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БДФ В МЕДИИТЕ

Горди сме да споделим, че кампанията на Български дарителски форум "Даряваш анонимно. Благодарим ти
публично", реализирана съвместно с агенция Direct Media KRES, беше публикувана в авторитетното издание на
рекламната общност Ads of the World.
Статията представя кампанията и контекста, в който тя е реализирана. През последните няколко години, особено
след началото на COVID кризата българското общество промени представата си за дарителството. Солидарността
и грижата станаха още по-силни. Годишните анализи на Български дарителски форум показват, че все повече хора
даряват индивидуално за различни каузи. Всеки втори българин отделя лични средства или време като
доброволец, за да подкрепи близка до сърцето му кауза. Повечето от хората се включват анонимно с малки
дарения. Но приносът на всеки от тях, умножен с помощта на още много хора, води до видима промяна. За да
запази тази тенденция и да мотивира общността, Българският дарителски форум инициира информационната
кампания. Стратегията, която избрахме е да покажем благодарност и висока оценка към жеста на всеки
анонимен дарител в България. Символът, който избрахме за нашето визуално послание е прегръдката.
Кампанията бе реализирана в два основни комуникационни канала – дигитални медии (Facebook, Instagram и
LinkedIn) и външна реклама. Външната реклама се реализира в метрото (излъчване на видео на екраните на
метростанциите и постери в подлезите) и визии (city lights) на ключови спирки на градския транспорт в столицата.
За периода октомври – декември 2022 г. кампанията достигна чрез дигиталните канали до общо до 1 087 493 души
от цялата страна. Импресиите, генерирани чрез публикациите във Facebook и Instagram бяха 2 921 505.
Ангажиранията на страницата на БДФ във Facebook бяха 156 067, от които 2 581 харесвания и коментари и 102
споделяния. Видеото беше гледано от 767 370 души.
Изказваме специална благодарност на екипа на агенция Direct Media KRES за високия професионализъм,
креативност и ползотворно сътрудничество:
Творчески директор: Станислава Ивкова
Старши копирайтър: Теодор Манолов
Арт директор: Денница Чернева
Акаунт мениджър: Живка Петрова
Бизнес развитие и стратегия: Добромир Джуров 
Благодарим и на Фондация "Америка за България" с чиято финансова подкрепа Български дарителски форум
реализира кампанията. 

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Заглавие: Кампанията на Български дарителски форум бе публикувана в авторитетното издание Ads of the
World

Дата: 08.02.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Представителят на Уницеф за България е на посещение в Розовата долина

https://www.ngobg.info/bg/news/127808-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-ads-of-the-world.html
https://presstv.bg/regional/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/


61 семейства са под наблюдение, само за 2022 година, по проект на казанлъшката неправителствена
организация "Бъдеще за децата" за работа с уязвими групи в обществото. Това са семейства от двете общини –
Казанлък и Мъглиж, на които се предоставя помощ за разрешаване на проблеми, свързани с образованието и
здравната култура на тази част от населението, определяща се като ромска общност. Десетки са проведените
срещи, консултации, в оказването на подкрепа за интеграцията на децата от ромските семейства в детските
градини и училищата, за тяхната имунизация, предоставяне на лекарска помощ, както и за овладяване на високата
раждаемост, в това число и в детска възраст. С тези данни социални работници и психолози запознаха
представителят на Уницеф за България Кристина Доротея де Бройн и Н. пр. Мартина Фийни, посланик на
Ирландия в България, които бяха на обиколка в община Казанлък за работата по проектите, касаещи ромската
общност.

Основната тема на срещата, домакин на която бе сдружение "Бъдеще за децата", бяха резултатите постигнати в
региона, по проекта "Европейска Гаранция на детето", по който работи мобилен екип, който от самото начало е
част от Центъра за обществена подкрепа – в град Казанлък. Той работи в тясна връзка с националните,
регионалните и местните власти, граждански организации, с деца и младежи, като извършва подкрепа,
обследване и картографиране на семействата в риск с цел ограничаване на въздействието на бедността и
социалното изключване върху децата, които се нуждаят от подкрепа и закрила.

На срещата присъстваха представители на Община Казанлък, Община Мъглиж, Агенция "Социално подпомагане" –
гр. Казанлък и гр. Мъглиж – институциите, които работят по пилотната за България Програма Европейска
"Гаранция на детето".

Сред ежедневните проблеми, които посочиха социалните работници в тяхната работа са липсата на на документи
за самоличност, адресна регистрация, ниското ниво на образованост и здравна култура на хората от уязвимите
групи.

В по-ранните часове на деня Н. пр. Мартина Фийни и госпожа Кристина Доротея де Бройн посетиха социалната
услуга – "Къща на семействата" в с. Горно Черковище, създадена по програмата "Сигурен старт", с подкрепата на
Фондация "Лале и Фондация "ОУК" и доразвита от Община Казанлък.

Моделът на Къщите на семейството или т.нар. детски къщи е създаден във Великобритания в края на
деветдесетте години на миналия век, която постепенно се разпространява в Унгария, Германия и други
европейски страни, и благодарение на сдружение "Бъдеще за децата" Община Казанлък, бе една от първите пет
(другите са община Стара Загора, общините Търговище, Варна и в София), в които бе развита иновативната
социална услуга.

След гостуването си в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък, гостите посетиха Община
Казанлък.

/КРОСС/ От няколко години цели колонии от розово фламинго избраха езерата край Бургас за собствен
дом.Според учените има конкретни причини розовото фламинго да избере точно Бургаските езера.

"Видът в момента е в разцвет и той има необходимост от жизнена територия. Започва да се разпространява и
едно от местата, където това се случва, е Атанасовското езеро и като цяло комплексът на Бургаските езера. За тях
са необходими точно такива места - плитки, много солени, в които живее тяхната храна", коментира Спас Узунов от
българска фондация "Биоразнообразие".

Екзотичната птица е рисков вид и се наблюдава внимателно от различни експерти. Следи се затова как
присъствието и може да се отрази на екосистемата на Атанасовското езеро и какви са взаимоотношенията и с
останалите видове.

Близостта на летището обаче може да се превърне и в проблем.

Само няколко километра делят летище "Бургас" и Атанасовското езеро, което е дом на над 3000 екземпляра
розово фламинго.

Дата: 03.02.2023 14:36
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Хиляди розови фламинги намериха дом край Бургас

Дата: 04.02.2023 14:57
Медия: Агенция "КРОСС"

https://www.cross.bg/flamingo-ptitzite-ezero-1712472.html


Директорът на летището Георги Чипилски смята, че розовото фламинго е от птиците, които представляват най-
малък риск за сблъсък със самолетите.

"В общия случай то се намира в района на едно и също езеро и съответно търси храна в различни части на този
район. А когато правят такива прелитания, обикновено фламингите летят на височина по-малка от 50 метра, което
е далеч под подходите на самолетите при излитане и кацане. Смятаме, че рискът от евентуално сближаване на
самолет с ято фламинги е много минимален", каза още той.

От летището се прилага пасивен и активен контрол на птиците.

"Ние използваме екипировка като специализирани лазери, мобилни станции, които издават дистрес кодове. Тази
година дори сме планирали да закупим нова мобилна установка, която има иновативни технологии за прогонване
на птиците. Другото средство, което използваме много ефективно, са газови оръдия за издаване на звук, който
съответно прогонва птиците", посочи Георги Чипилски.

За розовото фламинго следят както експертите, така и голям брой любители на птицата.

бТВ, "Тази събота"

Деца бежанци от Украйна подредиха изложба и изнесоха концерт в Младежкия дом на Варна. Те са настанени в
хотели по Черноморието и участват в проект "Крила" на Фондация "Адра - България", финансиран от УНИЦЕФ, чрез
който им се осигуряват занимания в различни кръжоци и безплатни уроци по български език.

С тях работи художничката Юлия Барко, която е и главният организатор на събитието във Варна. Тя благодари на
България за топлотата и гостоприемството, за това, че украинските деца имат възможност тук да творят, да
откриват прекрасния свят на изкуството и да намерят втори дом. Посочи, че в заниманията са участвали бежанци
от Харков, Одеса, Николаев, Днипро, Запорожия. Надявам се в следващия проект да се включат още хора и да
докажем, че в изкуството няма граници нито за езика, нито за вярата, нито за националността, добави
преподавателката.

В изложбата и концерта се включиха и представители на Общинския детски комплекс във Варна, които показват
произведения на школата по фотография, посветени на безопасността на движението по пътищата. "При нас
работят 30 школи и украинските деца могат да намерят своето място в тях", каза при откриването на изложбата
директорът на комплекса Монка Николова. "С това, което правим днес, искаме да изразим своята съпричастност
към децата бежанци и родителите им, да им кажем: "Не сте сами!" и да ги уверим, че сме готови да помагаме с
каквото можем", добави тя и изрази надежда децата от България и Украйна да си подадат ръце и да растат
заедно в мир, щастие, разбирателство и дружба.

Изложбата в Младежкия дом на Варна ще остане колкото решат организаторите ѝ, каза за БТА Николова.
Дейностите по проект "Крила" ще продължат до края на юни, като всеки месец ще бъдат организирани концерти
пред публика, за могат децата да показват своите постижения.

/ИС/

Повод за тази препоръка е сигнал от Фондация "Искам бебе"

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния министър на здравеопазването д-р Асен
Меджидиев, до вр. и.д. управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) д-р Йорданка Пенкова и
председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, в която препоръчва в пакета от здравни
дейности, покривани от бюджета на касата, да бъдат включени ежегодни изследвания за репродуктивността – при
жените това е оценката на яйчниковия резерв, а при мъжете изследването на спермограмата.

Заглавие: Украинските деца намират втори дом в България, каза художничката и преподавателка Юлия Барко

Дата: 05.02.2023 17:08
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Омбудсманът с препоръка НЗОК да покрива изследванията за репродуктивност

Дата: 06.02.2023 12:47
Медия: Инфо мрежа

https://www.bta.bg/bg/news/lik/401782-ukrainskite-detsa-namirat-vtori-dom-v-balgariya-kaza-hudozhnichkata-i-prepodava
https://infomreja.bg/ombudsmanyt-s-preporyka-nzok-da-pokriva-izsledvaniqta-za-reproduktivnost-127276.html


Повод за тази препоръка е сигнал от Фондация "Искам бебе", която алармира, че у нас все повече млади хора на
възраст между 25-35 години се оказват със сериозно нарушена репродуктивна функция.

Според фондацията това се дължи на липсата на изследване на яйчниковия резерв в млада възраст и посочват,
че ако изследването се извършва ежегодно на жени над 18-години, това би довело до ясна картина за техния
репродуктивен статус и за планиране раждането на дете в съответствие със здравословното им състояние.

Затова от Фондация "Искам бебе" предлагат в пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, "на
всяка жена на възраст от 18 до 35 г. да се включи изследване на хормона за оценка на яйчниковия резерв (АМХ)" и
уточняват, че към момента средната цена на изследването на този хормон е в размер на 50 лв., както и че за
мъжете на същата възраст, изследването на спермограмата е на стойност 70 лв.

"По повод повдигнатия въпрос, бих искала да отбележа, че омбудсманът е ангажиран с намирането на решения
на проблемите, които имат отношение към репродуктивното здраве и асистираната репродукция. В тази връзка
смятам, че навременната профилактика и своевременното установяване на репродуктивни проблеми при жената,
както и при мъжа, е важно, за да могат в много по-ранен етап да имат информация за здравния си статус и да
могат да вземат необходимите мерки, с оглед на планиране на бременност и раждане на здраво дете", пише
проф. Ковачева.

Тя обръща внимание и на факта, че към момента няма данни и не се води статистика, колко от жените и мъжете в
млада възраст са с репродуктивни проблеми, тъй като изследването на яйчниковия резерв най-често се извършва
едва при кандидатстване за финансиране на дейности по асистирана репродукция. Така жените разбират за тях
твърде късно с произтичащия от това разход на публични и лични средства, а понякога и до невъзможност да имат
деца, като в същата ситуация, с късното установяване на репродуктивни проблеми, се оказват и мъжете.

"Смятам, че при съществуващата демографска криза и все по-застаряващото население в страната ни, органите на
държавната власт трябва да полагат повече усилия в търсене на решения и вземане на мерки, насочени към
промоция на здравето и профилактика на заболяванията, отнасящи се до фертилитета", посочва омбудсманът.

В препоръката си Диана Ковачева подчертава още, че ролята на общопрактикуващите лекари е изключително
важна - те трябва да информират гражданите и да ги насочват към извършване на профилактични изследвания
във връзка с репродуктивното им здраве.

АВТОР: INFOMREJA.BG 

Започна регистрацията за участие в 20-я юбилеен международен детски етнофестивал "Децата на Балканите – с
духовност в Европа", който ще се проведе на 31 май и 1 юни в община Минерални бани. Организатори на проявата
са КНСБ и Благотворителен фонд "Проф.Д-р Желязко Христов", а община Минерални бани е съорганизатор.

Регистрацията на участниците става през сайта на фестивала на адрес https://fond-knsb.com а крайният срок е 15-
ти април.Целта на фестивала е съхраняване автентичната култура на етносите от региона, нейното отражение в
общото европейско културно пространство и принос към поддържане културното многообразие на Европа и
света.Основната идея е създаване на възможности за развитие потенциала на децата, за изява и откриване на
млади таланти в областта на музикалното и танцово изкуство, както и поощряване интеграцията на деца със
специфични потребности.

На 31 май 2023 г. от 10 ч. Летния театър на с. Минерални бани ще се открие 20-ти Юбилеен международен детски
етно фестивал. Празникът ще продължи до следобедните часове на 1 юни, когато ще се проведе заключителен
Галаконцерт. В него ще вземат участие деца от различни етноси и региони на България и чужбина. Ще бъдем
щастливи да посрещнем гости от Босна и Херцеговина, Грузия, Индия, Молдова, Румъния, Северна Македония,
Сърбия, Турция.

Заглавие: Започна регистрацията за Международния детски етнофестивал в Минерални бани

Дата: 06.02.2023 17:31
Медия: Арда Нюз

Заглавие: "Пресклуб Варна" стартира нов младежки образователен проект

Дата: 07.02.2023 10:15
Медия: Днес+

http://ardanews.info/?p=186059
https://dnesplus.bg/varna/presklub-varna-startira-nov-mladezhki-obrazovatelen-proekt_1107889


Сдружение "Пресклуб Варна" и младежката информационна медия Youth Street Varna стартира работа по проекта
"Град, целунат от морето – Шарен кръстопът". Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално
отговорна инициатива на Лидл България, "Ти и Lidl за по-добър живот", в партньорство с Фондация "Работилница
за граждански инициативи" и Български дарителски форум.

Младежкият образователен проект има за цел да разкрие историята, бита и културата на десет общности и етноси
в град Варна, като заснеме поредица от забавни документални филми. Младежи ще влязат в ролята на водещи,
сценаристи, оператори, монтажисти и участници в продукцията.

Един от големите проблеми на нашето общество е липсата на толерантност. Свидетели сме на много прояви на
агресия както в училище, така на пътя и у дома. Езикът на омразата най-често е насочен към хора от други етноси,
които често са приемани с предразсъдъци и недобронамереност.

