с обществеността" на Националния музей на българското изобразително изкуство (сега –
Национална галерия). От 1999 г. до 2002 г. е уредник на къща музей "Дечко Узунов". В периода 2002-2004 г. е
заместник-министър на културата. От 2004 г. е заместник-директор на Националния музей на българското
изобразително изкуство, а в периода 2013-2015 г. е негов директор. Автор на образователни програми за изкуство,
участва в подготовката, ръководството и реализацията на международни проекти, финансирани от Европейския
съюз и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Ръководи и участва в подготовката и
провеждането на международни изложби, пленери и симпозиуми под егидата на Министерството на културата,
Столична община и Съюза на българските художници. Има богат опит, свързан с подготовката и организирането
на изложби и печатни издания. Куратор на експозиции за ново българско и съвременно изкуство. Сценарист на
художествено-документални филми, автор и водещ на телевизионни поредици, свързани с българското изкуство.
Владее руски и английски език.
Бисер Манолов е дипломиран магистър по специалност "Инвестиции в промишлеността" от УНСС. До 2003 г. е
работил като финансов консултант и началник на "Валутно счетоводство" в банковия сектор – ТБ "Електроника" и
"Уникредит Булбанк" АД. От 2003 до март 2011 г. е председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в
банките, а от март 2011 до 2019 г. е член на УС на същия фонд. От 2006 до 2010 г. е член на Работна група на
Европейската комисия за Схемите за гарантиране на депозити, сектор "Гарантиране на влоговете". До 2010 г. е и
член на Комитета на Европейски форум на институциите за гарантиране на влоговете. Между 2003 и 2010 г. е бил 3
мандата по 3 г. член на Изпълнителния съвет, член на комитета по финанси и планиране, член на под-комитетите
по изследвания и насоки, член на регионалния комитет на Европа на Международната асоциация на
застрахователите на депозити със седалище в Швейцария. Владее английски, руски, ползва немски език.
Публикува анализи и прогнози в печатните и електронните медии.
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Жанета Жикова е дипломиран магистър в специалност "Право" на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Започва кариерата си като стажант съдия в Министерство на правосъдието през 1987-88 г. От 1988-1993 г. е
юрисконсулт в "Торгокомплект" ЕАД. От 2000-2009 г. работи в Националния осигурителен институт. През 2012 г. (02-
08) е зам.-кмет по хуманитарните дейности на Община Благоевград. Заемала е длъжностите "началник на
кабинета на министъра", "съветник", "парламентарен секретар" в Министерство на културата (1993-1995 и 1996-
1998), Министерство на земеделието (1995-1996), в Министерство на околната среда и водите (2009-2012, 2013,
2017-2021), Министерство на регионалното развитие (2013-2014). От 2015-2017 г. е началник на отдел
"Международни стандарти и нормативна уредба" при Омбудсмана на Република България. 
Йордан Гълъбов има магистратура по "Финанси" от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", както
и бакалавърска степен "Треньор по фехтовка и учител по физическо възпитание" при Националната спортна
академия "Васил Левски". Семестриално завършил "Право" в Югозападния университет "Неофит Рилски". В
продължение на две години е работил като треньор по фехтовка в Сдружение "Спортен клуб по модерен петобой
"Славия спорт" (1998-2001), в периода 2004-2019 г. работи като счетоводител в частния сектор, а от 2019-2021 г. е
управител на счетоводна къща "Евробаланс" ЕООД. От май 2021 до декември 2021 г. е съветник по финанси към
политическия кабинет на министъра в Министерството на иновациите и растежа, а от август 2022 г. е финансов
съветник в Министерския съвет. 
Копринка Червенкова е журналист и общественик. Завършила е Френската гимназия в София и Висшия театрален
институт (ГИТИС) в Москва. От 1975 г. работи във в. "Култура". Заради участие в Клуба за подкрепа на гласността и
преустройството в края на 1989 г. е уволнена от вестника (а на 24 декември 1989 г. изключена и от БКП). От 1990 г.
до юни 2018 г., когато вестник "Култура" е спрян, тя е негов главен редактор. Владее френски, руски и английски
език. 
Татяна Дончева е български юрист и политик. Завършила е Националната природо-математическа гимназия
"Акад. Любомир Чакалов", а по-късно – право в Софийския университет. До 1991 г. работи като прокурор в Габрово.
В началото на 1990-те работи като прокурор в Софийската градска прокуратура. Участва в XXXVIII, XXXIX, XL и XLI
народно събрание от листата на БСП и в XLV и XLVI народно събрание от листата на коалиция "Изправи се! Мутри
вън!" (в XLVI НС - "Изправи се БГ! Ние идваме!") От 2011 г. е председател на "Движение 21". Говори английски и
руски език. 

Национален дарителски фонд "13 века България" (НДФ) и Фондация "Литературен вестник" връчват традиционната
награда от Годишния конкурс-работилница за литературна критика на млади автори на 30 януари в 17 часа в Нова
конферентна зала на Софийски университет "Св. Климент Охридски" , съобщиха от екипа на НДФ.

Жури в състав доц. Ани Бурова, проф. Амелия Личева и доц. Камелия Спасова ще обявят имената на
номинираните автори в конкурса.

Голямата награда на победителя ще връчи дългогодишният главен редактор на в. "Култура" и настоящ член на УС
на Фонда Копринка Червенкова, в присъствието на изпълнителния директор на НДФ "13 века България" Бисера
Йосифова.

Националният дарителски фонд "13 века България" е учреден на 17 декември 1981 г. като първата и единствена
по рода си държавно-обществена организация за дарителска дейност у нас във връзка с честването на 1 300
години от създаването на българската държава.

На 7 декември 2022 г. с решение на Министерски съвет на Република България за изпълнителен директор на
Националния дарителски фонд "13 века България" беше избрана Бисера Йосифова, а за членове на УС на Фонда
– Жанета Жикова, Бисер Манолов, Копринка Червенкова, Йордан Гълъбов и Татяна Дончева, всички за срок от 4
години.

Бисера Йосифова е изкуствовед и бивш директор на Националната художествена галерия. От 2002 до 2004 е зам.-
министър на културата. След това последователно е зам.-директор на Националната художествена галерия,
директор на Музея за социалистическото изкуство и и.д. шеф на Националната галерия в бившия царски дворец.

Йосифова е завършила Националната художествена академия през 1976 г. със специалност "Изкуствознание". До
1979 г. работи като литературен сътрудник за периодичния печат. До 1996 г. е завеждащ отдел "Изкуство, критика и
публицистика" в сп. "Съвременник", издание на Съюза на българските писатели. В периода 1996-1999 г. завежда
отдел "Връзки с обществеността" на Националния музей на българското изобразително изкуство (сега –
Национална галерия). От 1999 г. до 2002 г. е уредник на къща музей "Дечко Узунов". В периода 2002-2004 г. е
заместник-министър на културата. От 2004 г. е заместник-директор на Националния музей на българското
изобразително изкуство, а в периода 2013-2015 г. е негов директор. Автор на образователни програми за изкуство,
участва в подготовката, ръководството и реализацията на международни проекти, финансирани от Европейския
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съюз и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Ръководи и участва в подготовката и
провеждането на международни изложби, пленери и симпозиуми под егидата на Министерството на културата,
Столична община и Съюза на българските художници. Има богат опит, свързан с подготовката и организирането
на изложби и печатни издания. Куратор на експозиции за ново българско и съвременно изкуство. Сценарист на
художествено-документални филми, автор и водещ на телевизионни поредици, свързани с българското изкуство.
Владее руски и английски език.

Бисер Манолов е дипломиран магистър по специалност "Инвестиции в промишлеността" от УНСС. До 2003 г. е
работил като финансов консултант и началник на "Валутно счетоводство" в банковия сектор – ТБ "Електроника" и
"Уникредит Булбанк" АД. От 2003 до март 2011 г. е председател на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в
банките, а от март 2011 до 2019 г. е член на УС на същия фонд. От 2006 до 2010 г. е член на Работна група на
Европейската комисия за Схемите за гарантиране на депозити, сектор "Гарантиране на влоговете". До 2010 г. е и
член на Комитета на Европейски форум на институциите за гарантиране на влоговете. Между 2003 и 2010 г. е бил 3
мандата по 3 г. член на Изпълнителния съвет, член на комитета по финанси и планиране, член на под-комитетите
по изследвания и насоки, член на регионалния комитет на Европа на Международната асоциация на
застрахователите на депозити със седалище в Швейцария. Владее английски, руски, ползва немски език.
Публикува анализи и прогнози в печатните и електронните медии.

Жанета Жикова е дипломиран магистър в специалност "Право" на Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Започва кариерата си като стажант съдия в Министерство на правосъдието през 1987-88 г. От 1988-1993 г. е
юрисконсулт в "Торгокомплект" ЕАД. От 2000-2009 г. работи в Националния осигурителен институт. През 2012 г. (02-
08) е зам.-кмет по хуманитарните дейности на Община Благоевград. Заемала е длъжностите "началник на
кабинета на министъра", "съветник", "парламентарен секретар" в Министерство на културата (1993-1995 и 1996-
1998), Министерство на земеделието (1995-1996), в Министерство на околната среда и водите (2009-2012, 2013,
2017-2021), Министерство на регионалното развитие (2013-2014). От 2015-2017 г. е началник на отдел
"Международни стандарти и нормативна уредба" при Омбудсмана на Република България.

Йордан Гълъбов има магистратура по "Финанси" от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий", както
и бакалавърска степен "Треньор по фехтовка и учител по физическо възпитание" при Националната спортна
академия "Васил Левски". Семестриално завършил "Право" в Югозападния университет "Неофит Рилски". В
продължение на две години е работил като треньор по фехтовка в Сдружение "Спортен клуб по модерен петобой
"Славия спорт" (1998-2001), в периода 2004-2019 г. работи като счетоводител в частния сектор, а от 2019-2021 г. е
управител на счетоводна къща "Евробаланс" ЕООД. От май 2021 до декември 2021 г. е съветник по финанси към
политическия кабинет на министъра в Министерството на иновациите и растежа, а от август 2022 г. е финансов
съветник в Министерския съвет.

Копринка Червенкова е журналист и общественик. Завършила е Френската гимназия в София и Висшия театрален
институт (ГИТИС) в Москва. От 1975 г. работи във в. "Култура". Заради участие в Клуба за подкрепа на гласността и
преустройството в края на 1989 г. е уволнена от вестника (а на 24 декември 1989 г. изключена и от БКП). От 1990 г.
до юни 2018 г., когато вестник "Култура" е спрян, тя е негов главен редактор. Владее френски, руски и английски
език.

Татяна Дончева е български юрист и политик. Завършила е Националната природо-математическа гимназия
"Акад. Любомир Чакалов", а по-късно – право в Софийския университет. До 1991 г. работи като прокурор в Габрово.
В началото на 1990-те работи като прокурор в Софийската градска прокуратура. Участва в XXXVIII, XXXIX, XL и XLI
народно събрание от листата на БСП и в XLV и XLVI народно събрание от листата на коалиция "Изправи се! Мутри
вън!" (в XLVI НС - "Изправи се БГ! Ние идваме!") От 2011 г. е председател на "Движение 21". Говори английски и
руски език.

/АКМ/

На 31 януари 2023 г. /вторник/ от 18.00 часа в НДК, Ресторант "Лаура" /бивш ресторант "Форум", до вход А4/ ще се
състои тържествено награждаване на лауреатите на наградите "Еврика" за 2022 г. за постижения в науката и за
най-добър млад мениджър, изобретател и фермер.

Наградите "Еврика" се връчват за тридесет и трети пореден път за млад мениджър, за тридесет и втори път за
млад фермер и млад изобретател и двадесет и седми за постижения в науката.

Те се присъждат на млади хора за техните значими постижения в науката, за изобретения с голяма обществена
значимост, за постижения в управлението на стопански организации, както и за най-високи резултати в развитието
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на селскостопански дейности. Наградите са ежегодни и чрез тях се цели стимулиране на най-добрите постижения
в съответната област и широко популяризиране сред обществеността на най-талантливите и способни млади хора,
на тяхната дейност и успехи, и утвърждаване на техния пример сред младото поколение. Ограничителното условие
е кандидатите за наградите "ЕВРИКА" да не са по-възрастни от 35 години. Те са излъчени от обществени и
стопански организации, от университети и научни институции , а окончателният избор се осъществява от
специализирани комисии във всяка област. Наградата за постижения в науката е съвместна и се присъжда от
Фондация "Еврика" и Съюзът на учените в България.

На тържеството ще бъдат официално връчени и удостоверенията на стипендиантите на Фондация "Еврика" за
учебната 2022/2023 година.

Очакваме ви на тържествената церемония!

За допълнителна информация: (02) 9813799; (02) 9815483; (02) 9815181; office@evrika.org; http://www.evrika.org/

Близо 6 на сто 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 показват предварителните данни от анализ на фондацията "Тръст за социална алтернатива" (ТСА).

С проекта "Равен шанс" през тази учебна година организацията осигурява стипендии за безплатни учебници и
транспорт до училище на повече от 550 ученици от цялата страна, които живеят в бедни и малки населени места.
Ако се налага, се покриват разходите за общежития. 
Целта е повече ученици да завършват средно образование.

"Започнахме през 2011 година. В момента си партнираме с повече от 10 организации от различни населени
места", разказа пред Радио София Огнян Исаев (▼) , директор програма "Образователни възможности и
постижения" към ТСА.

Той обърна внимание, че образованието е задължително до 16-годишна възраст, но в същото време бедните не
могат да си позволят разходи за учебници, помагала и транспорт.

"Установихме, че инвестирайки в транспорта, даваме равен шанс за образование на децата до навършване на 16
години – IX-X клас. Доставяйки им учебници, им даваме възможност да черпят знания от специализирана
литература", допълни Исаев.

Освен това, оказва се, че и училищното хранене е допълнителен фактор, който повишава посещаемостта в клас.

Исаев припомни и приветства законопроекта, минал на първо четене през Народното събрание, според което ще
бъдат осигурявани безплатни учебници до XII клас. И на първо време тези учебници трябва да са хартиени.

По думите на Исаев, инвестициите в знания са важни, защото без да са значителни като размер, дават огромен и
дългосрочен ефект за хората и за икономиката.

Българските учители все повече работят за позитивна образователна среда. Това личи от събраните до момента
над 180 педагогически практики във второто издание на "Добрите практики на фокус". Инициативата се организира
от фондация "Заедно в час" и образователния сайт prepodavame.bg и цели да събере, опише и популяризира
добри практики от български класни стаи и училища. До момента в конкурса са се включили 159 учители от 114
училища в повече от 50 населени места.

Сред подадените практики се забелязват най-много успешни примери, свързани с развиване на социално-
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емоционалните умения на учениците и изграждане на позитивна среда, която подпомага културата на учене в
училище. Примери за подобни практики са "батерия" на емоциите, специален ритуал за опознаване на училището
от новопостъпили осмокласници и тефтери за записване на добрини, които учениците правят всеки ден.

До 15 февруари продължава събирането на иновативни практики от учители и училища в цялата страна. За да се
включат в конкурса, преподавателите трябва да споделят своя добра практика на сайта
https://prepodavame.bg/dobrite-praktiki-na-fokus/
Организаторите търсят ефективни и устойчиви практики, които подобряват благосъстоянието на учениците,
насърчават младежкото и детско участие и подкрепят академичния напредък на учениците.

Всички одобрени практики ще бъдат описани на сайта prepodavame.bg, за да бъдат достъпни за образователната
общност в страната. В края на април в гр. София ще се проведе голямо финално събитие, на което ще бъдат
отличени най-добрите практики, избрани от специално жури и гласуване на публиката. 
Наградите в различните категории са осигурени от партньорите от Storytel, Escreo, Ardes.bg и Център за творческо
обучение.

Последните години все по-често ставаме свидетели на примери, че учениците не чувстват училището своя
територия. Затова се радваме, че получаваме толкова много практики на учители, които работят с мисъл за
благосъстоянието на учениците си – как те да бъдат чути, как да бъдат подкрепени и включени в процесите в едно
училище. Надяваме се тези практики да са вдъхновение и за други педагози в страната, които търсят начини да
подкрепят и насърчат учениците да бъдат активни граждани още от ученическите си години, коментира Борислава
Данева, ст. специалист "Развитие на общността" в "Заедно в час".

За участието на училища от област Благоевград
Училища от област Благоевград се включват за първа година в "Добрите практики на фокус". До момента одобрени
за публикуване са практики на преподаватели от Първо ОУ "Св. св. Кирил и Методий"- Гоце Делчев, Неврокопска
професионална гимназия "Димитър Талев" – Гоце Делчев, СУ "Св. св. Кирил и Методий" – Якоруда, ПМГ "Яне
Сандански" – Гоце Делчев и ПГ по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" – Петрич.

За организаторите
Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи с мисия за осигуряване на качествено образование на всяко дете в
България. За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства
за въвеждането на добри практики в образователната система. 
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част
от международната мрежа Teach For All.

Сайтът prepodavame.bg публикува добри практики от български класни стаи и полезни образователни ресурси,
които достигат до над 25 000 учители, директори и образователни експерти в България. Сайтът е най-бързо
развиващата се медия в образователната сфера от 2019 г. Към момента на него могат да бъдат намерени над 100
реални примера за иновации, приобщаващо образование и успешно използване на технологии в класните стаи.

Заключителна дискусия с предложение за "Програма за развитие на родителския активизъм в България" се
проведе миналия петък, 20 януари 2023 година, в София. 
Консултативният процес бе иницииран от Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) с
подкрепата на Фонд "Мечтата на Таня" (Фондът). Целта е да бъде създадена дългосрочна национална програма
за превенция на раздялата в семействата чрез увеличаване капацитета на родителски групи, граждански
организации, работещи с родители и отделни родители и изграждане на национално движение за родителски
активизъм.
През 2022 година Фондът потърси помощта на ФРГИ за организирането на консултации сред родителски
организации и активисти за съвместно разработване на програмата. В рамките на консултативния процес в
периода ноември-декември се проведаха групови срещи и индивидуални разговори с над 50 експерти и практици
от областта на родителския активизъм в България. 
Този консултативен процес завърши с проведената през януари дискусия. В началото на срещата, Илияна
Николова, Изпълнителен директор на ФРГИ, представи презентация с предложения за структурата на програмата.
В хода на срещата участниците бяха разделени на 2 работни групи, за да обсъдят впечатленията си от
предложената програма – силни и слаби страни, какво би работило добре и какво не, допълнителни идеи. Втората
част на дискусията отново раздели участниците – този път на четири групи, всяка от които работи по една от
четирите цели на програмата. 
В разговорите бяха представени примери за проекти, организации и лидери, които биха могли да бъдат
потенциални сътрудници в реализирането на зададените цели. Определени бяха и индикатори, които да отчитат
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напредъка в програмата. 
В консултативният процес чрез индивидуални и групови срещи се включиха над 70 човека - родители, граждански
активисти, представители на изпълнителната и законодателната власти, (Парламент, МТСП, ДАЗД, АСП). 

