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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

СОФИЯ, 10 февруари 2023 г. – УНИЦЕФ България започва кампания за набиране на средства в помощ на
пострадалите от опустошителните земетресения в Турция и Сирия.

Хиляди деца и семейства остават в риск и имат спешна нужда от подкрепа.
УНИЦЕФ работи на терен заедно с партньори и в двете държави, за да осигури на уязвимите деца зимни дрехи,
чиста питейна вода, закрила и психосоциална подкрепа.

По линия на закрила на децата УНИЦЕФ работи по идентифицирането на разделени от семействата си и
непридружени деца и последващото им събиране със семейството, както и осигуряването на психосоциална
подкрепа, тъй като много от децата най-вероятно са преживели силна травма от земетресението.

Всеки може да подкрепи усилията на УНИЦЕФ, като изпрати SMS с текст UNICEF на 1021 и дари 5 лв. еднократно.
ДДС и такси не се дължат за абонати на всички мобилни оператори. Дарения се приемат и по банковата сметка
на УНИЦЕФ България – IBAN: BG34RZBB91551065034919, с основание: Дарение – земетресение.

Нова Броудкастинг Груп ще подкрепи кампанията на УНИЦЕФ в помощ на пострадалите от опустошителното
земетресение в Турция и Сирия. По време на трите вечери от благотворителния мини сезон на "КАТО ДВЕ КАПКИ
ВОДА за всяко дете" по NOVA един лев от всяко SMS дарение, постъпило по време на шоуто, ще бъде в подкрепа
на пострадалите деца и семейства. Останалата част от набраните средства ще бъдат използвани за трите каузи на
УНИЦЕФ за децата в България.

"Мащабите и последствията от бедствието са съкрушителни. УНИЦЕФ работи денонощно, за да осигури
животоспасяваща подкрепа на децата и семействата в Турция и Сирия, засегнати от земетресенията", заяви
Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в България. "С помощта на дарители УНИЦЕФ може да подкрепи
децата и семействата, когато имат най-силна нужда от това", допълни тя.

Общият брой на жертвите в Турция и Сирия вече надхвърли 20 000, ранените са над 70 000.

В Турция земетресенията засегнаха около 13,5 милиона души в 10 провинции, като повече от една трета от тях са
деца. Над 6400 сгради са разрушени, засегнати са болници, училища и друга критично важна инфраструктура. В
Турция УНИЦЕФ координира с турското правителство и Службата за управление при бедствия и извънредни
ситуации работата по възникналите нужди, свързани с по-широкия хуманитарен отговор. Най-големият приоритет
е да се гарантира, че засегнатите деца и семейства получават подкрепата, от която отчаяно се нуждаят.

УНИЦЕФ работи с Министерството на семейството и социалните услуги на Турция, за да гарантира закрилата на
децата от засегнатите провинции, и вече е евакуирал на безопасно място стотици деца, живеещи в домове за деца
и други институции. УНИЦЕФ подкрепя правителството и при доставянето на топли зимни дрехи и одеяла за
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хиляди деца и бебета, хигиенни материали за семействата, останали без дом, и комплекти за майки и бебета.

В Сирия УНИЦЕФ вече осигури вода и хигиенни материали за 12 000 души. Хиляди семейства останаха без
подслон през зимата при минусови температури и чести валежи от сняг или дъжд. Семейства с деца спят на
улицата, в молове, училища, джамии, автогари, под мостове или пък остават под открито небе, тъй като ги е страх
да се приберат у дома. Стотици сгради са разрушени частично или напълно, а стотици семейства са в капана на
развалините. Един от най-големите приоритети за УНИЦЕФ е осигуряването на достъп до чиста питейна вода и
хигиенни условия на засегнатите деца и семейства, което е от особена важност за предотвратяването на
заболявания в първите дни от хуманитарната криза.

Осигуряването на достъп до храна и образование за най-уязвимите деца също е ключов приоритет.

Говорителят на УНИЦЕФ Джеймс Елдър описва като изключително тежка ситуацията на място в северозападна
Сирия след повече от 10 години конфликт. Елдър също така подчерта, че помощта не може да се политизира, и
призова международната общност да прояви солидарност и подкрепа.
"Това е икономическа криза. Имаше 11 години война. Инфраструктурата е разрушена, училищата са разрушени,
домовете са разрушени. Епидемия от холера застрашава хората, които трябва да оцеляват при минусови
температури. След това в четири часа сутринта в понеделник се случва това земетресение. Това е неописуемо за
хората там и затова е толкова важно да се направи всичко, за да се достигне до тях. В продължение на
десетилетие УНИЦЕФ има доверени партньори в тези райони, с които продължаваме да работим, въпреки че
трябва да се направи още много."

Земетресението, жертвите... огромните щети. Надбягването с времето. Изисква се и спешна, и дългосрочна помощ
за хората и възстановяването на регионите.
Фондация BCause стана част от мобилизирането на мрежата на организациите в мрежата на CAF International още
в първите часове на трагедията. Свързахме се с TUSEV, турския член на групата, за да се уверим, че екипът не е
засегнат лично и да изразим съпричастността си. До края на работния ден на 6 февруари в България Фондация
BCause обяви кампания, а в САЩ - CAF America излезе с апел до дарителите си след контакт с три от турските
организации от списъка на валидираните организации. Фондацията се свърза с екипа на Националната
асоциация на доброволците в България, набиращи средства за разходите на изпращаните в Турция групи
доброволци и се ангажира с подкрепа при необходимост.
Кампания на BCause в Платформата.бг
Можете да подкрепите и чрез дарителски SMS на 17777 с кодова дума DMS TRUS за трите мобилни оператора
или онлайн дарение за кампанията на Фондация BCause в DMSbg.com - Единен дарителски номер.
7 февруари
Фондация BCause се свърза с първата организация – доброволческата обществена фондация Toplum Gönüllüleri
Vakfı (TOG). TOG е основна организация в координацията на доброволчеството при кризи в Турция. Платформата
за доброволчество при бедствия е създадена при предишната катастрофа в страната и оттогава работи, за да
организира и помогне участието на стотици хора. Към края на деня, 7 февруари в нея се бяха записали 26000
доброволци, желаещи да работят по бедствието. От Емине Гьокче Яник от организацията разбрахме, че подготвят
голям склад за дарения и разпределяне на вещи от първа необходимост в Хатай. Тя каза още, че нуждите са от
пари за транспортиране, настаняване и оборудване на доброволците, палатки, спални чували, мобилни тоалетни,
фенерчета, батерии и генератори за ток и много други.
През деня разговаряхме по месинджър и с Molham Volunteering Team, организацията, чиито доброволци работят и
за засегнатите райони на Сирия.
8 февруари
Взехме решение да подкрепим с набраните дарения да подкрепим двете организации и важната им работа.
Влязохме в контакт с Mohamad AL-Shaikh, ръководител на цялата спасителна операция "на юг от Турция".
Отчитаме огромното напрежение и заетост на колегите, Мохамад отговаря на имейл в 2.00 през нощта!
Доброволческата организация Mulham (MULHAM Gönüllüler YARDIM Dernegi (Molham Volunteering Team)
съществува от 2012 година с мисия да подпомага разселените поради войната сирийски граждани в Турция,
Ливан, Йордания. Създадена от студенти от сирийските университети, мотивирани да облекчат болката на
бежанците, да им осигурят покрив, храна, лекарства. С безмилостната ескалация на конфликта в Сирия, знаем, с
дълбоката хуманитарната криза се увеличи и броят на бежанците. В отговор, екипът на Molham се разширява и
поема по-голяма роля. Днес екипът включва над 300 доброволци от цял свят, както и приблизително 70
служители, базирани в зоните на операции. Организацията има юридически статут и офиси в Германия, Швеция и
Канада и се развива независимо от политически влияния в съответствие с международните стандарти за
благотворителна дейност.
Благодарение на добре развитата си институционална мрежа MULHAM може да приема парични дарения от цял
свят.
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9 февруари
Фондация BCause довършва подготовката и проверката на правната документация за трансфер на средствата.
Чуваме се с Гьокче, разказва, че до вчера вечерта в доброволческата платформа са записани 40,000 души.
Числата на загиналите и ранените расте е тя се чувства с разбито сърце. Благодари много пъти, а още разменяме
документи. "Най-голямото бедствие, сполетявало Турция", казва тя и "И зимата е толкова жестока". Разкрили са в 4
града кризисни пунктове – големи отоплени палатки, в които работят доброволците. Грижат се за настаняване,
раздават храна и помощи, сортират дарения. В момента плащат много за транспорт на бедстващите и на
доброволците, за храна и материали. Доброволците не участват в спасителните акции, те отиват, когато
държавните служби свършат работата си в разрушенията. Работят с оцелелите. В края на деня изпращаме 8000
долара на TOG. Продължаваме да си пишем с турските организации и да търсим дарения в България. 
Снимките са предоставени от партньорите ни в Турция и Сирия - Toplum Gönüllüleri Vakfı и Molham
Volunteering Team
Благодарим на нашите партньори от bTV Новините, които разказват истории за спасение и надежда и
разпространяват информация как можем да помогнем. 

Все повече млади хора на възраст между 25 и 35 годишна възраст страдат от сериозно нарушена репродуктивна
функция. Към този сериозен сам по себе си факт, насочват вниманието на обществото от фондация "Искам бебе".

"При нас във фондацията, през последните няколко години наблюдаваме доста сериозна тенденция за
изключително нарушено репродуктивно здраве при млади хора", това разкри основателят й, Радина Велчева. Тя
посочи, че през последните 5 години в клиниките за репродуктивно здраве влизат жени на възраст над 40 години с
такъв проблем и всъщност се оказва, че той е започнал много отдавна.

По думите й това се дължи на недостатъчната информираност, че те може да имат такъв проблем.

"Репродуктивното здраве на една жена и узряването на биологичния й часовник да има свое дете - това е
възрастта 22-23 години. Това е биологичният часовник, който е бил при нашите баби, при майките ни, както и при
нас и това няма как да се промени", настоя тя.

"Отлагането" на детето поради динамиката на живота, всъщност се оказва сериозна пречка.

"Ние сме на 40 години, имаме партньор, искаме да имаме дете, но яйчниковата функция е почти невъзможно да
осъществи своята детеродна дейност", твърди Радина Велчева. По този повод фондация "Искам бебе стартира
инициатива от дискусии по темата "Бебе навреме".

В тази връзка е отправено предложение от омбудсмана Диана Ковачева до Здравното министерство и НЗОК, в
пакета от здравни дейности покриващи бюджета на Здравната каса да бъдат включени ежегодните изследвания
на репродуктивността.

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.

Омбудсманът Диана Ковачева също се ангажира с намиране на решение на проблема.

"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
проследяване на здравето и профилактика на заболяванията, отнасящи се до фертилитета", посочва тя.

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.

Чуйте още по темата подробности от разговора в звуковия файл 
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КНСБ стартира благотворителна кампания за пострадалите след унищожителните земетресения в Турция и
Сирия. Даренията ще се приемат всеки работен ден от 9 до 17 ч. в пунктове в Централата на синдиката на площад
"Македония" номер едно в столицата, както и в регионалните съвети на КНСБ в цялата страна. Координаторът на
инициативата за София Рени Джагалова обяви какви материални дарения ще се набират:

"Нови дрехи и обувки, завивки, одеяла, ново спално бельо, възглавници, спални чували, палатки, походни легла,
печки за палатки, малки генератори, батерии, фенери, памперси, хигиенни материали, превързочни материали.
Ще си партнираме с БЧК за транспортирането на събраните дарения към съответните страни. Няма как да
останем безучастни към болката и страданието на бедстващите хора в Турция и Сирия".

Желаещите могат да дадат подкрепата си и с банков превод по сметката на благотворителния фонд на синдиката
"Професор доктор Желязко Христов". Междувременно, УНИЦЕФ България също започна кампания за набиране на
средства в помощ на пострадалите. Всеки, който желае, може да изпрати SMS с текст UNICEF на номер 1021 и
дари пет лева.

Благотворителният мини сезон "Като две капки вода за всяко дете" стартира тази вечер по NOVA. "Всяка вечер от
благотворителния мини сезон ще бъде посветена на различна кауза, която УНИЦЕФ от години развива в
България. Ще има и една обща кауза по време на трите вечери по време на най-обичаното и гледано шоу "Като
две капки вода". Ще се обединим и в подкрепа на пострадалите в Турция и в Сирия. Тази вечер сме посветили
предаването на каузата "Закрила за всяко дете". Статистиките ни има много тревожни – всяко второ дете в
България е преживяло някаква форма на насилие. Било то емоционално, физическо или дори онлайн. Каузата
тази вече е в подкрепа на три зони "Зона ЗаКрила", които са създадени от УНИЦЕФ в партньорство с фондация
"Анимус". Надяваме се да съберем средства, за да ги дофинансираме поне до края на годината и да помогнем на
поне още 300 деца, съобщава Боряна Гидикова, директор "Комуникации" и говорител на УНИЦЕФ България.

"Целта ни е да създадем една голяма мрежа от подобни центрове в подкрепа на децата и семействата,
пострадали от насилие, задно с държавата. Трябва да има такива центрове във всеки един областен град. Под
един покрив и на едно място те срещат подкрепа от социални работници, психолози, юристи. Според случая и
нуждите те могат да получат каквото им е необходимо. В тези центрове имаме така наречената "синя стая", където
децата могат да дадат щадящо своите показания по различните случаи. Без да бъдат в пряк контакт със
следователите и с помощта на психолози да работят върху проблема", пояснява Боряна Гидикова.

"Важно е за цялото общество първо да регистрираме тези проблеми, да не оставаме безпристрастни към тях. За
нас е важно и ключово хората да се замислят, когато проявяват агресия – дори словестна спрямо децата си. Както
вчера ДесиСлава каза в интервю за вашето предаване – всички познаваме примери, които по един или друг начин
вредят на децата си. И това трябва да спре!", категорична е тя.

Много български звезди в компанията на малки деца тази вечер ще излязат на сцената на "Като две капки вода",
за да подкрепят каузите на УНИЦЕФ. Сирийския посланик у нас каза, че помощта трудно стига до тях.
Единственият начин е по въздушен път. Вие как успявате да си проправите път до там?

"Слава Богу ние имаме регионален офис и в Сирия, и в Турция. Там на място вече се предоставя хуманитарна
помощ, оказва се психологическа подкрепа на семействата. Нашите екипи са на терен и в училищата, и в
палатковите лагери, където им се осигурява подслон. Ситуацията е много тежка и целият свят е насочил
вниманието си върху нуждите там. Започнахме кампания и тук. Всеки българин, който желае да помогне на
нуждаещите се, може да помогне със смс на 1021 с текст UNICEF. Освен това в трите вечери на "Като две капки
вода за всяко дете" всеки лев от смс-ите, с които хората ще гласуват за своите любими изпълнители, ще отива за
тази кауза. Има страшно много хора, които искат да помогнат, за което им благодаря страшно много. Невероятно е
как за съжаление в такива ситуации с лоши поводи се обединяваме. Положението е критично, защото още има
вторични трусове", категорична е Боряна Гидикова.

Ще помогнете ли за изграждането на временни лагери и убежища, където хората да се настанят?

"Вече раздаваме одеяла, хигиенни материали. В Сирия положението е много сериозно заради опасността от
възникването на епидемия от холера. Там е много важно хората да имат достъп до питейна вода, което вече
УНИЦЕФ прави на място. Правим каквото е по силите ни и апелираме за това хората да ни подкрепят и да ни
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съдействат. Вече имаме изпратени камиони с хуманитарна помощ от най-близките складове в Ливан и Йордания.
Работата там ще продължава с години. Нашият фокус разбира се са децата – да се окаже помощ на всички
организации, които се занимават с това да помагат на хората. Защото има много деца, които са загубили
семействата си и са с неясно бъдеще. В момента се опитваме да им дадем това, от което имат нужда и да ги
опазим."