Проектът "Град, целунат от морето - Шарен кръстопът" има за цел по забавен и достъпен начин да запознае
аудиторията с всички положителни страни, бит и култура на малцинствените групи във Варна, в това число
представители на различни етноси и народности, живеещи в морската столица. Това ще даде шанс те да бъдат
опознати, приети, уважавани и толерирани в тяхното развитие и реализация като равноправни членове на
обществото ни.

Вече се работи активно по реализирането на първите епизоди, посветени на влашката, арменската, казашката и
турска общност във Варна.

В реализацията на продукцията участват младежи, с които младежката информационна медия работи. Идеята е
по увлекателен начин да запознават своите връстници с историята и обичаите на всеки един от тези етноси, като в
продукцията са включени споделени разкази на представители от всеки етнос, танци и характерни за дадения
етнос и общност готварски рецепти.

Сред целите на проекта е и да обогати общата култура на подрастващите, както и на техните родители, за
"шарения кръстопът", който среща много култури и създава красива симбиоза, която прави Варна космополитен
град.

Финалната част на проекта ще завърши през септември 2023 година с презентацията на готовите филми на голям
надуваем екран на открито и концерт с изпълнители от всички етноси, участващи в проекта.

Проектът ще надгради рубриката "Град, целунат от морето - Youth Street", по който СНЦ "Пресклуб Варна" работи
през 2022 г. с подкрепата на Фонд "Култура" към Община Варна.

Продукцията ще бъде популяризирана чрез младежката информационна медия и сателитните й канали, чиято
роля е да възпитават и представят добри модели на подражание, до обогатяват и образоват младите хора.

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

Целта на инициативата Call for Education – България & Румъния е да финансира образователни проекти в
двете страни;
Организациите, отговарящи на условията от България и Румъния, са поканени да кандидатстват до 31 март
като общо 4 проекта ще си разделят финансирането от половин милион евро
Инициативата е в съответствие с мисията на Фондацията да отключи потенциала на бъдещите поколения,
ще осигури подкрепа на деца в неравностойно положение между 11 и 19 години, за да имат по-добри
шансове за успех

Фондация УниКредит стартира инициативата Call for Education – България & Румъния за финансова подкрепа на
образователни проекти в двете страни. Общо половин милион евро за двете страни ще бъдат дарени на общо 4
организации с нестопанска цел.

Основният фокус на Фондация УниКредит е да подкрепи реализацията на проекти, насочени към борбата с
преждевременното напускане на училище, както и такива за придобиване на умения, подходящи за навлизане на
пазара на труда и за започване на университетско обучение в цяла Европа. Инициативата напълно съответства на
мисията на Фондация УниКредит да отключи потенциала на следващото поколение в Европа.

Заглавие: Фондация УниКредит дарява 500 хил. евро в подкрепа на образователни проекти

Дата: 07.02.2023 23:08
Медия: УниКредит Булбанк

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/za-nas/media/novini/fondaciya-unikredit-daryava-polovin-milion-evro-v-/


Целта на Call for Education – България и Румъния е да достигне и подкрепи проекти, които подпомагат борбата с
образователната бедност в двете страни, с подчертан фокус към учениците от начален и горен етап на средното
училище (11-19 години).

Инициативата ще подкрепи организации с нестопанска цел, които се борят срещу преждевременното напускане
на училище и предоставят на учениците подкрепа, от която се нуждаят за успех в академичния и професионален
свят.

"Много ученици в България и Румъния напускат училище преждевременно или пък не успяват да придобият
необходимите им умения, за да продължат образованието си в университет или да влязат на пазара на труда.
Това води до нарастващо неравенство и училищата имат ключова роля в противопоставянето на тези тенденции,
особено за най-уязвимите групи ученици. Ето защо търсим иновативни проекти за справяне с тези проблеми в
България и Румъния", коментира Силвия Капелини, генерален директор на Фондация УниКредит.

"Образованието е ключов двигател за бъдещето на Европа. В УниКредит вярваме, че носим отговорност да
откриваме, подкрепяме и даваме възможности за развитие на младите хора – хората, които ще поставят основите
на напредъка и успеха на Европа през следващите години. Нашата мисия, като банка, е да създаваме
възможности за растеж, като се ангажираме да насърчаваме социалния напредък чрез образование, в
съответствие с нашата ESG стратегия и план за развитие", коментира Теодора Петкова, директор на УниКредит за
Източна Европа.

"Фондация УниКредит има дълга история в подкрепата на значими проекти в България, винаги насочени към
уязвимите групи и предизвикателствата, пред които обществото ни е изправено. С инициативата Call for Education
– България & Румъния, Фондацията ще направи истинска промяна за децата в страните ни, като им даде шанс за
по-добро бъдеще чрез борбата с отпадането от училище, създаване на условия за започване на работа и
насърчаване да продължат образованието си във висши училища, коментира Цветанка Минчева, главен
изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

Дарението на Фондацията в размер на 500 000 евро ще бъде разпределено между четири проекта от двете
държави. Всяка държава може да номинира по 4 свои проекта, които ще се състезават за финансирането.
Окончателното решение кои да са подкрепените проекти ще бъде взето от Фондация УниКредит въз основа на
мисията на фондацията и доколко отговарят на критериите на инициативата. Сред тях са съответствие с целта за
борба с образователната бедност, географският обхват и възможност за прилагане на иновативен подход за
включване в образователната система.

Проектите могат да бъдат с продължителност между 18-36 месеца, а една и съща организация може да предложи
повече от една инициативи.

Организациите, отговарящи на условията, могат да кандидатстват до 31 март 2023 тук.

Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация BCause, "Бизнес старт", 09.02.2023 г.

Организациите, които оказват помощ на място на пострадалите от земетресенията в Турция и Сирия, имат нужда
от на практика всичко - инструменти, лека техника за освобождаване на хора под срутените сгради, кръвни
препарати и медицински консумативи, палатки, одеала, генератори за осигуряване на минимален подслон на
изгубилите жилищата си. Фондация BCause е започнала кампанията си за събиране на финансови средства още
вечерта на 6 февруари, като първите средства за две турски организации, които са членове на международната
мрежа на българската организация, са в процес на изпращане. Това каза Елица Баракова, изпълнителен
директор на Фондация BCause, в ефира на предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.

BCause работи с три валидирани местни организации - Temel Ihtiyac Dernegi (TIDER - Basic Needs Association) и
Toplum Gonulluleri Vakfi в Турция, а в Сирия с доброволческата мрежа MULHAM Gönüllüler YARDIM Dernegi (Molham
Volunteering Team).

Има доста активни кампании за помощ в момента и за желаещите да помогнат няма грешен избор, каза
Баракова, като изрази възхищението си от дарителите и доброволците, които бързо са се самоорганизирали.
Желаещите могат да използват системата за еднократен SMS на 17 777/ DMS TRUS.

"Ние сме насочени за изпращане на финансова помощ за организациите, които работят на място. Работим много
близко с тези местни организации и сме избрали опитни организации, които не от сега са активни в такива
хуманитарни акции... Има доста добра организация. В нашата международна мрежа всичко е въпрос на

Заглавие: Фондация BCause с кампания за подкрепа на доброволците в Турция и Сирия

Дата: 09.02.2023 11:50
Медия: Телевизия Блумбърг

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/115216-barzata-reaktsiya-na-dobrovoltsite-v-turtsiya-i-siriya-e-vapros-na-predvaritelna-podgotovka


предварителна подготовка - имаме списък с организации, които да са предварително валидирани и техният статут
се проверява редовно всяка година. Беше много лесно да бъдат попитани за текущите им нужди, да влезем във
връзка и да започнем работа. Част от тези организации имат дори сметки в Европа, така че финансовите дарения
също могат да достигат организацията, която работи и в Сирия. Пречки няма, но времето е срещу нас."

Повече информация как могат да се правят дарения може да гледате във видеото.

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

Фондация УниКредит дарява половин милион евро в подкрепа на образователни проекти в България и
Румъния, в полза на деца в неравностойно положение между 11 и 19 години. Организациите, отговарящи на
условията от двете страни, са поканени да кандидатстват до 31 март като общо 4 проекта ще си
разделят финансирането от 500 000 евро.
Инициативата е насочена в подкрепа на образователни проекти в двете страни 
Фондация УниКредит стартира инициативата "Call for Education – България & Румъния", за да финансира
образователни проекти в тези две държави. Поканата за участие има за цел да идентифицира и подкрепи
проекти, противопоставящи се на образователната бедност в България и Румъния, в полза на ученици от първи и
втори гимназиален етап (възрастова група 11-19 г.), изпълнявани от организации с нестопанска цел, с особен
акцент върху:

Борба с преждевременното напускане на училище;
Придобиване на умения, подходящи за започване на университетско обучение;
Придобиване на умения, подходящи за навлизане на пазара на труда.

Инициативата напълно съответства на мисията на Фондация УниКредит да отключи потенциала на следващото
поколение в Европа.
Приветстват се за участие иновативни проекти както в областта на интервенция, така и в оперативната
методология.
Общият размер на средствата, отпуснати от Фондация УниКредит за тази инициатива, възлиза на 500 000 евро.
Тази сума ще бъде разпределена за 4 проекта. Не е задължително сумата да бъде разделена по равно между
двете държави, а ще бъде разпределена въз основа на съдържанието и спецификата на избраните проекти.
Всички подроности за конкурса ще намерите на >> страницата на Фондация УниКредит. 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Биляна Панталеева, Маги Богданова и Емил Лесов ще вдъхновяват ученици с личен и професионален пример

Лектори от Фондация "Бъдители" ще гостуват на учениците от 12 ОУ "Елисавета Багряна". Събитието на тема "Моят
път към желаната професия" ще се състои на 7 февруари, вторник, от 13:00 часа в сградата на училището по
покана на Величка Христова – директор.

Лектори по време на събитието ще бъдат Биляна Панталеева – основател и председател на Фондация
"Бъдители", мениджър лични финанси и застраховане, Маги Богданова е съдружник в една от най-известните и
иновативни счетоводни кантори в България и Емил Лесов – партньор на една от големите немски компании в
сферата на здравето и красотата.

Фондацията има за цел да подпомогне образователния процес на студенти, ученици и личности от всякаква
възраст, мотивирайки и ориентирайки ги за професионалния живот. Под формата на разчупени и иновативни
лекции те споделят за пътя, изминат от училище до днес.

Според лекторите личният пример в дома, училището, университета и обществото като цяло, е най-важен за
младите хора. Именно той води до продуктивни действия и поемане на отговорност, чрез които се изграждат
мотивирани и можещи личности. Фондацията стартира своята дейност като благотворителна инициатива преди 7

Заглавие: Call for Education – България и Румъния

Дата: 08.02.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Лектори от "Бъдители" вдъхновяват ученици от ОУ "Елисавета Багряна" в Сливен

Дата: 03.02.2023 13:32
Медия: Дарик

https://www.ngobg.info/bg/news/127804-call-for-education-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
https://darik.bg/lektori-ot-baditeli-vdahnovavat-uchenici-ot-ou-elisaveta-bagrana-v-sliven


години, а доказателство за това колко ценен е личният пример е силния интерес към събитията. За този период от
време "Бъдители" са гостували на над 60 училища и университети, където са се срещнали с около 4800 млади хора.

Започна гласуването в конкурса "Европейско дърво на годината", съобщиха от фондация "ЕкоОбщност". То ще е
онлайн и ще продължи до 28 февруари на създадена за целта страница. 
В тазгодишното издание се състезават 16 дървета от 16 държави. Белгия, България, Великобритания, Естония,
Испания, Италия, Латвия, Полша, Португалия, Словакия, Унгария, Франция, Холандия, Хърватия, Чехия са
държавите, които ще вземат участие в конкурса. Към него за първа година се присъединява и Украйна, посочват от
"ЕкоОбщност". От фондацията подчертават, че всяко от дърветата е свързано с вълнуваща история.
България е представена от величествения 1051-годишен чинар, който получи най-голяма подкрепа в конкурса
"Дърво с корен 2022". Дървото, което се намира в близост до Аспаруховия мост, е номинирано от Мария
Стефанова и децата от клуб "Ела какъвто си" - група за подготовка за гражданско образование. То съществува още
от Първото българско царство и е най-старото във Варненска област.
Българският конкурс "Дърво с корен" беше част от европейската инициатива "Климат на промяна"
(#ClimateOfChange), която е съфинансирана от Европейската комисия в рамките на програма DEAR (Програма за
образование за развитие и повишаване на информираността) и цели да развие у младите европейски граждани
съзнателност и критично разбиране относно предизвиканата от климатичните промени миграция като едно от
най-големите предизвикателства на глобализирания свят. 

Шестата научно-практическа конференция "Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при
дълголетници" ще е проведе от 24 до 26 февруари, виртуално. Това съобщиха от фондация "Академия-
Кардиология", която я организира съвместно с фондация "Логартис" и "Арбилис". За проблемите на старческата
възраст ще говори в първия ден на форума началникът на Клиника по кардиология към Национална
кардиологична болница проф. Борислав Георгиев. 
Той ще изнесе конкретни демографски 
и епидемиологични данни. Завеждащият Клиниката по неврология в Първа градска болница в София проф.
Димитър Масларов ще насочи вниманието на онлайн участниците към психичния статус на възрастните хора и
дълголетниците. 
"Здрави ли са привидно здравите стари хора 
– оценка на риска, скрита полиморбидност" е озаглавена лекцията на д-р Елена Костова – специалист по
кардиология и вътрешни болести. Проф. Ивет Колева пък ще застъпи така проблематичната тема за
кинезитерапията и ерготерапията при паркинсонизъм.

Желаещите да участват виртуално в конференцията трябва да подадат електронно своите заявки.

Има нещо привлекателно в това да повярваш, че можеш с малки стъпки и съмишленици да промениш средата, в
която живееш. За арх. Любо Георгиев това е възможно, реалистично и много необходимо. Разговорът с
Александър Куманов в поредното издание на КЛЮЧ unplugged "Гражданите и града" се върти около няколко
свързани теми – градът и малките общности в него, които движат нещата напред; как изграждаме общото в
местата, които обитаваме; хората, които се грижат за този град и как могат да го направят по-добро място за
живеене. 

Любо Георгиев казва, че е от хората, които могат да видят една ситуация не каквато е, а каквато може да бъде,
и да намерят пътя към осъществяването й. Той се представя кратко – ръководи "Екипът на София", занимава
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се с градска среда, живее и работи 16 години извън България, връща се през 2014 г. и е свързан с фестивалите
Sofia Architecture Week, визията за София, Софияплан. Казва, че се занимава с обществени каузи, защото се
чувства добре в град, който е по-близо до представата му за добро място за живеене. Градската среда за него е
кауза, на която се посвещава от 2007/8 година, когато започва Sofia Architecture Week. Опитва се да създаде
общност, свързана с града. Ангажира се с фестивала, защото смята, че това е добър начин да покажеш
различното, да вдъхновиш и създадеш усещането, че можем да променим нещо. Той вижда ефекта на фестивала
върху студенти, начинаещи архитекти, урбанисти, ландшафтни архитекти.
Любо цени гражданската и професионална енергията на малцинството хора, за които градската среда е важна. То
не е съществувало преди 10 години, но вече има не една и две квартални групи, които протестират или работят
заедно с институциите, за да променят града към по-добро. "Малки стъпки в малък мащаб – това е ключовият
ресурс, който може да направи системната промяна. Аз вярвам в системни промени", казва Любо. Той вижда
бъдещето на града в това да се научим да живеем заедно – от етажната собственост, която Любо нарича "най-
малкия парламент" до общините, които трябва да подпомагат тези най-малки градски общности. Хората не трябва
да бъдат клиенти на общината, а двете страни да работят като съмишленици. Гражданска енергия се създава и
поддържа, когато има институции, които я подкрепят и захранват. "Общината трябва да подпомага
създаването на такива общности и чувството на принадлежност към дадено място", смята той.
Александър отбелязва, че във времена, когато хората са необичайно силно разделени и противопоставящи се
един на друг, това звучи пожелателно и утопично. За Любо е точно обратното, това е опитът, който той има. Той
поема Софпроект и превръща организацията в лаборатория за пробване на нов подход за работа с града. Така се
създава Софияплан – общинска организация, която изглежда като стартъп и събира на една маса инвеститори,
квартални активисти и администратори. Трансформацията на Капана в Пловдив е резултат от взаимодействие на
гражданска енергия отдолу и общинска отгоре. Преобразяването на ул. "Шишман" в София изисква време, но
подходът трябва да е същият. На улицата живеят много хора и първо те трябва да бъдат въвлечени, а не общината
да започне да прави нещо и да среща тяхното неразбиране и съпротива. Трябва да се оцени динамиката на
живота на тази улица, да се търси обратна връзка от хората там и те да участват в промените. Инвестира се време
в подготовка, но се печели общност.