Кампанията "Родители навреме" е национална инициатива на БТА и фондация "Искам бебе". Тя информира какви
са причините за безплодие.

"Родител означава да бъдеш отговорен. Трябва да имаме деца, когато се чувстваме готови, че можем да се грижим
за тях", обясни Мария Янева, председател на Фондация "Искам бебе".

Все повече семейства напоследък се обръщат за помощ към репродуктивните клиники. Сред тях има пациентки
над 32 години.

"Ние се раждаме с определен брой яйцеклетки. Имаме определен брой овулации, независимо от
продължителността на живота ни", допълни Мария Янева.

Повече гледайте във видеото.

Хората на BCause

Гергана Павлова е специалист "Комуникации" във Фондация BCause от август 2022 г. Преди да стане част от екипа
ни, работи в "Асоциация Анимус" и Фондация "За Нашите Деца". Учи журналистика, но е разочарована от средата и
се насочва към дигиталния маркетинг. След курсове в СофтУни решава да се пробва в рекламата. Работи в две
рекламни агенции като копирайтър. Била е доброволец на много организации. Има свой блог "Светът на Гери" и
снимката с лонгборда е правена за него.

Разговаряме шест месеца след идването й в BCause, след десетки постове в социалните мрежи, които сме
сигурни, че сте чели, и след една успешна кампания Щедрият Вторник. Говорим си за работа, ценности, пътища и
книги.

Къде е твоето – рекламата или гражданските организации? Много хора решават да избягат от т.нар. трети сектор,
защото той е емоционално претоварващ. Бягат в рекламата или в друг бизнес и скоро след това се връщат, защото
в НПО сектора има някакво "лепило". Има ли нещо такова и при теб?

Със сигурност. Още първия ден в BCause се почувствах, че съм си вкъщи. Това със сигурност е моят сектор.
Научила съм толкова много от работата си в НПО, което в бизнеса, сигурна съм, никой не може да ми даде. Пък и
тук я има добавената стойност. В края на деня заспиваш и знаеш, че си направил нещо смислено.

Е, ти можеш да правиш нещо смислено и за производителите на бира или търговците на сандвичи…

Но ако си по-буден по принцип… Едно е да правиш реклами на бира и да си на площада, когато има нещо
нередно. Друго е да си посветил професионалния си път на това наистина да подобряваш средата. Защото тогава
повече имаш право и да излезеш на площада.

С други думи, ти си човек на каузата?

Ами да! (засмива се) Бунтовник с кауза. Когато бях ученичка си представях, че ще работя в Африка, за Уницеф и ще
спасявам света.

Има ли сфера, която чувстваш повече своя?

Честно казано, "Анимус" си беше моята кауза – живот без насилие. Много лично е. Докато в "За Нашите Деца"
правех това, което ми беше интересно. Имах и много голяма свобода на работа. Паралелно с това вървеше моето
любителско писане. И с времето тези неща започнаха да се свързват. Сега в BCause мога да работя реално за
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каузата, която работи с всички каузи и да го правя по начин, който ми е интересен, а и имам опит да го правя.

Защо имаш собствен блог?

Когато бях по майчинство, много ми липсваше да правя нещо повече. Исках да използвам остатъка от здравия си
разум за някакви смислени неща, различни от смяната на памперси. Имаше курсове за дигитален маркетинг на
Google и аз се вдъхнових от тях и си направих блог. Това е една идея, която много приятели ми подхвърляха през
годините, но аз винаги съм се подигравала на блогърите, че това е супер егоцентрично и как така ще пиша "30
неща за мен, които може би не знаете". И ето, в моя блог има "10 неща за мен…" (смее се)

А кои са тези пет неща, които искаш хората да знаят за теб?

Първо, аз съм много притиворечива, но не в буквалния смисъл. Много обичам крайности. Ето, аз си купувам дрехи
само от втора употреба, но в същото време си правя дрехи по поръчка.

Навярно можем да намерим обяснение.

Второ, много романтизирам всякакви неща, но най-вече градове. Примерно никога не съм била в Париж, това ми
е мечта от дете. Искам да отида и не искам да отида в Париж, защото ще се разочаровам. Боя се от това много.
Представям си един Париж от 1932 година… поети, вино.

Как си с френския?

Като с китайския (смее се). Трето, много трудно се обиждам. Много хора си мислят – и сигурно така изглеждам,
обаче аз не се обиждам.

Просто си гледаш лошо…

Да, може би така изглеждам или така звуча понякога заядливо, но аз наистина не се обиждам или много трудно
бих се обидила. Много си обичам чувството за хумор и вярвам, че то тръгва първо от това да се смееш сам на себе
си.

Четвърто, никога не съм искала да имам деца. Винаги съм мислила, че не е задължително хората да имат деца.
Че има едни хора, които се обичат много и това може да е предостатъчно и не е нужно всички да пълним света с
деца и…

… Обаче? (Ние знаем, че Гери има малък син Анди, когото обожава.)

Обаче се оказа, че – както е клишето, - това е най-хубавото нещо на света, което може да ти се случи и то ти дава
някакъв нов смисъл. Но не ти осмисля живота, защото то като стане на 18 и го пратиш някъде по света, ти ще си
пак ти.

И пето?

Като тийнейджър правих много глупости и всякакви забранени неща и това ми даде една увереност, че малко неща
биха ме изненадали и мога по-лесно да приемам това, което ми поднася животът. И че нещата не трябва да са на
всяка цена.

Какво четеш в момента?

В момента чета биографията на Дейв Грол, която подарих на мъжа ми за Коледа. Чета бързо, но тази ми върви
бавно. Аз не обичам Нирвана, но обичам да чета биографични книги. Особено за хора, на които се възхищавам.
Когато прочетох биографията на Кийт Ричардс, си татуирах тук (посочва) неговите ръце. По това време за първи път
в живота си получих паник атаки и тази книга много ми помогна.

А как си почиваш?

Почивам си с книги, филми и с приятели. Почивам си, когато съм сред хора. Обичам да си говорим или да гледаме
нещо, но заедно.

С Гергана Павлова разговаря Камелия А. Станчева
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През 2022 година над 7500 специалисти в неправителствени организации от 136 държави се включиха в
проучването i_internet - най-мащабното картографиране досега на "имащите" и "нямащите" достъп до интернет и
дигитални технологии в гражданското общество по света. Изследването е по инициатива на Connect Humanity, в
партньорство с TechSoup Global и международната им партньорска мрежа. Фондация "Работилница за
граждански инициативи" (ФРГИ) е българския представител за мрежата.

След подробен анализ на резултатите, организаторите на проучването ще представят доклад, илюстриращ
проблемите на гражданските организации с достъпа до интернет и дигиталните технологии.

Кога: 25-ти януари от 18:00 ч. българско време.

Къде: Zoom

Регистрирай се тук

Регистрирайте се предварително, за да се проследите на живо обявяването на данните и резултатите.

Докладът ще представи:

• Как достъпа до интернет влияе пряко на работата на гражданските организации от тяхна гледна точка;

• Най-големите технологични бариери пред специалистите от гражданското общество и общностите, на които те
служат.

• Как организациите изграждат своя дигитален капацитет, за да постигат по-добре мисията си.

• Дали финансиращите филантропски организации планират да увеличат безвъзмездните средства за дигитално
равенство през следващите години.

• И много, много още.

Споделени историии от третото издание на Форум "Ускори успеха"

На 21 януари 2023 в София се проведе Форум "Ускори успеха" – трети по ред, хибриден като формат и излъчван на
живо. Желанието за среща и за споделяне събра съмишленици и непознати около голямата тема за общностите,
за това как можем да търсим и даваме подкрепа, какви трудности срещаме и колко е голямо удовлетворението.

В заключителното събитие на третия Акселератор по набиране на средства на програма "Информиране,
ангажиране, успех" чухме много истории за повече или по-малко успешни кампании. Споделени бяха изводи,
емоции, надежди.

В Акселератора, организиран от фондация BCause в периода ноември-декември 2022, участваха 10 организации с
различен опит, но с общото качество - желание да се учат да набират финансова подкрепа за своите каузи. След
като работиха с ментор, те проведоха своите дарителски кампании, обвързвайки ги с Щедрия вторник –
международния празник на дарителството и щедростта. Инструментите за онлайн дарителство, които използваха,
са Платформата.бг и DMSbg.com.

Организциите, които имат чувствителна кауза и набират средства за уязвими хора, споделиха, че един от основните
им проблеми е да покажат – в буквалния смисъл на думата – хората, за които работят.

Например, от 2007 година досега Фондация "Искам бебе" са помогнали да се родят 3000 бебета. С тяхна помощ и
застъпничество е създаден държавният фонд, финансиращ инвитро процедури. Годишно Фондация "Искам бебе"
помага с финансиране на повече от 500 двойки с репродуктивни проблеми.

Има много хора с репородуктивни проблеми – 148 000, но за да търсиш пари, някой трябва да покаже лицето си.
За нас е изключително трудно да накараме двойката да застане с лицата и историята си. В този случай успяхме,
сподели Радина Велчева.

Кампанията "Подари Рождество в един дом" е изградена върху личната история на Петя и Филип. История като за
един филм, казват консултантите на кампанията.

Kампанията получава такъв медиен интерес, какъвто организацията не е получавала за последните три години.

Заглавие: Успехът на дарителските кампании идва с ясната кауза, редовната комуникация и прозрачността

Дата: 25.01.2023 14:01
Медия: BCause

https://bcause.bg/news/news-giving/887-uspehat-na-daritelskite-kampanii-idva.html


Благодарение на многото работа и сърцата подкрепа, вместо очакваните 5000 лева за Петя и Филип, са събрани
общо 19820 лева. С тях фондация "Искам бебе" ще финансира инвитро процедури на общо три двойки.

Сред най-ценните научени уроци по време на акселератора, разказа Радина, са това, че на потенциалните
дарители трябва да се говори разбираемо, че в социалните мрежи е нужно редовно да се споделя информация, и
че трябва непрекъснато да се благодари на дарителите.

Много трудно е да се балансира между това, което искаме да постигнем и това да запазим човешкото достойнство.
Дядото, на който помагаме, е много скромен, много работлив, с много усилия се опитва да поддържа всичко.
Затова няма как да покажем много снимки на лица, сподели Иван Иванов от "Агапедия България".

Фондацията подкрепя деца и семейства, попаднали в трудна ситуация чрез центрове за резидентна грижа.
Кампанията им "Семейство, което ще бъде заедно на Бъдни вечер", има за цел да събере поне 50% от сумата,
нужна за реновиране на семейна къща, в която три деца ще могат да прекарват повече време с дядо си.

Вместо първоначално очакваните 3000 лева, привличат дарения в размер на 6258 лева – резултат от много
активна комуникация, не само очи в очи, което познават от досегашната си практика.

Разбрахме, че е много важно е да популяризираме кампанията си сред множеството канали, които съществуват.
Мисията и целите, срокът на кампанията трябва да са реалистични. Ключова роля има човешкия ресурс. Това са
част от научените уроци, които споделят Яна и Иван от "Агапедия".

Кирилка Анеглова, изпълнителен директор на Асоциацията на завършилите ТУЕС разказа за кампанията за
обновяване на Дворчето в ТУЕС. Това е място на общността, където учениците се срещат и спортуват. Целта е да
изградят външна сцена за събития, многофункционално игрище, тенис маса, пейки.

Насочват кампанията си към вътрешната мрежа. За две седмици успяват да привлекат 7490 лева дарения – от
ученици, бивши ученици, родители и преподаватели. Следва изненадата! Веднага след това влизат във втора
кампания, свързана с 35-та годишнина на училището. И общо за двете каузи събират 30 350 лева.

Когато каузата е значима, хората те следват – казва Кирилка Ангелова. Нашата общност е силна, защото тя е
изградена от възпитаници на училището. Когато каузата е важна, когато хората се припознават в нея, когато
виждат смисъл от усилията, тогава те подкрепят.

Благодаря за възможността да участваме в Акселератора. За нас беше много важно, много полезно и беше ценен
опит, добави тя.

"Не си сама" е кампания на Фондация "Будителките". Скоро основаната организация е за борба с домашното
насилие и е вдъхновена от фейсбук групата "Не си сама – заедно срещу насилието", в която 7400 потребители
редовно споделят за проблема. Целта на кампанията е да набере 3700 лева за безплатни психологически и
юридически семинари за потребителите на тази група. Кампанията продължава само месец и успява на привлече
40% повече от търсените средства – даренията са 5100 лева.

Използват за комуникация четири социални канала - facebook, Instagram,YouTube и LinkedIn. Ангажират популярни
личности, които да споделят каузата, повечето от тях журналисти.

Най-добре е постът да е органичен, човекът да си е написал сам текста – сподели Преслава Фентам-Флетчър. -
Освен това, не трябва само да има искане, трябва да се прави и отчет.

Кампанията е успешна, защото има ясна кауза, реалистична цел, редовно информиране, органични постове,
допълни тя.

Много се радвам, че участвахме в Акселератора. За мен като човек, който е работил във Великобритания и в Русия,
България е нов пазар, но нещата се случват и е много е интересно.

Сдружение "Млади, активни, креативни" е организация с десетгодишен опит в работа с млади хора и развитие на
доброволчеството. Катя Алексиева-Стойнова сподели, че до преди година не са имали никакъв опит в набирането
на средства.

Създават местен дарителски фонд ден преди да се случи наводнението в Карловско, което предопределя и
първата им кампания - за подкрепа на хората от наводнените села.

В Щедрия вторник и Акселератора виждат възможност да излязат от кампания тип "трагедия". Решават да набират
средства за сценични костюми на деца от музикална школа в Карлово. Целевата сума е 5000 лева. Кампанията им
"Млади таланти заслужават нови сценични костюми" е близо до постигане на целта и още може да бъде
подкрепена.

Наводнението в Карловско е изчерпало силите на дарители, споделя Катя, и допълва, че там тези кампании
продължават. Въпреки това местните хора даряват 1520 лева по време на коледните тържества и запалването на
елхите, където решаващ е директния контакт между децата и дарителите.

Нито една от 20-те фирми, на които писахме, не ни подкрепи, казва Катя и допълва, че най-докосващи са били



видеата, записани с на най-младите таланти на школата. След всяко такова видео е идвало дарение.

Научихме, че ни трябва много енергия и отделно обучени хора, за да правим докосващи кампании – каза Катя
Алексиeва. - Благодарим на фондация BCause и благодарим на менторката, която ни научи как да пишем статии,
как да се обръщаме към медии, как да подготвяме благодарствени писма към дарителите. Разбрахме колко е
важно да се разказват истории – кратички и по докосващ начин. Изключително благодарим, че бяхме част от
Акселератора. Ние с местния дарителски фонд продължаваме да подкрепяме различни каузи и това беше една
много добра школа за нас.

Oбратна връзка и съвети за успешно провеждане на кампаниите споделиха менторите комуникатори Нелиан
Николова от Chaos Group и Кирил Гаров, фрийлансър.

Във втората част на Форума срещнахме аудиторията с вдъхновяващи гости.

Георги Василев от сдружение "Българска задруга" и Валентина Иванова от Академия "Никола Тесла" разказаха за
тяхната кампания "Български език за 3 месеца за украинци". Даренията надхвърлят 14000 лева, като сред
дарителите има и много украинци. Можете да подкрепите и вие в Платформата.бг.

"Това, което ни събра е каузата, без значение колко сме различни. За нас беше естествено да дадем шанс на
украинците, простигащи у нас да помогнат на себе си, като изучават български език."

Целия разказ можете да чуете в записа от Форума

Калин Василев от "Търново Рънс" разказа за пътя от това да се завърнеш в Търново след следване в чужбина до
днес. Защо след 35 събития, на които никой не идва и след похарчване на всички спестявания, той продължава да
работи за каузата си.

"Хиляди часове, стотици доброволци и жива мечта са нещата, които продължават да ни обединяват за здраве",
казва Калин.

Целия разказ можете да чуете в записа от Форума

На живо от Одеса се включи Манол Пейков – издател, граждански активист и организатор на кампании в подкрепа
на Украйна.

Манол Пейков разказа как от първия ден на войната е започнал да превежда информация за случващото се и да я
споделя във фейсбук. Скоро започва да организира и дарителски кампании. Хората изпращат директно парите си
на негова банкова сметка, а той организира купуването на нужното и транспортирането му до Украйна. На него
дарителите са доверили повече от 1,2 млн. лева, въпросът е как и защо.

Започнах да пиша, да разказвам истории – каза Манол Пейков, и ключовото според мен са точно историите, които
разказвам. Хората, които даряват, имат нужда да научат от първа ръка какво се случва с техните дарения. Имат
нужда да почувстват със сърцето си, и не е въпрос на суета, а на изконната човешка необходимост да се чувстваш
полезен.

Дарителските кампании за осигуряване на конкретни неща, а не за абстрактна помощ, са по-лесни за разбиране и
затова са по-успешни, смята той.

Хората в България са готови да помагат. Те го правят, когато ти вярват. Пълната ми прозрачност от самото начало
ми помогна.
Най-важната част от кампанията ми е събирането на пари за генератори. Мой приятел ми се обади и ме запозна с
проблема за един театър, но аз се замислих как става студено и ще има повече нужда от генератори там – разказа
Манол Пейков. 
Запалих една искра в енергията в обществото, където има гориво и за 7 дни събрахме половин милион лева.

Целия разказ можете да чуете в записа от Форума

Благодарим за гостоприемството на домакините ни от Американската библиотека и за осъществяването на
хибридния формат на форума и излъчването на живо на партньорите ни от StreamEvent.

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

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



"Човек трябва да бъде смел, когато реализира идеите си. И да има екип, големите неща стават с добър екип". Така
формулира рецептата за успех инж. Петко Стоев, докторант в секция Кибер-физични системи към Института по
информационни и комуникационни технологии – БАН, на когото днес беше връчено отличието "Предприемач в
науката" за 2022 г. Това се случи на официална церемония в сградата на фондация "Карол". Наградата, която има
финансово покритие от 30 000 лв., бе дадена от председателя на журито на конкурса за предприемачи в науката
Станимир Каролев.