Всеки, който желае, може да помогне чрез смс-и и за Турция, и за Сирия и по време на благотворителния мини
сезон на "Като две капки вода за всяко дете", които ще се излъчва в следващите три дни.

Източник: NOVA

Всяко действие на групата е под знака на устойчивото развитие и социалната отговорност

Ако в България животът става все по-добър, то е благодарение и на компаниите, които работят с мисъл не само
как да печелят повече, а как да допринесат за положителна промяна на средата.

Това изречение обобщава смисъла на устойчивото развитие и корпоративно социалната отговорност - политиките,
които определят всяко действие на групата на "Кауфланд". Думите са на Боян Рашев, управител на консултантската
компания denkstatt, при представянето на Доклада за устойчиво развитие на "Кауфланд България" за 2020-2021 г.
В него са събрани амбиции, цели, взаимодействия и

иновативни решения с принос в полза на хората и природата

Те са събрани в три основни акцента, представени от изпълнителния директор Иван Чернев - хората,
асортиментът и магазините на "Кауфланд".

Над 90% от служителите в ритейлъра са удовлетворени от работните условия, независимо дали са касиери,
счетоводители, строителни инженери. Този резултат е получен не само от вътрешните анкети, които се провеждат
на всеки три месеца, но и на база конфиденциалните разговори с конкуренцията.

Това удовлетворение се дължи не само на отделените 12 млн. лв. за възнаграждения и 6,8 млн. лв. за придобивки.
Обученията също са важна част от развитието на служителите - от програми за практиканти до такива за
лидерство. В резултат 80% от ръководителите са вътрешно развити.

Компанията е сложна - имаме 120 хил. кв. метра складова площ, 35 филиала, много техника и софтуер.
Затова ни трябват много добри професионалисти, за външен ръководител ще бъде трудно да влезе в
процеса ни на работа, обясни Иван Чернев.

Обученията вече се извършват дигитално - едно от многото направления, в които "Кауфланд" е пионер.
Дигитализацията е цел, която се преследва във всяко отношение - работата с документи, подаването на
кандидатури и в цялата верига на доставки.

А голяма част от тези доставки идват от родни производители - 87% от артикулите в "Кауфланд".

Искаме да подкрепим българските фермери, затова имаме над 36 договора с тях, 30 млн. кг продукция се
изкупува твърдо от нас. Дори коледната звезда, която по принцип се внася от Мексико, при нас идва от
производител от Пловдивско, изтъкна Чернев. И припомни, че само преди 2 седмици каймата от двете най-нови
собствени марки на "Кауфланд" - "Брей" и "Шеф месар", станаха поредните продукти, сертифицирани от TUV
Austria. Това означава, че контролът върху тях се осъществява още от производителя, през транспорта от него до
централната складова база, до филиала на магазина - с пълно проследяване на температурата, при която се
съхранява.

По този начин потребителите могат да бъдат сигурни в произхода на предлаганите им продукти.

Важно за нас е стимулирането на навици за устойчиво потребление - да покажеш на клиента различни
продукти, да му дадеш опция, каза Чернев и даде пример с натуралните, био, веган, вегански продукти, както и
такива без глутен и пестициди, които се предлагат във веригата.

Изпълнителният директор на "Кауфланд България" Иван Чернев представи доклада за устойчиво развитие.

Освен съдържанието им опаковките също стават все по-устойчиви. Целта е до 2025 г. 25% от вложената в тях
пластмаса да е рециклируема, 100% от опаковките на собствените марки да могат да се рециклират и
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употребата на пластмаса да се намали с 20%

Торбичките за плодове и зеленчуци и сега са за многократна употреба, като вече се използват и в пекарната. Дори
дрехите на служителите са от биопамук.

"Кауфланд" гледа не само по-малките детайли, но и мисли мащабно и изгражда магазини от ново поколение,
които да не замърсяват околната среда. Ритейлърът ползва 100% зелена енергия във всички филиали,
централния склад и административния офис. Осветлението навсякъде е LED, хладилните агенти са подменени, а
на новите филиали се изграждат фотоволтаични панели, които водят до 30% спад на консумацията на ток.

14 електрически зарядни станции за коли са изградени през 2021 г. Но и логистиката също е зелена - 85% от
доставките се извършват със CNG камиони, които се движат на газ. Те превозват продуктите в иновативни
сгъваеми стоманени палети, които намаляват с 86% обема при транспорт - съответно курсовете на камионите,
както и опаковъчното фолио с 250 тона.

Всичко това е довело до 4 хил. тона спестени въглеродни емисии през 2022 г. А опазването на околната среда е
само един от обществените ангажименти, за които "Кауфланд" се грижи.

Един от основните акценти на ритейлъра е грижата за децата, за което той получава и

сертификат "Компания - приятел на детето"

от Национална мрежа за децата. Той е заслужен заради различни политики в подкрепа на родителите и децата,
както и за проекти като образователните детски площадки пред някои от филиалите, сътрудничеството "Музейко",
с Българската педиатрична асоциация, образователната книжка "Къде отива боклукът?", както и кукления театър в
"Кауфланд Варна - Трошево".

След месец пък започва "Кауфланд бизнес академия" в УНСС, която освен обучение предлага и платен стаж и
стипендия за студентите.

Над 81 хил. лв. дарения бяха събрани само в първите две издания на инициативата "ДАРИ - малкото за теб е
безценно за други" заедно с платформата DMS през 2021 г. Почти 222 безплатни обяда са дарени през годините
за програмата "Топъл обяд" на БЧК, а 20 тона пластмаса са рециклирани само за две години чрез инициативата
"Книги за смет".

И накрая - да не забравяме пчелите и пингвините. "Кауфланд" създаде цял "Пчеларски университет" в
партньорство сьс "Истински мед" за обучение на модерни пчелари като част от политиката си за опазване на
събиращите мед насекоми.

А какво общо имат пингвините? Това, че "Кауфланд" стигна дори до Антарктида. 10 тона храна бяха изпратени в
помощ на българската експедиция, за да бъде подкрепено изследването на решения срещу климатичните
промени.

Близо 40 000 лева дариха клиентите на Kaufland в съвместната инициатива на най-голямата търговска верига у
нас Kaufland и дарителската платформа DMS "ДАРИ – малкото за теб е безценно за други". Тя се проведе за
четвърти път, като всеки желаещ можеше да направи дарение в кутии, разположени във всички хипермаркети на
веригата в страната. Средствата се разпределят между всички активни кампании за лечение в платформата DMS,
като от началото на "ДАРИ" до сега тяхната обща стойност е над 130 хил. лева.

Дарителската инициатива в обектите на Kaufland стартира през 2021 г. и традиционно има две издания - преди
Великден и Коледа. Тя дойде в отговор на многобройните запитвания от клиенти на веригата за разполагане на
кутии в обектите ѝ за събиране на средства за лечение. За да осигури равнопоставеност и обективност в избора на
кампаниите, които клиентите подкрепят, както и прозрачен процес на дарителство, Kaufland се обърна за
експертно съдействие към DMS. Утвърдената дарителска платформа се администрира и управлява от Български
дарителски форум и фондация "BCause – в помощ на благотворителността " и работи от 2007 г. като единен
дарителски номер за набиране на средства със SMS-и и посредством онлайн дарения. Съвместната кампания на
DMS и Kaufland дава още една, допълнителна възможност за дарение – на място в хипермаркетите на най-
голямата търговска верига у нас.

"Благодарим на всички наши клиенти, които се включиха в кампанията. Събраните средства ще достигнат до
десетки нуждаещи се хора от цялата страна и вярвам, че дори с малко ще помогнем за решаването на техните
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проблеми", коментира Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и CSR" на Kaufland България.

"С общата ни кампания с Kaufland даваме възможност на всички хора с големи сърца още един канал, чрез който
могат да изразят подкрепата си към наши съграждани, чийто живот и здраве са застрашени. Успехът на четирите
ни кампании показва, че доброто партньорство между бизнеса и прозрачни платформи като DMS дават устойчиви
решения в полза на обществото", заяви изпълнителният директор на Български дарителски форум Теодора
Бакърджиева.

Вижте всички от Actualno.com

Над 130 хил. лева са събраните до момента средства в кампанията "ДАРИ" 
Близо 40 000 лева дариха клиентите на Kaufland в съвместната инициатива на най-голямата търговска верига у
нас Kaufland и дарителската платформа DMS "ДАРИ – малкото за теб е безценно за други". Тя се проведе за
четвърти път, като всеки желаещ можеше да направи дарение в кутии, разположени във всички хипермаркети на
веригата в страната. Средствата се разпределят между всички активни кампании за лечение в платформата DMS,
като от началото на "ДАРИ" до сега тяхната обща стойност е над 130 хил. лева. 
Дарителската инициатива в обектите на Kaufland стартира през 2021 г. и традиционно има две издания - преди
Великден и Коледа. Тя дойде в отговор на многобройните запитвания от клиенти на веригата за разполагане на
кутии в обектите ѝ за събиране на средства за лечение. За да осигури равнопоставеност и обективност в избора на
кампаниите, които клиентите подкрепят, както и прозрачен процес на дарителство, Kaufland се обърна за
експертно съдействие към DMS. Утвърдената дарителска платформа се администрира и управлява от Български
дарителски форум и фондация "BCause – в помощ на благотворителността " и работи от 2007 г. като единен
дарителски номер за набиране на средства със SMS-и и посредством онлайн дарения. Съвместната кампания на
DMS и Kaufland дава още една, допълнителна възможност за дарение – на място в хипермаркетите на най-
голямата търговска верига у нас.
"Благодарим на всички наши клиенти, които се включиха в кампанията. Събраните средства ще достигнат
до десетки нуждаещи се хора от цялата страна и вярвам, че дори с малко ще помогнем за решаването на
техните проблеми", коментира Кремена Георгиева, мениджър "Корпоративни комуникации и CSR" на Kaufland
България. 
"С общата ни кампания с Kaufland даваме възможност на всички хора с големи сърца още един канал, чрез
който могат да изразят подкрепата си към наши съграждани, чийто живот и здраве са застрашени.
Успехът на четирите ни кампании показва, че доброто партньорство между бизнеса и прозрачни
платформи като DMS дават устойчиви решения в полза на обществото", заяви изпълнителният директор на
Български дарителски форум Теодора Бакърджиева.
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 близо 6 600 служители. През 2023 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 инвестиции от над 1,9 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. 

Всяка година Фондация BCause посвещава февруари – месеца на любовта, на дарителите по ведомост. Това са
хората, които дори с малки дарения подаряват на нестопанските организации спокойствие и възможност да
планират дългосрочно своите обичайни дейности.

Защото освен кризите, които ни застигат непредвидено – като личните нещастия и тежките болести, войната в
Украйна, земетресението в Турция и Сирия, организациите имат своите ежемесечни разходи, които са важни –
заплатите на социалните работници, отоплението на кризисните центрове, ветеринарната помощ за диви или за
бездомни животни и т.н, и т.н. Дарителството по ведомост е за това.

Заглавие: Близо 40 хил. лева дариха клиентите на Kaufland в коледната кампания с DMS

Дата: 13.02.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Дарителството, направено директно от заплатата, може да изглежда невидимо, но то е всеки месец, идва от много
хора и така формира над половин милион лева всяка година.

През 2022 година служителите на 55 фирми, които имат договор с Фондация BCause, са дарили от работното си
място общо 559 413 лева. Техните дарителски желания са разнообразни и са насочени към общо 60 НПО и 7
фонда на Фондация BCause, които от своя страна финансират организации на конкурсен принцип.

Дванадесет компании – партньори на Фондация BCause, поддържат свои фирмени фондове – най-често в полза
на местни хора и организации в районите, където оперират. Същото прави и Община Троян.

През 2022 няколко работодатели осигуриха възможност за даряване от работното място и на две кампании,
породени от кризи – бежанската вълна от Украйна и бедствието в карловско.

Ето някои примери за какво какво са дарявали нашите дарители през 2022 година.

Animal Rescue Sofia работят за решаването на проблема с бездомните кучета и котки.
"Тацитус" е сдружението от специалисти и родители на деца с аутизъм. Заедно помагат на децата с
разстройство от аутистичния спектър да развият своя потенциал и да имат шанса да израстнат независими
възрастни хора.
Фондация "Очи на четири лапи" предоставя услугата рехабилитация и реинтеграция на хора със сетивни,
двигателни и ендокринни увреждания с помощта на дипломирани кучета водачи и асистенти.
"Зелени балкани" и спасителен център за диви животни - единствената в България специализирана
болница за лечение, рехабилитация и връщане в природата на пострадали диви животни.

Тази година, едни от дългогодишните дарители - служителите в А1 празнуват 20 години дарителство по ведомост.
За това време стотици колеги от най-различни направления в компанията припознаха важността на редовното
дарителство от работното място. И към момента те даряват ежемесечно за повече от 10 каузи в различни сфери.
Според компанията, успехът на вътрешната им програма "Посланици на доброто" се дължи на силната връзка на
дарителите с каузите, на които много от тях са се превърнали в посланици и неформално разпространяват
мисиите на организациите, които са избрали да подкрепят. И така, благодарение на лесния начин за дарение
директно от заплатата, на смислените каузи, зад които застава екипа им, и на активната комуникация, даваща
прозрачност за постигнатото със събраните средства, обратната връзка е все по-удовлетворяваща, дарителите се
увеличават всеки месец, а целите на компанията стават все по-амбициозни.

Ако искате и вие да се включите в програмата ни за дарителство по ведомост, попитайте вашия работодател, дали
има договор с Фондация BCause.

Разгледайте каузите, които можете да изберете да подкрепяте с месечни дарения.

А това кратко видео можете да научите каква е идеята на дарителството по ведомост и как можете да го
приложите във вашата компания.

Почти 85 000 дарители се включиха в инициативата на Нова Броудкастинг Груп и УНИЦЕФ

Н ад 500 000 лева бяха събрани в благотворителния мини сезон на "Като две капки вода за всяко дете",
организиран съвместно от Нова Броудкастинг Груп и УНИЦЕФ България. В три поредни вечери осем дуета от
популярни личности и малки таланти излязоха на сцената на любимото шоу за имитации, за да подкрепят три
благотворителни каузи. "ЗаКрила за всяко дете", "Глас за всяко дете" и "Най-добър старт за всяко дете" обединиха
почти 85 000 души, които станаха месечни или еднократни дарители на УНИЦЕФ. 100 000 лева от събраната сума
ще бъдат изпратени за помощ на пострадалите деца и семейства от опустошителното земетресение в Турция и
Сирия, където екипите на УНИЦЕФ работят денонощно, за да подкрепят засегнатите.

"Като социално отговорна компания Нова Броудкастинг Груп винаги е заставала зад значими обществени каузи. А
една от най-важните е тази за подобряване качеството на живот на българските деца. Вярвам, че с нашата
подкрепа като медийна компания, съпричастността на зрителите на NOVA и опита на дългогодишните ни
партньори от УНИЦЕФ България ще успеем да го постигнем", сподели главният изпълнителен директор на Нова
Броудкастинг Груп Стефана Здравкова.

"Тези три вечери бяха невероятни – празник, на който се обединихме с надежда, солидарност и любов към всяко
дете. Във времена на конфликт, опустошителни природни бедствия и несигурност е по-важно от всякога да се
погрижим за всяко дете в нужда. Повече от 20 години променяме живота на най-уязвимите момичета и момчета в
България. Но ние не сме сами в нашата мисия. Благодарим на всички участници, на нашия партньор – NOVA и на

Заглавие: "Като две капки вода за всяко дете" събра над 500 000 лева в помощ на три благотворителни каузи
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всички стотици хиляди зрители които отвориха сърцата си и подкрепят УНИЦЕФ. Само заедно можем да изградим
по-добър и справедлив свят за всяко дете.", благодари на финала Кристина де Бройн, представител на УНИЦЕФ в
България.