"Това е абсолютно възможно и дори в момента се случва – по един напълно хаотичен начин. Можем да
работим структурирано и да надграждаме усилията си, вместо да е на парче. Необходима е
равнопоставеност между участниците и изграждане на доверие. Звучи утопично, но сме го правили на терен
и се получава", казва Любо
За него градът е жив организъм и е важно да се усети пулсът му, животът в него да се изследва с различни
социологически, психологически и изследователски инструменти – картиране, наблюдение на движения и
тенденции, анкетиране, срещи, търсене и даване на обратна връзка. 
Друга важна тема е децентрализацията в града – не само на административни райони, но и на квартали. Това е
начин да се овластят хората, да им се даде възможност да променят, да вземат решения за средата, в която
живеят, и да носят отговорност за нея.

Любо смята, че една от пречките пред градивните промени е инерцията. Често хората преживяват нещата всеки
ден по един начин и не могат да си представят, че може да бъде по-различно, не виждат как може да се промени,
как те могат да участват в този процес, не си представят различни отношения със съседите или с общината и други
институции. 
"Екипът на София" е сдружение, което Любо ръководи и което обединява 70 експерти в разнообразни области,
свързани с градската среда. Тяхната цел е да въведат експертизата и гражданското участие в управлението на
града. Естествено, като организация те имат нужда от подкрепа – популяризация и дарения – за да останат
независими. Сдружението работи с други организации, с квартални общности и с партии, но ролята му е да
привлече колкото може повече хора, които искат да вложат енергия в промяна на градската среда. "Хората в
София, които не отиват да гласуват, трябва да бъдат убедени, че нещо ново и различно се случва в града",
казва Любо. 
ххх 
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите.

Никола Тулечки, основател на сдружение "Данни за добро", Update, 05.02.2023
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Професионалисти в сферата на технологиите и работата с данни прилагат уменията си върху обществено полезни
цели, позволявайки на неправителствените организации да намират смислени аргументи, с които да защитават
каузите си. Интересът към услугата у нас е голям, а повече за нея разказа Никола Тулечки, основател на
сдружение "Данни за добро", в предаването "UpDate" с водещ Елена Кирилова.

Тулечки разказа за някои от проектите на сдружението. Той посочи, че в момента работят по мащабен проект, в
който се опитват да направят оценка за достъпа до детски градини на децата в цяла България, използвайки данни
на Националния статистически институт и на образователното министерство.

Работата на сдружението започва като доброволческа, стана ясно от разговора, но вече има няколко проекта,
които са финансирани.

"Основно работим на доброволен принцип. Ще използваме финансирането, за да го инвестираме обратно в
компанията", посочи Тулечки.

Според него у нас има неразбиране какво значи общественополезна работа спрямо търговска работа.

"Когато си сдружение с общественополезна цел можеш да развиваш стопанска дейност, но не можеш да прибираш
дивиденти. Т.е. основателят няма дял в организацията, но нищо не пречи работещите в нея да получават
заплащане".

Гостът отбеляза, че организацията има десетима членове, и още 10-15, които доброволци и имат непостоянно
ангажиране. "Винаги сме отворени за нови членства", каза Тулечки.

Той разказа, че сдружението планира да пусне нов продукт, чрез който големи технологични компании ще могат да
участват в каузи на НПО-та.

"Ще се предложат задачи с кауза, които отговарят на компетенцията на хората, които работят в тези компании".

Трудностите в работата, по думите на Тулечки, са чисто организационни, както и в комуникацията с институции и
представители на администрацията.

"Сдружението не планира разширяване на дейността си извън България", посочи още неговият основател.

Повече по темата вижте във видео материала.

Видеа с всички гости на предаването "UpDate" гледайте тук.

Инициатива, под мотото "Училището на баба" се проведе в Центъра за обществена подкрепа "Аспарухово" към
фондация "Владиславово".

Идеята на специалистите в центъра е да се направи сравнение с училищната среда назад през годините и в
настоящето - колко по-услеснена и достъпна е средата днес и колко различна е била тя в миналото, когато баба и
дядо са били ученици.

Чрез снимков материал децата са усетили атмосферата на обучението в миналото, както и използваните учебници
и ученически пособия по времето, когато техните по-възрастни близки са били ученици.

Противодействието на трафика на хора чрез медии дискутираха експерти и журналисти в Благоевград в рамките на
двудневен обучителен семинар, посветен на темата и организиран от Националната комисия за борба с трафика
на хора, местната комисия и фондация "А21". 
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По данни на Националната комисия за борба с трафика на хора над една трета от всички сексуално
експлоатирани жени в Европейския съюз идват от страната ни. България е една от деветте страни, изнасящи
жертви за Европейския съюз и всяка година стотици българи попадат в робство. 
Видовете трафик в България са трафик с цел сексуална експлоатация, който е сред най-популярните и най-често
срещаните, но наред с това има и трафик с цел трудова експлоатация, просия и др. 
Когато се говори за трафик на хора, в медийното пространство често присъстват изображения, които свързват
престъплението със сексуална експлоатация. Трябва да се търсят начини да се показва човешката страна и да се
избяга от стигмата и образи като вериги, белезници, баркодове, оскъдно облекло и др., каза по време на
дискусията Иванка Хайнцл от Международен център за развитие на миграционните политики. 
Във връзка с медийните публикации и интервюта с жертви Хайнцл повдигна въпроса доколко е нужно да се
показват жертвите на трафик на хора, за да е ясна тежестта на това престъпление, като даде пример за интервю с
жертва, при което е променено нейното име, до голяма степен и историята, и въпреки това трафикантът я е
разпознал. 
Принудата е нещо невидимо, тя се случва между двама човека, посочи Иванка Хайнцл и допълни, че при
отразяване на информация, свързана с трафик на хора, трябва да се избягват клишетата, свързани с това
престъпление. 
Своя опит пред журналисти сподели управителят на Приюти за временно настаняване на жертви на трафик на
хора в София и Варна Анна Николова. Практиката до момента показва, че има нещо обединяващо, което
предполага въвличане в трафик на хора на потенциални жертви и това е уязвимостта, посочи Николова. Тази
уязвимост може да е причинена от особено състояние или заболяване на пострадалото лице, но може да е
ситуативно – етап или криза в живота на потенциалната жертва. "Ако тази уязвимост я няма, трафикантът по-скоро
ще ви подмине, той се фокусира върху тази форма на уязвимост", допълни Анна Николова.
Опит споделиха също началник секторът "Трафик на хора" към Главана дирекция "Борба с организираната
престъпност" Кристиян Горянов, мениджърът на Националната гореща телефонна линия за борба с трафика на
хора Дияна Китова, Антоанета Василева – първият вицепрезидент на Групата от експерти за борба с трафика на
хора към Съвета на Европа, прокурори, журналисти, медийни експерти. 

Цяла Европа е съпричастна с трагедията сполетяла Турция и Сирия. България е първата страна от ЕС, изпратила
помощ натам. Българските граждани също не останаха безучастни. Редица доброволчески организации започнаха
кампании за набиране на средства и материална помощ за пострадалите в Турция и Сирия.

Най-добрата помощ е навременната!

На страницата на доброволците за залесяване на гори в цялата страна – Gorata.bg е обявена кампания за
набиране на средства в помощ на пострадалите в Сирия и Турция. Освен средства, могат да се даряват и вещи от
първа необходимост – одеяла, дъждобрани, храна, медицински материали.

"Говорих с десетки хора, за да разбера ситуацията – страшно е, просто ужас неземен, над 2000 (ДВЕ ХИЛЯДИ)
разрушени блокове и сгради, само в Турция, десетки хиляди ранени, хиляди загинали, от тях много деца. Милиони
на улицата, да, МИЛИОНИ, само Адана и Газиентеп са 4 милиона (2 града само). Страх, безсилие, отчаяние", пише
Никола Рахнев от gorata.bg.

"В Сирия е още по-зле, а там и помощ има по-малко, че и 12 години война се води, все едно тя бе малко, че и още
ужас, там са също хиляди пострадали, много загинали... Ще опитаме да помогнем и там, говоря вече с хора на
място, в Сирия", пише още в страницата на gorata.bg.

По думите на Никола Рахнев целта е още в сряда първите бус-два да тръгнат към Турция и Сирия! "Най-добрата
помощ е навременната!", казва той.

Капачки за бъдеще

На страницата на кампанията "Капачки за бъдеще" също е обявена кампания за помощ на пострадалите от
земетресенията. Трагедията в Турция и Сирия е невъобразима. До момента жертвите са хиляди и се очаква
числото да нараства до 20 000-30 000, а ранените са над 50 000 ранени, хиляди сгради са сринати, стотици хиляди
са на улицата при ниски температури през деня и през нощта.

"Знаете, че хората зад "Капачки за Бъдеще" за миг не сме спрели да работим за каузата за кувьози, детски
линейки и за българските деца и няма да спрем! Продължаваме да работим за петата детска линейка. В същото
време, когато се появи бедствие и има хора в нужда, никой не може да ни спре да отделим от личното си време и
средства и да подкрепим тези хора с отделна кампания", пишат от "Капачки за бъдеще".

"Стотици хиляди хора в пострадалите държави се нуждаят от одеяла, спални чували, шалтета, палатки, спасително

Заглавие: Доброволчески организации у нас набират средства и материална помощ за Турция и Сирия

Дата: 07.02.2023 14:24
Медия: Експерт

https://www.expert.bg/macroview/marketplace/dobrovolcheski-organizacii-u-nas-nabirat-sredstva-i-materialna-pomosht-za-turcija-i-sirija-1900090.html


термо фолио, походни легла, възглавници, чаршафи, джобни печки, hand warmer-и, печки за палатки, малки
генератори, памперси, превръзки, батерии, фенери", посочват от "Капачки за бъдеще". На страницата им има
повече информация как може да се помогне.

Български червен кръст

Българският червен кръст също започна кампания за набиране на финансови средства в помощ на пострадалите
от земетресенията в Турция.

Кампанията на БЧК в помощ на пострадалите в Турция може да подкрепим с SMS на кратък номер 1466 (на
стойност 1 лв.) за всички мобилни оператори. Открита е и специална банкова сметка в лева:

IBAN: BG64UNCR76301078660913

Други кампании

220 000 лева в помощ на пострадалите от земетресението в Турция са събрани за по-малко от 24 часа от
пловдивския издател Манол Пейков. Вчера във Facebook профила си той отправи призив за съпричастност към
бедстващите. Дарителите към момента са над 1500 души, като в пунктовете в Пловдив и София продължават да
пристигат дарения.

Пейков има и предложения за организиране на транспорт с бусове и тир. След разговор с посланика ни в Турция
става ясно, че хората там имат нужда от ръкавици, якета, шалове, шапки, одеяла, външни отоплители на газ,
палатки, столчета и маси за къмпинг, комплекти за първа помощ, спални чували и вътрешно осветление за
палатки. Молбата е да не се даряват дрехи.

Пунктът в София е на ул. "Шипка" 23, а в Пловдив е на бул. "Александър Стамболийски" 9.

Китайският технологичен гигант "Хуавей" (Huawei) награди 80 български студенти с по 2000 евро (2140 щатски
долара) под формата на стипендии, които ще им бъдат предоставени по стипендиантската програма на
компанията "Семена за бъдещето" (Seeds for the Future), съобщи агенция Синхуа.
На церемонията по награждаването, проведена вчера в София, Уан Пън, изпълнителен директор на "Хуавей" за
Южните Балкани, е заявил, че компанията вярва, че качественото образование и практика трябва да са достъпни
за всички млади хора, във връзка с което и е създала тази програма за стипендии, за да насърчи изявените
студенти.
От българска страна Димитър Данчев, заместник-министър на икономиката и индустрията, е казал, че
насърчаването на развитието на устойчиви високотехнологични компании е основен приоритет на министерство.
За постигането на това са необходими квалифицирани кадри, е добавил той.
Данчев е поздравил компанията за инициативата да открие и даде възможност на талантливи български студенти
да се включат в програмата, която осигурява безплатен достъп до платформа с 47 курса в областта на науката,
технологиите и икономиката. Програмата се осъществява в партньорство с 10 от най-престижните университети в
страната, представители на работодателите и бизнеса, обясняват от Министерството на икономиката и
индустрията.
Очакваме до пет години секторът "Информационни и комуникационни технологии" да бъде водещ по приходи в
българската икономика, прогнозира също така Данчев. 

Поддържаме постоянна връзка с момчетата и момичетата, които вчера заминаха за Турция. Беше сериозно
предизвикателство цялата организация. Това каза в сутрешния блок "Добро утро, България" на "Фокус" Ясен
Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците в България. 
"Преминаха успешно границата в късния следобед снощи, в момента пътуват към точката на дестинация, която им
е предоставена от турските служби. Съдействат им, ескортират ги. Пътуват при изключително тежка зимна
обстановка – заледяване, обилен снеговалеж. На 400 км са от засегнатата зона, очакваме днес по обяд да бъдат
на място".
Ситуацията в Турция е неописуема, с думи трудно би могла да се разкаже, обясни Цветков. 

Заглавие: "Хуавей" награди 80 български студенти със стипендии по 2000 евро

Дата: 08.02.2023 11:51
Медия: Утро Русе

Заглавие: Доброволецът Ясен Цветков за ситуацията в Турция: Неописуемо е

Дата: 08.02.2023 09:40
Медия: Варна 24

https://utroruse.com/article/910787/
https://www.varna24.bg/novini/Bylgaria/Dobrovolecut-Yasen-Cvetkov-za-situaciyata-v-Turciya-Neopisuemo-e-1559722


"Трагедия, нещо невиждано със сигурност. Човек не може да си го представи, не може да се опише с думи".
Аз лично благодаря много на тези наши доброволци, които заминаха, възхищавам им се искрено, радвам се, че
имам честта да съм един от тях, допълни Цветков.
"Това е нещо много голямо, изисква се голямо сърце. Те до вчера бяха на работните си места. Наложи се по най-
бързия начин да напуснат, да започнат да организират оборудване. Само за броени часове успяхме да направим
това нещо благодарение на големите сърца и желание на хората. Какъвто й епитет да използвам за тях, ще бъде
слабо, наистина са велики хора".
Основният приоритет беше да се обезпечи тяхното собствено пребиваване там, стараем се те да бъдат автономни
за повече време с храна, провизии, спални чували, палатки, такова оборудване, което да им позволи те да
оцеляват и да бъдат независими, разказа Цветков. 
"Приоритет номер едно е осигуряване на нашата автономност на място, след което започваме да помагаме. Така
че основната част от оборудването беше да обезпечи тяхното пребиваване там. Там има медицински лица –
лекари и парамедици. Другите са хора, обучени за издирване и спасяване. Взеха и специфично оборудване, което
могат да ползват в такива ситуации, консумативи за оказване на първа помощ. В общи линии е това". 