Както БТА писа, инж. Петко Стоев е впечатлил журито със своята разработката на робот тип екзоскелет за
рехабилитация на пациенти след инсулт или злополуки. Роботизираната ръка Re4Life дава името и на компанията
Re4Life Healthcare Technologies с предмет на дейност създаване и генериране на високотехнологични кибер-
физични решения и продукти, подобряващи качеството на живота на хората, която Стоев основава в края на
миналата година.

След пет издания на "Предприемачи в науката" вече има шест регистрирани стартъпа, вдъхновени от програмата
"Карол Знание".

На церемонията днес присъства основателят на "Експериментално конструкторско бюро Фотоника" инж.
Недислав Веселинов, който спечели наградата "Предприемач в науката" през 2019 г. "Има много начини да
финансирате идеите си. Аз винаги съм се мислил за академичен човек, а след приза на "Карол Знание" се развих
като предприемач. И сега си мисля, че ако в детската градина имаше програма за предприемачи, нямаше да
загубя едни 30 години. Помнете, че парите се раждат от печеливш продукт", каза инж. Веселинов. Проектът, с
който той и младите му колеги конструктори печелят в предприемаческия конкурс преди 3 години, вече е действащ
планетариум - на 25 ноември той отвори врати за посетители пред Регионалния център за съвременни изкуства
"Топлоцентрала" в София.

По време на официалната церемония днес бяха връчени и наградите на отличените в 11-ия конкурс за
докторантски стипендии на фондация "Карол Знание" за 2023 година. Станимир Каролев сравни участниците и
победителите в конкурса с маркираните от биолози антилопи, които впоследствие стават водачи на стадото,
развиват лидерски качества и са вдъхновяващ пример за смелост. "Вие сте белязаните, маркираните да успеят",
каза той и връчи наградите на тримата финалисти в състезанието.

Докторантската стипендия от 10 000 лв. на фондация "Карол Знание" за иновативни идеи за съхранение на
газообразен въглерод отиде при инж. Цветомир Гечев, докторант в Технически университет в София. Той печели и
място в програмата "Предприемачи в науката" и новия проект "Startup Building". Моника Праматарова, докторант в
Софийски университет "Св. Климент Охридски", е удостоена със специална награда на журито за иновации в
овощното земеделие - Phd Research Innovation Award и стипендия от 2000 лв. Радослав Симеонов, докторант в
Софийски университет "Св. Климент Охридски", взе специалната награда на журито за принос в науката -
Outstanding Doctoral Research Award, също с финансово покритие от 2000 лв.

"Има израз, че ако видиш падаща звезда, трябва нещо да си пожелаеш. А какво ще стане с един падащ човек,
който види звезда? Ще спре да пада", каза Радослав Симеонов при приемането на наградата.

Станимир Каролев отбеляза, че всички кандидати в конкурса са били достойни за отличие: "Единадесетият
конкурс за докторантската стипендия постави няколко рекорда – най-равностойни участници, най-атрактивни
презентации, най-впечатляващо лично присъствие". Той връчи сертификати за принос към знанието на
участниците в конкурса: Антония Начева - докторант в СУ "Св. Климент Охридски", Величка Арахангелова -
докторант в Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски", Галина Найденова - инженер, асистент и докторант в
Технически университет – Варна, Десислава Александрова - докторант в Югозападен университет "Неофит Рилски",
Благоевград, Джулиан Тахов - бакалавър по Аерокосмическо инженерство в Московкия авиационен институт,
Диана Георгиева - докторант в Русенски университет, Димитър Кючуков студент в Технически университет – София,
Ивелина Иванова – Кадири - докторант в Икономически университет – Варна, Иво Ганчев - докторант в Институт по
микробиология, БАН и главен асистент в Тракийски университет – Стара Загора, Илияна Христова - главен
асистент, Институт по катализ, БАН, Костадин Недев - съосновател на "Млад изобретател" ЕООД, докторант в
Институт по роботика, БАН, Мартин Манчев - студент в Технически университет – София, Милена Кръстанова -
хоноруван преподавател и докторант в Лесотехнически университет – София, Мурад Реджеп - основател на
"МатриКем" ООД, доктор по химия от Ghent University, Interuniversity Microelectronics Centre, Льовен, Белгия и
Свилен Попов - докторант в Карловия университет, Прага.

"Не винаги е важно да стигнеш до върха. Важен е пътят и хората, които срещаш по него, хората, които ще ти

Заглавие: Връчиха наградите от конкурса за докторантски стипендии и приза "Предприемач в науката" на
фондация "Карол Знание"

Дата: 25.01.2023 16:35
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.bta.bg/bg/news/lik/396025-vrachiha-nagradite-ot-konkursa-za-doktorantski-stipendii-i-priza-predpriemach-v


подадат ръка", обобщи философията на конкурса на "Карол Знание" Радослав Иванов, автор на стихосбирка и
изложба, съпътстваща част от проектите на фондация "Карол".

/ТС/

Децата от най-бедните домакинства се възползват най-малко от публичното финансиране за образование

Ако разходите за образование, насочени към най-бедните деца се увеличат само с 1% пункт, 35 милиона деца в
света ще подобрят образователните си умения. За детската бедност ще говорим с Мария Янкова, програмен
директор "Образование" в УНИЦЕФ България и Боряна Гидикова, директор "Комуникации" в УНИЦЕФ България.

Защо правим препратка между детската бедност и образованието? То ли трябва да бъде приоритет номер 1 в
грижата за тези деца?

Образованието е единствената възможност за голяма част от тези най-уязвени и изключени деца да прекъснат
този порочен цикъл на бедността. Това е единствената възможност те да добият знания, умения, увереност за
последващи успехи. Но и умения за живота впоследствие. Много е важно да видим как се инвестира публичния
ресурс и до каква степен достига до тях. За съжаление, това, което виждаме от глобалния доклад, с който излезе
УНИЦЕФ, е че България, сред всички анкетирани държави, които са над 100, но и сред европейските държави (33
в това изследване), се нарежда сред последните места, споделя Мария Янкова.

Това е много тъжно, но вие се борите от десетилетия с детската бедност. Има ли напредък в това отношение и
повлия ли COVID-19, след което и войната върху позитивните тенденции?

"COVID-19 и войната повлияха изключително негативно върху образователните резултати. В УНИЦЕФ говорим за
"образователна бедност", което дефинираме като процента от 10-годишните деца. Тоест в края на началния етап
от образованието те не могат да прочетат и разберат дори проста история. Затова е необходимо публичното
финансиране да бъде приоритетно инвестирано в изграждане на базови умения. През последните години
виждаме ресурс, който се инвестира в България – и публичен и такъв, който идва от Европейския съюз (в момента
стартира нова оперативна програма за над 2 милиарда лева), който ще се влее в образователните институции. Но
за съжаление, не виждаме напредък в образователните резултати – в процента на преждевременно отпадналите,
в това, че почти всеки втори младеж в България е функционално неграмотен. Изследването обхваща 9-ти клас.
Знаем, че много деца в България са извън образователната система далеч преди това. Затова е необходимо да
фокусираме този ресурс по развитие на базови умения. В нашия случай – български език, математика, в регулярен
мониторинг на резултатите на децата и на това как се разходват тези средства", допълва тя.

За благотворителното издание на "Като две капки вода за всяко дете"

"Благодарим на NOVA за тази протегната ръка, която за нас е една изключителна възможност да поговорим за
каузите на УНИЦЕФ. Част от тях ще залегнат и в основната ни програма за следващите пет години и затова да се
опитаме заедно със зрителите на NOVA средства за тези каузи. Тоест на 12, 13 и 14-ти февруари, в три поредни
вечери NOVA посвети благотворителен мини сезон на каузите на УНИЦЕФ на "Като две капки вода", за което сме
изключително благодарни. Разликата с обичания нов сезон на най-гледаното шоу в България е тази, че освен
известна личност, която ще имитира друга известна личност, на сцената ще се качат и децата. Двойки ще бъдат
възрастен и дете, които ще имитират една и съща песен, тоест ще имаме голям и малък Елвис Пресли например.
Сред участниците, които бяха съобщени в началото на седмицата, са осем от любимците на публиката от
изминалите сезони – Краси Радков, Люси Дяковска, Калин Врачански, Ненчо Балабанов, Тити Папазов, Деси
Слава и Вики Терзийска. Те ще се качат на сцената заедно с децата от различни певчески групи, които са супер
талантливи. Чула съм как пеят децата и може би те ще помогнат и на зрителите да изберат своя любима двойка.

Кръстили сме програмата "Глас за всяко дете", защото тук става въпрос за 5 хиляди деца, които не говорят и имат
комуникативни затруднения. Специално тази кауза е посветена на разпространението и доизграждането на едно
приложение, което дава възможност на всяко дете, което има затруднения в говора чрез картинки и звуци да се
изразява. Това е уникално приложение, което аз лично видях с очите си как помага на децата да изричат първите
си думи. Да могат да учат наравно с другите деца, да общуват с тях и да играят", споделя Боряна Гидикова.

Повече за другите две ключови, които са изключително значими работата и обществото на УНИЦЕФ – каузата
"Закрила за всяко дете" и "Ранна детска интервенция", гледайте във видеото.

Заглавие: NOVA с благотворителен мини сезон на "Като две капки вода" за каузите на УНИЦЕФ България

Дата: 25.01.2023 22:44
Медия: Нова телевизия
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През 2022 година над 7500 специалисти в неправителствени организации от 136 държави се включиха в
проучването i_internet - най-мащабното картографиране досега на "имащите" и "нямащите" достъп до интернет и
дигитални технологии в гражданското общество по света. Изследването е по инициатива на Connect Humanity, в
партньорство с TechSoup Global и международната им партньорска мрежа. Фондация "Работилница за
граждански инициативи" (ФРГИ) е българския представител за мрежата. 
След подробен анализ на резултатите, организаторите на проучването ще представят доклад, илюстриращ
проблемите на гражданските организации с достъпа до интернет и дигиталните технологии.
Кога: 25-ти януари от 18:00 ч. българско време.
Къде: Zoom
Регистрирай се тук
Регистрирайте се предварително, за да се проследите на живо обявяването на данните и резултатите.

Докладът ще представи:
• Как достъпа до интернет влияе пряко на работата на гражданските организации от тяхна гледна точка;
• Най-големите технологични бариери пред специалистите от гражданското общество и общностите, на които те
служат.
• Как организациите изграждат своя дигитален капацитет, за да постигат по-добре мисията си.
• Дали финансиращите филантропски организации планират да увеличат безвъзмездните средства за дигитално
равенство през следващите години.
• И много, много още. 

Контекст и необходимост
Фондация "Лъчезар Цоцорков" (ФЛЦ) е българска фондация-донор, която подкрепя дейности в четири основни
направления: култура, здравеопазване, образование и закрила на деца, чрез проекто-предложения по идеи на
кандидата или чрез отваряне на структурирана покана за проекто-предложения, с предварително зададен фокус.
Повече информация за дейностите и екипа на фондацията, можете да намерите на сайта ни:
tsotsorkovfoundation.bg.
Често заложените проектни дейности и програми могат да звучат убедително, да изглеждат необходими и
полезни, но е трудно да се разбере дали те постигат целите си, без да събираме информация и данни за това,
които в последствие да анализираме. Освен финансирането, елемент от философията на фондацията е да
предоставяме и друг тип подкрепа на своите бенефициери, като например: обучения, супервизии, изграждане на
мрежи от професионалисти и др.
От гледна точка на оценка на дейности и програми, анализът на информацията би дал поглед за това дали, как и
при какви условия и предпоставки дейностите и програмите постигат заложените цели. В допълнение, бихме
искали да се уверим, че предоставените ресурси се използват ефективно, за да постигнат търсеното по проекта
въздействие. Това ще ни позволи да определим необходимите следващи стъпки или корекции в други сходни
проекти/програми. Накратко, в процесите на оценка търсим отговорите на въпросите: какво бе реализирано; как,
какви са били механизмите за реализация и какво е значението на изводите с оглед последващи действия. 
В зависимост от направлението и конкретните дейности, оценката ще служи и за следните цели: запознаване на
заинтересовани страни със смисъла и необходимостта на дейностите ни и тези на нашите бенефициери, ще ни
помогне в процесите на стратегическо планиране, както и да надграждаме програмите и дейността си. 

Какво търсим 
Поканата е отворена за екипи[1] и организации, които имат предишен опит в извършването на външа оценка на
дейности и програми, както и развит подход към оценката като към процес, който бива използван за вземане на
информирани решения, възможност за оптимизиране на ефект и резултати, идентифициране на работещи и
неработещи механизми на действие, бъдещо планиране.
Бихме се радвали да се срещнем с екипи/организации, които:

имат изследователски интерес към темите и направленията, в които работи Фондация "Лъчезар Цоцорков";
прилагат различен, подходящ и гъвкав подход, спрямо процесите и дейностите, които подлежат на оценка;
могат да изработят и да предложат различни оценъчни инструменти (съставяне на въпросници,
провеждане на интервюта, провеждане на фокус групи и др.);

Заглавие: Проследете на живо резултатите от международно проучването за дигиталните нужди на НПО

Дата: 25.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Покана за оценител към фондация "Лъчезар Цоцорков"

Дата: 25.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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могат да анализират, обобщават и представят информацията в научно-популярен, но достъпен стил;
да имат интерес и в областта на прилагане на овластяваща оценка;
имат готовност за участие в работни срещи, обсъждания с екип на ФЛЦ; пътувания в страната и срещи с
релевантни страни и респонденти.

Начин и условия за кандидатстване 
Избрахме начина на кандидатстване да покаже в максимална степен потенциала на кандидатите за оценители.
За нас това е техният минал опит и направените до момента оценки. Ако се интересувате от възможността да
бъдете оценител към ФЛЦ, необходимо е да подадете:

писмо за интерес (в свободен текст с обем до 2 страници), с което да представите екипа/организацията си и
мотивите Ви да отговорите на Поканата;
автобиография (за индивидуални оценители в екип) или организационно портфолио (представяне на
организация, приоритети и дейности);
доклади, анализи, оценки, които сте правили като оценители;
начин на ценообразуване.

Необходимите документи можете да подадете по електронна поща: m.gecheva@tsotsorkovfoundation.bg, лице за
контакт - Мариета Гечева.
Срок: 15.02.2023 г. 
До една седмица след изтичане на указания срок, ще върнем писмена обратна връзка на кандидатите, които не
продължават и ще се свържем за среща с кандидатите, които са избрани по документи.
----------------------
[1] Поканата е отворена и към екип от професионалисти, които не представляват част от организация. За
екип считаме двама, до трима експерти, които си партнират в реализиране на работния процес по оценка. 

Webinar – 02.02.2023 | 16:00 – 17:00 ч 
Възможно ли е гражданска организация да създаде и развива социално предприятие, което да подкрепи мисията
и каузата ѝ? Да, и все повече организации стартират стопанска дейност, с която се стремят да бъдат по-устойчиви
и да комуникират към още по-широка аудитория доброто, което правят. 
Може би това е част от новогодишното планиране и на Вашата организация или пък за първи път чувате за тази
възможност? 
Независимо от отговора, заповядайте на уебинара "Как да стартираме стопанска дейност с мисия и кауза?" на 2
февруари 2023 г. от 16:00 до 17:00 ч онлайн в ZOOM. 

В рамките на събитието ще представим: 

какво представлява стопанска дейност на НПО?
как една гражданска организация може да стартира и развие социално предприемаческа идея?
какви са ползите?

Ще ви запознаем и с програмата LET'S GO 2023, с която Български център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя
вече 12 години сдружения, фондации и народни читалища да стартират и развият своята стопанска дейност.
Кандидатстването за нея е отворено до 23:59 ч. на 19 февруари. Повече информация ще намерите ТУК. 
Уебинарът е мястото, на което ще отговорим на Вашите въпроси, свързани с кандидатстването и провеждането на
LET'S GO 2023. 
За да Ви вдъхновим още малко, сме поканили и социално предприятие, което е стартирало и развива стопанска
дейност и може да сподели вдъхновяващи идеи и съвети "от кухнята" на бизнесите с кауза. 
Уебинарът е подходящ за екипи на граждански организации, които имат интерес да кандидатстват в LET'S GO
2023 с идея за стартиране на стопанска дейност, както и за такива, които все още нямат идея, но имат желание да
развиват социално-предприемаческа идея. 
Регистрация за участие: 
Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация тук: https://forms.gle/SsW4W7sGJoZHWgiEA 
Във формуляра можете да зададете предварително въпроси, на които да отговорим в рамките на събитието. 
На посочения от Вас имейл адрес ще получите линк за събитието, което ще се проведе онлайн в платформата
ZOOM на 2 февруари 2023 г., от 16:00 до 17:00 часа. 
* Моля, проверявайте и Вашата СПАМ папка за имейла с линк за включване. 
За кого е подходящо събитието? 
Уебинарът е подходящ за екипи на граждански организации, които имат интерес да кандидатстват в LET'S GO
2023 с идея за стартиране на стопанска дейност, както и за такива, които все още нямат идея, но имат желание да
развиват социално-предприемаческа идея. 

Заглавие: Как да стартираме стопанска дейност с мисия и кауза?

Дата: 25.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/127723-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0.html


Гергана Раковска разполага с богат опит в разработването на стратегии, провеждане на обучения и управление на
проекти, придобит в редица инициативи на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и
Европейската комисия. Притежава магистърски степени по информатика и застраховане и социално осигуряване.
Специализация по актюерство във Валенсия, Испания, и MBA по риск мениджмънт и застраховане от Държавния
университет в Атланта, Джорджия, САЩ. Консултант в редица инициативи за реформиране на образованието в
България, Северна Македония, Косово, Грузия, Молдова.

Споделя, че стратегическото мислене и способността ѝ да вижда "голямата картина" са водещи черти на нейния
характер. "Доставя ми удоволствие да създавам нови и иновативни идеи, по които да реализираме проекти заедно
с моя екип. Харесвам динамиката на работата си, пътуванията и международната проектна среда, защото ми
дават възможност непрекъснато да уча и да се развивам."

През последните 15 години Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) успешно е реализирала повече от 50
национални и международни проекта в България в областта на кариерното ориентиране и създаването на умения
за заетост. Организацията е подпомогнала над 100 кариерни центъра, обучавайки над 10 хил. младежи и
професионалисти.

Q&A

Как проявявате добротата си?