Зрителите на NOVA отредиха в последната вечер победата да грабнат Маги Джанаварова и Богомила Янева със
страхотното си превъплъщение в образа на Уитни Хюстън. Малко след това водещите Ани Салич, Герасим
Георгиев – Геро и Димитър Рачков обявиха и големите победители в "Като две капки вода за всяко дете" –
ДесиСлава и Елена Василева, които излязоха на сцената за последно като легендарната Шер.

Вълнуващият финал започна със специално изпълнение на децата от "Бон-Бон" и Маргарита Хранова, което
вдигна публиката на крака. Илиана Раева, Веско Ешкенази, Николай Дойнов и Магърдич Халваджиян оцениха
високо безкомпромисния талант на малките изпълнители и техните звездни дуетни половинки. За последно
изпълнение Тити Папазов и Васил Кънев заложиха на Данчо Караджов, Вики Терзийска и Алина Данчева се
превъплътиха в Рияна, Калин Врачански и Александър Марков превърнаха сцената в част от филма Аладин, Краси
Радков и Георги Цветанов плениха сърцата на всички като Елвис Пресли, Ненчо Балабанов и Георги Димкин
запяха като Веселин Маринов, Люси Дяковска и Елизабет Кирова впечатлиха с невероятна хореография като
Руслана.

Първата вечер от благотворителния сезон на "Като две капки вода за всяко дете" бе посветена на "ЗаКрила за
всяко дете" за превенцията и закрилата на децата от насилие. В понеделник всички застанаха зад втората кауза –
"Глас за всяко дете", която ще помогне на невербалните деца в България да получат шанс да се изразяват, да
общуват и да учат. На финала усилията бяха насочени към събирането на средства за инициативата "Най-добър
старт за всяко дете", чиято цел е да обърне внимание на физическото, социално-емоционалното и
познавателното развитие на най-малките деца до 3 години. Повече информация за каузите на УНИЦЕФ в
благотворителния мини сезон на "Като две капки вода за всяко дете" може да разберете на сайта на
организацията.

Следващата неделя от 20:00 ч. по NOVA започва и единадесетия сезон на "Като две капки вода". Кои ще
бъдат звездните участници, които ще се включат в любимия формат тази година? Какви ще бъдат първите
им превъплъщения? Кой, освен Веселин Маринов, ще седне на масата на журито? – разберете тази неделя в
20:00 ч. по NOVA!

ЛЮБИМАТА НА ЦЕНИТЕЛИТЕ НА СЛАДКИШИ ИТАЛИАНСКА ТОРТА С КРЕМ И БОРОВИНКИ "СБРИЧОЛАТА" е
десертът, който се продава благотворително през февруари в търновската пекарна "Сладкия път". Милосърдната
акция на обекта за десерти и хляб "Торта с кауза" предизвика голям интерес и организаторите са мотивирани да
продължат инициативата си за дълъг период от време. И през този месец всяко парче от тортата ще струва 5 лв., а
100% от приходите ще отидат за фондация "Искам бебе".

"Желаем да сме полезни на организацията, която развива толкова значима и смислена дейност. Раждането на
нов живот е най-висшата мисия на всеки човек. Наша отговорност като общество е да се борим с демографската
криза", заяви собственичката на обекта Тодорка Станчева.

Тя отчете, че от продажбите на торта "Гараш" през януари са събрани 100 лв. Сумата вече е преведена по
сметката на фондация "Четири лапи".

Галина ГЕОРГИЕВА

· Компанията дари за каузата 80 000 лв. собствени средства, равни на събраната сума от коледната кампания

· Сумата беше допълнена с 5000 лв., събрани от служителите на А1 по време на Коледния благотворителен базар

Заглавие: Февруарската торта с кауза на търновска пекарна ще се продава за инвитро бебета
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Заглавие: Педиатричното отделение в МБАЛ Карнобат ще бъде обновено със средствата от коледната
кампания на А1 "Закръгляме в полза на доброто" по проект "Светулка"
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на компанията

А1 дари 85 000 лева за цялостно обновяване на материалната база и развитие на емоционалната среда в
детското отделение на "Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат". 80 000 лв. е сумата, която
коледната кампания "Закръгляме в полза на доброто" генерира в края на 2022 г. в подкрепа на проект "Светулка"
на фондация "За доброто". Екипът на А1 събра допълнително 5000 лева по време на Коледния благотворителен
базар на компанията, които също бяха дарени за каузата.

В периода на кампанията "Закръгляме в полза на доброто", провела се от 14 ноември до края на миналата
година, А1 закръгляше до лев всяка сметка на частни клиенти в приложението или портала Моят А1. Близо 300 000
потребители допринесоха за събирането на необходимата за обновяването сума, като избраха дигиталните
канали за управление на своите услуги в периода на кампанията.

Отделението в болницата в Карнобат кандидатства в сайта на "За доброто" наред с други здравни заведения от
областите Търговище, София-област и Смолян. Педиатричният сектор в МБАЛ – Карнобат отговаря в най-пълна
степен на критериите за избор на проект "Светулка". Наред с това, натоварването на отделението е над средното
за страната, което означава, че преобразяването на мястото ще подобри условията за лечение до разширен кръг
деца пациенти.

Детското отделение разполага с 15 легла и осигурява лечението на над 600 малки пациенти годишно, за които се
грижат четирима лекари, шест медицински сестри и двама санитари. Отделението в Карнобат е от изключителна
важност за хората от региона. През годините болничният екип е спечелил доверието на пациентите и родителите
им. Местната общност дава заявка, че ще участва в развитието на проект "Светулка" на място.

Сумата от общо 85 000 лева, дарени от А1 и нейните служители, ще бъде инвестирана в цялостната реновация на
помещенията по одобрен архитектурен проект, който ще бъде официално представен през пролетта. Всички
промени в него ще допринесат за по-качественото лечение на децата в региона.

Заложените в проекта подобрения отговарят на най-високите стандарти, като се вземат предвид индивидуалните
дадености на конкретната болница. Ще бъдат изградени нови санитарни помещения и ще бъде закупена
необходимата медицинска апаратура като вакуум и кислородна инсталация, които да допълнят наличните
инхалатори и перфузори. Всяка стая в педиатричното отделение ще бъде с индивидуален дизайн, който да
пренася малчуганите в приказен свят и да помага за намаляване на стреса по време болничния престой. В
рамките на проект "Светулка" ще се работи за подобряване на отношението и комуникацията между страните,
ангажирани в процеса на оздравяване на малките пациенти, с което да се промени и емоционалната среда в
болницата.

Фондация "Елизабет Костова" отправя отворена покана към българските писатели и преводачите на художествена
литература за участие в творческа резиденция в Норич – град на литературата под егидата на ЮНЕСКО съвместно
с Националния център за писане (NCW). Свободното говорене на английски език е необходимо за пълноценно
участие в резиденцията. 
След конкурса ще бъде избран един участник (писател или преводач), който ще има възможност да
пише/превежда и да работи заедно с базиран във Великобритания писател или преводач като ментор в Норич
между 12 и 31 май 2023 г. В рамките на резиденцията българският участник ще се включва в срещи на местната
литературна общност, ще посещава семинари и работилници, както и събитието "Град на литературата", част от
фестивала Norfolk and Norwich. 
Краен срок за кандидатстване: 2 април (неделя) 2023 
Информация за условията и процедурата за кандидатстване ще откриете тук. 
Творческата резиденция в Норич се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура",
програма "Творческо развитие". 

Нуждата от помощ към пострадалите от земетресението на 6 февруари в Турция и Сирия продължава да расте и
това стимулира бизнеса да ангажира служители си с каузата. Фондация BCause е доверен съветник на

Заглавие: Резиденция за български писател/преводач
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компаниите и в тази кризисна ситуация. 
Големите компании, които са партньори на Фондация BCause, използват различни онлайн платформи за
набиране на средства, чрез които служителите им даряват. От своя страна те възлагат на нас да изпратим
даренията им към проверени организации - в случая това са организациите, с които работим на терен в Турция и
Сирия.
През последните десет дни екипът на BCause консултира повече от двадесет компании как да помогнат,
предоставя информация и помощ за организиране на вътрешно-фирмени кампании. 

VMWare създаде кампания в платформата Brightfunds. Компанията ще утрои даренията на служителите.
Още в първите часове след опустошителните земетресения, служителите на VMware създаде фонд в
портала за корпоративни дарения на компанията в подкрепа на каузата на BCause в помощ на
пострадалите. VMware отбелязва своята 25 годишнина, предоставяйки на служителите си и грант от 250
долара в подкрепа на кауза по техен избор, а личните дарения на служителите се утрояват от компанията.
Екипът в България се включва и с доброволци в подкрепа на множеството акции и кампании, организирани
в страната в момента. До момента в кампанията са набрани 165,773.94 долара

Telus International Bulgaria стартира вътрешна кампания сред служителите си. Компанията ще удвои
даренията им.
Банка ДСК организира вътрешна кампания сред служителите си.
HPE също организира своя инициатива за служителите на компанията в платформата Benevity.
Stars Interactive Services организира кампания за служителите си в Платформата.бг

Някои компании избраха директно да подкрепят кампанията на BCause в Платформата.бг - Помощ за
пострадалите от земетресението в Турция и Сирия.

Алгоритмити дариха 2000 лв, а служителите им събраха общо 3000 лева.
Към тях се присъединиха и служителите на Ситибанк България с дарение от 2000 лв.
Paysafe Bulgaria разпространи кампанията ни сред служителите си, за да ги ангажира с подкрепа към
трите организации, с които работим.

Платформата.бг дава възможност на всяка фирма да направи своя кампания в помощ на пострадалите в Турция и
Сирия.
Така не само социалната политика на фирмата е видима за всички, но и даренията са защитени и проверени.
Научете повече за услугите ни за компании в Платформата.бг 
Photo credit: Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 

МБАЛ "Карнобат" получава 85 000 лева за материалната база и развитие на емоционалната среда

А1 дари 85 000 лева за цялостно обновяване на материалната база и развитие на емоционалната среда в
детското отделение на "Многопрофилна болница за активно лечение – Карнобат". 80 000 лв. е сумата, която
коледната кампания "Закръгляме в полза на доброто" генерира в края на 2022 г. в подкрепа на проект "Светулка"
на фондация "За доброто". Екипът на А1 събра допълнително 5000 лева по време на Коледния благотворителен
базар на компанията, които също бяха дарени за каузата.

В периода на кампанията "Закръгляме в полза на доброто", провела се от 14 ноември до края на миналата
година, А1 закръгляше до лев всяка сметка на частни клиенти в приложението или портала Моят А1. Близо 300 000
потребители допринесоха за събирането на необходимата за обновяването сума, като избраха дигиталните
канали за управление на своите услуги в периода на кампанията.

Отделението в болницата в Карнобат кандидатства в сайта на "За доброто" наред с други здравни заведения от
областите Търговище, София-област и Смолян. Педиатричният сектор в МБАЛ – Карнобат отговаря в най-пълна
степен на критериите за избор на проект "Светулка". Наред с това, натоварването на отделението е над средното
за страната, което означава, че преобразяването на мястото ще подобри условията за лечение до разширен кръг
деца пациенти.

Детското отделение разполага с 15 легла и осигурява лечението на над 600 малки пациенти годишно, за които се
грижат четирима лекари, шест медицински сестри и двама санитари. Отделението в Карнобат е от изключителна
важност за хората от региона. През годините болничният екип е спечелил доверието на пациентите и родителите
им. Местната общност дава заявка, че ще участва в развитието на проект "Светулка" на място.

Сумата от общо 85 000 лева, дарени от А1 и нейните служители, ще бъде инвестирана в цялостната реновация на
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помещенията по одобрен архитектурен проект, който ще бъде официално представен през пролетта. Всички
промени в него ще допринесат за по-качественото лечение на децата в региона.

Заложените в проекта подобрения отговарят на най-високите стандарти, като се вземат предвид индивидуалните
дадености на конкретната болница. Ще бъдат изградени нови санитарни помещения и ще бъде закупена
необходимата медицинска апаратура като вакуум и кислородна инсталация, които да допълнят наличните
инхалатори и перфузори. Всяка стая в педиатричното отделение ще бъде с индивидуален дизайн, който да
пренася малчуганите в приказен свят и да помага за намаляване на стреса по време болничния престой. В
рамките на проект "Светулка" ще се работи за подобряване на отношението и комуникацията между страните,
ангажирани в процеса на оздравяване на малките пациенти, с което да се промени и емоционалната среда в
болницата.