Осмото издание на "Черна книга на правителственото разхищение" ще бъде представено днес от 17 ч. в
литературен клуб "Перото" в София.

Проектът обединява усилията на журналисти от цялата страна, които се опитват да поставят ясно въпросите за
дефицитите при управлението на публичния ресурс, като съчетава регионални и теми от национално значение.

Част от публикациите на "Черната книга" за 2022 г., която ще бъде представена днес са на автори на "За истината".

В "Черна книга за правителственото разхищение" се проследяват взаимоотношенията на държавата с частните
компании, каквито са казусите с Капитан Андреево и с буферния паркинг в Русе, разказа днес в ефира на
"Хоризонт" Мила Мошелова, която е политолог и проектен координатор във фондация "За свобода-Фридрих
Науман", осъществяваща издаването на "Черна книга на правителственото разхищение".

Има развитие по казуса с електротранспорта и доставката на електробуси в страната, които са обект на
разследване в "Черната книга на правителственото разхищение", каза още Мила Мошелова.

"Става въпрос за Стара Загора, Варна, Бургас, София, Враца и други градове. Средствата са пренасочени от ВиК
проекти.", обясни тя.

В книгата има още разследвания за Шумен, Севлиево, Лом.

Представянето ще бъде предавано пряко и във Фейсбук страницата на "За истината".

През 2023 година "За истината" ще публикува поетапно всички истории, включени в Черната книга на
правителственото разхищение в България за 2022 г.

Ротари клуб Кърджали е съпричастен със страданията на десетките хиляди пострадали от земетресенията в Р
Турция. Ротарианците от Кърджали, като част от най-голямата и влиятелна хуманитарна организация в света, не
могат да останат безучастни в този тежък момент за гражданите на една приятелска страна. Връзките ни с
приятелите от Турция датират още от чартирането на Ротари клуб Кърджали преди повече от четвърт век.
Ротарианците от Кърджали са побратимени с клубове от Одрин, Бурса, Чорлу. Това сподели за Кърджали бг вести
президентът на Ротари клуб Кърджали Невин Караджа. Тя припомни, че ротарианците от Турция са подпомогнали
значими проекти на своите приятели от Кърджали, като закупуването на кувьози за Родилното отделение на
МБАЛ"Д-р Атанас Дафовски" и нови костюми на мажоретките от СУ"Отец Паисий".

Не можем да останем безучастни в момент, когато целият Дистрикт 2482 България следи с болка драмата в
Югоизточна Турция. Дистрикт Гуверньорът ни Виолина Костова е в постоянна връзка с Дистрикт Гуверньора на

Заглавие: "Черната книга на правителственото разхищение в България" за 2022 г. ще бъде представена днес

Дата: 08.02.2023 10:24
Медия: За истината

Заглавие: Ротари клуб Кърджали е съпричастен със страданието на пострадалите от земетресенията в Турция,
организира дарителска акция

Дата: 08.02.2023 09:22
Медия: Кърджали Хабер

https://zaistinata.com/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B0/
https://kircaalihaber.com/bg/kardzhali/rotari-klub-kardzhali-e-saprichasten-sas-stradanieto-na-postradalite-ot-zemetreseniyata-v-turtsiya-organizira-daritelska-aktsiya


Дистрикт 2430 в Турция, Емре Озтурк.

Ротарианците от клуба в Кърджали изразиха готовност да предоставят средства в помощ на бедстващите
хора,останали без дом. Бихме се радвали,ако примерът им бъде последван от обществеността на Кърджали,
известна с чувствителността си към страдащите. Събираме средства по банковата сметка на клуба, посочи още
Невин Караджа.

Тя каза ,че събраните парични дарения ще бъдат преведени по посочени от Дистрикт 2430 банкови сметки. Те ще
бъдат предоставени на нуждаещите се хора.

От името на Ротари клуб Кърджали поднасям искрените ни съболезнования на близките на загиналите в
опустошителното природно бедствие, каза още Невин Караджа.

Сметката на Сдружение "Ротари клуб – Кърджали" е следната:

"АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ" АД

IBAN: BG15BUIN95611000613633

Кърджали бг вести

Ротаракт клуб Русе активно се включи в проекта "Купи и дари", организиран от Интеракт клуб Русе / Interact Club
Ruse. Заедно те събраха и раздадоха храна и провизии на 23 семейства в гр. Русе и околността.

"Щастливи сме,че успяхме да зарадваме и помогнем на хората в тези трудни времена. Продължаваме напред в
същия дух към осъществяването на нови проекти в подкрепа на обществото", споделиха от клуба.

В тази списък събираме на едно място инициативи на граждански организации, които организират в момента
дарителски кампании за набиране на средства и друг вид помощ за пострадалите от земетресенията в Турция и
Сирия. 
Предоставяме директно линковете към страниците на съответните организациите, защото ситуацията е
динамична и информацията се обновява непрекъснато.
Някои от организациите в списъка са в директна връзка с местни неправителствени организации и набират
дарения спрямо подадена от тях информация. 
Списъкът е по азбучeн ред:

Аварийно Спасяване Пловдив – Аварийно Спасяване Пловдив | Facebook
Български червен кръст – Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross) | Sofia | Facebook
Гората.бг – Гората.бг | Facebook
КАУЗИ.БГ – Помощ на хората в Турция след земетресението - Kauzi.BG | Блог
Национална Асоциация на Доброволците в Република България – НАДРБ – Национална Асоциация на
Доброволците в Република България Facebook
Национална мрежа за децата – Facebook
Фондация BCause - https://platformata.bg/bg/kauzi/1962:zemetresenie/details/campaign.html

Списъкът се обновява текущо. 

Заглавие: Ротаракт клуб Русе активно се включи в проекта "Купи и дари"

Дата: 08.02.2023 06:51
Медия: Русе инфо

Заглавие: Граждански организации с кампании в подкрепа на пострадалите хора след земетресенията в Турция
и Сирия

Дата: 07.02.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Фондация "Безгрижно детство" с безплатни консултации

https://rousse.info/%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8-%D0%B2/
https://www.ngobg.info/bg/news/127798-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80.html
https://www.jenatadnes.com/kakvo-novo/fondatsiya-bezgrijno-detstvo-s-bezplatni-konsultatsii/


Безплатни консултации при психолог, кинезитерапевт и логопед в пловдивската фондация "Безгрижно детство",
съобщи БНР.

Фондацията оказва подкрепа на деца с трудности в развитието и обучава семействата в правилна грижа, за
техните потребности. През февруари и март, от фондацията предвиждат безплатни инициативи, които ще имат
своето продължение във времето.

На 24-ти февруари ще се проведе "Академия за родители". Една от основните теми, която ще бъде разгледана в
рамките на тази инициатива е, как да въведем граници и правила в семейството. Препоръчително е
предварително да заявите участие, като се запишете на място или чрез фейсбук страницата на Фондация
"Безгрижно детство". При голям интерес има възможност и за определяне на втора дата.

Идеята на екипа е всеки месец да има по две дати, за "Академия за родители". От 1-во до 15-то число е
предвидена "Академия за бременни", където ще се дискутират различни теми относно бремеността, пози за
раждане, следродилна депресия и други. От 15-то да 30-то число е "Академия за родители". За месец март, датите
са 6-ти и 27-ми март.

Освен "Академия за родители", през февруари са предвидени и безплатни психологични консултации.

От 6-ти до 10-ти март Петър Кожухаров, кинезитерапевт в педиатрията, ще консултира безплатно деца с проблеми
и техните родители. Препоръчително е да имате, предварително, записан час.

От 20-ти до 24-март, логопедът на фондацията Таня Иванова, също, става част от инициативата за безплатни
консултации. Консултациите ще бъдат не само за деца, но и за възрастни хора при слединсултни състояния.

Амeриканският фотограф Сандро Милър и холивудският актьор Джон Малкович пресъздават най-емблематичните
образи във фотографията от 20-и и 21-и век в серията "Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на
фотографията". Изложбата включва 61 цветни и черно бели фотографии, в които Джон Малкович се превъплъщава
в образите на известни личности.
През 2013 Сандро Милър решава да осъществи проект, който да отдаде почит на авторите, които повлияват на
собствената му кариера. Избира 35 фотографии, които да възпроизведе. Сред тях са снимката на Ървинг Пен,
показваща свития в ъгъла Труман Капоти; Мерилин Монро от Бърт Стърн; образът на мигрантката с деца, уловен
от Доротея Ланг; автопортретът с автомат на Робърт Мейпълторп; иконичната снимка на Джон Ленън и Йоко Оно
от Ани Лейбовиц; класическата фотография на Даян Арбъс на момчето с играчка ръчна граната; пчеларят на
Ричард Аведoн и други.
Сандро Милър се свързва с Джон Малкович, който веднага се съгласява да участва. Говорейки за него, Милър
отбелязва: "Джон е най-талантливият и творчески неуморим човек, когото познавам. Неговата гениалност не
познава граници. Мога да му предложа някакво настроение или идея и само след миг той буквално се
превъплъщава в дадения образ пред очите ми. Той вярва безрезервно в работата ми… Наистина съм
благословен с приятел и сътрудник като него." 
Успехът на Сандро Милър в света на рекламата му позволява да реализира и личните си проекти, включващи
работата му в Куба, заснемането на американски блус музиканти и танцувални трупи, както и частично
представеното тук дългогодишно творческо сътрудничество с Джон Малкович, негов стар приятел и съмишленик. За
първи път Милър се среща с Малкович в края на 1990-те, докато работи по задача, възложена му от Театър
Steppenwolf. Шестнадесет години по-късно Сандро и Джон отново работят заедно, доказателство за което е
серията Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на фотографията.
Сандро Милър e американски фотограф, двукратен носител на международната награда за фотография на
фондация Lucie. През 2014 е удостоен за постиженията му в областта на фотографията като "Международен
фотограф на годината", а през 2015 за серията Малкович, Малкович, Малкович: Почит към майсторите на
фотографията, редица професионални конкурси нареждат Милър сред 200-те най-добри рекламни фотографи в
света.
След като вижда творбите на Ървинг Пен, Сандро Милър разбира, че иска да стане фотограф още на
шестнайсетгодишна годишна възраст. В голяма степен самоук, Милър черпи знания от албумите, публикувани от
множество велики артисти, добили култов статус в историята на фотографията. Чрез техните снимки, той усвоява
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изкуството на композицията, осветлението и портрета. С многобройни награди в своето портфолио, днес Сандро е
един от най-изявените фотографи в света. Той стои зад множество рекламни кампании в САЩ, включващи: Adidas,
Allstate Insurance, American Express, Anheuser-Busch, BMW, Champion, Coca-Cola, Dove, Gatorade, Honda, Milk,
Microsoft, Miller/Coors, Motorola, Nike, Nikon, Pepsi, Pony, UPS и американската армия.
Джон Малкович е смятан за един от най-великите американски актьори на 21 век. В серията Малкович, Малкович,
Малкович: Почит към майсторите на фотографията, той демонстрира хамелеонските си способности, влизайки
безпроблемно в образите на Алберт Айнщайн, Че Гевара, Джон Ленън и Анди Уорхол. Благодарение на неговия
огромен талант и удивителният фотографски подход на Милър, портретите поглеждат с уважение към историята на
това изкуство чрез гения на един фотограф и неговия вдъхновител.
"Майстори на фотографията" се организира от фондация МУСИЗ в партньорство с Националната галерия и
diChroma photography. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и
фондация "Лъчезар Цоцорков". Изложбата е подкрепена от Столична програма Култура и УниКредит Булбанк,
осъществява със съдействието на Народен театър "Иван Вазов", Гранд хотел София, изба "Братя Минкови" и ВИП
трейдинг дидживижън, официален представител на Leica.
САНДРО МИЛЪР
МАЛКОВИЧ, МАЛКОВИЧ, МАЛКОВИЧ: ПОЧИТ КЪМ МАЙСТОРИТЕ НА ФОТОГРАФИЯТА
17 февруари – 30 април 2023
Вернисаж на 17 февруари (петък) от 18:00 до 20:00
Презентация на Сандро Милър на 18 февруари (събота) от 11:00 до 12:30
Квадрат 500
Пл. "Св. Александър Невски", ул. "19 февруари" № 1

Алберто Корда, Че Гевара (1960), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp

Schwarz групата, част от която са Лидл България и Kaufland България, дарява един милион евро спешна помощ за
жертвите на земетресението в Турция и Сирия.

За да се гарантира, че помощта ще достигне до пострадалите възможно най-бързо, съвместното дарение ще бъде
изпратено до службите за помощ при бедствия на Германския червен кръст. С тези средства хуманитарните
работници в района на бедствието ще могат да осигурят необходимата помощ на място.

Много служители на Schwarz групата имат роднини в този регион. Нашите мисли са с тях и с жертвите на
бедствието.

За Лидл България

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа. Част e от немската Schwarz Gruppe и присъства
в 31 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 115 магазина в 51 града
и над 4000 служители. Предимствата на специфичния бизнес модел, широката гама продукти с оптимално
съотношение качество-цена и въвеждането на редица иновативни практики и модели, наложиха Lidl в България
като смарт дискаунтър, предлагащ високо качество на добра цена, и компания, която подхожда честно, отговорно,
с мисъл и грижа за своите клиенти, служители и партньори.

За Kaufland България

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от близо 1,9 млрд. лв. и един от най-големите
работодатели в страната с екип от над 6 500 служители. През 2022 г. компанията разполага с 63 хипермаркета в
35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира националната и
регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,6 млрд. лв. Компанията непрекъснато
развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията носят промяната" се ангажира с
различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно ефективни технологии и проектирането
на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими групи до намаляването на пластмасата. Вижте
повече на www.kaufand.bg

Заглавие: Schwarz групата дарява 1 милион евро спешна помощ за Турция и Сирия
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На официална церемония на 7 февруари т. г. в София Huawei отличи 80 български студенти и докторанти,
участвали в стипендиантската програма на компанията ICT Talents Seeds For The Future.

Завинаги ни напусна Генка Иванова – председател на Фондация "Инициатива и съпричастност" - пример за
доброта, отдаденост и почтеност. 
Кметът на Сливен Стефан Радев изказва съболезнования.
"Тя беше посветена на другите, на попадналите в трудна ситуация, на слабите. Рядко се срещат в днешния
материален свят толкова скромни и смирени хора, които живеят с чуждата болка и са готови да подадат ръка в
тежки моменти. За Сливен и всички, с които се е срещала през живота си, загубата е голяма. 
Изразявам своите дълбоки съболезнования на семейството, близките и многобройните приятели на Генка
Иванова! За мен бе чест, че я познавах! Поклон пред паметта й!", се казва в съобщението. 