Да помагам на младите хора в професионалния им избор за мен е повече кауза, отколкото професия. Работя с
прекрасен екип от самото начало на това приключение. Мисията ни е да обучаваме и сертифицираме кариерни
консултанти, както и да създаваме инструменти, с които те да работят ефективно. Така инвестираме в системната
промяна и създаваме реална връзка между образованието и пазара на труда. Никога не отказвам лично да
помогна на млад човек, изправен пред избора на училище или университет, като това ме зарежда с положителна
енергия, макар често да е за сметка на свободното ми време. Последната ни иновативна инициатива е тест
(uchi.profesii.info), предназначен да помага при избор на бакалавърска програма в България. Иновативното в
нашия инструмент е надграждането на резултатите с директна връзка към българските университети и
професионалните направления, по които съответният тип личност би могла да се обучава.

Кои са добрите дела, с които сте горди във фондацията?

ФБО работи предимно по проекти, финансирани от "Еразъм", най-голямата образователна европейска програма.
Обучили сме над 1000 кариерни консултанти. Част от тях работят в системите на началното, средното и висшето
образование, както и в офисите на Агенцията по заетостта. С цел да подпомагаме тяхната дейност разработваме
съвременни инструменти за кариерно ориентиране – обучителни ресурси, геймифицирани платформи и виртуални
светове. Един от последните ни проекти Career skills (career-skills.eu) съдържа 12 интерактивни модула за
самостоятелно обучение и изграждане на основните съвременни кариерни умения като креативност,
любознателност, умения за самонаемане, лидерство и устойчивост. Те стават все по-важни за всички нас като
лидери и посланици на знанието.

Любопитна сте да разберете...

Как изкуственият интелект и роботизацията ще променят професиите на бъдещето. Убедена съм, че
емоционалната интелигентност ще бъде все по-важно умение за всички нас. Искам да спомена друг наш проект –
Agora (agora-vetpro.eu). Името е вдъхновено от площадите в древногръцките градове, където са се случвали всички
важни събития. Като част от проекта ще разработим мобилна апликация за представяне на различни професии на
бъдещето, за да подпомогнем ориентирането на обучаващите се в професионалното образование и обучението.

***

Топ 5 сили на характера

1. Доброта

2. Лидерство

3. Честност

4. Ученолюбие

Заглавие: Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието и на National Board for
Certified Counselors (NBCC Bulgaria)

Дата: 26.01.2023 11:20
Медия: Мениджър

https://manager.bg/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/gergana-rakovska-predsedatel-na-fondacia-na-biznesa-za-obrazovanieto-i-na-national-board-for-certified-counselors-nbcc-b


5. Любопитство

***

Текстът е част от шестото специално издание на Мениджър "Жената е..."

Няколко внесени поправки в Закона за горите вдигна на крак природозащитници в цялата страна. От Фондация
"Биоразнообразие" алармират, че се готвят промени, които биха разрешили строителство за негорски цели в
горите (например ски писти и влекове) без да се променя статута на горската територия. Предложението било
внесено от депутати на "Български възход".

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Над 3700 ученици от 147 училища в цялата страна участваха в Тринадесетото национално състезание по творческо
писане на английски език. Те се състезаваха в седем възрастови категории от шести до 12-и клас и имаха един
час, за да пишат по теми, предложени от организаторите. Това съобщиха от фондацията "Корпус за образование и
развитие - КОРПлюС".
Писмените работи на участниците бяха оценени от жури, в чийто състав се включиха професионалисти в различни
области. И тази година темите бяха интересни и провокиращи въображението на учениците, като "Приключенията
на едно щраусово перо", "Момчето, което можеше да говори с птиците", "Хаосът е мой приятел", "Когато падам аз
летя", "Спомените на старата перука" и други.
След прегледа на писмените работи и проведените интересни дискусии, журито определи класиралите се за
национално оценяване работи - по 18 във всяка възрастова категория. Сред тях най-много са работите от София -
35, Пловдив - 11, и Бургас - 10. Училището с най-много класирани ученици за националния кръг е Езиковата
гимназия "Пловдив", с четирима финалисти.
Предстои националното оценяване на 21 и 22 януари 2023 г., което ще определи класиралите се на първо, второ и
трето място в седемте възрастови категории. Церемонията по награждаването на победителите ще се състои на
11 февруари, в Регионалния център за съвременно изкуство "Топлоцентрала" в София.
Състезанието по творческо писане на английски език се организира у нас за дванадесета поредна година от
фондацията "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС", с подкрепата на посолството на САЩ, и с
Американския университет в България. Конкурсът насърчава учениците да използват английския език по забавен
начин и да мислят нестандартно. 

Националната асоциация на доброволците в България организира благотворително раздаване на ваучери за
пазаруване в магазините на голяма верига за всички пострадали домакинства от наводненията в община Карлово.
Помощи ще получат местни жители по списъка, утвърден от Обществения съвет.

Ваучерите ще се раздават в село Каравелово от 11 до 15 ч. в ресторант "Средна гора" - на площада до кметството,
с. Богдан от 11 до 15 ч. пред кметството, с. Слатина от 11 до 12:30 в кметството, с. Войнягово от 13 до 14:30 в
кметството.

За да ги получат хората ще трябва да представят лична карта, уточниха организаторите на кампанията.

Заглавие: Природозащитници скочиха срещу внесени законопроекти

Дата: 26.01.2023 14:18
Медия: Римекс ТВ

Заглавие: Общо 126 ученици се класираха за национално оценяване в състезанието по творческо писане на
английски език

Дата: 20.01.2023 19:33
Медия: Утро Русе

Заглавие: Доброволци ще раздадат ваучери за пазаруване в наводнените карловски села

Дата: 21.01.2023 08:26
Медия: 24 Часа

https://www.rmtv.bg/bg/prirodozashtitnitsi-skochiha-sreshtu-vneseni-zakonoproekti/
https://utroruse.com/article/898654/
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13572368


Дамски клуб "Майчина грижа" направи дарение на Отделението по неонатология в Многопрофилната болница за
активно лечение в Добрич. Поводът е Денят на родилната помощ. Дарението е част то събраната сума на
ежегодния благотворителен бал, с който клубът подпомага даровити деца от Добрич.

И тази година по традиция Клуб "Майчина грижа" дари сума за нуждите на Неонатологията в Добрич. Желанието на
членовете е да подпомогнат дейността на отделението, в което започва човешкият живот, заяви Тодорка Нинова.

Дарението ще бъде използвано за закупуването на климатик за осигуряването на температурния комфорт на
бебетата или за подмяна на горелките на фотолампа, която се използва за лечение на жълтеница при
новородени.

Репортаж на Мая Щърбанова.

Кандидатстването за четвъртия випуск на програма "Училища за пример" на фондация "Заедно в час" започна 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 в
училището.

Великотърновските училища могат да кандидатстват за участие в програмата до 15 март (или достигане на 100
кандидатури) през формуляр на сайта https://zaednovchas.bg/model-schools/ .
След това предстои структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата. За четвъртия
випуск "Училища за пример" ще бъдат избрани само 25 училища 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 тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през
опита на всеки нов випуск училища. Освен това училищата участници получават всички тези възможности
безплатно, което е изключителна възможност да ускорят своя път към промяна, да инвестират в развитието на
своите екипи и да подобрят значително преживяването на учениците в училище.", споделя Ивелина Пашова,
ръководител "Обучения на училищни екипи" в "Заедно в час".

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.

Кой може да стане участник в програмата
В програма "Училища за пример" могат да кандидатстват всички общински и държавни училища в страната, без
значение от населеното място, броя учители и профила на училището и предизвикателствата, с които се
сблъскват. Ключово условие за участие е училищните екипи да са мотивирани и да търсят училищна промяна,
която поставя учениците в центъра на обучителния процес.
Участието в програмата е безплатно за училищните екипи. Всички обучения са регистрирани в Министерство на
образованието и учителите получават съответния брой кредити.

Какво включва програмата
"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" – Курсът помага на лидерските екипи на училищата да създават среда за качествено
преподаване и учене за всеки ученик и всеки учител.

Заглавие: Поредно дарение за неонатологията в Добрич

Дата: 21.01.2023 16:25
Медия: Радио Варна

Заглавие: Търсят се новите "Училища за пример" от Велико Търново и региона

Дата: 22.01.2023 10:37
Медия: Радио Велико Търново

https://bnr.bg/varna/post/101767773/poredno-darenie-za-neonatologiata-v-dobrich
http://radiovelikotarnovo.com/%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D1%82-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%82-2/


Курс "Ефективно преподаване с ученика в центъра" – Курсът 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
експерти.

"Училища за пример" във Велико Търново и региона
"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. Четири училища от област Велико
Търново участват в програма "Училища за пример" до момента. Първа година в програмата са СУ "Емилиян
Станев", ОУ "Петко Р. Славейков" от гр. Велико Търново и Свищовската професионална гимназия "Алеко
Константинов", а втора година в програмата продължава НУ "Цани Гинчев" от гр. Лясковец.

Скъпи приятели,учители, родители и ученици, От 20 януари 2023 г. започва кандидатстването за Школи 2023
година, провеждани в учебната база на Фондация Миню Балкански в с. Оряховица в близост до гр. Стара Загора.

Продължаваме да дерзаем за нашата цел да пробудим жив интерес и жажда за научни знания, гражданско
образование, култура и изкуства в децата и младежите на ученическа възраст.
Не забравяйте, че при нас е винаги полезно и забавно! 
Готови сме да се срещнем със съмишленици, учители, родители и ученици, за да разговаряме и да представим
още по-подробно нашите дейности и цели.
Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно нашата дейност и получаване на формуляри
за кандидатстване на телефон 0889555677 или e-mail: fmb.shkoli@gmail.com
Яна Ковачева –Организатор "Учебни дейности" към фондация Миню Балкански
Програма дейности 2023 година
8 – 13 април – Школа за Подготовка на ученици от 4 клас за НВО по математика
8 – 13 април – Школа "Изкуствен интелект" за ученици и учители – 8-12 клас
8 – 13 април – Пролетна школа "Музикална култура и изкуства" – 2-7 клас

9 – 11 юни – Национален кръг MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и
информационни технологии в образованието)
10 – 11 юни – Конкурс "Млади таланти" – 2 – 12 клас
10 – 11 юни- Финален кръг на конкурс – Млади изобретатели 2 – 12 клас доц. Ангел Ангелов
19 – 24 юни – Лятна школа – "Изграждане на лидерски умения" – 3- 6 клас
19 – 24 юни – Лятно школа –"Експериментална физика и астрономия" -4-6 клас

26юни – 1 юли – Лятна школа – "Забавна математика"- 2-10 клас
26юни – 1 юли – Лятна школа – "Алгоритми и математически основи на криптографията"- 8-12клас
3–8 юли – Лятна школа – "Финансова математика"- 5-12 клас
3–8 юли – Лятна школа – "Геометрия за ученици 7-9 клас"- 7-9 клас

10 – 15 юли – Лятна академия по френски език
* ниво на владеене на езика: А2, В1, В2, С1- 5 – 12 клас

24 – 29 юли – Лятна школа "Експериментална физика" – 5-8 клас
31 юли – 5 август – Лятна школа "Роботика" – 5-10 клас
31 юли – 2 август – Конкурси по математика и физика "Проф. Минко Балкански"

7 –12 август – Лятна школа "Английски език"
* ниво на владеене на езика: А2, В1, В2, С1 – 5- 11клас

7 –12 август – Лятно училище по френски език
* ниво на владеене на езика: А2, В1, В2, С1- 5-12 клас

14– 19 август – Лятна школа "Комбинаторна математика" -6-11клас

Заглавие: Записването в школи във фондация "Миню Балкански" '2023 в с. Оряховица – започна

Дата: 22.01.2023 18:03
Медия: Долап БГ

https://dolap.bg/2023/01/22/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E/


21 – 26 август – Лятна школа "Информатика и облачни технологии"- 5-9 клас
21 – 26 август – Лятна школа " Астрономия и астрофотография"- 4-9 клас

28 август –2 септември- Лятна школа "Архитектура и дизайн"- 5-9 клас

Какви са възможности за граждани да участват в процедури за инсталиране на слънчеви системи за
домакинствата? Отговорите от госта ни в студиото - Николай Танчев от Фондация "Гея".

Изоставена къща в района на "Погребите" във Варна се превръща в опасност за живеещите в района - репортаж
на Даниела Стойнова.

Кампания за безплатни консултации с логопед организира за пети път платформата Логопедия.бг. Консултациите
ще се проведат от 13 февруари до 10 март. Как родителите могат да запишат час за безплатна консултация с
логопед в града, в който живеят чуйте от разговора на Димитрина Дончева с Ива Александрова, логопед и създател
на платформата.

Рубриката на д-р Людмила Емилова.

Арменските и неарменски истории на Нора Ардашева - събрани в книгата ѝ "Откровенията на един Шинорик".

Гости: д-р Руско Петров и доброволци от Спасителния център на "Зелени Балкани"

Вече 10 години Спасителният отряд към Центъра за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора помага на
бедстващи животни.

Често с тях се случват инциденти в труднодостъпни райони и дейностите на терен са съществена част от работата.

Извършват я експертите и доброволците от Спасителния отряд, въпреки екстремните условия.

В дълбокия сняг те доставят храна на лешоядите или конфискуват диви патици и гъски, използвани от ловците за
примамки.

С лодки Спасителният отряд помага за изхранването на пеликаните, които зимуват в язовир "Розов кладенец" до
Гълъбово.

Кои са най-трудните терени, как се стига до тях, защо е важно това и каква е равносметката за миналата година
говорим в "Дарик за природата" с доктор Руско Петров и доброволци от екипа на Спасителния отряд към Центъра
на "Зелени Балкани".

За втора година Център Амалипе и Министерството на образованието и науката проведоха церемония по
награждаването на най-отличилите се образователни медиатори през 2022г. Наградите връчи министърът на
образованието и науката проф. Сашо Пенов на официална церемония в МОН, която се проведе в навечерието на
Ромската Нова година Василица на 13-ти януари.

Заглавие: "Новият ден" на 23 януари

Дата: 23.01.2023 06:00
Медия: Радио Варна

Заглавие: Спасителен отряд за диви животни

Дата: 23.01.2023 14:33
Медия: Дарик

Заглавие: Церемония "Образователен медиатор на 2022 г." се проведе в МОН в навечерието на Василица

Дата: 23.01.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://bnr.bg/varna/post/101767703/noviat-den-na-23-anuari
https://darik.bg/spasitelen-otrad-za-divi-zivotni-
https://www.ngobg.info/bg/news/127711-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0-2022%D0%B3-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D0%B2.html


"С ежедневната си работа, постоянния диалог с родителите, 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 Министерство на образованието и науката успя да удължи срока на Националната
програма, по която близо 1000 медиатори и социални работници ще продължат своята работа.

В приветствените си думи председателят на Център Амалипе Деян Колев припомни, че образователните
медиатори са доказали необходимостта от тази професия още по време на Ковид пандемията и продължават
ежедневно да се борят за задържането в класните стаи на всички деца. Той благодари на МОН, че преди година
(на 13-ти януари 2022г.) прие предложението за създаването на Национална програма за подкрепа на
образователните медиатори, чрез която бе продължена заетостта на медиаторите и социалните работници,
работещи по проект "Подкрепа за успех". "Изключително важно бе това, че МОН откликна на настояването на
Център Амалипе и стотици училища през декември 2022г. да удължи срока на Програмата. Много важно е тя да
бъде включена в списъка на новите Национални програми за 2023г. Също толкова важно е чрез новия проект на
МОН, който ще продължи "Подкрепа за успех" да бъде подсигурено допълнително заплащане на медиаторите –
така те ще получат по-голяма заплата, която безспорно заслужават.", продължи Колев.

Проф. Пенов изрази увереност, че ще бъде намерен вариант Националната програма да продължи и след 30-ти
юни, както и че чрез комбинация на Националните и Европейските фондове ще бъде подсигурено достойно
заплащане за образователните медиатори и социалните работници в образованието.

Екрам Мюмюнов и проф.Пенов

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. Втори
благодарствен адрес бе предоставен на Център Амалипе, заради непрекъснатата подкрепа, оказвана на
медиаторите.

Стефан Стефан и проф.Пенов

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 ОУ ,,Св. св. Кирил и Методий"
село Ряхово, община Сливо поле, получи приз "Овластяване на ромската жена", а Милка Ангелова от СУ "Вл.
Комаров" във Велико Търново – "Млад Будител". Награда за теренна работа и постигане на диалог взе Десислава
Янкова, медиатор в Средно училище ,,Николай Катранов" в Свищов.

Заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова връчи сертификати на всички 17 медиатори,
номинирани в рамките на конкурса. Деян Колев връчи специална награда на медиатора от с.Батак Стефан
Стефанов за "Най-дългогодишен медиатор" към Център Амалипе.

Красимира Благоева, директор на ОУ "Васил Левски", Караджово и проф.Пенов

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.

Наградените медиатори бяха избрани на базата на онлайн конкурс, организиран от Център Амалипе за втора
поредна година. В първата част на конкурса всеки можеше на специален линк да номинира медиатор. От
номинираните 17 професионално жури подбра 6. Втората част от класирането продължи, като Център Амалипе
сподели в своя публикация във Facebook страницата на организацията шестимата номинирани медиатори, които
продължиха напред в състезанието. В самата публикация всеки потребител можеше да коментира и да харесва
снимката на образователния медиатор, който счита, че трябва да спечели приза.

Ето и крайните резултати:

Ето и как се подредиха в следващата част от класирането образователните медиатори:

Екрам Назифов Мюмюнов с общ брой харесвания 2444 и 604 коментара – Печели голямата награда

Стефан Трендафилов, Екрам Мюмюнов, проф. Пенов, Ташка Мутафова, Десислава Янкова, Мария
Гайдарова и Ивелина Костова (от ляво на дясно)

"Образователен медиатор на годината" за 2022г.

Стефан Георгиев Трендафилов с общ брой харесвания 1837 и 209 коментара – печели специален приз
"Добротворчество и застъпничество"
Ташка Атанасова Мутафова с общ брой харесвания 454 и 98 коментара – печели специален приз "Развитие



и популяризиране на ромската култура и традиция"
Ивелина Сандева Костова с общ брой харесвания 380 и 167 коментара – печели специален приз
"Овластяване на ромската жена"
Милка Еленова Ангелова с общ брой харесвания 152 и 24 коментара – печели специален приз "Млад
будител/вдъхновител"
Десислава Димитрова Янкова с общ брой харесвания 141 и 23 коментара печели специален приз "Теренна
работа и постигане на диалог"

Публикацията (без да бъде използвана опцията за реклама във Facebook) бе показана 177 105 пъти, като
достигна до 132 481 уникални потребители. 10 163 от тях се ангажираха активно т.е. коментираха, харесваха,
споделяха и т.н.