Началото на кампанията "ПриРода за живот", посветена на репродуктивното здраве, дадоха в Кюстендил
основателят на фондация "Искам бебе" Радина Велчева и кметът на община Кюстендил Петър
Паунов.Започналата в Кюстендил инициатива акцентира и на балнеологията, климатолечението, здравословното
хранене в подкрепа на семействата с репродуктивни проблеми.
"Повече от 15 години говорим за тези проблеми, но сега започваме и да работим заедно за тях. Преди години не
се говореше за интегриран подход за лечение при безплодието, но нещата вече се промениха - преди десет
години поставихме началото на емоционална програма за подкрепа на жени с репродуктивни проблеми, която
беше първата в България, по-късно започнахме и програма за здравословно хранене. Преди месец се срещнахме
с кмета на Кюстендил Петър Паунов и двамата бяхме единодушни, че трябва да реабилитираме кюстендилската
вода, която е един от начините за лечение на безплодието", каза при откриването на кампанията Радина Велчева
- основател на "Искам бебе".
"Благодаря за това, че сме заедно и че имаме възможност да споделим качествата на водата и региона по
отношение на репродуктивното здраве", каза кметът на Кюстендил Петър Паунов. Той посочи, че Кюстендил е
мястото, където "можеш да излезеш от образа, налагащ от съвременния живот - тук можеш да спреш и отново да
станеш човек", каза кметът на Кюстендил.
Паунов посочи, че е признателен на медицинските специалисти, но и на това, че Кюстендил е градът, даряващ с
вяра и с природните си дадености. Неслучайно Майстора е отправял оттук взора си към красотите на този край, в
който се е спрял, защото тук всичко сияе, каза Паунов и допълни, че "този уют си струва да бъде усетен от всеки".
Общинския фонд "Инвитро" на Община Кюстендил е финансирал 102 семейства от 2013 година, когато е създаден
до днес, каза Радмила Рангелова - заместник-кмет "Социални услуги, програми и проекти" на Община Кюстендил.
Тя допълни, че в рамките на десет години от бюджета на Общината са били отпуснати общо 248 хиляди лева, с
които са финансирани и одобрени 102 заявления на двойки с репродуктивни проблеми. Финансирани са били 90
процедури. Тя допълни, че се обсъжда възможността за допълнително финансиране на такива двойки през
общината през настоящата година. "Правило е да няма върнато заявление или отказано лице, макар че често
общинският бюджет в това направление е бил надхвърлян", каза още заместник-кмета. 
"Искам бебе" застава зад проекта на общината в Кюстендил, каза Радина Велчева и допълни, че през последните
16-17 години чрез общинско финансиране в страната за двойки с репродуктивни проблеми са били отпуснати над
1 милион лева, а благодарение на общинските програми са били родени и много бебета.
По време на представянето на кампанията беше направена и презентация за това как Кюстендил успява да
превърне мечтата за дете в реалност, а герой във филма беше и кметът на Кюстендил Петър Паунов, който
разказа своята лична история за пътя на хората, изправени пред проблема с това да имат свое дете.
Кампанията "Природа за живот" на фондация "Искам бебе" и на Община Кюстендил поставя фокус върху даровете
на природата, здравословния начин на живот и психологическия инструментариум. Лечебните свойства на
минералната вода в Кюстендил, датиращи от дълбока древност, са ценен съюзник в битката за дете, разказаха
участници в кампанията. Преимуществата на местния климат и природа, комбинирани със специфичен режим на
здравословно хранене и оформяне на устойчива психологическа нагласа, допълват медицинските решения на
проблема. 
Проблемът с репродуктивното здраве в България е доста голям и разнороден, но е и голям псхологически
проблем, каза д-р Георги Николов - специалист по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина,
ръководител сектор "Асистирана репродукция" в медицински център "РепроБиоМед", член на УС на Българската
асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, председател и член на УС на Българската
асоциация по регенеративна медицина.
През последните 20-30 години технологиите много напреднаха, но забравихме фактори като балнеоолечението,
физиотерапията и фиксираме всичко върху медикаментите и инвазивните процедури, затова в този период
загубихме от рязкото нахлуване на модерните технологии, посочи д-р Николов. 
Той подчерта, че напоследък има опасна тенденция, изразяваща се в това, че младите хора се пристрастяват в
това, което те приемат като много здравословен начин на живот, включващо небалансирана и основно протеинова
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диета, което нанася щети на организма. Често пъти при такъв режим се създават съвършени тела, но отсъства
овулация и настъпват нарушения, при които бременност не може да настъпи, посочи д-р Николов. 
Хубавите неща, които може да предложи Кюстендил - лечебната вода, природата, въздуха и психологическата
подкрепа са изключително важни, казаха участници във форума. По време на откриването на кампанията беше
отбелязано, че България е най-изчезващата нация по отношение на хората.
Възпалителните заболявания заради инфекции и отлагането на репродуктивния план до една по-късна възраст
са едни от причините за проблемите за репродуктивните проблеми, а това може да доведе до невъзможност за
справяне с проблема и чрез асистираната репродукция, посочиха още специалистите.
"Блъскането във фитнеса и храненето с протеини не прави здравословен начин на живот", подчертаха още те.
"Радвам се, че съм част от една кампания, заради която съм в родния си град. В България през миналата година
са родени едва 59 000 бебета, толкова като в края на Втората световна война. Това е драматичен спад, очертаващ
се като тенденция и в следващите няколко години, каза д-р Петя Чавеева - акушер-гинеколог, специалист по
фетална медицина и вътреутробна фетална хирургия, завеждащ отделение по фетална медицина в медицински
комплекс "Д-р Щерев"
Тя посочи, че в момента една трета от пациентите й са след асистирана репродукция. Всяко едно семейства търси
помощ в лицето на репродуктивните специалисти - една част от двойките имат реален проблем, а други -
неизяснени причини. Балнеолечението не е алтернатива, но трябва да бъде съпътстващо лечение за по-добри
резултати, изтъкна д-р Чавеева. 
Демографската криза в България е моя лична кауза и с нея трябва да се борим всички, подчерта д-р Ангелина
Недялкова - ендокринолог, специалист по хранене и диетика. Тя посочи, че водата е уникално богатство, а
ендокринните нарушения, които са много застъпени при двойките с репродуктивни проблеми, се повлияват от нея.
"Кетодиетата също оказва много негативно въздействие върху половата система, особено при жените", каза още д-
р Недялкова и посочи, че през последните години все по- рядко изписва медикаменти на хора с такива проблеми.
Промяната в начина на живот, работата с психотерапевт, балансиран и спокоен начин на живот, решават
проблемите в рамките на два-три месеца, докато с медикаменти само лекуваме симптомите, посочи още д-р
Недялкова. 
Специалистите изтъкнаха още, че съставът на минералната вода в Кюстендил, заради алкалното си РН, дава
изключително добро отражение не само върху възпалителните заболявания, но и за хидратацията на тялото,
помага и за детоксикация на организма. 
"Изключително откритие е за мен да бъда с единомислещи хора. Днес посаждаме семето на нещо, което има
потенциала да се развие и да бъде изключителна подкрепа за всички, искащи бебе. Водата винаги е била
женската стихия - и в ритуалите, и в обичаите, а очевидно е, че кюстендилската е много специална и подкрепяща,
каза психологът Елена Димитрова - Ангелова.
Според доц. Милена Георгиева - експерт по здравословно хранене, репродуктивна биология и биомедицина,
Лаборатория по молекулярна генетика и стареене, БАН, имаме изгледи за качествено същствуване и смислен
живот, защото това е наследството, което оставме за нашите деца. "Висшата ни цел е да направим българите по-
здрави, а младите хора, планиращи деца - по-разумни. Надявам се кампанията да придобие големи размери и да
покаже, че има едно място на картата на България, където можем да дарим на тялото си най-голямото богатство",
посочи още доц. Георгиева. Освен качеството на водата и храната, в Кюстендил има и нещо друго. Кюстендил е
място на вяра, а черквите в района разказват много истории за молби за рожба, завършили с успех. Край
Кюстендил е и мегалитния комплекс край с. Лиляч, където по тракийско време са извършвани ритуали за бебе. И
до ден днешен това се прави там, посочи кюстендилският художник Евгени Серафимов, също участник в
инициативата. 
Петнадесет години се борехме с това да премахнем стигмата и да накараме пациентите да говорят открито за
проблемите си. Сега станахме като едно голямо семейство, обединени в една обща цел - да я има България и да
има деца, посочи адв. Мария Янева - председател на "Искам бебе".
Кампанията продължава в Кюстендил отново на 25 март - Благовещение, когато ще бъде отбелязан рожденият
ден на фондация "Искам бебе". 

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Казанлъшката организация подема кампания за пострадалите и останалите без домове след трусовете в Турция
животни, които се нуждаят от лечение и грижи. За това информира Ивелина Недкова от страницата на Animal Hope
Bulgaria-Kazanlak. Тя разказва, че заедно с Фондация "Спасение Кърджали" е в контакт с една от най-активните
организации в Турция – HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu), помагаща на хора и животни.

"Имат изградени две палатки – едната за хора, другата за животни, извадени из под руините. На място са и
ветеринарни лекари. Извършват се прегледи, а при нужда и спешни операции на пострадали кучета и котки",
разказва Ивелина Недкова.

Заглавие: Animal Hope Bulgaria- Kazanlak събира помощи за пострадалите животни след земетресението в
Турция

Дата: 10.02.2023 13:07
Медия: Телевизия Пресс

https://presstv.bg/regional/animal-hope-bulgaria-kazanlak-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%B8-%D0%B7%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-%D0%B6/


Имат спешна нужда от лекарства за животни, а и за хора. Това, което трябва на първо време: рингер, глюкоза,
латексови ръкавици, превързочни материали, антибиотици за кучета и котки, обезболяващи за кучета и котки,
подложки ( пелени за еднократна употреба 60/60 или 60/90), храна за кучета, котки, птици – по възможност малки
пакети и консерви, котешка тоалетна – пясък, клетки за кучета и котки.

Дарения ще се събират в Казанлък до понеделник 13.02.2023 г. включително на следните места в града на розите:

Зоомагазин СОМА гр.Казанлък https://www.facebook.com/soma.zoo.vet

Ветеринарна клиника ЗООВЕТ гр.Казанлък https://www.facebook.com/profile.php?id=100040174238256

Ветеринарна клиника "Том и Джери" гр.Казанлък

https://www.facebook.com/VeterinarnaAmbulatoriaTomIDzeri

Или можете да се свържете лично с нас.

Тук можете да дарите и средства които ще използваме за закупуване на някои специфични ветеринарни
лекарства,а също и за гориво за да закараме даренията на място.

IBAN: BG41FINV91501216131262

BIC:FINVBGSF Първа Инвестиционна банка

Фондация Animal Hope Bulgaria- Kazanlak или PayPal : ivi_nedkova@abv.bg

Revolute @ivinedkova

В периода от 06 до 24 март 2023 г. на територията на община Елин Пелин ще се проведе нова кампания за
контрол върху възпроизводството на бездомните кучета и котки. Тя се организира съвместно с
неправителствената организация "ЧЕТИРИ ЛАПИ", като в рамките на кампанията ще се извършва кастрация на
безстопанствени кучета и котки на територията на общината. 
Общинската администрация, кметовете и кметските наместници по населените места съдействат на
специалистите при реализацията на кампанията за кастрация на безстопанствени животни на територията на
общината. В рамките на проект "Обществена ангажираност" фондация "ЧЕТИРИ ЛАПИ" партнира на общинската
администрация при провеждането на информационни кампании относно ползите от кастрацията на домашните
любимци и задълженията за регистрацията на кучета.
Екип на "ЧЕТИРИ ЛАПИ", съставен от двама лекари, ветеринарен техник и група за залавяне ще извършват
дейностите по кастрация, ваксинация, обезпаразитяване и идентификация на четириногите. Кастрираните
животни безстопанствени кучета и котки също така ще бъдат маркирани и регистрирани.
Дейностите по контрол на броя на бездомните животни продължават през 2023 година с информационна
кампания, насочена към собствениците на дворните кучета и котки, които се отглеждат в общината.
*** Община Елин Пелин си партнира с фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ от 2016 г., като през този период се провеждат
няколко кампании за контрол върху възпроизводството на бездомните кучета и котки. През юли 2021 г. Община
Елин Пелин и Фондация "ЧЕТИРИ ЛАПИ" подписаха договор за стартиране на общ пилотен проект за ангажиране
на общността, свързан с разработването на хуманен, ефективен и устойчив план за действие за управление на
популацията на кучета в общината. След това успешно се проведоха две съвместни кастрационни кампании през
м. април и м. октомври 2022 г. с добри резултати. Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ продължава дългосрочните си
ангажименти за сътрудничество с Община Елин Пелини при провеждането на бъдещи кампании, свързани с
контрол върху възпроизводството на бездомните кучета и котки. 

Изложбата включва 61 цветни и черно бели фотографии, в които Джон Малкович се превъплъщава в
образите на известни личности

Заглавие: Информация за нова кастрационна кампания на фондация "ЧЕТИРИ ЛАПИ" и Община Елин Пелин
през март 2023 г.

Дата: 10.02.2023 14:02
Медия: Община Елин Пелин

Заглавие: Националната галерия и Фондация "Мусиз" представят Майстори на фотографията, издание ХV

Дата: 10.02.2023 14:41
Медия: Vesti.bg

https://www.elinpelin.org/currentNews-8413-newitem.html
https://www.vesti.bg/lyubopitno/nacionalnata-galeriia-i-fondaciia-musiz-predstaviat-majstori-na-fotografiiata-izdanie-hv-6161281


А мeриканският 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
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.

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

Фотокредити към текста:

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

Андрес Серано, Христос (в урина) (1987), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp

Анди Уорхол / Зелената Мерилин (1962), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp

Артър Сас / Алберт Айнщайн с изплезен език (1951), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp

Даян Арбъс, Еднояйчни близнаци, Розел, Ню Джърси (1967), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE
Antwerp



Доротея Ланг / Майката Мигрант, Нипомо, Калифорния (1936), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE
Antwerp

Филип Халсман / Салвадор Дали (1954), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp

Пиер и Жил / Жан Пол Готие (1990), 2014 © Sandro Miller / Courtesy Gallery FIFTY ONE Antwerp

Тази седмица, на пищна церемония в София, бяха наградени 80-те най-добри и мотивирани стипендианти от
Huawei, участващи в програмата "ICT Talents Seeds for the Future". Инициативата се е провежда за втора година в
България, след като през 2021 година 50 студента също бяха наградени.

На 1 октомври 2022 година започна второто издание, в което броят на стипендиантите се увеличи до 80.
Основният критерий за участие в програмата е студентите да са на възраст до 30 години и дълбок интерес към
областта на Информационните и Комуникационните Технологии.

Целта на програмата на Huawei е да подготви студентите, участващи в нея, за бизнеса в реалния свят, да повиши
техните знания в областта на технологиите и да разве техните лидерски навици. Huawei мотивира участващите в
ICT Talents Seeds For The Future и предоставя персонален стипендиален пакет на стойност от 2000 Евро.

Десислава Атанасова, PR Manager на Huawei Technologies България, бе водещ на церемонията по награждаване,
а официалната част започна с приветствена реч от Тери Ли, генерален мениджър на Huawei Technologies за
България. С над 15 години опит в областта на информационните и комуникационните технологии, той е основен
компонент в проекта ICT Talents Seeds For The Future България, който е със сходна насоченост.

Димитър Данчев, Заместник-министър на икономиката и индустрията бе един от държавниците, които връчиха
наградите, а Кевин Уан, Изпълнителен директор на Huawei Technologies за Южните Балкани, беше в качеството
на гост на събитието и в речта си обобщи мисията на компанията и целите на SFTF програмата.

"Секторът на информационните и комуникационни технологии в България става все по-привлекателен за младите
хора. През последните години България е сред лидерите в Източна Европа в тази индустрия. Тук работят едни от
най-талантливите специалисти и вярвам, че техните умения трябва да се развиват още на ранен етап, за да станат
сред най-добрите професионалисти. Нашите очаквания са до пет години секторът на информационните и
комуникационни технологии да бъде водещ по приходи в българската икономика.", заяви Димитър Данчев

" Като водеща ИКТ компания, Huawei смята, че качественото обучение и практика трябва да бъдат достъпни за
всички млади хора, особено за студентите, които желаят да се запознаят с водещи ИКТ технологии, затова
създаваме програмата за SFTF и стипендии, непрекъснато насърчаваме изявените български студенти, да
изучаваме знанията по ИКТ, да трупаме опит и да инкубираме всяка нова идея като семена, които да растат като
извисяващите се дървета в бъдеще; вярваме, че тези изявени студенти ще станат ИКТ експерти и ще допринесат
много за дигиталната трансформация на България".

Своите поздравления към студентите изказа и зам. Председател на Българската академия на науките – проф.
Евдокия Пашева: "В последно време развитието на информационните и комуникационни технологии стана
изключително привлекателно за младите хора. Постиженията в ИКТ са в основата на развитието на всички други
обласит на познанието както медицина, биология, археология, хуманитарни науки и др. Бих искала да поздравя
всички млади хора – студенти и докторанти, спечелили тази програма и да им пожелая наистина да използват тази
възможност да се усъвършенстват и след време да ги видим като едни от най-добрите специалисти в тази област в
България."

Сред награждаващите бяха проф. Миглена Темелкова, ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи,
проф. Даниела Тодорова – ректор на Висшето транспортно училище "Тодор Каблешков', чл-кор дмн проф.
Светозар Маргенов от центъра за върховни постижения по информатика и информационни технологии към БАН,
проф. Десислава Атанасова, заместник ректор на Русенски унивестиет "Ангел Кънчев", Андреана Атанасова –
председател на управителния съвет на Алианса на технологичната индустрия, проф. Иван Куюмджиев –
ръководител на центъра за изследване и прилагане на нови ИКТ към Икономически университет Варна, проф.
Милен Петров – заместник декан на ФМИ в Софийски унивеситет "Св. Климент Охридски", Ели Канева – главен
експерт дирекция Цифрова Свързаност в министерството на транспорта, проф. Георги Попов – зам.декан връзки с
обществеността към Техничеки унивестиет София и г-жа Яна Йотова – директор на отдел към МОН .

В типичен за гостоприемността в Китай стил, церемонията за награждаване на стипендианти в ICT Talents Seeds
For The Future бе допълнена с богата културна програма.

Заглавие: Huawei награди 80 студента със стипендии по 2000 евро в програмата ICT Talents Seeds For The Future

Дата: 10.02.2023 16:06
Медия: Kaldata

https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/huawei-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-80-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-2000-%D0%B5-408024.html


На сцената се появиха Никола Кирилова, демонстрираща модерен китайски танц, саксофонистът Сю Нин,
изпълняващ китайска любовна балада, и Жуейджу Ян, изпълняващ "Рибарска песен на вечерта"на автентичния
инструмент.

Официалната част на церемонията завърши с талантливия Хъ Цинфън, който изпя "Моя страна, моя България" на
български език.