Компанията "Мото-Пфое" продължава да допринася за опазване на културното, историческо и природно богатство
и за развитие на България, като част от това е продължаващото 25 години сътрудничество с Националния
исторически музей. Сега то прави нова стъпка напред, като вносителят на Ford, Jaguar, Land Rover и Volvo осигури
нова съвременна и надеждна мобилност за тази национална институция в следващите 3 години.

"Новият Ford Kuga е може би перфектен SUV за нуждите на НИМ, осигуряващ мобилност на музея и в града и до
отдалечени археологически разкопки без значение от път и настилка", категорични са от компанията. А на
церемония в София управителят на компанията – Масухиро Ояма, връчи ключовете на чисто нов Ford Kuga на
директора на музея доц. д-р Бони Петрунова.

Сътрудничеството между двете организации датира от края на 90-те години на миналия век. С дарение от "Мото-
Пфое" НИМ откупува през 1998 г. сребърни накити от ранноримския период (I в. пр. Хр.). Днес, те представляват
важна представителна част от колекциите на музея.

Три различни археологически експедиции на музея спечелиха награди на Дарителската програма за опазване на
при родното и културното наследство – през 2005, 2008 и 2010 г., а "Мото-Пфое" подкрепя Националния
исторически музей с предоставяне на автомобили, използвани за археологическите проучвания. С помощ на НИМ
са организирани няколко гостуващи изложби на територията на фирмен комплекс "Люлин" – "История на
автомобила", "История от пет хилядолетия", "Българска етнография" и др.

В същото време новият Ford Kuga лидер по продажби в Европа в класа на plug-in хибридите. SUV-моделът
комбинира традиционната здравина, удоволствие от шофирането, най-висока безопасност и модерна свързаност.

Вижте всички от Actualno.com

Още от АВТО:

Заглавие: Huawei награди 80 участници в стипендиантската програма ICT Talents Seeds For The Future -
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Наръчникът "ЛГБТИ хората в медиите: Насоки за журналисти" беше представен днес в софийския център на
"Файненшъл таймс". Сборникът съдържа ЛГБТИ речник, законови дефиниции за език на омразата, опровергани
митове за ЛГБТИ хората, както и съвети към журналисти.

"Изданието ни учи как се прави една по-честна журналистика, която не превръща журналистите в слуги на
идеологическите интереси", каза председателят на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) Ирина
Недева.

Според Мария Черешева от АЕЖ тази инициатива е част от дълготрайно партньорство между АЕЖ и редица
неправителствени организации.

На събитието присъства Ираван Хира, управляващ директор на "Файненшъл таймс" (България) и член на
управителния съвет на Българския форум на бизнес лидерите.

Насоките за журналисти са създадени от АЕЖ-България по проект "Гласовете на общността". Проектът се
осъществява от фондация "Глас", в партньорство с фондация "Билитис" и "Осло прайд", с финансовата подкрепа на
Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Имате енергия и искате да помогнете, но не знаете как? Или се чудите откъде да започнете при толкова много
места, които се нуждаят от грижа? Или пък нямате идея как да намерите съмишленици? Ако сте в района на
Деветашкото плато – имате късмет! Тук вече работи инициативата "Да си осиновим обект". Това е една от
практиките, които са описани в настоящата книжка "Пет рецепти за по-добро взаимодействие между местни
общности и общини", на базата на норвежки примери и български "прочит".
"Тук сме събрали опит, практики и "рецепти" за това как да привлечем повече хора в развитието на един район.
Как да използваме техния потенциал – интелектуален или физически, за да постигнем повече – за селото, за
общината, за района си. Как да отключим познанието и възможностите на общността и да я увлечем в градежа на
нейното собствено бъдеще. Как местни власти, организации, групи активни и мислещи хора да бъдат партньори и
да обединяват силите си за общия напредък. Как да привличаме деца и пенсионери, мъже и жени, студенти,
професионалисти и доброволци в процеса на промяна на нашата среда, на нашия живот", споделят от "Деветашко
плато" и допълват: "Надяваме се тези "рецепти" да обогатят набора ни от инструменти за взаимодействие. А също
и да дадат повод за размисъл на други общности и организации, общини. За да работят заедно и да постигат
промяна. Към по-добро".

"Още Конституцията ни казва, че всички ние сме граждани и това не зависи от мястото където живеем. Да
си гражданин означава начин на мислене, манталитет, самочувствие и разбира се - активност", каза в
интервю за Радио Благоевград Ива Таралежкова, председател на Управителния съвет на сдружението
"Деветашко плато". Сдружението е автор на наръчника "Граждани на село: пет рецепти за активност, която носи
промяна". В него са описани практики за по-добро взаимодействие между местни общности и общини на базата
на норвежки примери и техния български "прочит", като са обобщени в пет, така наречени, рецепти: разходка с
кмета; банка за идеи; център за работа с доброволци; да си "осиновим" обект; обществените консултации –
възможност за участие на гражданите при формиране на местни политики. В наръчника са публикувани
примерна Наредба за провеждане на обществени консултации на местно ниво и Речник на вълшебните думи в
норвежкия език.

"Кметът на село Марикостиново – Гергана Тодорова отдавна и много активно работи с нас. Тя събра
група от Петричко, попитаха дали може да се включат в нашата Селска Бизнес Академия. Дойдоха 12-на

Заглавие: Сдружение "Деветашко плато" издаде книжка с пет рецепти за по-добро взаимодействие между
местни общности и общини

Дата: 09.02.2023 10:13
Медия: Вестник Росица

Заглавие: Ива Таралежкова: Да си гражданин означава начин на мислене, манталитет, самочувствие, активност

Дата: 09.02.2023 09:05
Медия: Радио Благоевград

https://www.rositza.com/32359/sdruzhenie-devetashko-plato-izdade-knizhka-s-pet-retsepti-za-po-dobro-vzaimodejstvie-mezhdu-mestni-obshtnosti-i-obshtini/
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101776929/iva-taralejkova-da-si-grajdanin-oznachava-nachin-na-mislene-mantalitet-samochuvstvie-aktivnost


човека от селата Марикостиново, Долно Спанчево, Габрене и дори от Бобораци – Радомирско. Много им беше
интересно, те също имат много добри идеи за развитието на техните села и района. Просто имаха нужда
от още малко мотивация и да видят, че е възможно тези неща да се правят", разказа още Ива Таралежкова.

Интервюто с Ива Таралежкова чуйте в звуковия файл.

Фонд за подкрепа на местни инциативи – Лясковец обяви на 6 февруари 2023 г. сесия за финансиране в рамките
на проектa на Платформа АГОРА "Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на
активни общности", финансиран от Фондация Америка за България. "Общностни иновации за подобряване на
средата и качеството на живот", е приоритетната област, която ще насърчава участието на общността при
решаването на местни проблеми, прилагане на общностни иновации и подобряване на средата и качеството на
живот на общността. 
Кандидати могат да бъдат неправителствени организации, определени за извършване на общественополезна
дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), читалища по реда на Закона
за народните читалища (ЗНЧ), сдружения на собствениците на етажна собственост по реда на Закона за
управление на етажната собственост (ЗУЕС), осъществяващи дейността си на територията на Община Лясковец,
които допринасят за развитие на местната общност. 
Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 3 000 лв.
Инициативите могат да се реализират в едно или повече населени места на територията на община Лясковец и да
бъдат с продължителност от 2 до 3 месеца. 
Общият бюджет на фонда е 20 000 лв. и е осигурен от Платформа АГОРА и Община Лясковец. 
Кандидатите описват инициативата във формуляр по образец, където посочват и финансовите параметри на
инициативата. Формулярът, запазен в pdf и/или Word формат се изпраща по електронна поща на адрес:
proekti@lyaskovets.bg, или на хартиен носител в сградата на Община Лясковец, стая 10, ет.3. 
Крайният срок за подаване на формулярите е 17:00 часа на 13.03.2023 г. 
Формулярите за кандидатстване, придружаващите документи, както и подробна информация за отворената
сесия на фонда, може да намерите на интернет страницата на Община Лясковец - www.lyaskovets.bg или на
интернет страницата на СНЦ "Местна инициативна група Лясковец - Стражица" - www.mig-zaedno.eu. 
Въпроси, свързани с процедурата и реда за кандидатстване може да задавате на: Мария Петкова, Експерт на
СНЦ "Местна инициативна група Лясковец - Стражица", тел. 0894 / 621 167, е-mail: maria2021@abv.bg и Йордан
Николов, Главен специалист "Евроинтеграция" в община Лясковец, тел. 0887 / 404 278, e-mail:
proekti@lyaskovets.bg.
Насоки за кандидастване 
Фонд за подкрепа на местни инциативи – Лясковец бе създаден в партньорство между община Лясковец и
Платформа АГОРА през 2018 г. 
Подкрепата за Платформа АГОРА по настоящия проект е осигурена от Фондация "Америка за България".
Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно
вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори. 

Технологичният лидер Xiaomi дари общо 178 смарт продукта, които са част от богатото портфолио на бранда,
включващо смартфони и AIoT продукти, на Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания" – организация,
създадена от родители на деца с онкохематологични заболявания, техни близки и съмишленици. Продуктите на
Xiaomi ще бъдат разпределени между Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с
онкохематологични заболявания "Златна панделка" и единствения у нас Възстановителен център "Св. Стилиан" за
деца, преминали през болестта, и техните родители край село Опицвет, община Костинброд.

"Изключително впечатлени сме от отдадеността и грижите, които ежедневно се полагат от хората в Сдружението.
С огромна радост даряваме редица AIoT продукти от портфолиото на Xiaomi с надеждата, че те ще допринесат за
по-добрата ефективност при всички дейности, които се извършват в центровете на Сдружението, както и за
престоя на децата и техните родители там. Компанията винаги се е стремяла да предоставя иновации на своите
потребители и сме щастливи, че с дарението тази философия намира отражение в лицето на деца и младежи",

Заглавие: Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец обяви сесия за 2023 г.

Дата: 08.02.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Xiaomi в България дари над 170 смарт продукта на бранда на Сдружение "Деца с онкохематологични
заболявания"

Дата: 08.02.2023 18:13
Медия: Pixelmedia.bg

https://www.ngobg.info/bg/news/127803-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-2.html
https://pixelmedia.bg/xiaomi-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-170-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%BD/


споделя Николай Нанков, Country Manager на Xiaomi за България.

Сред смарт продуктите, които Xiaomi дарява, са смартфони, таблети, прахосмукачки, електрически четки за зъби,
пречистватели и овлaжнители за въздух, електрически кани за вода, нощни лампи, тонколони, фото принтер,
безжични компютърни мишки, раници и други. Те ще допринесат за здравословната атмосфера в двата центъра,
за по-голяма свързаност и за забавление по време на летните лагери, организирани от Сдружението.

"Благодарим от сърце за проявената съпричастност към нашата мисия! Тя би била невъзможна без
безрезервната подкрепата, която получаваме ежедневно от хора и фирми. Срещнахме страхотни и отдадени
млади хора от екипа на Xiaomi, готови по всякакъв начин да дадат своя принос към нашата работа. Дарените
продукти ще зарадват много деца и младежи с онкохематологични заболявания, ще направят престоя им в нашите
центрове по-забавен и ще улеснят до голяма степен работата на екипите ни", споделя Маргарита Борисова,
председател на Управителния съвет на Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания".

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие се поддържа от фондация "Асоциация Анимус". Тя касае
домашно, сексуално насилие и трафик на хора. Телефонната линия съществува вече 25 години именно чрез
доброволните начала на хора, които имат желание да съдействат, да отделят от времето си, дори без да имат
професионалната подготовка за това. Търсят се и днес такива доброволци.

Пред Радио София Ралица Станкова – координатор на Горещата телефонна линия за хора пострадали от насилие
каза следното:

"Всеки един човек, който е припознал каузата "Насилие" и се чувства съпричастен да подпомогне фондация
"Асоциация Анимус" е добре дошъл да кандидатства. Правим една такава кампания през пролетта и една през
есента. Тази година пролетната е през март". Тя допълни, че доброволци се набират до 10 март 2023 г. и
интензивния тренинг чрез който се подготвят кандидатите, за да станат пълноправни консултанти на линията е в
периода от 13 до 17 март.

"Тренингът е доста интензивен, като обхваща всички теми свързани с насилие от всякакъв тип. Разбира се,
приоритетно е домашното насилие", посочи още тя. По думите й, тренингът е интерактивен, което значи, че освен
теория, бъдещите консултанти имат възможност да правят разиграване в реална среда социални казуси, за да
видят как се чувстват и да възприемат темата "насилие" не само в теоретичен план.

Единственото по-сериозно изискване към кандидатите за националната телефонна линия е, да са над 21 години
и да са от София, тъй като става въпрос за работа на място, а не отвкъщи, поясни Станкова.

Прилага се актуално CV, след което се повежда инетрвю в рамките на 30 минути.

За повече подробности, чуйте целия разговор в звуковия файл.

Успешно приключи проектът "Знанието – мост от минало към бъдеще", осъществяван от Сдружение "Развитие на
социалния капитал" по програма "Знание и растеж", реализирана от Общинска фондация "Русе – град на
свободния дух" с подкрепата на Еконт Експрес. 
В рамките на проекта бяха събрани информация и снимков материал от Държавен архив - Русе, свързани с
дунавския град в периода на Възраждането. Данните бяха систематизирани в 4 тематични области -
"Образование", "Култура", "Мода" и "Спорт". От събраната информация бяха разработени 20 образователни карти.
Те съдържат снимки и кратка информация, както и QR код, който при сканиране дава обстойна справка по
съответната тема и любопитни факти. 
Създадените помагала съответстват на учебния материал за 7 клас по "История и цивилизация". Образователните
карти биха могли да се ползват като помощен учебен материал от преподавателите, както и да стимулират
интереса и да обогатят знанията на учениците относно културата и историята на Русе през епохата на

Заглавие: Фондация "Асоциация "Анимус" набира доброволци

Дата: 08.02.2023 15:37
Медия: Радио София

Заглавие: Образователни карти с QR код предлагат мост към миналото

Дата: 10.02.2023 06:32
Медия: Arena media

https://bnr.bg/sofia/post/101776623/fondacia-asociacia-animus-nabira-dobrovolci-za-nacionalnata-telefonna-linia-za-hora-postradali-ot-nasilie
http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=51157


Възраждането. 
В края на проекта 23 основни и средни училища в града, които провеждат обучение по "История и цивилизация" в 7
клас, получиха комплекти от образователните карти. Русенци могат да се запознаят с материалите, които са
предоставени за обществено ползване в Районна библиотека "Любен Каравелов" и Държавен архив - Русе.
Информацията е достъпна и на Фейсбук страницата на Сдружение "Развитие на социалния капитал".
АРЕНА 

Русенската католическа организация "Каритас" и мрежата на Каритас в България стартират акция за събиране на
дарения за пострадалите хора от земетресенията в Турция и Сирия. В Русе даренията се приемат в Хуманитарния
център на Каритас на ул. "Богдан войвода" 3 (зад Халите) от днес, 10 февруари, до 19 февруари.

Съгласувано с мрежата на Каритас в България и католическите организации в други страни, се приемат нови,
неупотребявани вещи: спално бельо; топли завивки, спални чували и подложки за тях; топли дрехи и обувки:
детски, дамски и мъжки; хигиенни материали като памперси и дамски превръзки. Списъкът на търсените дарения
може да се промени, ако пристигне информация за други конкретни нужди.