Церемонията "Образователен медиатор на 2022г." бе част от националната кампания "Да възстановим мостовете
по между ни", организирана от Център Амалипе, училища, медиатори и младежки групи за толерантност и
гражданско участие по повод празника Василица.

Вижте още:

Българските учители все повече работят за позитивна образователна среда. Това личи от събраните до момента
над 180 педагогически практики във второто издание на "Добрите практики на фокус". Инициативата се организира
от фондация "Заедно в час" и образователния сайт prepodavame.bg и цели да събере, опише и популяризира
добри практики от български класни стаи и училища. До момента в конкурса са се включили 159 учители от 114
училища в повече от 50 населени места.

Сред подадените практики се забелязват най-много успешни примери, свързани с развиване на социално-
емоционалните умения на учениците и изграждане на позитивна среда, която подпомага културата на учене в
училище. Примери за подобни практики са "батерия" на емоциите, специален ритуал за опознаване на училището
от новопостъпили осмокласници и тефтери за записване на добрини, които учениците правят всеки ден.

До 15 февруари продължава събирането на иновативни практики от учители и училища в цялата страна. За да се
включат в конкурса, преподавателите трябва да споделят своя добра практика на сайта
https://prepodavame.bg/dobrite-praktiki-na-fokus/
Организаторите търсят ефективни и устойчиви практики, които подобряват благосъстоянието на учениците,
насърчават младежкото и детско участие и подкрепят академичния напредък на учениците.

Всички одобрени практики ще бъдат описани на сайта prepodavame.bg, за да бъдат достъпни за образователната
общност в страната. В края на април в гр. София ще се проведе голямо финално събитие, на което ще бъдат
отличени най-добрите практики, избрани от специално жури и гласуване на публиката. 
Наградите в различните категории са осигурени от партньорите от Storytel, Escreo, Ardes.bg и Център за творческо
обучение.

Последните години все по-често ставаме свидетели на примери, че учениците не чувстват училището своя
територия. Затова се радваме, че получаваме толкова много практики на учители, които работят с мисъл за
благосъстоянието на учениците си – как те да бъдат чути, как да бъдат подкрепени и включени в процесите в едно
училище. Надяваме се тези практики да са вдъхновение и за други педагози в страната, които търсят начини да
подкрепят и насърчат учениците да бъдат активни граждани още от ученическите си години, коментира Борислава
Данева, ст. специалист "Развитие на общността" в "Заедно в час".

За участието на училища от област Благоевград
Училища от област Благоевград се включват за първа година в "Добрите практики на фокус". До момента одобрени
за публикуване са практики на преподаватели от Първо ОУ "Св. св. Кирил и Методий"- Гоце Делчев, Неврокопска
професионална гимназия "Димитър Талев" – Гоце Делчев, СУ "Св. св. Кирил и Методий" – Якоруда, ПМГ "Яне
Сандански" – Гоце Делчев и ПГ по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" – Петрич.

За организаторите
Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи с мисия за осигуряване на качествено образование на всяко дете в
България. За тази цел фондацията развива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства
за въвеждането на добри практики в образователната система. 
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част
от международната мрежа Teach For All.

Заглавие: Учителите в Благоевград и страната все повече работят за позитивна образователна среда

Дата: 24.01.2023 13:42
Медия: E-79 News

http://e-79.com/?p=30487


Сайтът prepodavame.bg публикува добри практики от български класни стаи и полезни образователни ресурси,
които достигат до над 25 000 учители, директори и образователни експерти в България. Сайтът е най-бързо
развиващата се медия в образователната сфера от 2019 г. Към момента на него могат да бъдат намерени над 100
реални примера за иновации, приобщаващо образование и успешно използване на технологии в класните стаи.

На 27 януари, петък, от 20 часа на ул. "Хан Аспарух" №65 ще се проведе "Тъмната вечеря" - благотворителна
вечеря на тъмно в подкрепа на незрящи, чиято цел е да насочи общественото внимание към хората със зрителни
увреждания в България.

Събитието ще се състои в специализиран ресторант, където се сервира в 100% тъмнина от специално обучени
незрящи. В условията на пълен мрак ще бъде представен екипът на проекта за създаването на скулптурна
композиция от бронз, която ще представлява тактилен макет на София със знакови сгради, каквито има в
повечето европейски столици, а отскоро и във Велико Търново, където бронзовият макет е на Средновековен
Царевец.

Снимки на бронзови градски макети в 2 града в Хърватия - Пула и Загреб, Shutterstock

Идеята е върху композицията ще бъдат изписани на брайлова азбука и текстовете на химна на България и химна
на Европейския съюз в оригинал. За реализацията ще бъде направен конкурс и крайната цел е бронзовата
отливка да бъде разположена на достъпно място в историческата част на София.

Първата стъпка за реализиране на проекта е кампания за набиране на средства, която ще бъде поредица от
благотворителни събития, с които да се ангажират хора за подкрепа на незрящите в България и подобряване на
видимостта към техните проблеми и решаването им.

Организаторите от Фондация "Синергиа" са едни от най-активните благотворителни организации в подкрепа на
незрящите в България, които съществуват от 2015 г. и всяка година организират благотворителни инициативи и
реализират проекти в полза на хората със зрителни увреждания.

"Вярвам, че тъмнината е инструмент за промяна, носи просветление и променя гледните точки на зрящите хора,
ако с активни действия се повлияе на мисленето, начина на живот и реалните, и все пак разрешими проблеми на
незрящите", посочва Евгени Митев, ръководител на екип от незрящи и допълва.

"Поканен е всеки, който иска да е част от решенията, да се включи и подкрепи хората със зрителни увреждания в
България, хора от бизнеса, журналисти, ентусиасти, както и други организации в обществена полза със сходни цели
и ценностна система. Длъжни сме да върнем доверието в неправителствения сектор", допълни той.

Теодора Хайверова, незрящ сътрудник на фондацията споделя:

"Има хора като мен, за които реалността не е видима, но може да се чуе, докосне, вкуси и усети. Виждали сте хора
със зрителни увреждания на улицата или в градския транспорт с бял бастун, куче водач или придружител. Но имат
ли видимост хората със зрителни увреждания в България? И знаете ли какви са нашите ежедневни
предизвикателства и проблеми като безработица, ниски доходи, недостъпна градска среда и транспорт, труден
достъп до институции, социални услуги и здравеопазване? Вярвам, че заедно като общество можем да подобрим и
решим редица социални проблеми, ако имаме повече доверие и оптимизъм и по-малко критика и гняв".

За повече информация и резервации:

Фондация Синергиа, 0883 7777 10
www.synergia-foundation.org

info@synergia-foundation.org

Банкова сметка:

IBAN: BG49PRCB92301047580112
BIC: PRCBBGSF

Заглавие: Благотворителна вечеря на тъмно в подкрепа на незрящи ще се проведе в София

Дата: 24.01.2023 12:58
Медия: OFFNews

Заглавие: От БДЗП търсят доброволци за запазване популацията на европейския лалугер

https://offnews.bg/obshtestvo/blagotvoritelna-vecheria-na-tamno-v-podkrepa-na-nezriashti-shte-se-pro-794051.html
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Нужни са хора за въвеждането на информацията за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000

Като част от дейностите по проекта "Живот за сокола" Българското дружество за защита на птиците си постави за
цел да анализира и прецени риска от унищожаване на колонии на европейския лалугер в резултат на различни
инвестиционни проекти. За опазването на редкия и застрашен вид ловен сокол е необходимо прилагането на
холистичен подход, в който грижата за състоянието на дребните бозайници като лалугера, играе значителна роля.
Важно е да предприемем тези действия сега, защото бъдещето на европейския лалугер и всички видове птици,
зависещи от него е изложено на най-голям риск днес.

През последните две години се засили инвестиционният интерес към различни типове проекти, особено към
изграждане на фотоволтаици върху пасища, които са основни местообитания на европейския лалугер. Проектите
за осъществяване на различни земеделски дейности също застрашават пасищата, които се обитават от лалугера.
Европейският лалугер е застрашен от изчезване в цял свят и е основна хранителна база за хищните птици, като
световнозастрашените царски орли и ловни соколи. В България 30% от колониите са изчезнали в сравнение с
периода 1950–1990 г. и тази тенденция продължава да се запазва. Изоставянето на пасища и обрастването им с
гори и храсти ги лишава от подходящи места за живот, където намират храна и убежище.

За да успеем да оценим мащабите и действителното въздействие на всички тези проекти върху европейския
лалугер в България, е нужно информацията от решенията и писмата да се въведе в електронна таблица по
предварително зададен формат. Благодарение на доброволците, които взеха участие в първите две издания на
кампанията "Въвеждай данни за оценка на натиска върху защитени зони от Натура 2000", организирана с помощта
на Коалиция "За да остане природа в България", са обработени и анализирани повече от 120 000 акта – решения
или писма, издадени от Министерството на околната среда и водите и регионалните му структури. Целта на тази
огромна по мащаб инициатива е да може да се прецени и предотврати риска от разрушаване на българската
природа и унищожаване на биоразнообразието. Като резултат от осъществения анализ ще определим колониите с
най-голям риск от унищожаване и ще предприемем подходящи действия за спасяването им. Това е времеемка
задача, но от изключителна важност при изготвянето на новите политики за опазване на природата ни в
следващите десет години.

Ето защо имаме нужда от помощта на още много доброволци, които да въведат информацията от актовете в
структурирана таблица.

Как и кога?

Колкото по-скоро се включиш, толкова по-добре. Ще получиш по мейл не повече от 250 писма за въвеждане
заедно с екселска таблица и точни инструкции.

Нужни умения?

Добри практически умения за работа с компютърна техника и с Microsoft Office и електронни таблици.

БДЗП ще предостави на всички доброволци изходната информация, от която ще се въвеждат данните, електронни
таблици, инструкции за въвеждането на данните, както и помощ при неясни казуси през цялото време.

Нужна екипировка?

Личен компютър.

Как да участвам?

Посети страницата на Time Heroes и заяви включване в кампанията.

Включи се до 31 март 2023 г.

Мисията е от 20 януари 2023 г. до 31 март 2023 г.

Кампанията се провежда като част от дейностите по проекта "Живот за сокола" (LIFE20 NAT/BG/001162) с
продъжителност от 5 години, финансиран от програма LIFE на Европейския съюз.

Дата: 24.01.2023 13:06
Медия: АГРО.БГ

Заглавие: Безплатна академия за стартиращи предприемачи организират в Стара Загора

Дата: 24.01.2023 18:30
Медия: Фокус

https://www.focus-news.net/novini/regioni/Bezplatna-akademiya-za-startirashti-predpriemachi-organizirat-v-Stara-Zagora-1543153


Бизнес академията за стартиращи предприемачи BASE ще проведе своетo първо издание в Стара Загора през
март, съобщиха за Агенция "Фокус" от Община Стара Загора. Програмата е безплатна и цели да насърчи бъдещи
предприемачи да развият собствени идеи, като ги превърнат в успешни бизнес начинания. Нейни организатор е
"IT Стара Загора" - сдружение, фокусирано върху развитието на дигиталната и предприемаческа екосистема в
града и региона. Академията се провежда в партньорство с Фондация "Америка за България" и Асоциацията на
българските лидери и предприемачи (ABLE).
Академия BASE ще стартира през март и в продължение на 12 седмици участниците ще се срещат с вече доказали
се предприемачи, които ще предават своя опит в различни направления – финанси, продажби, маркетинг,
човешки ресурси, правни норми, презентационни умения, за да предадат на участниците всички базови знания,
необходими за започване и развиване на успешен собствен бизнес. Лекциите ще се провеждат присъствено в
споделеното работно пространство The Lodge Coworking Space.
Програма BASE няма ограничения във възрастта на участниците. В изминалите вече 32 издания в различни
населени места в България се включват както тийнейджъри предприемачи, така и хора в зряла възраст – всеки от
тях с интересна идея или вече работещ собствен бизнес.
Целта на е в края на обучението, с подкрепата на менторите и организаторите, участниците да подготвят и
представят бизнес план за своя проект. Жури ще определи победителите по зададени критерии. Победителите на
първите три места ще получат и финансов стимул от предвидения награден фонд.
Кандидатстването е отворено до 21 февруари на следния ЛИНК, където има и повече информация за обучението.
На 2 февруари, на специален УЕБИНАР организаторите ще разкажат повече за първото издание на BASE Стара
Загора. В събитието ще се включат и предприемачи, вече преминали през програмата и успешно стартирали
собствен бизнес. 
За Сдружение "IT Стара Загора"
Сдружението работи за развитието и утвърждаването на местната предприемаческа, дигитална и IT екосистема в
Стара Загора и региона. Вярваме, че той има огромен потенциал, който може да постави града на технологичната
карта на България.
Установяването на ефективно партньорство и активно взаимодействие с всички участници в сектора,
организирането на различни инициативи и повишаването на квалификацията и уменията на целеви групи в
областта на дигиталните умения са част от нещата, чрез които се стремим да допринесем за развитието на
дигитална Стара Загора.
За Фондация "Америка за България"
Фондация "Америка за България" е независима благотворителна фондация, която работи в партньорство с
български организации за укрепване на частния сектор в страната. Всяка година дарява по около 20 милиона
долара от своя капитал по четири ключови приоритета: бизнес, предприемачество и технологии, добро
образование и работни умения, благоприятна бизнес среда, културно-исторически и природен туризъм.
За Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE)
Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) е активна общност от предприемчиви млади хора,
фокусирани върху развитието на предприемаческата култура и насърчване на лидерството в различни сфери на
обществения и икономически живот в България. 
За повече информация: It.starazagora@gmail.com
Рени АТАНАСОВА 

Парите за Украйна са от кампания на приятели, а не от ''Капачки за бъдеще'', каза той

"Поръчахме петата детска линейка и направихме първата вноска. Тя ще обслужва областите Стара Загора, Ямбол,
Сливен и голяма част от бургаска област", каза в предаването "Тази сутрин" Лазар Радков.

"В социалните мрежи се появиха много твърдения, че капачките, които хората събират, били отивали за това да се
помага за Украйна. Парите за Украйна са от кампания на приятели. Те не са минали през фондацията на
"Капачки за бъдеще". През лятото занесохме хранителни запаси, а сега закарахме генератори", добави той по
повод преживяването му като доброволец в Украйна.

Радков каза, че бусът, с който са пътували е бил обстрелван. "Чу се тътен, гърмеж и се пръснаха стъкла навсякъде.
Има дупки на задната част на буса", добави той.

За преживяването му в Украйна - гледайте във видеото.

Заглавие: Лазар Радков: Петата детска линейка е поръчана и е дадена първата вноска 

Дата: 25.01.2023 09:59
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Подари любов с Pandora и подкрепи #РаноБудна!

https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/lazar-radkov-petata-detska-linejka-e-porachana-i-e-dadena-parvata-vnoska.html
https://dama.bg/article/podari-ljubov-s-pandora-i-podkrepi-ranobudna/38358/


Pandora и Emprove обединяват сили в подкрепа на жени, които са преживeли домашно насилие. Кампанията
"Подари любов с Pandora и подкрепи #РаноБудна" стартира на 25.01., а средствата от нея ще бъдат дарени изцяло
за каузата #РаноБудна!

В началото на 2023 г. най-големият бижутериен бранд в света – Pandora, и международната неправителствена
организация в подкрепа на жени, преживели домашно насилие Emprove, поставят началото на съвместна
кампания под надслов "Подари любов с Pandora и подкрепи #РаноБудна".
От 25.01.до 14.02.2023г. във всички магазини Pandora в страната можете да закупите специална картичка за Свети
Валентин на цена от 1 лв., с която не само ще демонстрирате любовта си към любимата дама в живота Ви, но и ще
допринесете за каузата на #РаноБудна. Всички средства от продадените в периода картички ще бъдат дарени за
нуждите на #РаноБудна. Инициативата #РаноБудна обединява ценна информация, вдъхновяващи истории и
безплатна професионална подкрепа за жени, които се намират в предизвикателен етап от живота си. Водеща
мисия на Emprove чрез тази кампания е да пробуди жените и техните близки за първите знаци, че се намират във
връзка с насилник.

"Ранното разпознаване на токсичните връзки е най-добрият начин да се избавите от такава, да запазите живота
си щастлив, самочувствието си високо и да предпазите от емоционално и физическо нараняване всеки, замесен в
отношения с насилник", категорични са от Emprove.

Една от водещите мисии на Pandora е чрез бижутата си да подтиква жените по цял свят да изразяват свободно и
без никакъв страх себе си и това, което обичат. Затова бижутерийният гигант подкрепя редица каузи в области като
образование, равенство между половете, осведоменост по отношение на правата, личностно развитие и
гражданска ангажираност, а успоредно с това дава и повече гласност на темата колко важна е взаимната
подкрепа между жените в различни етапи от живота им.

Kартичките от кампанията "Подари любов с Pandora и подкрепи #РаноБудна" ще откриете в обектите на Pandora в
цялата страна. Така, освен най-новата колекция за Свети Валентин, този февруари имате и още една причина да
посетите магазини Pandora.

Бъдете ранобудни и подарявайте незабравими моменти всеки ден!

НАЗАД 

Българските учители все повече работят за позитивна образователна среда. Това личи от събраните до момента
над 180 педагогически практики във второто издание на "Добрите практики на фокус". Инициативата се организира
от фондация "Заедно в час" и образователния сайт prepodavame.bg и цели да събере, опише и популяризира
добри практики от български класни стаи и училища. До момента в конкурса са се включили 159 учители от 114
училища в повече от 50 населени места.
Сред подадените практики се забелязват най-много успешни примери, свързани с развиване на социално-
емоционалните умения на учениците и изграждане на позитивна среда, която подпомага културата на учене в
училище. Примери за подобни практики са "батерия" на емоциите, специален ритуал за опознаване на училището
от новопостъпили осмокласници и тефтери за записване на добрини, които учениците правят всеки ден. 
До 15 февруари продължава събирането на иновативни практики от учители и училища в цялата страна. За да се
включат в конкурса, преподавателите трябва да споделят своя добра практика на сайта
https://prepodavame.bg/dobrite-praktiki-na-fokus/
Организаторите търсят ефективни и устойчиви практики, които подобряват благосъстоянието на учениците,
насърчават младежкото и детско участие и подкрепят академичния напредък на учениците. 
Всички одобрени практики ще бъдат описани на сайта prepodavame.bg, за да бъдат достъпни за образователната
общност в страната. В края на април в гр. София ще се проведе голямо финално събитие, на което ще бъдат
отличени най-добрите практики, избрани от специално жури и гласуване на публиката. 
Наградите в различните категории са осигурени от партньорите от Storytel, Escreo, Ardes.bg и Център за творческо
обучение. 