Сдружение "УСМИВКА"-Бургас започна кампания в помощ на пострадалите при земетресенията в Турция и Сирия.
Отправяме призив към всички хора с добри и топли сърца да се включат в благотворителната кампания по
набиране на продукти или парични средства в помощ на пострадалите в двете страни, каза Митка Георгиева
председател на Управителния съвет на сдружението.

Кампанията ще продължи до 28 февруари. Продуктите се събират на адрес - Бургас, ул. "Янко Комитов" 4.

В момента най-неотложни са нуждите от нови топли детски, дамски и мъжки дрехи и обувки, дъждобрани, ново
спално бельо, хавлии, спални чували, шалтета, походни легла, възглавници и чаршафи, нови топли завивки, спални
чували, одеала, палатки, ръкавици, якета, шалове, шапки, памперси за възрастни и бебета, дамски превръзки,
бебешка храна и др., посочиха от сдружението. От там обясниха, че изискването дарените дрехи, бельо и завивки
да бъдат нови са поради санитарно-хигиенните изисквания от турските власти.

Благотворителната инициатива в помощ на пострадалите от земетресението в Турция и Сирия може да бъде
подкрепена с дарение по сметката на Сдружение "УСМИВКА".

/РИ/

Дневният център за деца с епилепсия "Безброй чудеса" в София навърши 5 години

Пет години от създаването си отпразнува днес Дневният център за деца и младежи с епилепсия "Безброй чудеса"
в София, на Световния ден за борба с епилепсията – 13 февруари. Центърът се управлява от Асоциацията на
родители на деца с епилепсия (АРДЕ), която тази година навършва 25 години.

Помещенията на столичната улица "Чумерна" едва побраха гостите, настоящите и бивши възпитаници на Центъра
за празничния концерт, съобщават организаторите. Всички бяха посрещнати с мед и погача, омесена от деца с
епилепсия. Преди да започне концерт с изпълнения на децата и младежите, част от тях и гостите направиха
обиколка на квартала и се включиха за пореден път в кампанията на Международното бюро по епилепсия "50
милиона стъпки" за информиране на обществото за това заболяване.

"Ние всеки ден правим тези стъпки, но за жалост все още в обществото съществува стигма към хората с епилепсия
и неверни представи за заболяването. Хората трябва да знаят, че епилепсията не е заразна и не се предава по
наследство. Заболяването е като всяко друго хронично заболяване и болните не са опасни за останалите.
Епилепсията крие риск единствено за болните, че може да паднат и да се наранят при пристъп", обясни
директорът на Дневния център Мария Гергова.

Поздравителни адреси за 5-годишнината изпратиха от Президентството на Република България, а също и от
Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Министерство на
образованието.

Представителят на СЗО за България доц. Михаил Околийски поздрави лично младежите с епилепсия, на които
преди година е водил курс по сексуално образование. Доц. Околийски обърна внимание, че е нужна, но още не се
е случила "добрата връзка между Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната
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политика, за да се обединят здравните и социалните грижи за деца и младежи с увреждания".

"Смятам, че чрез Плана за възстановяване и устойчивост има по-големи възможности за хората с епилепсия и с
психични проблеми да получат повече грижа в общността, а не в болнични заведения. Този Център е пример за
огромния ефект от ранната интервенция и грижа за децата, за да може те да развият потенциала си и да се
интегрират в обществото", добави доц. Околийски.

Кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова обеща, че Столична община ще продължи да подкрепя услугите на
Центъра, защото са качествени и необходими. Тя оцени високо всеотдайната работа на председателя на АРДЕ г-
жа Веска Събева. "Нашият екип подкрепя на драго сърце родителските организации, защото родителите най-
добре знаят какви услуги са необходими за техните деца с различни заболявания и специфични нужди", каза още г-
жа Фандъкова.

Представителят на Министерството на труда и социалната политика г-жа Клисурска заяви, че това е най-добре
работещият дневен център за хора с увреждания в София от съществуващите над 80: "От справка в Агенцията по
социално подпомагане е ясно, че Дневен център "Безброй чудеса" за петте години от съществуването си винаги е
работел с пълен капацитет. А това показва, че има нужда от още такива социални услуги. Трябва да извървим
всички като общество онези малки и големи крачки, за да може да се преодолее стигмата и изолацията на децата
и младежите с епилепсия и с други увреждания."

Лифтер за повдигане на трудноподвижни деца получи за петия си рожден Центърът. Дарителите са четирите
столични Лайънс клубове. С тяхна помощ преди пет години бе направен основен ремонт на помещенията.

OMV България инсталира автоматични дефибрилатори на 20 бензиностанции на веригата, разположени на
магистрали и транзитни пътища в страната, като това е първата подобна инициатива на компанията в България.

"Инсталирането на дефибрилатори на обекти на OMV е ценна дългосрочна инвестиция в здравето и
благосъстоянието на нашите колеги, клиенти и всички пътуващи – нещо, което е основен приоритет за нашата
компания. Надяваме се никога да няма необходимост някой от дефибрилаторите да влезе в употреба, но
мисълта, че са на разположение в случай на нужда, ни дава надежда, че можем да допринесем за спасяването на
човешки живот," каза Дечебал Тудор, управител на OMV България.
Автоматичните дефибрилатори за оказване на първа помощ при сърдечен арест са лесно достъпни и видими във
всеки един от обектите, така че при нужда персоналът и посетителите на бензиностанциите да имат бърз,
директен достъп до животоспасяващото оборудване. При инсталирането на апаратите е проведено и обучение по
Европейски стандарти на персонала, което включва знания и практически умения за разпознаване на
състоянието на сърдечен арест и оказване на първа долекарска помощ с кардиопулмонална ресусцитация
(сърдечен масаж и изкуствено дишане) и автоматичен външен дефибрилатор.
По данни на Фондация "Първите три минути" близо 10 000 души в България годишно са засегнати от сърдечен
арест, като за много голям процент от хората той се случва извън болнично заведение. Сърдечен арест възниква,
когато нормалната работа на сърцето спре поради електрическа малфункция, което причинява внезапна загуба
на кръвообращение и води до липсата на приток на кислород за мозъка.
"Изследванията сочат, че използването на дефибрилатор през първите 3-5 минути от спирането на сърдечната
дейност подобрява шансовете за оцеляване с 50-70%, а незабавната му употреба може да доведе до 90-95%
преживяемост. Очевидно е, че колкото по-бързо пациентът получи адекватна помощ, толкова по-големи са
неговите шансове," каза проф. д-р Иво Петров, председател на Българския съвет по ресусцитация.
"Приветствам инициативата на OMV България да постави дефибрилатори на свои обекти и да обучи персонала за
даване на първа помощ. Това е решение, което може да спаси животи и се надявам и други компании и
институции да последват примера на OMV," допълни проф. Петров.
Автоматичният външен дефибрилатор (АВД) е напълно автономно електронно устройство, което може да направи
анализ на сърдечната дейност и в случай на необходимост да произведе електрически импулс (шок), който дава
възможност на сърцето да възстанови нормалния си ритъм. Автоматичният дефибрилатор е изключително
прецизен както в анализа, така и в изпълнението на дефибрилацията.
Също така, апаратът дава гласови и текстови насоки на български език в целия процес на спасяване, като
включително отчита качеството на оказването на първа помощ при изкуствено дишане и сърдечен масаж и дава
насоки за корекция.
Инсталирането на автоматични дефибрилатори в търговски обекти и на публично достъпни места е практика във
всички европейски държави.
Централата на OMV в София е една от първите компании в България, инсталирали АВД. Списък на
бензиностанциите на OMV, на които са инсталирани дефибрилатори, е достъпен на официалния уебсайт на
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компанията.

Българският Червен кръст продължава да предоставя хуманитарна помощ за пострадалите от земетресението в
Турция и Сирия. До момента по Националната кампания са набрани малко над 1 900 000 лв, съобщиха от
организацията.

От тях по Апела на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), вече са
преведени 480 000 лв. за Турция и 320 000 лв. за Сирия.

Предстои изпращането и на финансова помощ на двустранна основа. Досега получените на кратък номер 1466
смс-и са близо 470 000 бр.

До момента с наземен и въздушен транспорт, от бедствения си резерв и от съвместния бедствен резерв с Турския
Червен полумесец, БЧК е предоставил 1152 вълнени одеяла; 1008 комплекта спално бельо; 1000 възглавници;
240 семейни палатки (16.5 м2); 400 матрака, както и 224 кашона с дарения от Националната кампания.

Подготвени за износ и в процес на транспортиране са и 650 комплекта за спане, всеки от който включва походно
легло, самонадуващ се матрак, възглавница, одеяло, чаршаф, калъфка, кърпа и хавлия; 312 кухнески комплекта;
306 радиатора; 400 матрака; 2 700 вълнени одеяла и над 3500 кашона с дарения на българските граждани.
Общата стойност на материалните дарения от БЧК възлиза на близо 290 000 евро.

Заради изключително тежката обстановка и сериозните логистични затруднения в международната операция,
които изпитват двете засегнати от земетресението страни, Международното движение на Червения кръст и
Червения полумесец призовава партньорските организации за приоритизиране на финансовата помощ.

Турският Червен полумесец изрично моли да се ограничи изпращането на материални дарения, с изключение на
зимни палатки и отоплителни уреди за тях.

Българският Червен кръст е в готовност да изпрати първите два тона хуманитарна помощ за пострадалите в
Сирия. Организацията е във връзка с общностите на Сирия и на Ливан в България, за приемане на набраните от
тях дарения и за оказване на съдействие за тяхното транспортиране.

Благодарение на отзивчивостта на българското общество към този момент Българският Червен кръст разполага с
достатъчни количества хуманитарни помощи за покриване на първоначално заявените нужди от материални
дарения, пристигащи от различни местни и международни канали.

Считано от сряда, 15 февруари 2023 г., организацията ще работи по сортиране и разпределяне на постъпилите
хуманитарни помощи и вече заявените доставки. При постъпване на ново искане за изпращане на допълнителна
хуманитарна помощ в Турция и Сирия кампанията за набиране на материални дарения на БЧК ще бъде
подновена, съобщава БНР.

Студенти от университета организират третото издание на "Станция Иновация" този уикенд

"Клубът за по-добро общество" към Американския университет в България (АУБ) ще проведе третото издание на
"Станция Иновация" под надслов "Скок в непознатото". Събитието, което по своята същност е състезание по
социално предприемачество, ще се проведе от 17-и до 19-и февруари в кампуса на университета в Благоевград.

Целта на инициативата е да поощри ученици и студенти на възраст от 17 до 25 години, които искат да направят
българското общество по-добро, предлагайки решения на социални проблеми. Очаква се в състезанието да се
включат над 70 млади хора от различни краища на България и света.
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Участниците ще бъдат разделени в отбори от по 4-6 души, като задачата на всеки отбор ще бъде да предложи
оригинално и устойчиво решение на социален проблем. Отборите ще трябва да представят визията си пред
петчленно жури, съставено от експерти в сферата на образованието, бизнеса, медиите, социалната дейност и
неправителствения сектор. Всеки отбор ще има ментори – преподаватели от АУБ и представители на български и
международни неправителствени организации. Представителите на НПО ще възложат на всеки отбор по един
социален казус от своята практика. В последния ден от състезанието отборите ще представят своите иновативни
решения пред петчленното жури, което ще определи победителя.

Част от неправителствените организации, които ще подкрепят тазгодишното събитие, са: WWF, NASO, Fullbright
Bulgaria, Международна награда на херцога на Единбург, Фондация "Четири лапи", Фондация "Радост за нашите
деца" и други.

"Клубът за по-добро общество" е студентски клуб, който организира събития със социална насоченост. Всяка
година клубът провежда маратон с цел набиране на средства в помощ на жени с рак на гърдата от цялата страна
и благотворителен коледен базар за деца в неравностойно положение от Област Благоевград.

Ежегодният благотворителен базар за Деня на влюбените на "Интеракт" – Враца тази година беше свързан с кауза
за най-малките. Инициативата е част от серията доброволчески мероприятия, които организират от младежката
организация на Ротари клуб – Враца.

"Това е нашият ежегоден благотворителен базар по случай Деня на любовта. Тази година имаме домашно
направени кексчета, мъфини и различни видове сладки, както и гривнички.

Каузата ни е закупуването на образователни игри за всяка детска градина в община Враца", каза за "Зов нюз"
Габриела Крумова, секретар на "Интеракт" клуб – Враца.

Най-голямата платформа за доброволчество в България – TimeHeroes.org, отваря номинациите за Годишните
награди за доброволчество ГЕРОИТЕ. 
За шеста година ГЕРОИТЕ ще отличат хора и организации, допринесли за развитието на доброволчеството в
България. 
До 20 февруари на awards.timeheroes.org всеки може да номинира доброволци, неправителствени организации,
компании и журналисти, заедно с техните добри дела и заслуги, реализирани в периода януари – декември 2022 г. 
А защо номинациите са важни? 
Те правят видимо усилието на хора, чиито имена доскоро рядко срещахме в новинарския поток от кризи. 
Доброволчеството все повече се превръща не просто в благотворително даряване на личното време или начин да
придобиеш повече умения, а в усилие, което прави опит да компенсира болезнени социални липси, отстоява
активни граждански позиции и в крайна сметка настоява за повече внимание към хората и заобикалящата ни
действителност. Точно затова призът ГЕРОИТЕ е възможност за поглед към онези хора от обществото ни, които
проявяват тази специална грижа. И тъй като това не е състезание, а единствено жест на обществено признание и
благодарност, то номинациите не се обявяват предварително и отличените доброволци за 2022 г. ще бъдат
известни едва след церемонията през април. 
Специално жури ще разгледа всички номинации и ще предложи тазгодишните носители на приза ГЕРОИТЕ. В
журито него ще влязат личности с активна гражданска позиция. Тяхната задача ще е да откроят доброволчески
истории и техните създатели, които са вдъхновяващи, смели, новаторски, израз на активна общественополезна
дейност и позиция, или пример за значително положително въздействие върху дадена кауза или общност. 
"През изминалата година станахме свидетели на жестове на солидарност, които показаха, че
доброволчеството има изключително значение за обществото в моменти на кризи. Без хората, които
даваха 24-часови дежурства, за да посрещат бягащите от войната, без онези, които запалиха колите си
и отидоха в наводнените села в Карловско, човешката трагедия щеше да има още едно измерение:
липсата на загриженост. За радост обаче, въпреки всички затруднения, въпреки по-бавната реакция от
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страна на държавата и хаоса, има хора, които действат. В същото време много доброволци и
организации продължиха да помагат на стотици ежедневни фронтове на най-уязвимите – възрастните
хора, крайно бедните, децата в неравностойно положение, хората с увреждания, бездомните животни. И с
тези награди за пореден път искаме да кажем на всички тях нашето "благодаря" и да отпразнуваме
доброто – защото то заслужава внимание", казва Наталия Иванова от екипа на фондацията. 
В миналогодишното издание на ГЕРОИТЕ бяха отличени 15 изключителни доброволчески примера, сред които
Анна Илийчева, която възстановява библиотеката и читалището в село Негован, група доброволци, гасили пожари
през 2021 г., ромски студенти от медицински специалности, които работят и като медиатори, подкрепящи своите
общности, доброволците на Свв. Георги, раздаващи топла храна на нуждаещи се, както и Мая Методиева, която
помага на хора в Северозападна България. 
Наградени бяха още фондация "Съвет на жените бежанки в България" за своя приобщаващ подход по отношение
на хората, търсещи закрила в страната, фондация "Спаси Странджа" за природозащитната си доброволческа
дейност, сдружение "Образование без раници" за дигитализация на образованието и превода на уроците на Кан
Академия, както и Младежка ЛГБТ организация "Действие" за безвъзмездната правозащитна подкрепа, която
оказва. 
Статуетки получиха и "Кока-Кола ХБК България" за доброволческата си политика спрямо младежи, Harmonica – за
екологичните си акции и политики, както и "Алианц България" – за летящ старт в доброволчеството. 
Отличени бяха журналистите Зарина Василева от OFFNews, Паулина Гегова-Карамфилова, която отразява
работата на неправителствени организации от Южен централен регион, както и проектът "Последният дар на
човека" на Димитър Панайотов и Александър Николов, който разглежда чувствителната тема за донорството на
органи в България. 
От 2012 г. досега TimeHeroes.org помага на българите да подкрепят социални и културни инициативи с времето и
уменията си. С над 90 000 регистрирани доброволци, обединени около 2598 инициативи на над 1070
неправителствени организации (НПО) и активисти в цялата страна, платформата е основният източник на
доброволци и дарения за добри дела. 
Годишните награди за доброволчество ГЕРОИТЕ се осъществяват с подкрепата и под патронажа на Фондация
"Америка за България". 
Снимки: Радина Генчева 