Русенската Каритас ще отвори и пунктове за събиране на дарения в Свищов и Белене, както и във Варна. Всички
дарения, събрани до 19 февруари, ще бъдат транспортирани организирано от Каритас България и партньорски
организации, за да стигнат до нуждаещите се в бедстващите райони. Очаква се Каритас България да обяви и
банкова сметка, по която ще се приемат парични помощи.

Българският Червен кръст заяви днес първия превод, чрез Международната федерация на Червения кръст и
Червения полумесец (МФЧК/ЧП), в помощ на пострадалите от катастрофалното земетресение на 6 февруари 2023
г. Заявените суми са 480 000 лв. за Турция и 320 000 лв. за Сирия. Средствата са набрани по обявената още в
първите часове Национална дарителска кампания на БЧК. След получаване на кодове за потвърждение на
преводите, дарените от българското общество средства ще станат пряка помощ за пострадалите в двете държави,
съобщиха от БЧК.
Още в първия ден, от своя Фонд за бедствия, аварии и кризи, БЧК отпусна 5000 швейцарски франка, в отговор на
спешния Апел на МФЧК/ЧП, който беше в размер на 70 млн. швейцарски франка – 50 млн. за Турция и 20 млн. за
Сирия. Към днешна дата, Апелът е ревизиран и неговата стойност е 200 млн. швейцарски франка – MDRSY099 –
07/02/2023 за 80 млн. в подкрепа на пострадалите чрез Сирийския арабски Червен полумесец и MDRTR004 –
07/02/2023 за 120 млн. за Турския Червен полумесец.
Всеки, който желае да подкрепи кампанията на БЧК в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и
Сирия може да го направи чрез специално разкритата банкова сметка:
IBAN: BG64UNCR76301078660913
или чрез SMS на стойност 1 лв. на кратък номер 1466 за всички мобилни оператори. 

По случай своята десета годишнина фестивалът "ФотоФабрика" гостува в Музея на фотографията и съвременните
визуални изкуства в Казанлък с изложбата с фотографии на Боряна Кацарова, Димитър Дилков и Николай
Дойчинов. Експозицията откриха директорът на казанлъшкия културен институт Стефан Папукчиев и директорът на
фондация "ФотоФабрика" Еми Барух. 
Идеята на проекта "ФотоФабрика" при неговото създаване преди десет години е да позволи на българската
аудитория да се срещне със световни имена в областта на фотографията. Показвали сме колекции на фотографи,
които членуват в най-големия световен кооператив на фотографите "Магнум" . Идвали са редица именити

Заглавие: Каритас Русе събира дарения за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

Дата: 09.02.2023 20:51
Медия: Русе инфо

Заглавие: БЧК превежда 800 хил. лв. в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

Дата: 09.02.2023 18:43
Медия: Фокус

Заглавие: Фондация "ФотоФабрика" гостува в Казанлък с изложба на фотографите Боряна Кацарова, Димитър
Дилков и Николай Дойчинов

Дата: 10.02.2023 10:00
Медия: Утро Русе

https://rousse.info/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%81-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0/
https://www.focus-news.net/novini/Bylgaria/BChK-prevezhda-800-hil-lv-v-pomosht-na-postradalite-ot-zemetresenieto-v-Turciya-i-Siriya-1561970
https://utroruse.com/article/912916/


фотографи със свои изложби в София. Това ни позволи да създадем нещо като мрежа и диалог между тях и
техните български колеги", посочи тя. Еми Барух изрази мнение, че в България има фотографи, които са на
световно ниво, и посочи, че представените в експозицията са едни от тях. Боряна Кацарова, Димитър Дилков и
Николай Дойчинов са трима от най-успешните български фотографи, работещи зад граница като кореспонденти на
световни информационни агенции. През 2018 година "ФотоФабрика" показа техни фотографски серии в
Националната галерия "Двореца" в изложбата "Пет портрета", посочи Еми Барух. Експозицията в Казанлък
показва селекция фотографии от тяхното участие във фестивала. 
"От миналата година се опитваме събитията, които организираме, да не се случват само в София, а първото място
извън столицата, в което дебютираме, е единственият в страната Музей на фотографията", каза още тя и изрази
надежда, че това е началото на едно бъдещо партньорство. 
Изложбата е част от едногодишната програма "Фотоувеличение", изпълнявана от фондация "ФотоФабрика" с
подкрепата на Национален фонд "Култура". Тя ще може да бъде разгледана в залата на казанлъшкия културен
институт до 27 февруари. 

КАМПАНИИ

За нас от благотворителна кампания за събиране на капачки и стотинки "Аз Вярвам и Помагам" е истинско щастие
и чест да споделим с Вас новината, че само след две седмици в град Варна ще организираме събитие за
представяне на първата специализирана, чисто нова и изцяло оборудвана Детска линейка с прекрасното име "Аз
Вярвам и Помагам".

Събитието за представяне на първата за град Варна специализирана Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам" ще
се проведе на 17, 18 и 19.02.23г пред "Delta Planet Mall" град Варна (входа от страната на бул. Република).

Детската линейка "Аз Вярвам и Помагам" ще бъде изцяло отворена с възможност всеки да се снима за спомен и
за да може да бъде разгледана отвътре висококачествената изработка на световно ниво и модерната апаратура с
която ще разполагат специалистите от Спешната помощ в спасяването на бебетата и децата. Една от интересните
придобивки на Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам" е монтиран телевизор, който ще подсигури на децата, които
не са от най-тежките случаи при възможност и не затрудняване работата на специалистите да им бъдат пускани
детски клипове и песни с което тяхната тревожност и напрежение да бъдат намалени.

По време на събитието сме приготвили много изненади и разбира се голям Благотворителен базар в помощ
събирането на новата ни цел от 500 000 лв и успеха на #каузаполовинмилион с възможност всеки да си вземе от
нашите артикули и продукти с кауза:

- Уникален стикер с кауза "ДАЙ ПЪТ НА ЛИНЕЙКАТА, ДАЙ ПЪТ НА ЖИВОТА";

- Ключодържател с кауза с формата и визията на Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам";

- Магнит с кауза с формата и визията на Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам";

- Чаша с кауза с визията на Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам";

- Календар с кауза 2023 "Аз Вярвам и Помагам";

- Вода с кауза "Аз Вярвам и Помагам";

- Солети с кауза "Аз Вярвам и Помагам";

- Юфка с кауза "Аз Вярвам и Помагам";

- Кускус с кауза "Аз Вярвам и Помагам";

- много други.

Споделяме, че Детската линейка "Аз Вярвам и Помагам" е чисто нова и е закупена със средства, които са събрани
с подкрепата на хиляди хора и техните капачки, стотинки и дарения и ще бъде дарена на Център за спешна
медицинска помощ - гр. Варна (тел. 112), който се намира на ул. Брегалница № 3 в помощ на специалистите, които
работят там в спасяването на хиляди бебета и деца от 0г до 18г.

Детска линейка "Аз Вярвам и Помагам" е на стойност от 264 000 лв, които бяха събрани само за 5 месеца
благодарение на хилядите хора, които ни подкрепят, а тя ще бъде оборудвана с множество специализирани
апаратури, принадлежности и консумативи, а най-голямата ни гордост е изключителен Японски транспортен

Заглавие: Представят новата детска линейка във Варна

Дата: 03.02.2023 05:06
Медия: Спътник

https://sputnik.bg/na-fokus/predstavyat-novata-detska-lineyka-vav-varna-32662


кувьоз за най-малките бебета на стойност близо 50 000 лв.

Припомняме, че благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам" създадохме като малка квартална идея за
събиране на пластмасови капачки в град Варна, които да предаваме за рециклиране, а със събраните средства
да закупуваме медицинска апаратура в помощ на недоносените и новородените бебета отделенията по
неонатология и детска хирургия.

От началото на кампания "Аз Вярвам и Помагам" през 2015г. досега успяхме да съберем над 241 тона капачки и
да дарим 22 медицински апаратури в помощ спасяването живота на хиляди бебета и деца.

През 2023 година продължава дарителската кампания за отваряне на паметника "Бузлуджа", съобщават от
Проект "Бузлуджа".

Обезопасяването на сградата беше най-важната първа стъпка към отварянето на монумента за посетители и сега,
когато това е факт идва ред и на следващите дейности, а именно: изготвяне на наратив за посетители, обучение на
екскурзоводи, организиране на модел за управление, изработка на сайт за продажба на билети, рекламна
кампания, организиране на събитие за откриването, изготвяне на задание за нов покрив, проектиране и
входиране на инвестиционен проект за съгласуване и още много други.

"Екипът ни вече е запретнал ръкави и активно работи по всички тях. Разчитаме на подкрепата на всички приятели
и почитатели на Бузлуджа за навременното набиране на необходимите средства за тези дейности, за да се
избегнат забавяния в реализирането им. Ако и вие нямате търпение за откриването като нас, включете се в
дарителската ни кампания "Ти си ключът! Отвори Бузлуджа!". За повече информация се свържете с нас чрез
съобщение или посетете нашия сайт", споделят от Проект "Бузлуджа".

Дарения ще се събират до 13 февруари

За по-малко от 24 часа в дарителската сметка на Главното мюфтийство вече са събрани повече от 42 000 лева от
дарители от България. Това казаха за bTV от институцията.

Очаква се след петъчната молитва да бъдат събрани още средства във всички мюфтийства в страната.

Дарения ще се събират до 13 февруари, докогато е обявен и 7-дневният траур в Турция в резултат от тежките
земетресения в понеделник.

Дипломати посетиха резиденцията на турския посланик, за да оставят послания в книгата за съболезнования.

Сред тях бяха посланиците на Сърбия, на Кувейт, на Белгия. Послания оставиха също главният мюфтия д-р
Мустафа Хаджи, заместник-министърът на отбраната Теодора Генчовска и др.

Издателят Манол Пейков съобщи, че само за 24 часа е събрал 220 000 лева в помощ на пострадалите от
земетресението в Турция.

Заглавие: Дарителската кампания за отваряне на паметника "Бузлуджа" продължава и през тази година

Дата: 06.02.2023 12:40
Медия: Казанлък

Заглавие: Над 42 000 лв. в помощ на Турция са събрани за 24 ч. в Главното мюфтийство

Дата: 07.02.2023 15:57
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Манол Пейков събра за ден 220 000 лв. помощ за Турция

Дата: 07.02.2023 15:36
Медия: Пловдив Прес

https://www.kazanlak.com/news-39271.html
https://btvnovinite.bg/bulgaria/nad-42-000-lv-v-pomosht-na-turcija-sa-sabrani-za-24-chasa-v-glavnoto-mjuftijstvo.html
https://www.plovdiv-press.bg/2023/02/07/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BD-220-000-%D0%BB%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0/317496/


"От публикуването на призива ми вчера до настоящия момент по сметките ми са събрани малко над 220 000 лева
за пострадалите от земетресението в Турция. Дарителите до момента са над 1500, като непрекъснато постъпват
нови дарения", съобщи той в личния си профил във Фейсбук. Пейков пише още, че в пунктовете в София и Пловдив
пристигат още дарения от рано сутринта.

"Имаме идеи и за начини да изпратим дарения до Сирия, но все още проучваме детайлите", пише още Манол
Пейков.

Той напомни и списъка с неща, от които хората имат нужда по последни данни:

● Ръкавици, якета, шалове, шапки
● Одеяла
● Отоплители на газ за външно отопление
● Памперси, дамски превръзки, бебешка храна
● Печки на въглища
● Палатки
● Столчета и маси за къмпинг
● Кърпи за еднократно ползване за душове
● Комплекти за първа помощ
● Вътрешно осветление за палатки с батерии
● Големи дюшеци и спални чували

"Ние заставаме до хората, които преживяха адския апокалипсис в Турция!", обявиха от Фондация "Исмаил
Бесоолу" и уточниха, че организират кампания за набиране на средства, които ще дарят в полза на пострадалите
при земетресението в Турция на 6 февруари.

Всеки може да дари сметката:

BG75UNCR70001524357988

Swift:UNCRBGSF

Титуляр: İsmail Besoolu Foundation

Основание: Земетресение

Важно уточнение правят ог фондацията, че основанието при преводите на средства трябва да бъде
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ!

В пункт в павелбанското село Александрово в Автобусната база от фондацията приемат и материални дарения:
нови топли дрехи, одеяла, фенери, отоплителни уреди с външни батерии. Постъпващите помощи се изпращат
незабавно към бедстващите.

ПОМАГАМЕ НА ПОСТРАДАЛИТЕ В ТУРЦИЯ И СИРИЯ!

Изказваме искрени съболезнования на близките на хилядите загинали и съпричастност към десетките хиляди
ранените, както и към стотиците хиляди засегнати – в Турция и Сирия , след 2-те опустошителни земетресения от
7.8 и 7.5 по Рихтер рано тази сутрин!

Говорим с хора от Адана и Газиантеп – положението е страшно, това са 4 милиона души, които са или без дом или
не смеят да се приберат, над 2000 (ДВЕ ХИЛЯДИ) блока и сгради са разрушени!

Заглавие: И Фондация "Исмаил Бесоолу" започна кампания за подкрепа на бедстващите в Турция

Дата: 07.02.2023 15:35
Медия: Телевизия Пресс

Заглавие: Фондация "Гората.бг" също с кампания за пострадалите в Турция

Дата: 07.02.2023 15:35
Медия: Телевизия Пресс

https://presstv.bg/accent/%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0/
https://presstv.bg/from-the-country/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D0%B3-%D1%81%D1%8A%D1%89%D0%BE-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


Правим спешна кампания и почваме да помагаме. Приоритетно осигуряваме най-нужното – одеяла, дъждобрани,
храна, медицински материали, подкрепа за деца и нужното за спасителните екипи в това число и българските.

Ще помогнем спешно, ефективно, активно! Целта е още до 24 часа да изпратим първите помощи. Nikola Rahnev,
говори от часове с доставчици и вече сме намерили 600-хиляда спасителни одеяла, търсим нужното, действаме,
следим и се адаптираме!

Можете да дарите тук:

Фондация "Гората.бг"

IBAN: BG74RZBB91551011840078

Основание: Земетресение

(в коментар и линк за PayPal и карти)

Бог да прости загиналите и Бог да закриля всички хора и цялото човечество! А ние ще помогнем с каквото можем,
защото сме Хора!

#ГоратаБГ

#ПраветеДобро

Дарение на храна и консумативи на стойност 1000 лв. за Общинския приют за безстопанствени кучета в Шемшево
направиха ученици от СУ "Вела Благоева" във В. Търново. Дарителите са от клуб "Училищна телевизия" с
ръководител д-р Ивалина Климентинова, а паричната сума за закупуването на стоките беше събрана на проведен
в края на миналата година благотворителен Коледен базар. Учениците посетиха приюта и се срещнаха с
управителя д-р Кристина Йорданова, която от своя страна им благодари за инициативата и им връчи
благодарствен адрес. Добротворците се порадваха на кучетата, храниха ги, разходиха ги и останаха удовлетворени
от своята благородна постъпка.
Идеята за осъществяването на тази кауза идва още в началото на учебната година, когато д-р Климентинова
разказва на учениците за проведените досега от нея и нейни възпитаници подобни инициативи. След обсъждане
на различни идеи всички решават да направят благотворителен Коледен базар, на който да съберат средства за
закупуване на храни, лекарства и консумативи за приюта. Те се включват активно в изработването на коледни
изделия и само в рамките на 3 дни събират 1000 лв.
Николай ВЕНКОВ
сн. личен архив

Половин тон пластмасови капачки са натрупан в Кърджали и чакат да бъдат прибрани в столицата. Капачките са
събирани през последната година от децата ни, но сега трудът им остава незабелязан.