Дата: 25.01.2023 12:05
Медия: Дама

Заглавие: Учителите във Варна и страната все повече работят за позитивна образователна среда

Дата: 25.01.2023 13:30
Медия: Фокус

Заглавие: Йонка Иванова: Фондация "Спаси човека" се грижи в момента за 120 възрастни хора

Дата: 26.01.2023 09:39
Медия: Фокус
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Фондация "Спаси човека" се грижи в момента за 120 възрастни, самотни хора. Имаме и млади семейства с деца,
които са в нужда. Това каза в сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио "Фокус" Йонка Иванова от фондация
"Спаси човека". "Насочени сме предимно в Северозападна България. Носим предимно хранителни продукти. През
два месеца посещаваме хората лично. Пакетът ни е доста голям, за да стига за 2 месеца. Доставяме и бяла
техника, ако нещо се е счупило, не работи. Дрехи, обувки също. Хората нямат завивки в този район."
Нашата помощ е периодична, на всеки 2 месеца сме при хората, за които се грижим, допълни Иванова."Те са
подбрани, едни и същи, запознали сме се с тях и са хора, които действително имат нужда от помощ".
Имаме две трасета, защото хората са много, но не можем да обхванем цяла България, това е абсурдно, обясни
Иванова. "Никой не взима нищо от фондацията, не взимаме заплати, не взимаме проценти. Едното трасе са
селата около Враца, Монтана, Лом, Козлодуй, говорим за 12-15 села там. Другото е – Плевен, Левски, Искър, пак
говорим за около 10-15 села около тези градове. Пътуваме предимно събота и неделя".
Отиваме в дадено село, влизаме в магазина на центъра и питаме – "има ли баба, дядо в нужда, който да живее
зле", обясни Иванова как намират хората, на които трябва да помогнат. "И хората ни казват, водят ни. "Има и хора,
които злоупотребяват, опитват се. Но ако злоупотреби, ще злоупотреби еднократно, защото много бързо се
разбират тези неща. Но това пък не ни отказва. На фона на всички благодарни хора, които вече са по-добре,
злоупотребите някак си минават на заден план". 

Гергана Раковска разполага с богат опит в разработването на стратегии, провеждане на обучения и управление на
проекти, придобит в редица инициативи на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и
Европейската комисия. Притежава магистърски степени по информатика и застраховане и социално осигуряване.
Специализация по актюерство във Валенсия, Испания, и MBA по риск мениджмънт и застраховане от Държавния
университет в Атланта, Джорджия, САЩ. Консултант в редица инициативи за реформиране на образованието в
България, Северна Македония, Косово, Грузия, Молдова.

Споделя, че стратегическото мислене и способността ѝ да вижда "голямата картина" са водещи черти на нейния
характер. "Доставя ми удоволствие да създавам нови и иновативни идеи, по които да реализираме проекти заедно
с моя екип. Харесвам динамиката на работата си, пътуванията и международната проектна среда, защото ми
дават възможност непрекъснато да уча и да се развивам."

През последните 15 години Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) успешно е реализирала повече от 50
национални и международни проекта в България в областта на кариерното ориентиране и създаването на умения
за заетост. Организацията е подпомогнала над 100 кариерни центъра, обучавайки над 10 хил. младежи и
професионалисти.

Q&A

Как проявявате добротата си?

Да помагам на младите хора в професионалния им избор за мен е повече кауза, отколкото професия. Работя с
прекрасен екип от самото начало на това приключение. Мисията ни е да обучаваме и сертифицираме кариерни
консултанти, както и да създаваме инструменти, с които те да работят ефективно. Така инвестираме в системната
промяна и създаваме реална връзка между образованието и пазара на труда. Никога не отказвам лично да
помогна на млад човек, изправен пред избора на училище или университет, като това ме зарежда с положителна
енергия, макар често да е за сметка на свободното ми време. Последната ни иновативна инициатива е тест
(uchi.profesii.info), предназначен да помага при избор на бакалавърска програма в България. Иновативното в
нашия инструмент е надграждането на резултатите с директна връзка към българските университети и
професионалните направления, по които съответният тип личност би могла да се обучава.

Кои са добрите дела, с които сте горди във фондацията?

ФБО работи предимно по проекти, финансирани от "Еразъм", най-голямата образователна европейска програма.
Обучили сме над 1000 кариерни консултанти. Част от тях работят в системите на началното, средното и висшето
образование, както и в офисите на Агенцията по заетостта. С цел да подпомагаме тяхната дейност разработваме
съвременни инструменти за кариерно ориентиране – обучителни ресурси, геймифицирани платформи и виртуални
светове. Един от последните ни проекти Career skills (career-skills.eu) съдържа 12 интерактивни модула за
самостоятелно обучение и изграждане на основните съвременни кариерни умения като креативност,
любознателност, умения за самонаемане, лидерство и устойчивост. Те стават все по-важни за всички нас като
лидери и посланици на знанието.

Заглавие: Гергана Раковска, председател на Фондация на бизнеса за образованието и на National Board for
Certified Counselors (NBCC Bulgaria)

Дата: 26.01.2023 11:20
Медия: Мениджър
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Любопитна сте да разберете...

Как изкуственият интелект и роботизацията ще променят професиите на бъдещето. Убедена съм, че
емоционалната интелигентност ще бъде все по-важно умение за всички нас. Искам да спомена друг наш проект –
Agora (agora-vetpro.eu). Името е вдъхновено от площадите в древногръцките градове, където са се случвали всички
важни събития. Като част от проекта ще разработим мобилна апликация за представяне на различни професии на
бъдещето, за да подпомогнем ориентирането на обучаващите се в професионалното образование и обучението.

***

Топ 5 сили на характера

1. Доброта

2. Лидерство

3. Честност

4. Ученолюбие

5. Любопитство

***

Текстът е част от шестото специално издание на Мениджър "Жената е..."

Продължава кампанията за набиране на проектни идеи в срок до 31 януари, които могат да бъдат в следните
направления:

– Мащабни и иновативни събития

– Култура и изкуство

– Спорт

– Образование, наука и нови технологии.

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

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

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

Втора част на интервюто с Илиян Михов, декан в INSEAD

"Капитал" стартира втория сезон на подкаста "Неуморимите". Гост на Милена Иванова е деканът на INSEAD Илиан
Михов. Предлагаме ви втора част на разговора с него, която е с фокус ролята на бизнеса днес, как се се привличат
дарители в образованието, как може да изглежда България след 25 години (първата част тук). В текста по-долу

Заглавие: Фондация "Русе – град на свободния дух" набира проектни идеи до 31 януари

Дата: 27.01.2023 08:50
Медия: Русе инфо

Заглавие: Подкаст с Илиян Михов, INSEAD, II част | Бизнесът трябва да бъде сила за добро

Дата: 27.01.2023 06:45
Медия: Капитал
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можете да прочетете редактирания и съкратен вариант, а в записа можете да чуете целия разговор, който
обхваща още теми. Абонирайте се за подкаста "Неуморимите" за още вдъхновяващи и любопитни истории.

Your browser does not support the audio element. 

Безопасността на работното място е едновременно лична и споделена отговорност на компаниите и техните
служители. Тя е онова фундаментално условие, което осигурява продуктивно и позитивно протичане на работния
процес.

Образцов пример за работодател, който обръща сериозно внимание върху здравето и сигурността на служителите
си е Нестле България. Не случайно в световен мащаб, компанията ежегодно отделя 10-15% от инвестиционния си
портфейл в дейности, които повишават нивото на безопасност. Само за 2022 г. Нестле България инвестира близо
2 млн. лева в дейности и активности за повишаване осведомеността и сигурността на служителите. Един от
символите на тази отдаденост е събитието "Ден на безопасността", което компанията традиционно организира
вече 13 години, за да създаде условия за ефективна работа и да повиши отговорността на всеки един от своите над
1100 служители във фабриката, дистрибуционния център, административния офис и хората, изпълняващи
търговски дейности. А ето как и какво учи екипа на Нестле България по време на "Деня на безопасността":

1. Стоп на машините – LOTO

LOTO (Lockout/Tagout) е процедура за безопасност, в основата на която е правилното изключване и пускане на
машините. Това е предпазна мярка срещу инцидентно задействане или пускане по време на ремонт на машини
или оборудване. В деня на безопасността представители на Нестле с помощта на доброволец показват
необходимите стъпки как се спира машината, как се обезопасява като се поставя катинар и собственоръчно се
слага на него етикет с изписано личното име на служителя, кога се маха катинара, как се пуска машината и кога се
възстановява работния процес. В обучението се използва модерната технология за виртуална реалност (VR),
която поставя служителите в подходяща ситуация за изпълнение на LOTO в безопасна среда.

2. Първа помощ

Правилното оказване на първа помощ е едно от най-важните умения в една компания, както и извън нея. С това
знание хората имат възможност за бърза и точна реакция, която може да спаси човешки живот. Затова Нестле
България включва този много важен елемент в програмата на "Деня на безопасността". Квалифицирани експерти
и служители на Нестле се потапят в ситуация, в която е симулиран реално възможен инцидент. Освен
демонстрация, служителите могат да практика да се включат в обезопасяването на мястото на инцидента, да
разберат какво се прави в подобна ситуация и да окажат адекватна първа помощ на пострадалите.

3. Работа на височина

Работата на височина може да бъде опасна и да доведе до сериозни инциденти и наранявания, ако правилните
мерки за безопасност не са взети. Затова, с помощта на представители на Нестле и доброволци, на служителите
се демонстрира как правилно се поставя раменно-бедрен колан. След това всички изпробват наученото като
поставят на себе си колана. Специално съоръжение издига участниците на около две педи разстояние от земята
(20 см), за да се разбере ситуацията и да се осъзнае необходимостта и важността от правилното поставяне на
обезопасителното средство. Основните правила за работа на височина също се обясняват и се поставя фокус
върху важността от безопасното ползване на преносима стълба.

4. Лични предпазни средства

Личните предпазни средства са лесен и сигурен начин да предпазим себе си и хората около нас от възможни
злополуки. Затова в "Ден на безопасността" служителите виждат не само кои са тези средства, но и правилното
поставяне на ръкавици, антифони, очила, каски, маски, обувки и жилетки.

5. Пожарна безопасност

Едно от най-интересните обучения за служителите е пожарната безопасност, където те имат възможността да се
справят на теория и практика с пожар. Участниците се включват на практика в обучение за правилно гасене на
пожари от различен характер и опознават разнообразието от пожарогасители. През 2022 г. обучението по
пожарна безопасност завърши с анкета за участниците, където те показаха какво са научили, а отличниците
получиха награди.

6. Ергономия

Заглавие: Как да осигурим безопасните условия на труд за служителите в 8 модула

Дата: 27.01.2023 00:32
Медия: Informiran.net
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В миналогодишното издание на събитието всички присъстващи се запознаха с комплекс от ергономични
упражнения, съобразени с вида на работата им, които оказват силен ефект върху общото здравословно състояние.
Гост преподавателят Маруся Иванова – специалист по укрепваща гимнастика и посланик на "Нестле за Живей
Активно", представи упражнения, подходящи както за възрастни, така и за деца. Кратките тренировки
демонстрираха как може да се подобри стойката на работното място, да се повиши тонуса и заредиха всички
участници с добро настроение.

7. Безопасно шофиране

Всички предвидени обучения са важни не само за личната безопасност, но и за тази на близките хора. Такъв е и
случая с безопасното шофиране – знание, което е толкова полезно в работна среда, колкото и извън нея. С
помощта на множество симулации – за реакция, за алкохол в кръвта, за челен удар, за преобръщане и за
шофиране на лед – Нестле България помогна на участниците в обучението да са подготвени за множество
екстремни ситуации на пътя и разви усета им за правилна реакция.

8. Безопасно управление на мотокари/електрокари/газокари

Не на последно място – под стриктно разработена програма, Нестле България демонстрира, потвърди и затвърди
познанията и прецизността на колегите си в правилното управление на видовете машини, които се използват на
територията на Нестле България. Дворът на фабриката се превърна в трасе с препятствия, конуси и специално
разработени и обозначени маршрути, за да могат служителите да демонстрират уменията си правилно да
управляват мотокар, електрокар и газокар.

Въпреки сериозността, с която денят на безопасността лесно се свързва, това е ден, посветен предимно на
грижата и изключителното значение на комуникацията между всички етажи на една компания, без значение от
мащаба ѝ. Ден, в който и работодатели, и служители могат да почувстват, че имат подкрепа, която не остава просто
на хартия, а бива подкрепена със смислени и конкретни действия. Служителите получават ценни знания, които ги
превръщат не просто в компетентни служители, а и в отговорни граждани.

Материалът е предоставен от Нестле България.

Източник/ци: gong.bg, dir.bg

За поредна година, Сдружение "ЗА ТЕБ" реализира доброволчески проект по програма Европейски корпус за
солидарност. Ще бъде даден шанс на 12 младежи да подкрепят пет варненски организации и институции за
период от 11 месеца. Това е пети подобен проект на Сдружението, като досега участие са взели над 30
доброволеца.
Участието в проект по Европейски корпус за солидарност носи множество позитиви за младия човек. Много от
доброволците ни са успели да намерят работно място чрез придобития опит и контакти, организират социални
инициативи в полза на града ни и остават активна част от младежката общност в България.
12 доброволци 
В проекта ще вземат участие младежи от Варна и областта, на възраст между 18 и 30 години. Те ще имат
възможността да развият лични и професионални умения в реална работна среда. От участниците се очаква да
бъдат креативни, самоинициативни, комуникативни и с позитивно отношение.
Критериите за техния избор са базирани единствено на мотивацията и желанието им да се самоусъвършенстват,
подпомагайки и развитието на местни организации. Един от доброволците ще бъде младеж в неравностойно
положение.
5 организации 
Доброволците ще вземат участие в дейностите на организации в сферата на гражданския сектор, образованието,
алтернативните спортове, изкуството и социалните дейности.
Четирима младежи ще станат част от екипа на Фондация "SOS-Семейства в риск" – организация, която подпомага
жертви на домашно насилие и трафик на хора. Там, доброволците ще съдействат за организиране на дейности за
свободното време на клиентите на Фондацията.
Трима доброволци ще подкрепят Сдружение "Скейт клуб – Варна", като част от алтернативното пространство Хале
3. Там, те ще се грижат за поддръжката на залите, ще организират събития и уроци по кънки и скейтборд.
Двама младежи ще съдействат на Икономически университет – Варна. Единият от тях ще е част от отдел
"Международно сътрудничество", където ще участва в дейностите на университета по организиране на програма
"Еразъм+". Другият ще развива уменията си в Център "Кариери, предприемачество и маркетинг".
Спортен клуб по футбол на маса "Джа-Ра" ще приеме един доброволец. Той ще помага с административните,
промоционалните и спортните дейности на клуба.
Двама младежи ще се присъединят към екипа на Сдружение "ЗА ТЕБ". Един от тях ще има възможността да се
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включи към комуникационния екип на организацията. Там, той ще упражни и подобри маркетинговите си умения.
Вторият доброволец ще бъде лице в неравностойно положение, което ще подпомага дейностите на инициативата
"Място ЗА ТЕБ". 
Цели на проекта 
Целите на проект 2022-1-BG01-ESC51-VTJ-000054623 "Приключението: Доброволец" са ориентирани както към
развитието на доброволците, така и към повишаването на капацитета на партньорските организации и
популяризирането на програмата в рамките на страната. Основен момент е разпространението на ползите от
неформалното обучение.
Проектът ще подпомогне развиването на личностни и трудови умения в младите участници. Ще повиши
европейското им самосъзнание, както и ще ги мотивира да са активни и социално ангажирани граждани на
страната. Ще помогне на организациите-участници да развият потенциала си за работа с европейски проекти и ще
ги запознае с ползите от работа с доброволци.
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията
за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея. 

Поредното издание на Мартеничкова кампания започва във варненския Карин дом, научи Moreto.net.
Всяка година в кампанията се включват приятели, доброволци, екипът на Карин дом и децата там, които с много
емоция помагат в подготовката на мартеничките. 
Всички мартенички, се изработват ръчно и в тях е вложено много старание, въображение и любов.
Събраните средства от Мартеничкова кампания и тази година ще бъдат в подкрепа на деца със специални
потребности. Постъпленията ще бъдат изразходвани за включването на двама нови треньори за плувните сесии и
терапия на децата в ерготерапия и физиотерапия. Карин дом ще се стреми да подпомогне и ранното детско учене
чрез арт терапия.
Как може да се включите?
- Като се включите като доброволец в изработката на мартенички на място при нас в Карин дом или във Вашия
офис заедно със своите колеги, ако политиката на Вашата компания насърчава доброволчески инициативи;
- Компаниите, които планират да зарадват своите партньори, клиенти или служители с традиционна ръчно
изработена мартеничка, също могат да ни подкрепят като си закупят от нашите мартенички.
- Ако планирате благотворителна инициатива или базар по повод Баба Марта, можете да се свържете с нас и да се
присъедините към каузата на Карин дом.
Работилничките ще се провеждат в новия Карин дом във Варна всеки делничен ден в периода до 24 февруари от
10 до 16 часа на адрес: бул. "Цар Освободител" 86 А, на гърба на Здравна каса (зад Проектантска). 

Дневният център за пълнолетни лица с умствени и ментали затруднения в Стара Загора отбеляза 16 години от
своята дейност с водосвет, отслужен от отец Йордан Карагеоргиев и музикални изпълнения на младия певец
Мартин Акин Реми. "В момента капацитетът ни е пълен. От целодневната услуга се ползват 21 потребители за
които се изготвя индивидуална програма според потребностите и възможностите им. Екипът, който работи с тях
включва психолог, трудотерапевт, арттерапевт, социален работник, експерт по социално включване, медицинска
сестра. Всеки от тях заплаща до 30% от доходите си.", каза за РСЗ Пламен Петров, управител на центъра. Всеки
потребител може да ползва услугата до 3 години.

Надежда Алексиева е доволна от възможностите, които им предоставят тук за творчество и общуване - в часовете
по арт и трудотерапия, заниманията във фитнеса, а най-много й харесват екскурзиите в страната и в близките
балкански страни.

След изтичане на договора за ползване на услугата екипът поддържа връзка с хората преминали през центъра.
"Радостно е, че някои от тях са намерили и работа,а някои помагат при нас като доброволци", сподели още
Пламен Петров.