Отминаха празниците и тържествата за посрещането на новата година, събиранията със семейство, приятели,
колеги. Дойде време за равносметка, отчети и планиране. Това е и време за признание към хора и организации,
които през изминалата година работиха отдадено, разшириха своите дейности и започнаха нови, включиха нови
хора. Това признание е важно, защото средствата от дарителски кампании и финансиращи програми не могат да
променят живота на хората без ежедневната, целенасочена и професионална работа на мотивирани и отговорни
за общността си хора.
Конкурсът е за проекти на граждански организации, насочени към участие на хората в живота на обществото;
подобряване на условията, възможностите и качеството им на живот, без значение на размера и източника на
финансиране, мястото на изпълнение, вида на дейностите или хората, за които са замислени.
Както всяка година доказани професионалисти в бизнеса, медиите и изкуството ще определят наградите. Те ще
оценят представените проекти по резултатите; устойчивост на дейностите във времето; финансова ефективност;
участие на хората от целевите групи и местната общност; новаторство и приложимост на идеята в други населени
места.
Организации и лица са поканени да номинират проекти, като изпратят попълнен формуляр и няколко снимки от
дейностите на info@tulipfoundation.net до 8 март 2023 година.
Пълният списък на номинираните проекти ще бъде представен на Интернет страницата на Фондация Лале.
Отличените проекти и организации ще бъдат обявени на публична церемония през пролетта на 2023.
Наградите са специално изработени от Георги Чапкънов Чап. 

Пандемията от COVID-19 задълбочи много неравенства, включително и тези на база пол, като жените в България
и по света бяха непропорционално засегнати от загуба на работни места или се оказаха на първа линия в борбата
с вируса в качеството си на медицински сестри, здравни и социални работници. Жените понесоха и по-големия
товар от полагането на грижи за деца и зависими възрастни в условия, в които образованието беше дистанционно,
а центровете за предоставяне на социални услуги не можеха да функционират нормално. Пандемията доведе и до
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увеличаване на случаите на насилиe срещу жени.
Жените се оказаха непропорционално засегнати и от дълъг COVID-19 или още пост-COVID-19 състояние, което
Световната здравна организация дефинира като продължаването или развиването на нови симптоми 3 месеца
след първоначалната инфекция от SARS-CoV-2, които продължават поне 2 месеца без да има друго обяснение за
тях.
Темата за дългия COVID-19 при жените, по която рядко се говори в българското обществено пространство, беше
дискутирана в рамките на събитието "Здраве: от жени за жени", което Фондация "Екатерина Каравелова" проведе
в края на месец март 2022 г. Обратната връзка, която организацията получи от много жени, проследили събитието
онлайн, за необходимостта от повече информация и ангажираност във връзка с пост-COVID-19 синдрома
провокира работата по доклад за ситуацията в България. 
Обобщение на доклада "Дългият COVID-19 при жените в България"
Накратко, може да се каже, че темата за дългия COVID-19 и фактът че той засяга предимно жените не
предизвикват голям интерес в българското публично пространство, а регистър на хората с продължаващи или
новопоявили се симптоми след преболедуване не съществува.
С цел да бъде адресиран проблемът с липсата на данни за дългия COVID-19 сред жените в България, през месец
ноември 2022 Фондация "Екатерина Каравелова" проведе онлайн проучване. В него се включиха 141 жени от
цялата страна, сред които са и малък процент жени от България, които в момента живеят в чужбина. Въпреки че
няма характер на национално представително изследване, то дава ценна информация, която може да послужи за
основа на последващи по-мащабни проучвания.
Препоръки

Провеждане на национално представително изследване, за да се оцени разпространението на пост-
COVID-19 синдрома в страната, както и спецификите на състоянието на база пол;
Активно включване на пациентите в разработването на мерки за адресиране на въздействието на дългия
COVID-19;
Разработване на цялостен интердисциплинарен подход за адресиране на дългия COVID-19, който да
отчита неговите медицински, психологически и социални аспекти, както и факта, че жените са много по-
често засегнати от продължаващи симптоми;
Създаване на национална програма, която да се финансира от МЗ, а не от НЗОК и да бъде достъпна за
всички нуждаещи се без оглед на техния здравноосигурителен статус и без значение дали са били
хоспитализирани в активната фаза на заболяването;
Разработване на подходящи за националния контекст насоки за медицинските специалисти, включително
за общопрактикуващите лекари, към които пациентите се обръщат първо;
Разработване на информационни материали за пост-COVID-19 синдрома, насочени към гражданите, които
да бъдат достъпни както онлайн на Единния информационен портал за COVID-19, така и под формата на
брошури, които да се разпространяват в офисите на РЗИ, РЗОК, кабинетите на общопрактикуващите лекари
и лечебните заведения.

Повече информация може да бъде открита в доклада "Дългият COVID-19 при жените в България" тук.
Настоящата публикация е част от проект "Изследване на нуждите и проблемите на жените в България",
който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е
предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП
(https://www.activecitizensfund.bg/).
Основната цел на проект "Изследване на нуждите и проблемите на жените в България" е да се проведе
качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни
социални групи от всички 6 района за планиране в страната.

Новото златно попълнение в отбора на "Нестле за Живей активно!" художествената гимнастичка Катрин Тасева ще
поведе зимното градско издание на инициативата заедно с олимпийските ни медалисти Екатерина Дафовска и
Йордан Йовчев и волейболната легенда Евгени Иванов – Пушката

Кънки на лед, фигурно пързаляне, ледено бягане, кърлинг, хокей, състезания с шейни, танцови предизвикателства
и много активни изненади за малки и големи на 26 февруари в "Нестле за Живей активно! Зима 2023"

За първи път "Нестле за Живей активно!" ще разкрие за последователите си колко завладяващи, забавни и
сгряващи алтернативи за движение има в града през зимата. Започваме точно в 10:30 часа от градинката на
Народния театър, на 26 февруари, в деня на Сирни Заговезни. Активният Живей активно! Карнавал стартира с
танцов флашмоб, воден от Алфредо Торес. Ще повишим градуса по столичните булеварди с горещите латино ритми
и пищен карнавал, за вдъхновение, мотивация и повече движение с идването на пролетта, а доброто настроение,
цветовете и активностите ще вземат превес. Вземете си маска и елате да загреем заедно, а малко след това
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ледената магия ще се пренесе на най-големия леден парк на Балканите в Княжевска градина, който ще отвори за
безплатно посещение в 11:30 часа.

Ще се убедите сами, че зимата може да е гореща и цветна, когато говорим за спорт на открито. Йордан Йовчев и
Евгени Иванов – Пушката ще демонстрират уменията си по фигурно пързаляне на ледената пързалка в Княжевска
градина, заедно с вас и с професионални състезатели. А веднага след това, всички желаещи могат да се включат в
безплатните уроци по кънки на лед, за което са се погрижили партньорите на инициативата Национална спортна
академия и Фондация "София европейска столица на спорта".

Екатерина Дафовска, която тази година отбеляза 25-годишнина от златния медал в биатлона от Олимпийските
игри в Нагано, ще замени ските с кънки, за да се включи заедно с всички ентусиасти в състезание за
непрофесионалисти по кънки бягане. Преподавателите и студентите от специалност "Кърлинг" в НСА ще разкрият
всички трикове в този спорт чрез специално оборудване, на което може да изпробвате уменията си по пързаляне
на "камъните" с възможно най-малко триене.

В ранните часове на следобеда точно до ледената пързалка Йордан Йовчев ще поведе отбора по пързаляне с
шейни, чувал или тобоган, и ще бъде рефер в надпреварата за най-бързите участници. Отборите по хокей от НСА
ще направят кратка демонстрация на играта на лед, след което желаещите да се включат с Евгени Иванов –
Пушката ще могат да изпробват колко са ловки със стика и шайбата.

Заедно с Катрин Тасева ще може да се включите в танцовите предизвикателства, да научите нов танц, зумба
движения или горещите стъпки в латиното от професионалните преподаватели и школи, които специално за вас са
подготвили открити уроци.

Звездният отбор на "Нетсле за Живей активно! Зима 2023" ще ви покаже лично, че всеки спорт може да бъде
забавен и интересен дори за първи път да се докосваш до него. А заедно ще се впуснете в ледените
предизвикателства, като сме ви подготвили интересни факти защо си заслужава да се качим на кънките и да се
пързаляме през зимата:

1. Кънки-спортът е сред дисциплините, които изграждат физически здраво и хармонично тяло и всестранно
развити личности.

2. Може да се практикува на открито и закрито, което оказва оздравително-хигиенично влияние върху организма
на хората от различна възраст.

3. Кънките на лед преди всичко са важно средство за активна почивка, доставящо огромно удоволствие.

4. Пързалянето с кънки на лед допринася за укрепване и увеличаване подвижността на костно-ставния апарат,
повишаване тонуса на основни системи на организма, пропорционално развитие на цялата мускулна система,
мускулите стават по-еластични и силни, активизира се работата на анализаторните системи и на първо място на
вестибуларната и проприоцептивната.

5. Карането на кънки оказва благоприятно влияние върху сърдечно-съдовата и дихателна система. Увеличава се
силата на сърдечните съкращения, а белодробната вентилация достига по-големи размери. Изследванията
установяват, че дори само за 6 месеца при 4 тренировки седмично, жизнената вместимост на деца, юноши и
девойки-кънкьори се увеличава средно с 272 куб. см, средната гръдна обиколка нараства с 8 мм, а пулсът и
кръвното налягане спада с 4 удара в минута и съответно с 9 мм.

6. Системното практикуване на кънки на лед при низки температури закалява организма, прави го по-устойчив
към атмосферните промени. Низката околна температура осигурява на тялото добро топлинно отделяне и
изключва възможността за значително повишаване на телесната температура по време на тренировките.
Студената въздушна струя, която достига до тялото на кънкьора подобно на въздушна баня, позволява на кожата
да диша по-пълноценно.

7. Кънките на лед изработват и усъвършенстват почти всички физически качества: бързина, гъвкавост, ловкост,
смелост, сила и издръжливост.

Повече за инициативата:

Водени от убеждението, че активният начин на живот може да бъде алтернатива за всеки, през всеки сезон, по
всяко време, инициативата "Нестле за Живей активно!" вече 18 последователни години и с всяко издание предлага
на своите последователи нови възможности да движение и активности.

"Нестле за Живей активно! Зима 2023" се провежда с подкрепата на Министерство на младежта и спорта и
Столична Община. Основни партньори на изданието са Фондация София европейска столица на спорта и
Национална спортна академия. Зимното събитие е подкрепено от Българска федерация по художествена
гимнастика, Pulse Fitness & Spa, Pirin Spring, и се провежда с медийното партньорство на BGRadio, Darik radio,
Cosmopolitan, 24chasa, dir.bg, Offmedia, Webground, Sportal group, Dsport, Skafeto, bg-mamma.

За повече информация следете във Фейсбук и на сайта на "Нестле за Живей Активно! Зима 2023".



Наградите "Свободен електрон" всяка година отличават важни и смислени дигитални проекти, които имат
тежест и добавено стойност в защита на демокрацията, човешките права и европейските ценности. Номинациите
за наградите на фондация "БлуЛинк" вече са отворени за гласуване. От 2009 г. насам фондацията отличава
стратегическото използване на информационните технологии в подкрепа на развитето на гражданското общество,
демокрацията, опазването на природата.

Повече подробности по темата научихме от Павел Антонов, съосновател на фондацията:

"Разчитахме на представители на гражданското общество с които "БлуЛинк" работи от години да направят своите
предложения за номинации", каза той и отбеляза, че тази година са получили 9 предложения, което е най-висок
брой номинации досега. Допълни също, че фондацията няма за цел да награждава непременно популярни или
разпознаваеми личности.

"Много често млади и динамични инициативи, активисти или журналисти изпъкват в интернет и много често става
така, че нашата награда е първата, която достига до тях като признание за усилията им", разкри Павел Антонов.

По думите му и тази година има много хубав микс от разпознаваеми личности. "Но аз не ги деля на
разпознаваеми или не толкова, защото значение за нас има преди всичко това, което те правят".

Антонов отбеляза и немаловажното обстоятелство, че Радио София има честта първи да обяви номинациите.

Една от тях е на природозащитника Александър Дунчев. Номинацията му е за изключително активната му работа
в интернет, за огласяване на факти свързани с опазването на гората. Един от малкото народни представители,
които са оценявали опазването на природата.

Другата разпознаваема номинация е на издателя Манол Пейков. Едва ли има някой, който да не знае какво
прави той през последната година по отношение на събиране на дарения, на помощи за Украйна, където се води
война, последните две седмици и за пострадалите при земетресението в Турция, посочи още Павел Антонов.

Номинирана е и Лига на младите гласоподаватели, която се състои от 3 младежки организации, които провежда
съвместно кампания с това име, в помощ на младите хора, за да имат информиран избор, когато гласуват на
избори. Сайтът "Клин-клин" за независима журналистика и главният му редактор Калоян Константинов също са
сред номинираните. За него се посочва, че активно в интернет защитава демокрацията, човешките права и
малцинствата, което той прави без спонсори и рекламодатели, а със собствени средства.

Фондация "Стража" е петият от деветте номинирани, която дава възможност, чрез електронна платформа,
гражданите да следят работата на своите народни представители.

След разговора с Павел Антонов се включи и Александър Дунчев, който говори за незаконната бариера на
ЦПШ "Мальовица" и незаконната сеч. По думите му проблемът е световен и е битка на една част от човечеството,
която иска да живее в хармония с природата и друга, която иска за извлече колкото се може повече ползи.

"В България тази дилема съществува, но тя се задълбочава от това, че държавността е срината до много ниско
ниво и корупцията е пробила всички административни структури, които отговарят освен за здравеопазването и
обучението, също така и за опазването на горите", отбеляза Дунчев.

Той добави, че всички проблеми идват от най-високо политическо ниво и призова гражданското общество да се
събуди.

Чуйте целия разговор на Антония Каменичка, за да разберете повече и за останалите номинации, както и защо е
важна гражданската активност и това да бъдат споменавани добрите примери, които вдъхновяват.