От Община Кърджали ни разпоредиха да приберем и съхраняваме капачките, докато организаторите на
кампанията не дойдат да ги приберат. Това каза за Кърджали бг вести управителят на общинската фирма
"Озеленяване,благоустройство и чистота" Раид Идриз. Той посочи,че през последните месеци е било практика на
депото за капачки да се пукат туби,късат торбички с капачки,които кучетата разпилявали.

Кампанията "Капачки за бъдеще"събира пластмасовия отпадък в 937 пункта в цялата страна. Кърджали обаче не
е посочен на картата. Правят се две кампании-пролет и есен.

За първи път капачки с благотворителна цел бяха събрани през 2016 г.,по инициатива на Института за здравно

Заглавие: Ученици направиха дарение за 1000 лева на приюта за кучета

Дата: 07.02.2023 12:41
Медия: Янтра днес

Заглавие: Половин тон пластмасови капачки са натрупани в Кърджали, чакат да бъдат прибрани в столицата

Дата: 07.02.2023 11:22
Медия: Кърджали Хабер

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/utchenitsi-napraviha-darenie-za-1000-leva-na-priyuta-za-kutcheta.html
https://kircaalihaber.com/bg/kardzhali/polovin-ton-plastmasovi-kapachki-sa-natrupani-v-kardzhali-chakat-da-badat-pribrani-v-stolitsata


образование в рамките на кампанията "Дари капачка-спаси живот".

Георги Кулов

На 1 февруари 2023 г. в община Ракитово за първи път започна програмата "Топъл обяд", която осигурява достъп
до безплатна храна за социално уязвими групи, семейства без доходи или с ниски такива, самотно живеещи
пенсионери, социално слаби, скитащи и бездомни лица и др. 
В Ракитово са създадени два пункта за взимане на храната: в сградата на база 1 на на СУ "Св. Климент Охридски" -
столовата и в сградата на фондация "Бъдеще" в кв. Запад. Гражданите имат възможност да ползват пунктовете по
местоживеене. 
В Костандово пунктът е в столовата на ОУ "Хр. Ботев", а в Дорково - в кметството.
Обядът за одобрените 443 души по програмата може да се взима в часовия пояс 10-13 часа от понеделник до
петък. Храната се доставя в еднократни опаковки.
От общинския пресцентър информират, че все още процедурата по записването на нуждаещи се продължава във
фронт-офиса на община Ракитово и районните кметства.
Темпо

Детето се нуждае от вливане на стволови клетки

Божидар Тончев е едно специално дете с диагноза Атипичен Аутизъм. Сега е на 8 годинки, а с нея живее от 5-
годишна възраст. След много направени терапии със специалисти и сесии в барокамера, финансирани от
фондации, Божи започва Ехолалична реч на 6-годишна възраст.

Днес той има много дефицити, въпреки малкия напредък има неразбираема и несвързана реч, не може да
общува и да отговаря на въпроси. Има проблем с хиперактивността и често изпада в нервни кризи и автоагресия,
въпреки всички добавки, които взима.

Единственият начин да се постигне значителен напредък в речта и поведението, както и да излезне изцяло от
Аутистичния спектър е вливане на стволови клетки, които да регенерират болните. Това се случва в чужбина и
интервенцията е 24 000 лева, а до момента едва 1/3 от сумата е събрана.

Продължава събирането на средства за него, за вливане на стволови клетки в клиника Emcell в Киев. Сумата е
непосилна за майка му, която е самотен родител.

Майката Ирена се обръща с молба към всички добри хора да застанат зад нейната борба за по-достоен живот на
детето й в този труден период от живота им.

Нека помогнем!

БАНКОВА СМЕТКА:

IBAN: BG39BPBI81704075673102

BIC: BPBIBGSF

ТИТУЛЯР: Божидар Тончев

Дарения може да правите и тук.

Заглавие: Програмата "Топъл обяд" стартира за първи път в Ракитово

Дата: 07.02.2023 10:02
Медия: Велинградски Темпо Новини

Заглавие: Да помогнем на 8-годишния Божи, трябват 24 000 лв.

Дата: 07.02.2023 09:11
Медия: Dnes.bg

Заглавие: Втори пункт за помощи за пострадалите след земетресенията се организира в ОУ "Пенчо Славейков"

http://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=18727
https://www.dnes.bg/obshtestvo/2023/02/07/da-pomognem-na-8-godishniia-boji-triabvat-24-000-lv.559414
https://www.smolyan.bgvesti.net/news/558619/vtori-punkt-za-pomoshti-za-postradalite-sled-zemetreseniyata-se-organizira-v-ou-pencho-slaveykov


По инициатива на Диана Вълкова - родител на ученик от ОУ "Пенчо Славейков", и със съдействието на основното
училище, се открива пункт за дарения там. Материалните дарения ще могат да се предоставят на охраната на
учебното заведение, като ще има и поставена кутия, в която ще се събират парични средства,уточнява Диана
Вълкова. Кампанията стартира от утре, 9 февруари и ще е с продължителност до края на идната седмица - 17
февруари. Събраните помощи ще бъдат предадени на БЧК.

Пункт за дарения в помощ на пострадалите в Турция разкриват в Димитровград

Всеки може да намери нещо ново в къщи или да закупи такова и да го дари на нуждаещите се хора, останали без
покрив в Турция и Сирия. Болката на тези хора, които са загубили свои близки, на децата, които са останали без
родител е голяма, тя не може да бъде потушена чрез дрехи или одеяла, но може да им даде вяра в добротата на
хората и да разберат, че не са сами, нека ги нахраним и стоплим с това, което можем да заделим за тях, заяви
Диана Вълкова.

Към момента най-неотложни са нуждите от:

- нови топли детски, дамски и мъжки дрехи и обувки;

- ново спално бельо – спални чували, одеяла, надуваеми легла;

- нови топли завивки;

- хигиенни материали (за лична хигиена).

Търсят се още: семейни палатки, отоплителни уреди за палатки, фенери и батерии.

Може да подпомогнете кампанията и дарения към Български червен кръст, по банкова сметка в лева за набиране
на финансови средства в помощ на пострадалото население в Турция и Сирия:
IBAN: BG64UNCR76301078660913
За пострадалите от земетресението в Турция и Сирия
Можете да подкрепите кампанията на БЧК и чрез SMS на стойност 1 лв. на кратък номер 1466 към всички
мобилни оператори.

Солидна активност за дарителската кампания, за потърпевшото население в апокалипсиса на Турция и Сирия. За
да се улеснят хората с автомобили, е отвори втори пункт- в плувен комплекс "Парк Арена ОЗК Бургас", където има
голям паркинг. Работното време е 7-21 ч., без почивен ден. Паралелно е отворен и другият пункт- Туристическия
център до кметството. Юниконбг 

Шестима доброволци, две от които жени, от доброволно формирование "Пловдив 112" заминават днес за Турция,
за да се включат в спасителните акции след опустошителното земетресение в южната ни съседка.

"Съболезнования на близките на загиналите в разрушителните земетресения в Турция и Сирия, а на
пострадалите – бързо възстановяване! Пловдив е съпричастен с трагедията и изпращаме доброволци", заяви
кметът Здравко Димитров и изрази своята признателност към екипа на ДФ "Пловдив 112", част от който миналата
година се включи и в разчистването на засегнатите от наводненията карловски села Богдан, Каравелово и
Слатина.

Напълно екипирани и оборудвани доброволците ни ще останат в Турция за около седмица, като пътуват заедно с

Дата: 08.02.2023 11:43
Медия: Smolyan.bgvesti.NET

Заглавие: Дарителската кампания се развихри и отвори нов пункт в Бургас

Дата: 08.02.2023 12:08
Медия: Uniconbg.com

Заглавие: Доброволци от "Пловдив 112" се включват в спасителните акции в Турция

Дата: 08.02.2023 10:36
Медия: Първи.БГ

https://uniconbg.com/post/77923-daritelskata-kampania-se-razvihri-i-otvori-nov-punkt-v-burgas.html
https://www.prv.bg/dobrovolczi-ot-plovdiv-112-se-vklyuchvat-v-spasitelnite-akczii-v-turcziya/


други доброволци от страната. Заминаващите днес българи ще бъдат в непрестанна координация с Главна
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

В тази списък събираме на едно място инициативи на граждански организации, които организират в момента
дарителски кампании за набиране на средства и друг вид помощ за пострадалите от земетресенията в Турция и
Сирия. 
Предоставяме директно линковете към страниците на съответните организациите, защото ситуацията е
динамична и информацията се обновява непрекъснато.
Някои от организациите в списъка са в директна връзка с местни неправителствени организации и набират
дарения спрямо подадена от тях информация. 
Списъкът е по азбучeн ред:

Аварийно Спасяване Пловдив – Аварийно Спасяване Пловдив | Facebook
Български червен кръст – Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross) | Sofia | Facebook
Гората.бг – Гората.бг | Facebook
КАУЗИ.БГ – Помощ на хората в Турция след земетресението - Kauzi.BG | Блог
Национална Асоциация на Доброволците в Република България – НАДРБ – Национална Асоциация на
Доброволците в Република България Facebook
Национална мрежа за децата – Facebook
Фондация BCause - https://platformata.bg/bg/kauzi/1962:zemetresenie/details/campaign.html

Списъкът се обновява текущо. 

Доброволците призоваха фирми-производители да изпратят нови бельо и дрехи

Около 100 хиляди лева са събрани в подкрепа на пострадалите от земетресенията в Турция, съобщи Ясен
Сливенски от Българския Червен кръст (БЧК), цитиран от БНР.

Хуманитарната организация още вчера разкри дарителска сметка (IBAN: BG64UNCR76301078660913 - за
пострадалите от земетресението в Турция и Сирия), като средства се набират и с SMS на стойност 1 лв. на кратък
номер 1466.

За обявената днес кампания за набиране на материални дарения Сливенски обясни: "На нашия сайт има
указание. От утре чрез нашите областни съвети ще могат да се правят дарения. Обръщаме се към фирми,
производители най-вече на нови дрехи, ново спално бельо, условието е всичко да е ново, директно ще бъдат
транспортирани и доставени на пострадалите.

"Нямаме време за губене всяко нещо да се преглежда, затова се обръщаме към българското общество всички да
предоставят нови дрехи, нови стоки от изброените групи."

От БЧК-Варна са приемали дарения и днес. Нови дрехи, обувки и хигиенни материали ще се приемат в сградата на
Българския Червен кръст във Варна на улица "Братя Шкорпил" 3 до 11 февруари от 9:30 до 16:30 часа.

Заглавие: Граждански организации с кампании в подкрепа на пострадалите хора след земетресенията в Турция
и Сирия

Дата: 07.02.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: БЧК събра 100 000 лева за пострадалите в Турция

Дата: 07.02.2023 20:58
Медия: Новините под лупа

Заглавие: Акция за събиране на дарения организират Община Пазарджик, "ТЕКСЛАЙФ" ООД, БЧК и БИЛЛА

Дата: 09.02.2023 15:18
Медия: PA media

https://www.ngobg.info/bg/news/127798-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80.html
https://lupa.bg/news/bchk-sabra-100-000-leva-za-postradalite-v-turciya_219745news.html
https://pa-media.net/news.php?extend.3122


Община Пазарджик апелира за вашата съпричастност към бедстващите в Турция. Съвместно с "ТЕКСЛАЙФ" ООД,
Български Червен кръст и БИЛЛА, се обръщаме с молба към всички граждани, фирми и учреждения всички заедно
да участваме в акцията за събиране на дарения в помощ на бедстващите в Турция в петък - 10, февруари от 12.00-
18.00 ч. на паркинга на Билла на ул. Любен Боянов 1

Български Червен кръст стартира кампания за материални дарения в помощ на пострадалите от земетресението
в Турция и Сирия. Дарения в Бургас и региона се приемат в пунктовете на областната организация. Българският
Червен кръст откри и специална банкова сметка в лева за набиране на финансови средства в помощ на
пострадалото население в Турция и Сирия: IBAN: BG64UNCR76301078660913
Можете да изпратите и SMS на стойност 1 лв. на кратък номер 1466 към всички мобилни оператори.

Пет хиляди лева ще дари Районната лекарска колегия в Пловдив. Това реши на свое заседание Управителният
съвет на РЛК. Парите ще бъдат приведени към сметката на БЧК. "В този тежък момент човечността и
съпричастността са от най-важно значение, а лекарската професия е призвание да се помага на хората",
коментира председателят на колегията д-р Георги Цигаровски. 
Лекарската колегия в Пловдив изказва своите съболезнования на гражданите на Република Турция и Сирия по
повод катастрофалните земетресения на територията на двете държави. "Изразяваме най-искрено съчувствие
към семействата на жертвите. Пожелаваме бързо възстановяване на ранените и пострадали, всички пострадали",
казват от колегията. 
Всеки един от нас може да се включи в кампанията чрез дарения на банковата сметка на БЧК:
IBAN: BG64UNCR76301078660913
или чрез SMS на кратък номер 1466 за всички мобилни оператори. 

Над 600 хиляди лева в помощ на пострадалите от земетресението в Турция са събрани за по-малко от 48 часа от
пловдивския издател Манол Пейков. Ето какво пише той в своя фейсбук профил:
Събраната сума за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия по моите сметки към края на днешния ден
минава 600,000 лева.
Пунктовете ни в Пловдив и София получаваха по едно дарение средно на всеки две минути – най-вече одеала,
дрехи, памперси, дамски превръзки. Събраното се сортира от доброволци и транспортира до централен склад
(предоставен безплатно) в Пловдив, от който ще бъде извозено към Турция и Сирия. Първият тир (предоставен
безплатно) е плануван за този петък.
Напомням списъка с неща, от които има нужда по последни данни:
● Ръкавици, якета, шалове, шапки, пуловери, чорапи, бельо (н о в и за Турция, ч и с т и за Сирия);
● Одеяла;
● Отоплители на газ за външно отопление;
● Памперси, дамски превръзки, бебешка храна;
● Печки на въглища;
● Палатки;
● Столчета и маси за къмпинг;
● Походни легла;
● Кърпи за еднократно ползване за душове;
● Комплекти за първа помощ;
● Вътрешно осветление за палатки с батерии;

Заглавие: БЧК с кампания и за материални дарения!