За Баба Марта хората в Дневния център ще изработят мартенички, със средствата от продажбата им ще
подпомогнат наемането на енерготерапевти за децата със специални потребности в Карин дом във Варна,
съобщи експерта по социално включване Ралица Игнатова.
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В звуковия файл чуйте интервюто с Надежда Алексиева, Пламен Петров и Ралица Игнатова от Дневния център за
пълнолетни лица с умствени увреждания в Стара Загора.

Научен детски център "Музейко" беше дарен от Фондация "Америка за България" на Столичната община.
Предаването на управлението ще се извърши утре, 27 януари (петък) от 11.00 часа в сградата на "Музейко" на ул.
"Боян Каменов" №3, съобщават от Столична община.

Кметът на София Йорданка Фандъкова ще приеме знака на "Музейко" от Нанси Шилър, президент на Фондация
"Америка за България". На събитието ще присъстват Мирослав Боршош, заместник-кмет на СО в направление"
Култура, образование, спорт и младежки дейности", Ваня Кастрева, началник на Регионалното управление на
образованието – София-град и временно изпълняващият длъжността директор на "Музейко" Ия Петкова.

Кметът Йорданка Фандъкова и г-жа Нанси Шилър ще се включат в един от специалните обучителни формати на
"Музейко". Гости на събитието ще са ученици от 55 СОУ "Петко Каравелов", а темата на дискусията ще бъде
"Децата и Градът". Модератор на дискусията ще бъде доц. д-р Владимир Божилов, преподавател от Катедра
"Астрономия" на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който е и научен експерт към Общински културен
институт Научно-образователен детски център "Музейко".

Фондация ВИЗИОНЕРИ ЕВРОПА, се обръща към всички НПО организации с предложение за колаборация за
реализиране на проект "кинетична сКУЛпТУРА". С този проект имаме амбицията да представим на българската
аудитория над 40 експоната - дървени, кинетични скулптури, изработени от един български автор. Произведенията
са в модерен, съвременен сегмент на скулптурното изкуство. Характеризират се с отличителен авторски почерк и
изключителна прецизност при изработката. Представляват - дву и три компонентни композиции с кинетично
задвижване на фигурите.
Считаме, че представянето им пред широка публика би обогатило културната сцена в България. В нашия идеен
модел на проекта, изкуството се поднася в колаборация с науката. Считаме, че този, по същество
интердисциплинарен подход, би могъл да спечели и задържи вниманието на аудиторията. 
Очакваме вашия отзвук и подкрепа.
При наличие на интерес можем да предоставим подробна информация за проекта.
Снимките към поста са на една от над 45 броя кинетични скулптури, създадени от български творец, чиято
творческа биография удивително много прилича на множество други:
- години наред работи в чужбина
- негови творби красят домовете на множество хора - чужденци, които могат да си позволят да платят за изкуство и
ни един Българин не е измежду тях
- днес този Човек с невероятен талант се е завърнал у дома в България, живее оскъдно с малката си пенсия, но
НЕ СПИРА ДА ТВОРИ КРАСОТА!!
С проект кинетична сКУЛпТУРА, фондацията има амбицията да постави във фокуса на общественото внимание
изкуството като инструмент за справяне с пост-проблеми, появили се като последици от масовото
разпространение на вируса COVID-19 и последвалите, неизбежни мерки за ограничаване на неговото
разпространение, довели до социално дистанциране, частично отчуждение между хорта, редукция на контакта с
изкуството; изместване на фокуса от комфортен начин на мислене и живот към грижа за оцеляването.
Ако припознавате нашата кауза като ваша, можете да се свържете с нас на имейл visionaries.europe@gmail.com. 
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Бош България бе отличена с две първи места в общо четирите категории на Наградите на германската икономика
за 2022 г., присъждани в началото на всяка година от Германо-Българската индустриално-търговска камара.
Компанията получи престижното първо място в категория "Голямо предприятие".

Наградата бе връчена от министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов на Томас Мец, управляващ
директор на Бош Инженеринг Център София и представител на Бош България. Лена Петкова, финансов и
административен директор на Роберт Бош ЕООД, прие отличието в категорията "Социален ангажимент"
(корпоративна социална отговорност). Наградата "Голямо предприятие" е признание за Бош България и усилията
за осигуряване на нови работни места, развитие за бизнес средата в страната чрез иновации и многобройните
програми за повишаване на квалификацията на служителите и инвестицията в изграждане на млади таланти.

Само през последните четири години Бош е открила над 500 работни места в България и е осигурила
допълнително професионално обучение на екипите си. "Тази година Бош отбелязва 30 години "Техника за живота"
в България. Компанията ни продължава да расте и да показва, че иновациите са част от нас, от нашето ДНК.
Трансформацията на Бош България от продуктов във високотехнологичен бизнес е факт и ние се гордеем с това.
Защото всеки от моите колеги има своята специална роля и място в успеха на нашата компания", каза при
връчването на наградата Томас Мец.

Отличието в категория "Социален ангажимент" (корпоративна социална отговорност) се присъжда на Бош за
инициирането и участието в повече от 15 благотворителни проекта и кампании на обща стойност над 150 000 лева,
както и за активния принос на служителите на компанията. "Мога да кажа с радост и гордост, че помагаме на
редица социални институции и фондации, както и на уязвими групи в обществото. Сред приоритетите на Бош
България е да действа отговорно и в интерес на обществото и околната среда, да инвестира в обучение и
образование", отбеляза Лена Петкова.

Номинираните компании за Наградите на германската икономика 2022 бяха общо 22 в категориите "Голямо
предприятие", "Малко и средно предприятие", "Социален ангажимент" (корпоративна социална отговорност) и
"Стартъп компания". Целта на наградите е да допринесат за по-нататъшното развитие на германо-българските
икономически отношения и да мотивират компаниите за делови контакти с немски партньори. Изборът на
победители на Наградите на германската икономика 2022 бе определен от жури, състоящо се от представители
на бизнес средите, обществения живот, политиката и дипломацията.

КАМПАНИИ

Кметът на Смолян Николай Мелемов връчи на Жана Тодорова събраните 12 000 лв. от продажбата на календар с
красотите на Смолян инициативата. Тя е майка на 4-годишната Стефани. Момиченцето се родило седмия месец
след много тежка бременност и вследствие на задушаване при раждането е с детска церебрална парализа –
спастична диплегия. Майката Жана Тодорова я отглежда сама.

Тя благодари от сърце на кмета за организираната благотворителна инициатива и на всички хора, които се
включиха в нея.

"Дъщеричката ми е едно много борбено, умно и добро дете, което има потенциал да стане равностоен и
самостоятелен член на нашето общество. Благодарим за добрината, която срещнахме. Сърдечно благодаря и на
собствениците на обектите, в които се продаваше календара. За мен тази любов и съпричастност, която
срещнахме от толкова много хора, ни дава сили и кураж да продължим напред", каза развълнуваната майка.

От своя страна градоначалникът също благодари на всички хора от Смолян и страната за съпричастността им към
благородната кауза. Каза, че дарените от тях средства ще подпомогнат интензивните терапии, които ще направят
по-пълноценен животът 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.

От 10-месечна възраст Стефани е на 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 й живот, но двете с майката продължават борбата.

Днес тя умее да се задържи самостоятелно на крачетата, да направи 5-6 крачки без опора и да се движи по
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мебелите.

Специалистите вече не поставят лимит на нейния потенциал. Очакванията са с правилните терапии и
манипулации детето да расте нормално и дори някой ден да тича с другите в училище.

За съжаление обаче, ако не продължат терапиите, състоянието на момичето ще се влоши.

На 16 август миналата година била проведена манипулация в Турция, която ще се повтори на 23 януари т. г.
Следващата стъпка към успеха (освен интензивната рехабилитация) е фибротомия, която се прави в Сърбия.

За майката, която е самотен родител, е невъзможно да покрива финансовата част на необходимите процедури и
медицински манипулации, затова й се налага да търси помощ.

От общината казват, че за пета поредна година тази инициатива дава надежда, че в колкото и трудни времена да
живеем, доброто и съпричастността могат да правят чудеса.

Вижте всички от Actualno.com

Още от ДОБРИТЕ НОВИНИ:

Близо 85 хил. лева са събрани в дарителска кампания за поставяне на 55-метров пилон с националния флаг на
хълм "Боровец" в Ямбол, показва справка на сайта на местната управа. Кметът Валентин Ревански обяви
кампанията на Националния празник 3-ти март миналата година. Общината пусна и анкета в социалните мрежи.

Предвижда се знамето да бъде издигнато в близост до 52-метровата телевизионна кула на хълма. Идеята на
общинското ръководство е националният флаг да бъде видим от всички точки в града и от автомагистрала
"Тракия". Пространството около него ще бъде облагородено и ще бъде поставена паркова мебел.

До момента в кампанията са се включили 83-ма дарители – граждани, общински съветници, фирми. Първото
дарение е размер на 10 хил. лева и е направено от кмета на града Валентин Ревански с 10 хил. лева. Сумата за
реализиране на инициативата възлиза на 65 хил. лева, обявиха в началото на кампанията от Общината.

Идеята на местната управа е да популяризира факта за "ямболската връзка" при създаването на първообраза на
националния ни флаг – Браилското знаме. То е ушито от 14-годишната Стилияна Параскевова, по идея на баща ѝ
Иван Праскевов. Той се заселва в Браила с брат си през 1851 г. Напускат България и родния Ямбол поради
угрозата да бъдат арестувани от османските власти за свободолюбивия им дух.

На Националния празник 3-ти март през 2022 г. в Ямбол бе открит барелеф на Стилияна Параскевова. От
Общината обявиха, че предстои да бъде издигнат и паметник на Иван Параскевов.

/ВД/

Благотворителна кампания в подкрепа на социално значими каузи започна малка пекарна във Велико Търново.
Всеки месец в обекта ще се продава определен вид сладкиш, а приходите ще бъдат дарявани за различни
организации, социални институции и нуждаещи се хора.

За добрината няма сезон и точен момент, или го носиш в сърцето си, искаш и го правиш, или го подминаваш.
Малка пекарна във великотърновския квартал "Акация" от няколко дена продава торта с кауза. Идеята за акцията
е на собственичката на пекарната Тодорка Станчева. Хрумнало ѝ, че доставяйки радост на клиентите си чрез
вкусните и здравословни сладкиши и печива, може да се помогне с даряване на надежда в различни милосърдни
инициативи. Екипът на пекарната е малък, от шест човека, но всички застават зад инициативата, допълва Невгюл
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Ахмед.

"Идеята е с цел благотворителност. С колежката, говорейки си, съвсем спонтанно се роди идеята да правим торти,
с които да извършваме благотворителност. Като всеки месец да е насочена към различна кауза", разказа Тодорка
Станчева.

"Опитваме се, колкото може, да правим добро. Това ми носи ми щастие, много щастие", споделя Невгюл Ахмед.

"Ние сме млад екип, просто искаме с нещо да помогнем. Не мога да кажа какво е да имаш сърце, отворено към
болките на другите, аз съм си така – с добро сърце", откровена е Тодорка Станчева.

За отрицателно време се разпродаде първата торта с кауза на малката великотърновска пекарна. За първата си
инициатива Тодорка Станчева и екипът ѝ избрали да направят любимата на клиентите си торта "Гараш" с 20
парчета, всяко от които се продава по пет лева. Събраните 100 лева ще дарят за бездомните животни и
фондацията, която се грижи за тях.

"Този месец е насочена към "Четири лапи", тъй като всички имаме домашни любимци и решихме да помогнем на
тях. Сумата не е голяма, но мислим, че ще им е от полза. Мислим така да продължи цялата година като всеки
месец тортата да е различна и да е насочена към различна организация, дори може и към местни социални
домове", обясни Станчева.

Докато говорим с притеснената от медийното внимание собственичка на пекарната, клиентите влизат един след
друг и си тръгват с различни здравословни печива, но и с кутийка с парче от тортата с кауза. Сред тези клиенти е и
Добромир Димов:

"Тук всичко е вкусно, всичко е качествено и здравословно. Просто реших да си взема нещо сладко, но и да
подкрепя каузата. След като е кауза, трябва да я подкрепим, в случая за бездомните животни".

Каузите на малката великотърновска пекарна се подкрепят и от доставчиците на суровини за производството на
хлябовете и сладкишите, които прави екипът. Това са хора с добри сърца, така, че няма как да не откликнеш,
сподели доставчикът Анелия Янкова:

"Разбира се, че бих подкрепила всяка подобна кауза. Това са хора с мисия за здравословно хранене, наистина
много добри, много отворени хора, позитивни и много успешни".

За февруари каузата на пекарната ще бъде посветена на двойките с репродуктивни проблеми, на жените и
мъжете, които се борят за своя рожба, разказа Тодорка Станчева:

"Февруари месец самата торта ще бъде тип италиански сладкиш и сме решили да я дарим на фондация "Искам
бебе". Станах скоро баба и затова, може би. Отворени сме към всякакви предложения или хора, които се нуждаят
от някаква помощ, макар и минимална. Ние ще се отзовем. Дори сме отворени към идеята някой, ако иска да си
поръча цял сладкиш, да го направим и да го дарим за съответната кауза. Прави ме щастлива, че хората идват в
пекарната, но повече ме радва, че търсят сладкиша с кауза, понеже означава, че са отворени към всички, колкото
и да е трудно времето за благотворителност".

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

Повече чуйте в звуковия файл.

Сумата от 2 260 лв. бе събрана по време на благотворително парти в подкрепа лечението на малкия Цветан от
Хасково снощи. Инициативата бе на клуб Atrox MC Haskovo.

Организаторите благодарят на всеки, който е подкрепил каузата. Средствата вече са предадени на семейството
на детето.

През лятото на 2022 година Цеци е диагностициран с епилепсия, а при приеглед в Турция е установено, че има
изключително редкия Doose Syndrome, който може да доведе до трайни интелектуални и рефлекторни
увреждания.

На детето вече назначено медикаментозно лечение и няколко прегледа в Турция, всеки на стойност 10 000 евро.
Общата сума, която е нужна е близо 40000 евро и непосилна за семейството. Затова инициаторите призовават,
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всеки който има възможност, нека подкрепи каузата.

Ако желаете да помогнете на детето –може да го направи тук!

Дарителска сметка:

IBAN BG37STSA93000029577634

Цветан Борисов Борисов

Благотворителен събитие под наслов "Да дарим надежда" организираха съвместно от Местния съвет по туризъм в
град Елена и Гражданско Сдружение "ЗАедно за ЕЛЕНА" в помощ на 28-годишният еленчанин Стоян Момев,
диагностициран с метастаза в белия дроб.

В помощ на Стоян на 19.01.2022г. (четвъртък) в центъра на град Елена в ресторанта на СПА Хотел Елена се
проведе благотворителна вечер, на която бяха събрани 13 300 лева от всички дарители. С тази сума за лечението
на Стоян Момев до момента, от доброволни дарения, са набрани 111 300 лв., от които за диагностика и
съпътстващи разходи до момента са похарчени 20 000 лева.

Те припомнят, че през последните 3 години младият мъж води дълга битка с коварното заболяване в България.
Той е преминал през няколко курса химиотерапия, лъчетерапия, както и две операции, едната от които –
неуспешна. От началото на месец декември миналата година Стоян се лекува в Германия и медиците дават
надежда за живота и здравето му, тъй като прилагат иновативна терапия. Престоят в болнично заведение, както и
животът в чужбина, са свързани с много промени за семейството ма младият еленчанин. Разходите са огромни и
непосилни. В момента поетапно протича назначеното му лечение, но не е ясно колко дълго ще продължи.
Прогнозният период, който е даден, е от година и половина. Извършват се вливки на химиотерапия, както и
присаждане на стволови клетки всеки месец. Ако терапията подейства успешно след нея ще бъде проведена и
имунотерапия. Разходите по престоя на Стоян в Германия се равняват на приблизително 6 000 лв. на месец.
Смятайки ги за целия прогнозен период на лечение, за година и половина престой в Германия, ще са необходими
110 000 лв., което е и крайната цел на всички включени в тази кауза. Организаторите благодарят сърдечно на
всички дарители от името на Стоян Момев и неговото семейство. Всеки, които има желание и възможност да
помогне – нека го направи на посочената банкова сметка: IBAN: BG43CECB979010I2981500 Титуляр: Стоян
Иванов Момев Основание за превод: Дарение за лечение На снимката – организаторите на благотворителната
инициатива "Да дарим надежда!" от Местен съвет по туризъм град Елена и Сдружение "ЗАедно за ЕЛЕНА", заедно
със заместник областния управител Станислав Николов.

Над 300 кг храна за питомците на общинския приют "Тонка Петрова" закупиха и дариха младежите от сдружение
"АлДоРа", съобщиха от неправителствената организация.

Храната е закупена със собствени средства на младежите. Те са положили повече от 400 часа доброволен труд
през миналата година в обществени институции и неправителствени организации, а доброволческия им труд са
остойностили представители на шуменския бизнес. И с част от заработените средства младежите са решили да
осигурят храна за приюта през зимата.

Това не е първата помощ, която доброволците оказват на шуменския приют. Във времето младежите на "АлДоРа"
се сменят, но всяко ново поколение проявява грижа и съпричастност към четириногите. Тяхно дело през годините
са: триминутен клип и информационна кампания за приюта, доброволчески часове там, предоставяне на храна,
закупена с наградата от конкурса на ReporTeen; обновяване екстериора на сградата.

ШУМ.БГ
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През 2023 г. Женското благотворително дружество "Майчина грижа" (ЖБД "Майчина грижа") продължава
инициативата си "За качествено здраве на село" наречена още "Мобилен доктор". Идеята на дамите ЖБД е да
осигурят медицински прегледи на възрастните хора в 22 кметства и кметски наместничества със 128 населени
места в община Габрово. На тези места няма здравна служба и няма график за посещение на медицински
персонал, обясни за БТА Стефка Василева, председател на ЖБД "Майчина грижа".
"Проектът се осъществява от екип на Диагностично-медицински център 1 – Габрово, който включва кардиолог,
невролог и две медицински сестри. Дейностите предвиждат преглед от кардиолог, преглед от невролог,
електрокардиограма, изследване на кръвна захар, липиден профил и изследване на урина.
"Искахме да видим каква сума ще ни бъде необходима за здравните услуги, за да продължим и тази година.
Получихме финансова подкрепа от Община Габрово, за което сме признателни. Смятам, че медицинските грижи
за хората по селата трябва да се превърнат в държавна политика", каза Василева. По думите й жителите на
селата са щастливи и благодарни за посещенията от медиците. Тази година всички средства събрани от
инициативите на ЖБД "Майчина грижа" ще се заделят за проекта "Мобилен доктор", допълни още Стефка
Василева. 
От дружеството през 2022 г. са извършили прегледи в селата Дебел дял, Стоевци, Новаковци и Гергини. През 2023
г. прегледите продължават като в началото на годината "Мобилен доктор" посети селата Поповци и Драгановци.
За набиране на необходимите средства за извършване на медицински прегледи във всички населени места в
Община Габрово, дружеството ще разчита на дарители. Желаещите да дарят средства могат да го направят по
сметка, публикувана на фейсбук страницата на "Майчина грижа".
От Женско благотворително дружество "Майчина грижа" – Габрово информираха, че към инициативата "Мобилен
доктор" има интерес вече и от съседни общини, което е знак за актуалността на въпроса за здравните грижи за
хората по селата. Признателността за грижата от възрастните хора в габровските села е сила, мотивация и висока
оценка за усилията на дружеството, затова енергията ще бъде насочена към тази идея, допълни Стефка
Василева. 