Заглавие: Номинациите за наградите на фондация "БлуЛинк" вече са отворени за гласуване

Дата: 14.02.2023 18:45
Медия: Радио София

Заглавие: По проект "Честна Игра" в Русе беше представена инициативиата за равнопоставеност между
половете, изпълнявано от сдружение "БОКАЯ"

Дата: 14.02.2023 19:52
Медия: Русе инфо

https://bnr.bg/sofia/post/101779733/nominaciite-za-nagradite-na-fondacia-blulink-veche-sa-otvoreni-za-glasuvane
https://rousse.info/%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D0%BF%D1%80/


Над 50 участника се включиха днес в проведените две срещи в Русе, част от инициативиата за равнопоставеност
между половете, по проекта "Честна игра". В конферентана зала на хотел "Дунав плаза" в Русе, представители на
спортни клубове, институции, свързани със спорта и състезатели и треньори от спортното училища в града,
дискутираха спортсменското поведение, равнопоставеността между половете в спорта и влиянието на обиден
език, което изключва всички форми на насилие. В дискусията се предложиха редица инициативи за
преодоляването на насилието, основано на пола в спорта. Модератор на срещата със спортните деятели и
представители на спортните клубове бе ръководителят на проекта Борис Недялков. Среща-обучение с журналисти
се проведе в Русе и чрез организирания уъркшоп, като и пред тях беше представен Наръчник за спортни
организации. Тема на дискусията и обучението за журналистите бе как със своите публикации да допринесат за
избягване на употребата на език, който провокира насилието, основано на пола в спорта. Дейността е насочена
към това, спортните журналисти да повишат уменията си за превенция и борба с проблема. Наръчникът с правила
за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта бе представен и на дискусионната срещи с треньори
и представители на ръководства на спортни клубове.

Проектът "Честна игра" се изпълнява от сдружение "Бокая" в партньорство с Фондация "Ресурсен център Билитис",
с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на
финансовия механизъм на Европейското икономическо просторанство 2014-2021. Той адресира проблем, за
който у нас не се говори: дискриминацията на основа пол и полова идентичност, и насилието, основано на пола в
спорта.

Подходът на проекта е чрез информиране, активизация, промяна в разбиранията и поведението, да развива
активна гражданска позиция за справяне с този проблем. Чрез него уязвими лица (дискриминирани и жертви на
насилие, основано на пола в спорта) ще бъдат овластени да говорят за проблема.

Проектът има за цел да подобри равнопоставеността на половете и да съдейства за борба с насилието, соновано
на пола в спорта.

Основните дейности включват онлайн изследване като основа за разработване на стратегическа
комуникационната кампания и застъпничество за нови политики. Създаване и разпространение на Наръчник с
Правила за превенция и борба с насилието, основано на пола в спорта, съгласуван и утвърден от Министерство на
младежта и спорта. Обучения за спортни журналисти от цялата страна и информационна кампания, насочена към
спортисти, спортни клубове и широката общественост. ѝпартньорите обединяват усилия си за достигане до
различни публики, вкл. Младежи, жени от уязвими групи

Анализът е препубликуван от "Свободна Европа".

Той е само на 6. Живее в България с баба си от април миналата година, когато руската инвазия срещу Украйна го
прогонва от дома му и му отнема родителите. Той има проблеми в развитието, които изискват специализирана
терапия, а баба му има нужда от психологическа помощ за преодоляване на преживените травми и обучение как
да се грижи по-добре за внука си.

Двамата са едно от семействата, настанени по силата на хуманитарната програма на българската държава, която
до есента на 2022 г. включваше и храна, а от няколко месеца осигурява само подслон.

За да се справят с живота си на бягащи от война обаче много от хората, останали на грижите на държавата, имат
нужда от допълнителна подкрепа.

Българската система за социални услуги обаче е труднодостъпна дори за българските семейства, а за уязвимите
бежанци е на практика затворена.

Взаимна подкрепа

Героят от началото на този текст е съвсем истински, затова - умишлено - името му е спестено. Той е едно от
децата, които отскоро получават помощ в рамките на проект на Националната мрежа за децата (НМД).

"Целта ни е да подкрепим украинските деца у нас. При всички тях има психологически травми, свързани с войната
и живота като бежанци. При някои обаче има и допълнителен риск или проблеми в развитието", разказва
Пламена Николова, директор "Политики за децата" в Мрежата и координатор на проекта.

От есента на миналата година НМД активно се свързва с украинските общности в България по места и обучава

Заглавие: Има ли кой да подкрепя най-уязвимите сред украинските бежанци

Дата: 15.02.2023 06:33
Медия: Дневник

https://www.dnevnik.bg/analizi/2023/02/15/4450209_ima_li_koi_da_podkrepia_nai-uiazvimite_sred/


техни членове как да помагат на сънародниците си както с психологически консултации, така и със съвети в други
трудни ситуации. Само за месец са обучени над 70 семейни консултанти и още над 100 души, които да водят групи
за взаимна подкрепа на 28 места с концентрация на украински граждани.

"Насочихме се към активните сред тях, към лидерите на мнение, които за времето от началото на войната са се
установили почти във всяка група", обяснява Антоанета Иванова, социален работник и обучител.

По думите ѝ това е спомогнало да се създаде доверие в хората от общностите.

"Като бежанци ни се налага непрекъснато да търсим помощ, да искаме и получаваме дарения. Сега имаме
възможност да работим и да сме полезни на общността си", разказва Полина Осокина. Тя е психолог по професия
и в момента води група за взаимна подкрепа в един от хотелите край Варна, в които има настанени украински
бежанци.

За по-малко от два месеца обучените консултанти помагат на над 770 души, 450 от които - деца. Над 100 от тях са с
увреждания, проблеми в развитието или други рискове, които изискват специализирана терапия.

"От активната работа в общността виждаме, че една група с много голяма нужда от психосоциална работа са
големите деца, тийнейджърите", казва Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за
децата.

Най-голям дял обаче са семействата, които търсят съвет от консултантите за достъп до здравни или социални
услуги, или имат остра нужда от допълнителна подкрепа, макар и да не я търсят проактивно.

Затворена врата

Проектът на НМД е една от инициативите, чрез които граждански организации и доброволци се опитват да
подкрепят най-уязвимите сред украинците под временна закрила в България. Техните усилия са насочени към
децата, но нужда от подобна грижа има във всички възрастови групи. В България както здравните, така и
социалните услуги остават трудно достъпни за бежанците.

Според мерките, въведени малко след руската инвазия в Украйна, и условията за предоставянето на временна
закрила за бягащите от войната, регистрираните с временна закрила имат право както на здравно осигуряване и
здравна помощ, така и на достъп до социални услуги. За да ползват медицинска помощ, от тях се иска да си
плащат здравните осигуровки, а за да бъдат насочени към социална услуга - да подадат документи в съответната
дирекция "Социално подпомагане" по местоживеене, откъдето да ги насочат към най-подходящата подкрепа.

В живия живот обаче тези "възможности" рядко работят.

"Специално при децата проблемите са два - услуги липсват и за българските деца, например във Варна услуга за
аутистични деца над 7 години няма. И второ - в съществуващите услуги никой не говори украински или руски -
езиците, на които повечето бежанци общуват", казва Ваня Добрева, доброволка от Варна, която помага на
украинците за достъп до здравна и социална помощ. Тя допълва, че в украинската общност има специалисти с
подходяща квалификация, но засега никой от тях не упражнява професията си у нас.

Проблем е и чисто физическото достигане до административните центрове и до местата, където уязвимите
украински граждани биха могли да получат лечение, терапия или друг вид помощ.

Бежанци (Ново издание) С код 10Dnevnik получавате поне 10% отстъпка Купете

По данни на националния портал за Украйна към 14 февруари в България има над 51 000 украинци, а 1/5 от тях са
настанени по хотели и бази. Най-често тези места за настаняване са в малки или курортни населени места, където
здравните и социални услуги са силно ограничени или напълно липсват, а от своя страна настанените в тях са най-
уязвимата група от украинците в страната - тези, които поради някакви допълнителни затруднения не могат да
започнат самостоятелен живот, и има най-висока вероятност да нямат средства и да се нуждаят от здравна или
социална грижа.

Нужда от перспектива

Навлизането във втората година от войната на Русия срещу Украйна изправя не само България, но и други страни
в Европа пред въпроса как и колко дълго да продължат да помагат на украинските бежанци на тяхна територия.

"Повтаряме почти от самото начало, че е необходима социална оценка. Някои от тези хора имат сериозни
уязвимости - възраст, заболявания, увреждания. Не можем да очакваме от тях да излязат на пазара на труда и на
свободен наем. С други обаче не е така и са им нужни съвсем различни мерки, които да ги насърчат да заживеят
независимо", коментира адвокат Илиана Савова, директор на програмата за правна защита на бежанци и
мигранти към Българския хелзинкски комитет.

По думите ѝ една точна картина какви са нуждите на хората под временна закрила в България би дала
възможност страната да получи и целева подкрепа - както за хората под временна закрила, така и за
подобряване достъпността на социалната система като цяло.



Сигнал до фондацията е подаден от жители на Добрич, загрижени за състоянието и живота на жената,
която е на 92 години

Възрастната жена, която живее сама, от една година е без електричество, почти от една година без пенсия и от
седем месеца без вода. Председателят на Фондация "Милостиво сърце" Александър Иванов се отзовава на
сигнала и на място установява, че има спукана тръба, която няма кой да ремонтира, както и че главният бушон за
електричеството е изключен поради късо съединение в апартамента преди време. От разговор с възрастната
жена става ясно, че от месеци тя не получава и пенсия, след като е загубила личната си карта. Изкарва нов
документ за самоличност, но се оказва, че в родното си място в област Кюстендил е записана с друго име. Поради
невъзможност да се справи с необходимата документация за доказване на идентичност на имената и
самоличността си, жената престава да получава пенсията си. Проверката на Александър Иванов установява, че
единствените средства, на които тя е разчитала, са 68 лв. месечно, отпускани й от социалното подпомагане.
Съседите й са разказали, че жената пазарува единствено хляб и мляко.

След намесата на Александър Иванов е издаден документът за удостоверяване на идентичност на имената,
възстановено е електроподаването в жилището, а от Община Добрич от началото на тази седмица предоставят на
възрастната жена храна по програмата "Топъл обяд". "Въпрос на време е да може отново да получава и пенсията
си", допълва Александър Иванов. Засега единствено не е намерено решение за отстраняването на повредата във
ВиК инсталацията на апартамента, за да може жената да има и течаща вода.

Фондация "За Нашите Деца" е подкрепила 1247 деца, родители и специалисти в Комплекса за ранно детско
развитие в Пловдив през 2022 г. Това съобщиха от пресцентъра на фондацията. Комплексът беше открит
миналата година, благодарение на който най-уязвимите деца и техните семейства от цялата област имат достъп
до професионална, интегрирана и цялостна подкрепа, за да развиват своя пълен потенциал, посочват от
организацията.

В Комплекса за ранно детско развитие в Пловдив работят екипи от специалисти, включващи социални работници,
логопед, рехабилитатори, психолози, включително ранна детска интервенция, както и местен екип по програма
"Мисия Украйна", който подкрепя украински деца в града от началото на войната.

Само за няколко месеца специалистите към Центъра за обществена подкрепа "За деца и родители" са работили
пряко със 711 деца и родители. По програма за ранно детско развитие над 270 деца и родители са ползвали
услугите на фондацията.

На 39 семейства е предоставена материална подкрепа, включваща хранителни продукти, хигиенни материали,
медикаменти и други. Фондацията е подкрепила 240 души с цел превенция на насилието и постигане на сигурност
за децата чрез дейности в детски градини и ясли и провеждане на обучения за родителски умения, разпознаване
на рискове, семейно планиране и грижи за новородено.

През 2023 г. фондация "За Нашите Деца" ще разшири обхвата на дейностите си в общините Марица, Куклен,
Стамболийски, Асеновград, Перущица, Раковски, Родопи, като основен фокус ще бъде работата с деца от 0 до
седемгодишна възраст и провеждането на терапия и рехабилитация, включваща медицинска рехабилитация,
ранна детска интервенция, социализиращи дейности, арт и музикотерапия, работа със семейства – индивидуални
консултации за ранно детско развитие, достъп до болници, детски градини, училища и социални услуги, семейна
терапия, психологическа подкрепа, обучения за родителски умения, дейности за професионалисти от здравната,
образователната и социалната система.

През 2022 г. благодарение на ангажираността на дарители и съмишленици организацията подкрепи над 2000
деца и семейства, а за своята 30-годишна история е подпомогнала над 20 хиляди деца и семейства в България.

Заглавие: Фондация "Милостиво сърце" подпомага възрастна жена, живееща без вода, ток и пенсия

Дата: 15.02.2023 08:16
Медия: Добрич Онлайн

Заглавие: Фондация "За Нашите Деца" е подкрепила 1247 деца, родители и специалисти в Комплекса за ранно
детско развитие в Пловдив през 2022 г.

Дата: 15.02.2023 13:18
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.dobrichonline.com/novini/74042/fondatsiya-milostivo-srtse-podpomaga-vzrastna-zhena-zhiveeshcha-bez-voda-tok-i-pensiya
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/407786-fondatsiya-za-nashite-detsa-e-podkrepila-1247-detsa-roditeli-i-spetsialisti-v
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Един от най-често срещаните въпроси тези дни

Един от най-често срещаните въпроси тези дни - Как да помогнем на Турция и Сирия. А междувременно - в Сирия
вече готвят с ориз от България, а огромни количества дарения скоро тръгват към засегнатите страни.

Български спасители успяха да спасят поне 6 човешки живота. Горди сме с нашите сънародници, но битката за
човешките животи една сега започва. Как да продължим да помагаме и да сме полезни?

"Властта на гражданите": Защо е важно осиновените да знаят биологичния си произход Специален проект Пет
мита за Биткойн

Предаването "Властта на гражданите" се реализира в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от
Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик 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. www.activecitizensfund.bg

Младежката организация "Делфините" продължава с благотворителните акции в помощ на Центровете за
настаняване от семеен тип. Организират и по-малки кампании, с които помагат на хора изпаднали в беда. Над 100
доброволци се включват в инициативите, каза Криста Димитрова от организацията. Една от последните е по повод
празниците Трифон Зарезан и Деня на влюбените. Валентинки и пианинки с хубави послания раздаваха
младежите в центъра на Варна, за да усмихнат хората. Предстои на 8 март да зарадват и дамите с цветя.

Чуйте повече от интервюто на Даниела Стойнова с Криста Димитров:

Всеки участник в курса, който проявява по-профилиран интерес, има възможност да получи сертификат за
участие в него от международния университет НОРД

Българско дружество за защита на птиците стартира полевия курс за разпознаване на птици за пореден път през
2023 г. През изминалите години курса завършиха стотици хора, които успяха да отворят сетивата си и да надникнат
в един по-различен и цветен свят – този на птиците. Ако живеете в някой от посочените райони, обичате природата
и искате да подобрите познанията си за птиците, не се колебайте да се запишете в тазгодишното издание.

Какво ви предлагаме:

да обогатите познанията си за дивите птици и да се научите да ги разпознавате в природата;
да посетите непознати места;
да научите как може да помогнете за опазването на дивите птици у нас;
да споделяте наученото с вашите приятели;
да намерите нови приятели и общност, с която споделяте общи интереси и стремежи;

Заглавие: "Властта на гражданите": Как да помогнем на Турция и Сирия

Дата: 15.02.2023 13:33
Медия: Дарик

Заглавие: Младежката организация "Делфините" с редица кампании

Дата: 16.02.2023 08:35
Медия: Радио Варна

Заглавие: БДЗП отбелязва десет години от Курса за разпознаване на птици

Дата: 16.02.2023 10:49
Медия: АГРО.БГ

https://darik.bg/vlastta-na-grazdanite-kak-da-pomognem-na-turcia-i-siria-
https://bnr.bg/varna/post/101780347/delfini
https://agro.bg/novini/okolna-sreda/bdzp-otbelyazva-deset-godini-ot-kursa-za-razpoznavane-na-ptitsi/


да се развивате в областта на орнитологията.
да се подготвите и явите безплатно на онлайн изпит, за да получите международен сертификат за
разпознаване на птици от университета НОРД в Норвегия;
възможност да участвате в полеви викторини за разпознаване на птици с участници от други групи.

ъде ще се провеждат обученията?