Дата: 09.02.2023 15:30
Медия: Радио Микс

Заглавие: Лекарската колегия в Пловдив дарява 5000 лева за пострадалите в Турция и Сирия 

Дата: 09.02.2023 12:54
Медия: Фокус

Заглавие: Манол Пейков събра над 600 000 лв. помощ за Турция и Сирия

Дата: 09.02.2023 09:49
Медия: Благоевград 24

http://radiomixx.net/node/4241
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Lekarskata-kolegiya-v-Plovdiv-daryava-5000-leva-za-postradalite-v-Turciya-i-Siriya-1561386
https://www.blagoevgrad24.bg/novini/Bylgaria/Manol-Peikov-subra-nad-600-000-lv-pomosht-za-Turciya-i-Siriya-1560983


● Големи дюшеци и спални чували.
Броят на пунктовете за събиране на помощи за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия непрекъснато
нараства.
Затова публикувам актуализиран списък на адресите им. (Всички работят от 10:00 до 17:00, освен ако изрично не е
упоменато друго работно време.):
(София)
Агенция Маккан
ул. Шипка 23
София 1504
(София)
Мария Тончина
Хуманитарен център в София
Младост 4, бл. 425А
тел. 0877 131 139
(София)
Езиково училище "Интелект",
филиал "Лозенец"
бул. Черни връх 70-72, ет. 1
тел. 0878 794 231
еmail: lozenetz@intellect.bg
(София)
Езиково училище "Интелект",
филиал "Младост"
ж.к. Младост 2, бул. Андрей Ляпчев 261А, вх. 2, ет. 1
тел. 0876 977 966
еmail: mladost@intellect.bg
(София)
Езиково училище "Интелект",
филиал "Борово"
ул. Топли дол 1А, ет. 2, ап.3
тел. 0878 305 930
еmail: borovo@intellect.bg
(Пловдив)
Милена Найденова
ул. Цар Иван Александър 20,
приземен етаж, може да се спре отпред
(срещу Дома на културата Борис Христов)
(Пловдив)
Манол Пейков
ИК Жанет 45
бул. Ал. Стамболийски 9
4004 Пловдив
тел. 0889 377 723
(Пловдив)
Дениз Мутлу
ул. Трудовак 13,
тел. 0893 906 404
(Работи от 9:00 до 21:00 часа през цялата седмица, до неделя включително)
Припомням и сметката за дарения:
BG39DEMI92405000305527
Търговска банка Д
BIC: DEMIBGSF
Титуляр: Манол Костадинов Пейков
Основание: За пострадалите от земетресението.
PayPal: manolpeykov@yahoo.com 

за ремонт на един от символите на Ямбол "Брънековата къща" Ето дарителите:

Дарителска кампания за набиране на средства за ремонт на Брънековата къща

Уважаеми съграждани,

Заглавие: 16 500 лева вече са в банковата сметка на дарителската кампания на община Ямбол Featured

Дата: 09.02.2023 03:30
Медия: Ямбол Свят

http://www.yambolnews.net/obshtina-yambol/item/48342-16-500


Oбщина Ямбол започва нова дарителска кампания за възстановяването на още един от символите на нашия град
- емблематичната Брънекова къща. Освен, че е паметник на културата, сградата е знаково място за нашия град.
Припомняме, че преди малко повече от година тя беше закупена от Община Ямбол.

В публично допитване чрез официалната страница на Община Ямбол във Фейсбук се включиха 7000 души, от които
92% (6440 души) реагираха положително за покупката на имота.

Повече от 20 години знаковата в архитектурно отношение къща беше изоставена. Малко са сградите в града, които
и до ден днешен съхраняват неговата памет. Брънековата къща е част от културното наследство на Ямбол и важна
част от историята му.

Тя е построена около 1908 година, когато роденият в Трявна адвокат Петър Брънеков се установява в Ямбол.
Къщата има влиянуие както от тревненската архитектура, така и от сецесиона в алпийски стил.

Синовете на адвокат Петър Брънеков - Тотю и Любен, са с голям принос за развитието на Ямбол. Те са редактори
на вестник "Тракиец" с Лео Коен и Кирил Кръстев.

Тотю Брънеков въвежда пътеписа като жанр в ямболската преса.

Братята са и първите, които пишат на спортни теми във вестника.

Брънекови са в ръководството на Юношеския туристически съюз "Тунджа", участват и в основаването на
Археологическо дружество "Диана".

По археологията се увлича особено по-малкият брат - Любен. През 1935 г. Тотю Брънеков измисля девиза на
Ямбол – "Ида от древността, отивам в бъдещето", прави и проект за герб на Ямбол.

Любен Брънеков е сред обществениците, които основават Гражданския комитет за минералната вода и е
определен на първия етап от дейността му да води разговорите с Общината.

След 1944 година на първия етаж на техния дом се помещават магазини, през 80-те години на миналия век има и
цех на ТПК "Недялко Царев".

Всички, който желаят да подкрепят новата кауза на Община Ямбол, могат да направят дарение на следната
банкова сметка:

Получател: Община Ямбол

BG13SOMB9130 8424 4203 44

Код за вид плащане: 44 51 00

Код за вид плащане за дарения от чужбина: 44 52 00

С пояснение: дарение - ремонт на Брънековата къща

BIC: SOMBBGSF

"Общинска банка" АД – Клон Ямбол

Имате възможност да подкрепите кампанията ни с банков превод от касите на ИЗИПЕЙ или с интернет плащане
през ИПЕЙ. Необходимо е да предоставите или напишете следната банкова сметка: BG13SOMB91308424420344,
основание за плащане: дарение - ремонт на Брънековата къща.

Всички дарители ще бъда обявени и изписани на информационната табела след нейното възстановяване.

Благодарим Ви!

Договор за дарение

Българската академия на науките споделя огромната болка на пострадалите народи и изразява своята
съпричастност

Заглавие: БАН с дарителска кампания в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

Дата: 08.02.2023 17:54
Медия: Инфо мрежа

https://infomreja.bg/ban-s-daritelska-kampaniq-v-pomosht-na-postradalite-ot-zemetresenieto-v-turciq-i-siriq-127438.html


Българската академия на науките обявява дарителска кампания за набиране на финансови средства в помощ на
пострадалите от земетресението в Република Турция и Сирийската арабска Република.

Българската академия на науките споделя огромната болка на пострадалите народи и изразява своята
съпричастност.

Събраните средства ще бъдат предоставени на Българския червен кръст.

Желаещите да дарят, могат да го направят до 15 февруари 2023 г. по сметката на БАН-А в БНБ:

IBAN: BG90BNBG96613100132101

"ДАРЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ"

АВТОР: INFOMREJA.BG 

Лечението е невъзможно у нас, семейството търси спасение в Германия

8-годишно дете е диагностицирано с тумор в мозъка. Алекс е в стадий на четвърта степен на много агресивен рак.

Oперация за отстраняване на тумора е невъзможна поради локацията на образуванието. Лечението му у нас е
невъзможно, затова тази сутрин семейството на Алекс замина за Германия.

Необходими са 150 000 евро. Мечтата на Алекс е да стане боксьор.

Дарителска банкова сметка:

Банка: UniCredit Bulbank

IBAN: BG05 UNCR 7000 1525 2090 65

Титуляр: Алекс Ангелов Кормушев

Револют номер: 0886777555

Близо 600 000 лева са събрани до момента в кампанията на Българския Червен кръст (БЧК) в подкрепа на
пострадалите от земетресенията в Турция.
По банков път до момента са събрани 345 000 лева в сметката на БЧК и още 252 000 лева от СМС-и. Това
съобщиха за БТА от БЧК.
БТА припомня, че Българският червен кръст откри специална банкова сметка за набиране на средства в помощ на
пострадалото население в Турция и Сирия:
IBAN: BG64UNCR76301078660913; за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия
Кампанията на БЧК може да бъде подкрепена и с SMS на стойност един лев на кратък номер 1466 към всички
мобилни оператори.
Набират се и материални дарения. В момента най-неотложни са нуждите от нови топли детски, дамски и мъжки
дрехи и обувки; ново спално бельо; нови топли завивки; материали за лична хигиена. 

Заглавие: Зов за помощ: Малкият Алекс се бори с тумор в главата, необходими са 150 000 евро

Дата: 08.02.2023 18:06
Медия: Bulgaria ON AIR

Заглавие: Близо 600 000 лева са събрани до момента в кампанията на БЧК в подкрепа на пострадалите от
земетресенията в Турция

Дата: 08.02.2023 17:24
Медия: Утро Русе

Заглавие: Дарителска кампания на БАН в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

Дата: 08.02.2023 17:19
Медия: Българска академия на науките

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/294896-zov-za-pomosht-malkiyat-aleks-se-bori-s-tumor-v-glavata-neobhodimi-sa-150-000-evro
https://utroruse.com/article/911279/
https://www.bas.bg/?p=42668


Българската академия на науките обявява дарителска кампания за набиране на финансови средства в помощ на
пострадалите от земетресението в Република Турция и Сирийската арабска Република.

Българската академия на науките споделя огромната болка на пострадалите народи и изразява своята
съпричастност.

Събраните средства ще бъдат предоставени на Българския червен кръст.

Желаещите да дарят, могат да го направят до 15 февруари 2023 г. по сметката на БАН-А в БНБ:

IBAN: BG90BNBG96613100132101

"ДАРЕНИЕ ЗА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ТУРЦИЯ И СИРИЯ"

Фондация "Animal Hope – Kazanlak" организира кампания, насочена към животните, пострадали или останали без
стопани и дом след серията земетресения в Турция. Това съобщи за БТА председателят на организацията
Ивелина Недкова. 
Дарения ще бъдат събирани до 13 февруари в зоомагазин "Сома" и ветеринарна клиника "Зоовет" в Казанлък.
"Заедно с фондация "Спасение" в Кърджали сме в постоянен контакт с една от най-активните организации в
Турция HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu). От началото на природните бедствия те са на терен и помагат на
хора и животни. Имат изградени две палатки – една за хората и една за животни, извадени изпод руините", посочи
Недкова. Тя обясни още, че на място са ветеринарни лекари, които извършват прегледи и спешни операции. 
Освен храна за кучета, котки и птици, на място имат спешна нужда от лекарства за хора и животни като рингер,
глюкоза, антибиотици и обезболяващи, както и подложки – пелени за еднократна употреба с размери 60/60 или
60/90. 
Ивелина Недкова посочи още, че на сметката на фондация "Animal Hope Bulgaria – Kazanlak" всички желаещи
могат да дарят и парични средства, които ще бъдат използвани за закупуване на някои специфични ветеринарни
лекарства, както и за гориво, за да може екипът на организацията да транспортира събраните дарения. 

Столичната лекарска колегия (СЛК) се присъединява към помощта за пострадалите от земетресенията в Турция и
Гърция с дарение от 10 000 лв. чрез кампанията на БЧК, съобщиха от СЛК.

Трагедията, която е неописуемо жестока на територията и на двете страни, може да бъде преодоляна чрез
обединение на силите на всички. Колегията на софийските лекари адмирира 30-те медици, които заминават, за да
окажат медицинска помощ на място. Столична лекарска колегия поднася дълбоки съболезнования и заявява
готовност да помага с каквото може, пишат от съсловната организация и поднасят съболезнования на Република
Турция и Сирия за хилядите човешки жертви на земетресенията.

Как можете да помогнете чрез БЧК

Банкова сметка

IBAN: BG64UNCR76301078660913

Кратък номер за дарения с SMS е 1466 (за всички мобилни оператори)

За други възможности да помогнете на пострадалите от земетресенията вижте тук и тук

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Заглавие: В Казанлък организират кампания в помощ на животни, пострадали или останали без стопани и дом
при земетресенията в Турция

Дата: 10.02.2023 07:46
Медия: Утро Русе

Заглавие: Столичната лекарска колегия с дарение за пострадалите от земетресенията

Дата: 10.02.2023 09:11
Медия: OFFNews

https://utroruse.com/article/912801/
https://offnews.bg/zdrave/stolichnata-lekarska-kolegia-s-darenie-za-postradalite-ot-zemetresenia-795111.html


"Гражданското общество, това сме ние, всеки един от нас – граждани, които се събират и сдружават, за да
отстояват свои каузи или права, за да изразят свободно позиция, да прилагат свободите си без страх от
дискриминация, или да протегнат ръка на тези в нужда", подчерта днес президентът на Фондация "Америка за
България" Нанси Шилър по време на събитие в чест на гражданските организации. "Повече от 15 години
Фондацията подкрепя гражданското общество в България. Възможността да работим с толкова
всеотдайни и непоколебими представители на българското общество за нас е чест и привилегия", допълни
тя. 
Събитието се проведе в Новото социално пространство на Български център за нестопанско право-БЦНП.
Пространството предстои да бъде открито в началото на м. март т.г. То ще представя работата и каузите на близо
30 социални предприятия от страната. 

Изпълнителният директор на БЦНП Надя Шабани приветства гостите, които включваха представители на
граждански организации, както и посланиците на Германия, Испания, Швейцария и САЩ. 
"Имам честта да ви поздравя с добре дошли и ще си позволя да го направя от името на гражданските
организации, които изпълват с историите си това място. В момента ние сме в съвсем новото социално
пространство в София, което е създадено от граждански организации, но по-важното - всичко което
виждате тук – предмети, мебели, украса, създадени от хора, които пазят природата, помагат на тези,
които им е трудно, съхраняват традициите и развиват знанието", подчерта тя, като допълни, че
"гражданските организации в България последните 20 години са тези, които са двигател на промените във
всички сфери на обществения живот – борба с корупцията, независимата съдебна система, участието и
изграждането на демократичните институции. Когато нашият глас е силен, е силен и гласът на
гражданите, на всички онези, които искат ангажирани институции, отворено управление." 
"Знаете колко голямо значение отдава правителството на САЩ на партньорството с граждански
организации, както в САЩ, така и навсякъде по света. И всъщност е и задължение да подкрепяме,
защитаваме и поддържаме гражданското общество. Защото демокрацията е невъзможна без жизнен
граждански сектор", каза посланикът на САЩ Н. Пр. г-жа Херо Мустафа (U.S. Embassy Sofia). Тя открои и
предизвикателства пред НПО сектора: "За жалост, по време на мандата си станах свидетел и на опити за
сплашване на гражданското общество и спъване на работата ви. Ние винаги осъждаме тези атаки и опити
да бъдат заглушени вашите гласове, и ще продължим да го правим и занапред". 
Посланикът на Германия Н. Пр.г-жа Ирене Мария Планк (Deutsche Botschaft Sofia) акцентира върху две области, в
които посолството ще сътрудничи активно с българските граждански организации – медийната свобода и
качеството на журналистиката, както и върховенството на правото. Тя подчерта, че "добре функционираща правна
система е основна предпоставка за добре функционираща демокрация и гражданско общество". "В България
предстоят пети поред избори в рамките на две години. Изглежда доверието в публичните институции е
ниско. Съществува високо ниво на дезинформация, чрез социалните медии и медии, които не поддържат
стандарти за качествена журналистика. За да могат избирателите да формират демократично,
обосновано мнение, смятаме, че е необходимо укрепването на качествената журналистика и свободата на
медиите. Върху това искаме заедно с вас да съсредоточим усилия", добави още тя. 
Посланикът на Швейцария Н.Пр. г-н Раймунд Фурер (Embassy of Switzerland in Bulgaria / Посолство на Швейцария
в България) изведе като акцент ролята на гражданските организации в полза на обществото. "Сложно е, понякога
трудно, и ви поздравявам за гражданската активност, за уменията, конструктивните, но и творческите ви
подходи в работата ви", каза той. 
Посланикът на Испания Н.Пр. г-н Алехандро Поланко Мата (Embajada España Sofia) препоръча създаването на
повече граждански организации в областта на туризма като способ за устойчивото опазване на традициите и
културното наследство, както и демографските проблеми. Той поясни, че предстои Испания да поеме
Председателството на Съвета на ЕС като ще бъде поставен фокус върху социалното измерение в ЕС и
задълбочаването на сътрудничеството с гражданския сектор.
Източник снимка: Фондация "Америка за България" 

Заглавие: "Гражданското общество, това сме ние, всеки един от нас "

Дата: 03.02.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/127778-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81-.html
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