снимка "Подай ръка", фейсбук

За по-малко от 3 часа дарители осигуриха нов старт за 6-годишната Гери, която загуби татко си в инцидент с
асансьор. За момиченцето се грижи баба му Ани. Това съобщиха от платформата "Подай ръка".

За по - малко от 3 часа вече има осигурени:

Пералня, готварска печка, ученически материали, спални комплекти и завивки, телевизори -два броя.

Поет е ангажимент и в следващите дни ще бъде пуснат интернет и телевизия в дома на семейството.

Разговаряли сме с адвокат, който е поел ангажимент и ще се провери всичко подробно,свързано с кредита на
жената. като той ще бъде платен още в днешния ден.

Има поет ангажимент за плащане на наем за една година напред.

Утре за семейството ще се прави репортаж и по национална телевизия.

За семейството се събират все още хранителни продукти, козметика за хигиена.

Средства за техните текущи нужди и разходи също се събират.

Каузите на "Подай ръка" може да подкрепяте, чрез сметка:

BG60STSA93000027878362

Банка ДСК/STSABGSF

Заглавие: Дамите от женско дружество "Майчина грижа" в Габрово продължават инициативата "Мобилен
доктор" и през тази година

Дата: 23.01.2023 14:44
Медия: Утро Русе

Заглавие: За по-малко от 3 часа дарители осигуриха нов старт за 6-годишната Гери, която загуби татко си

Дата: 24.01.2023 11:10
Медия: Petel.bg

https://utroruse.com/article/899380/
https://petel.bg/Za-po-malko-ot-3-chasa-dariteli-osiguriha-nov-start-za-6-godishnata-Geri--koyato-zagubi-tatko-si__472629


Получател: Подай ръка ЗПДБ

Основание: Дарение за каузи на Подай ръка

PayPal: bg.organizationfbf@gmai.com

За каузата за Гери - основание: Дарение за кауза 2

"Направихме първа вноска за пета детска линейка. Тя ще обслужва Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас". Това
каза основателят на "Капачки за бъдеще" Лазар Радков пред Би Ти Ви.

По повод обвиненията, които получава напоследък, той заяви, че всички средства от кампанията за събиране на
платмасови капачки отиват за детски линейки.

Преди няколко дни той показа, че е оцелял по чудо след нападение на минохвъргачка по буса, с който пътува към
Украйна. "Направихме кампания миналата година, през лятото закарахме хранителни запаси, сега генератори.
Средствата не са минали през фондацията на капачките", каза Радков. "Хората нямат ток, разчитат на
генератори".

В социалните мрежи доста българи подкрепят неговото доброволчество, но други го наричат безродник.

Той каза, че е знаел за рисковете, които поема, пътувайки към Украйна да помага, и че войната не е шега.

Благотворителен концерт в зала "Младост" тази вечер обедини димитровградчани. Инициативата бе в подкрепа на
десетокласничката от ПМГ "Иван Вазов" Анна-Мария, която е загубила майка си в пътен инцидент в края на
миналата година. Момичето остава на този свят само с баба си.

За по-малко от месец танцов център "Галаксико", ПМГ Иван Вазов, съученици, приятели, изпълнители и танцови
формации организират концерта с подкрепата на община Димитровград. Събитието продължи повече от 3 часа, а
публиката бе изпълнила залата до краен предел.

В подкрепа на Анна -Мария бе събрана сумата от 19 775 лв. От ръководството на ПМГ Иван Вазов съобщиха, че
средствата ще бъдат преведени по сметка на момичето.

Сред гост -изпълнителите тази вечер бяха певицата Есил Дюран, групата "Керана и космонавтите", както и Destiny
Qartet. Те подкрепиха Анна -Мария и напомниха, че доброто съществува.

В благотворителната проява се включиха още Ансамбъл "Звездица", ГНХ "Тракия", ГНХ "Тракийски ритми", ДТС
"Тракия", танцова школа Dance Fit, школа за латино танци LOCA DANCE, танцова формация "Гайтанче", танцова
формация "Богоровци", балетна школа "Катлея", Даяна Славова, Доби Дулева, Галин Ангелов, солистът на
Държавна опера Стара Загора Ивайло Янев и др.

БЛАГОДАРИМ НА ВСЕКИ ОТДЕЛИЛ ВРЕМЕТО И СРЕДСТВАТА СИ, ЗА ДА ЗАСТАНЕ ДО НАС!

Заглавие: Радков от "Капачки за бъдеще": Направихме първа вноска за пета детска линейка

Дата: 25.01.2023 09:20
Медия: 24 Часа

Заглавие: Димитровград застана зад десетокласничката Анна -Мария с благотворителен концерт

Дата: 25.01.2023 23:32
Медия: Haskovo.Live

Заглавие: Да помогнем на Петя да пребори множествена склероза

Дата: 26.01.2023 13:35
Медия: Спътник

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13600496
https://haskovo.live/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81/
https://sputnik.bg/balgariya/obshtestvo/da-pomognem-na-petya-da-prebori-mnojestvena-skleroza-32624


Нека Петя ходи отново!
Получих заболяването преди 14 години след раждане. Трудно получих точната диагнозата заради всеобщите ѝ
симптоми. Отне около 1 година прегледи във Варна, София и Пловдив. След потвърждаването на диагнозата ми,
отне 3 години борба със Здравна каса за отпускането на медикаменти за намаляването на пристъпите на
болестта. Започнах лечение с Екставия (инжекции), но въпреки това пристъпите не спираха. Посещавах
Барокамера в продължение на години. Допряхме до лечение с Джеления (първото хапче за множествена
склероза) от което ми се увреди черния дроб (токсините ми бяха 480, при норма 40 – пазя всички изследвания -
ГГТ ). Бях първата одобрена за лечение във Варна с Мавенклад (таблетки).За тези 14 години съм лежала над 30
пъти в болница, лекувана с Метилпреднизолон (венозно). След всяко вливане се възстановявах по 3 седмици.
Приемах Фамприра – отново без резултат. От 3 години не приемам медикаменти. През тези години пробвах и
други методи за лечение (обиколки по камъни, баби, лечителки, храмове). Единственето лечение, което открих,
носещо резултати на хора с моята диагноза е в Москва със собствени стволови клетки и химеотерапия. Гарантира
се 90-95% успеваемост възвръщането на двигателната система. Болестта засегна най-мнгого краката ми.
Непосилно ми е да измина 100м. Предприехме местене до Германия, цялото семейство, за да започна
качествено лечение там, понеже в България нямаше вече какво да ми се предложи (което да не бяхме опитвали)
а аз не можех да водя дори нормален начин на живот.Направихме над 5 ядрено - магнитни резонанса, дозина
прегледи и мнения от специалисти, както и в клиника специализирана за диагнозата МС. Моето състояние много
се влошаваше и продължава да се влошава. От година ползвам ролатор (проходилка). След прекаран Ковид
(преди 5 месеца) не мога да се възстановя до старото ми състояние. По време на Ковида, краката ми бяха в пълна
парализа, все едно ги няма. Когато вървя, нямам контрол над краката. Не ги управлявам аз (често се преплитат) а
ходенето е "суркане" по пътя. Желая да вървя. Желая да изляза веднъж сама. Желая да "стъпвам", а не да се
"влача". Желая да мога да стоя права повече от 5 минути и да извършвам ежедневните си нужди без помощта на
семейството ми. Желая да излизам не само по лекари(понеже не издържам и мога единствено да стоя някъде
седнала). Желая да бъда майка излизаща със сина си, без да трябва той да "носи". Благодаря на всички, които
вече се включиха и помогнаха. Благодаря на всички, които ще го направят. Ще дам всичко от себе си, за да стигна
до лечение, което не мислих дори, че съществува. Ще вървя!
БЛАГОДАРЯ ВИ!
BG89CECB979010I7076400
BIC: CECBBGSF
Титуляр на сметката:Петя Георгиева-Арнаудова
PayPal:Bo4ka7979@gmail.com
име:@Pety79
Дарителски текстови съобщения на стойност 1лв
текст DMS PEPI на номер 17777 

Само за ден кампанията за набиране на средства за лечението на 32-годишната Иванина Ганчева от Тервел успя
да набере около 60 000 лева. За съжаление прогнозите за младата жена не са добри и лекарите в клиниката в
Турция, където тя пристигна днес, я връщат.

"Кампанията приключи. Благодарим на всички!", споделиха нейните близки, организирали дарителската
кампания. За по-малко от 24 часа тя успя да обедини не само цял Тервел, но и региона, за да се съберат средства
за лечението на младата жена в турска клиника.

Днес тя е транспортирана до Болница Аджибадем в Истанбул с линейка, но пътуването е било изключително дълго
и тежко, което още повече влошило състоянието й.

Млада майка от Тервел спешно се нуждае от средства, за да спечели битката с рака

Според лекарите Иванина е уморена и изтощена физически. След като я прегледал, той заявил на близките, че не
може да я постави на химиотерапия в това състояние.

Сложили са я на кислородно дишане.

"Тежко ми е да напиша тези думи, но Ивка не е добре. Докторът заяви, че не могат да направят нищо за нея тук.
Състоянието й не го позволява", написаха от семейството на младата жена. Те благодариха на всички, отзовали се
на апела и дарили средства, за щедростта и отзивчивостта.

Предвид състоянието на Иванина близките прекратиха събирането на средства.

Всички се молят майката на 7-годишно момченце да намери сили и да продължи борбата с коварната болест.

Заглавие: За ден събраха 60 000 лева за лечението на жена от Тервел, но състоянието й се влоши

Дата: 26.01.2023 21:06
Медия: ПроНюз Добрич

https://pronewsdobrich.bg/2023/01/26/za-den-sabraha-60-000-leva-za-lechenieto-na-zhena-ot-tervel-no-sastoyanieto-y-se-vloshi/


Ремонтираната операционна зала на отделението по детска хирургия в Многопрофилната болница за активно
лечение "Св. Анна" във Варна бе открита днес официално. Инвестираните средства са 100 000 лева, уточни
изпълнителният директор на лечебницата д-р Красимир Петров. По думите му 60 хиляди лева е осигурила Община
Варна, 30 хиляди са от Холдинг "Варна", а останалите средства са дарени от индивидуални спомоществователи.

Ремонтът бе извършен за около два месеца, допълни д-р Петров. Той уточни, че хирургиите в лечебното заведение
вече са ниво, много близко до световното. По думите му сега задачата на ръководството е да намери средства за
модернизация на отделенията по урология и ортопедия.

Пред медиите Петров допълни, че болницата е с просрочени задължения от близо шест милиона лева. По думите
му ръководството има желание да тегли кредит, за да стабилизира финансовото ѝ състояние, но засега държавата
не дава позволение.

Началникът на отделението по детска хирургия д-р Румен Христов допълни, че в него работят около 25 души.
Обслужваните пациенти са от цяла Североизточна България. Броят на лекуваните деца достига средно по 1000 на
година. Извършваните операции в отделението са около 600 годишно.

На тържеството в болницата днес присъстваха председателят на Общинския съвет във Варна Тодор Балабанов,
евродепутатът Емил Радев, който е сред индивидуалните дарители за набиране на средствата за ремонта, лекари.
Сребрина Кондова от Варна изненада приятно екипа на отделението, като поднесе на д-р Христов пита с
благодарност, че са излекували детето ѝ, което вече е на седем години.

Отделението по детска хирургия в болница "Св. Анна" е създадено през 70-те години на миналия век. През
годините в него са работили някои от най-популярните лекари в крайморския град. От ръководството на болницата
съобщиха днес, че стартират кампания за написване на историята на болницата, тъй като в историята ѝ има
празнини.

/МК/

Да даряваме книги на български език за библиотеката в Болград, Украйна - това е новата кампания на издателя
Манол Пейков, който успя да организира частни дарители за най-успешната от началото на войната срещу Украйна
кампания за даряване на средства и купуване на електрически генератори.

Вчера той публикува в профила си във фейсбук апел за подпомагане на библиотеката в "столицата" на
бесарабските българи. Фондът й съдържа само 1200 книги на български език, като повечето са стари издания или
учебници.

"Не е нужно да пращате много книги; по-важното е да са книги, които харесвате или смятате за важни. За
възрастни, юноши и/или деца", написа Пейков. Книгите трябва да се изпращат на адреса на издателството му
"Жанет 45" в Пловдив, а той ще поеме грижата, както се случи с генераторите, да ги достави в Украйна.

Кампанията на Пейков за генераторите, която беше осъществена в социални мрежи, събра над милион и двеста
хиляди лева, като повечето или вече работят в Украйна, или се подготвят за транспорт, други още се договарят.
Средствата, дарени от български граждани, се равняват на помощта на Франция и Германия, взети заедно - те са
предоставили общо 550 генератора по информация на "Дойче веле". Българското правителство изпрати
безвъзмезно само един.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Заглавие: Дарители и Община Варна осигуриха пари за ремонт на операционната зала на Детската хирургия в
болница "Св. Анна"

Дата: 26.01.2023 12:06
Медия: Българска телеграфна агенция
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Обмисляте ли да станете доброволец? Това е важен начин да се помогне на хора и общности. И както пише
Калвин Холбрук: "Ползите от този алтруистичен акт са доказани от науката."

Тъй като повечето от нас водят изключително натоварен живот, идеята за доброволчество – да отделяте времето и
енергията си за кауза без финансово възнаграждение – може да изглежда невъзможна задача. Как можем да
вместим нещо друго в нашите вече натъпкани графици?!? Доброволчеството обаче е важно по много причини и не
трябва да отнема твърде много време. И всъщност ползите от доброволчеството са огромни за доброволеца – не
само за общността, индивида или организацията, които получават тяхната помощ.

Всъщност именно тези предимства биха могли отчасти да обяснят нарастването на популярността на
доброволчеството през последните няколко години.

1. Доброволчеството ви свързва с другите

Всъщност доброволчеството е важен и интересен начин да се запознаете с хора, с които обикновено не общувате:
хора от различни възрастови групи, етноси или социални групи. Тъй като доброволчеството е отворено за всички,
то ви позволява да се запознаете с голямо разнообразие от хора от най-различни сфери на живота - нещо, което
може само да ви отвори още повече очите.

2. Доброволчеството укрепва самочувствието и самооценката

Изследванията показват, че доброволчеството може да бъде особено полезно и важно за повишаване на
самочувствието и увереността на подрастващите, които тепърва започват своя житейски път. Проучване от 2017 г.,
проведено от Университета на Мисури и Университета "Бригам Йънг", в което са участвали почти 700 ученици на
възраст от 11 до 14 години, изследва как споделянето, помагането и утешаването на другите влияе на
самочувствието. Проучването установява, че алтруистичното поведение може наистина да повиши чувството за
собствена стойност на тийнейджърите и че юношите, които са помагали на непознати, съобщават за по-висока
самооценка една година по-късно.

3. Доброволчеството е важно за физическото здраве...

Интересно е, че доброволчеството има ясно изразени ползи за здравето, които могат да укрепят психическото, и
може би по-изненадващо, физическото ви здраве. Всъщност все повече доказателства сочат, че хората, които
отделят от времето си за другите, имат по-ниско кръвно налягане и по-дълъг живот.

4. ...и психично здраве

Доброволчеството подобрява психичното здраве, просто защото извършването на алтруистична дейност ви прави
по-щастливи - така нареченият "наркотик на помагащия". Човешките същества са устроени така, че да даряват на
другите. Чрез измерване на така наречената мозъчна активност и хормоните на щастието изследователите са
установили, че да бъдеш полезен на другите може да достави голямо удоволствие.

5. Доброволчеството е важно за чувството за цел

Тъй като доброволчеството означава да работиш без да получаваш парично възнаграждение, хората често
избират да отделят от времето си за проблеми или организации, които смятат за важни, или с които имат
специална връзка.

6. Доброволчеството ви помага да забравите собствените си проблеми

Едно друго предимство на доброволчеството е, че фокусирането върху другите може да ни даде по-дълбоко
усещане за перспектива и да ни помогне да се разсеем от негативните мисли. Доброволчеството често е свързано
с оказване на помощ на нуждаещи се и може да бъде полезно, за да ни покаже, че всъщност собственият ни живот
не е толкова лош, колкото сме си мислили.

7. Доброволчеството е важно за кариерата ви

В условията на все по-конкурентен пазар на труда доброволческият опит може да бъде изключително полезен.
Той показва на потенциалните работодатели, че можете да проявявате инициатива и че сте готови да отделяте от
собственото си време, за да подобрите света за други хора.

Освен това доброволчеството ви дава възможност да практикувате важни общи умения, използвани на работното
място, като комуникация, работа в екип, решаване на проблеми, планиране и организация. Всъщност, ако досега
не сте имали работа на пълен работен ден, тогава доброволчеството е важен начин да докажете уменията си,
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когато отидете на интервю за работа.

Е, убедихме ли те? Можеш ли да отделиш малко от времето си, за да помогнеш на нашата мисия:

да създаваме благоприятна среда за гражданските организации и инициативи
да се борим за спазването на нашите права и свободи
да гарантираме правото ни да участваме в решенията, които ни засягат

Ако считаш себе си за активен гражданин,... значи имаме точното място за теб!

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ в Български център за нестопанско право!

Няколко внесени поправки в Закона за горите вдигна на крак природозащитници в цялата страна. От Фондация
"Биоразнообразие" алармират, че се готвят промени, които биха разрешили строителство за негорски цели в
горите (например ски писти и влекове) без да се променя статута на горската територия. Предложението било
внесено от депутати на "Български възход".
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