През 2023 г. Българско дружество за защита на птиците набира участници в обучение за наблюдение и
разпознаване на птици в 6 региона в страната:

София
Пловдив, Пазарджик
Варна, Добрич, Шумен
Русе, Велико Търново, Свищов
Бургас
Хасково, Стара Загора, Кърджали

Важно: Група ще се формира при минимум 5 човека от населено място.

Как ще се провеждат обученията?

Курсът включва 2 етапа.

Теоретични лекции. Веднъж седмично, в рамките на 60–90 минути в удобно за участниците време.

Практически занятия чрез теренни излети за наблюдение на птици. Ще се провеждат 2–8 дни месечно, основно
през уикендите, в богати на птици локации в съответните региони. Подробна програма ще бъде изпратена само до
записаните участници.

Важно: Излет ще се проведе само ако групата е поне 5-има и най-много 20 души.

Кой може да участва?

Всеки навършил 18 години и с интерес към дивите птиците и тяхното опазване. Участници под 18 години
могат да участват, само ако заедно с тях в курса участва родител или настойник.
Служители на природни и национални паркове, РИОСВ, ловци и горски служители.
Студенти по горско стопанство, биология или ветеринарна медицина с профилиран интерес към
опазването на птиците.
Участници в курса от минали години се допускат само при наличие на места, незаети от нови участници.

Продължителност:

15 март–30 септември 2023 г. В този период планираме да проведем теренни излети за всяка група (до 20 дни).

Сертификат:

Всеки участник в курса, който проявява по-профилиран интерес, има възможност да получи сертификат за участие
в него от международния университет НОРД. За това е необходимо:

да предоставите диплома за завършено средно или висше образование, преведена на английски език от
лицензирана агенция (не се допуска собствен превод). Не е необходимо дипломата да бъде легализирана.
документи за преминат курс или сертификат за английски език.
да се явите на онлайн изпит за разпознаване на птици по снимки и звуци на България или Западна
Палеарктика.

Успешно издържаните изпити за разпознаване на птици от Западна Палеарктика, ви дават правото да участвате в
субсидирани 10-дневни обучения, които се провеждат в Мароко, Норвегия и България.

Как протича един обучителен ден?

Теоретичната част ще се провежда онлайн чрез платформата ZOOM веднъж седмично, обикновено привечер в
делничен ден през първите 2–3 месеца от обучението. Ако сте възпрепятствани да присъствате на някоя от
лекциите, може да я гледате на запис.

През март/април стартираме и с теренните излети, които ще организираме в близост до съответните населени
места. Повечето излети ще са целодневни, с продължителност от 7:00 – 8:00 до 14:00 – 16:00 ч.

Самоподготовката и редовното участие в излетите са ключови за успешното завършване на курса. Преди всеки
излет, ръководителя на съответната група ще изпраща списък с избрани видове, с които следва да се запознаете
самостоятелно.

Ще се придвижваме със споделено пътуване в лични автомобили. Ако те не са достатъчни, ще избираме място,



което е достъпно с обществен транспорт. По време на провеждането на теренните излети не се допускат домашни
любимци и партньори/придружители.

Такса участие

Таксата за участие е 190 лева и се заплаща еднократно при записване. За членове на БДЗП: 120 лева. За ученици:
50 лева. Всеки участник покрива разходите си за транспорт и нощувка, ако предвижда такава. При необходимост,
БДЗП може да издаде фактура за направения разход.

Стипендия: Ако нямате финансова възможност да покриете таксата за участие, може да кандидатствате за
освобождаване от такса. БДЗП има възможност да подпомогне 5-има участника. За да кандидатствате, изпратете
мотивационно писмо свободен текст до Iordan.hristov@bspb.org, като отговорите на въпросите защо желаете да
участвате и какви са бъдещите ви планове, свързани с птиците.

Краен срок за кандидатстване: 10.03.2023 г.

Всички, които се регистрират, ще получат уведомителен имейл за статуса на своята регистрация след крайния срок
10.03. Желаещите, които не успеем да запишем, ще бъдат включени в списък на чакащите за 2024 г.

Какво ви е необходимо:

дневник и химикалка/молив;
полеви определител на птиците на Европа, Северна Африка и Близкия Изток;
смартфон, на който да се инсталира приложението SmartBirds Pro – препоръчително;
бинокъл*.

*БДЗП има възможност да осигури ограничен брой бинокли и зрителна тръба за всяка от групите по региони.

Как да се включите?

Попълнете Формата за записване. С попълването и изпращането ѝ се съгласявате да споделите личните си данни
с БДЗП и Норвежкия университет НОРД. Данните ви няма да бъдат предоставяни на други страни и ще бъдат
ползвани само и единствено за целите на обучението.

След като получите потвърждение, че сте записани в курса, ще трябва да направите следното:

Заплатете таксата за участие;
Изпратете платежното до ръководителя, за съответния район.
Направете тест за визуално и акустично разпознаване на птици по снимки и звуци следвайки инструкция, която

ще изпратим до записаните. Резултатът от този тест ни е необходим, за да отчетем настоящето ви ниво за
разпознаване на птици. Резултатите няма да бъдат публично известни и популяризирани!

За въпроси:

София – Йордан Христов: iordan.hristov@bspb.org; Ирина Матеева: irina.kostadinova@bspb.org
Пловдив, Пазарджик – Димитър Плачийски: dimitar.plachiyski@bspb.org
Варна, Добрич, Шумен – Михаил Илиев: iliev@bspb.org
Русе, Велико Търново, Свищов – Свилен Чешмеджиев: cheshmedjiev@bspb.org
Бургас – Владимир Младенов: vladimir.mladenov@bspb.org
Хасково, Стара Загора, Кърджали – Волен Аркумарев: arkumarev@bspb.org; Стойчо Стойчев:
stoycho.stoychev@bspb.org

Представяме ви Йорданка Иванова, едно от лицата на приятелите ни от Фондация Конкордия-България. Ярък
спомен за нея са шестте братя и сестри, които открили по време на един обход, живеещи почти сами в една
запустяла къща в гората. Тяхното ниво на интелигентност е било забележително. Като цяло – казва тя – хората от
ромската общност са щастливи от малкото."

Зорница Симеонова: Откога си част от Фондация КОНКОРДИЯ България?

Йорданка Иванова: В КОНКОРДИЯ съм от лятото на 2021 г. – веднага след откриването на Семеен център
"Конкордия". Бях назначена като психолог. Работех с децата, които идваха редовно при нас – общо 35 деца;
консултирах и майки относно повишаване на родителския им капацитет, споделени тревоги, тормоз и всякакви
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други особености на отношенията в семейството. Подкрепях децата главно за изграждане и развиване на
когнитивни умения – памет, фина моторика, за да знам на какво да наблегна в психологическата си работа с тях
след това.

Ярък спомен имам от резултатите за нивото на интелигентност на едни деца, които бяха отлъчени от тяхната
общност и от които страняха. Това бяха 6 братя и сестри, които бих казала, че са емблематични за работата на
нашия център, защото ги бяхме открили по време на един обход, живеещи почти сами в една запустяла къща в
гората. Те показаха много добри резултати и за памет и за въображение. Оказаха се много способни, всичко им се
отдаваше. С тях трябваше да се работи най-вече за емоционална стабилност и за по-голяма отговорност на
майката като родител. Запомних случая на тези деца, отлъчени от своята общност, но на много по-високо
интелектуално ниво, от "признатите" от общността деца.

От октомври 2022 г. съм Ръководител на Семеен център "Конкордия". Фактът, че преди това бях психолог в
центъра ми помага много, защото с повечето деца и родители се познаваме и това ми дава стъпка напред в
работата и подкрепата, която осъществявам за тях.

Какви са твоите наблюдения за отношенията между деца и родители в общностите, в които работите?

Йорданка Иванова: Ако продължим с примера за 6-те братя и сестри, мога да кажа, че те по принцип трудно
споделят каквото и да било "от вкъщи", защото са повече на улицата и реално няма какво да споделят от вкъщи.
Когато идваха тук, им харесваше, защото им беше топло, уютно, приятно, получаваха внимание. Сега живеят под
наем в една къща в селото.

В семействата от общността има привързаност. Родителите показват, че обичат децата си. Дори според мен
прекалено много ги обгрижват и глезят. Това не означава, че са задоволени с всичко, което им е необходимо, а по-
скоро, че са неглижирани. Оставени са сами да решават какво и как да им се случва в ежедневието. Липсват
формирани правила в семейството, всичко им е позволено, нямат никакви ограничения. А децата имат нужда от
режим, който да им дава сигурност и спокойствие. Липсата на такива правила води и до проблема с ходенето на
училище. Затова променихме правилата за посещение на нашия център – от възможност да идват през целия ден,
когато пожелаят и така не ходеха на училище, вече могат да идват при нас само следобед, след училище. Изявяват
желание да стоят целия ден при нас, но ние им казваме, че трябва да ходят на училище, защото то е важна част от
тяхното развитие. При нас могат само да изграждат и развиват уменията си. Да се научат да общуват и да отстояват
себе си.

От каква подкрепа имат нужда хората в тези изолирани общности?

Йорданка Иванова: Те имат нужда най-вече от здравна подкрепа. Донякъде може да се каже, че не припознават
здравните си проблеми като такива, но по-същественото е, че са много далеч от медицинската помощ. За да
отидат да се прегледат на лекар, трябва да пътуват до Етрополе, а това струва пари и не всички могат да си го
позволят. Нямат и здравни осигуровки, защото не работят и трябва да си платят прегледа. А не работят, защото
няма работа. И така реално се оказва, че нямат достъп до здравна помощ. Ние им осигуряваме първа долекарска
помощ. Водили сме ги и до болница на преглед, но това не може да се случва ежедневно. Купуваме и
антибиотиците за децата. И това е помощ, защото лекарствата са доста скъпи.

Имат нужда и от материална подкрепа, но тя трябва да бъде съобразена с реалните нужди и да не се приема за
даденост, че е наше задължение да я предоставяме. Тази подкрепа да се осъществява само за промяна на
битието им към по-добро. Стремим се да правим разграничение между нуждата и необходимостта.

Имат нужда от промяна, която ще подобри съществуването им. Но вярваме, че тя ще дойде през децата. За
родители промяна може да има само, ако сменят местообитанието си, но това няма как да се случи. Като цяло те
няма къде другаде да отидат да живеят, освен в къщите и колибите, които сами са си построили, където
обикновено нямат нито ток, нито вода. Съответно живеят изолирано, делече са от града. Не търсят работа, а и тук
няма. За да намерят, трябва да излезнат от село Малки Искър. Но на тях тук им е добре, чувстват се комфортно и
трудно ще излезат от тази своя зона на комфорт в мизерията.

Малко са тези, които имат амбицията да променят битието си, броят се на пръсти. Това са и тези родители, чиито
деца идват редовно при нас след училище за да ги подпомагаме там, където имат затруднения и липси. Тези деца
съответно ще завършат и средно образование с по-добри резултати от другите.

Като цяло хората от ромската общност са щастливи от малкото. Не изпитват нужда да имат много. Затова и е много
трудно да се каже как да им разширим кръгозора, за да осъзнаят, че не е само тяхната общност това, което им е
дадено. Че има и друг свят, други възможности, но могат да се възползват от тях само при условие, че се включат в
обществото, социализират се и до някаква степен бъдат интегрирани. Но трябва и да си признаем, че ние като
народопсихология не сме много отворени и не приемаме съвсем етническите различия, трудно ги допускаме,
предубедени сме към личните качества на хората от другите етноси. Особено за общността тук, която е изолирана,
далече е от градовете, е още по-трудно да се социализира, защото над 80% от местното население е ромско.
Мъжете работят като дървари, но сезонно. Жените, ако отидат в София да чистят къщи – и те за кратко работят и
се връщат, но не всички. Много от тях заминават и за чужбина – Франция, Англия.

Какви са новостите в Семеен център "Конкордия" и плановете ви за 2023 г.?



Йорданка Иванова: Първото нещо, с което започнахме е да затвърдим правилото, че хората могат да получават
подкрепа от нас само, ако децата ходят на училище. Обясняваме им, че целта е да го правят не, защото е
задължително, а за да могат след време да излязат от нищетата и да живеят по-добре.

Друго основно нещо, на което учим и деца и родители е да спазват правилата, които са еднакви за всички. Да
научат в колко часа точно трябва да идват за различните ни активности. Ако не спазят часа, не могат да се
възползват от дейността или раздаването на дрехи, храна и др. и ето, че се научиха. Ако са закъснели веднъж,
следващият път са на време, защото знаят, че иначе няма да се възползват от нищо. Насърчаваме ги да учат и
децата си на правила и точност.

Относно дейностите с децата, имаме вече няколко идеи какво да правим с тях през лятото, когато ще са по-
свободни и ще идват при нас и сутрин и следобед. Една идея е да ходим на пикници, тук има полета, горички,
където това може да се случи. Тези, които са най-редовни в ходенето на училище можем да заведем на кино или
зоологическа градина. А те да "заразят" и другите деца, които също да ходят редовно на училище за да им се случат
същите неща. Да използваме забавните занимания като стимул да ходят на училище. С наши дарители можем да
организираме събития за представяне на различни професии, да им покажем какви могат да станат като
порастнат.

Стремим се да затвърждаваме идеята, че при нас не се получава само, а всеки от тях също трябва да даде и да
положи усилия. За целта през годината активно ще включваме и деца, и родители във всякакви дейности.
Например ще предложим на родители да се включат в саденето на оранжерията. След това от продукцията ще се
възползват и те и децата им. През пролетта мисля да организирам една инициатива за почистване на махалата –
ще е трудно да ги мотивирам, но ще го направя. Предстои също да ги включа в правенето на свещи. Децата като
видят, че родителите се включват и те ще искат, защото ще видят примера от тях. Така постепенно си мисля, че
децата могат да видят, че има и друга гледна точка и че могат сами да си променят бъдещето.

Имам някои идеи за още по-добро оползотворяване на пространството в центъра, за да има повече кътове за
игра и занимания за децата, за още повече общи активности с родителите. Екипът ни вече е пълен, с
новоназначени психолог и педагог. Те все още се опознават с децата, но вече работят активно и са добре приети.
Децата ги обичат, а това е най-важното.

Продължаваме напред с много енергия и нови идеи!

Дарителски фонд "За Мездра" даде стипендии на четирима ученици

Четирима ученици получиха стипендии в размер на 500 лева от Дарителски фонд "За Мездра" за отлични
постижения в областта на науките. Това стана на официална церемония в ОУ "Христо Ботев" - Мездра, от което
учебно заведение са и четиримата стипендианти. Стипендианти на Дарителски фонд "За Мездра" за учебната
2022/2023 г. са Антоан Стоянов и Магдалена Дамянова от VII "а" клас, Владимир Куртев и Денис Александров от VI
"б" клас. Стипендиите връчиха членовете на Публичния съвет на Дарителски фонд "За Мездра" Яна Рупева -
директор на Фондация "Проект Северозапад", Георги Джанабетски - регионален мениджър "Привличане и
развитие на бизнес клиенти" за Източна България във Vivacom и Елена Нанова - началник на отдел "Образование,
социални дейности и здравеопазване" в Община Мездра, и Пламен Иванов - представител на Сдружение
"Благотворни приятели" - Враца.

От Дарителски фонд "За Мездра" обявиха набирането на стипендии за следващата учебна година, като първите
две стипендии обещаха от Сдружение "Благотворни приятели". Средствата се набират от частни и корпоративни
дарители.

Дарения в помощ на животни, които са пострадали и останали без дом и стопани след серията земетресения в
Турция, бяха доставени от фондация "Animal Hope Bulgaria – Kazanlak" в южната ни съседка и фондация
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"Спасение" в Кърджали с управител Жана Богданова.

Това съобщи председателят на "Animal Hope" Ивелина Недкова. Дарителската кампания започна на 10 февруари
и се състоя паралелно в Казанлък и Кърджали.

В рамките на дни бяха събрани над 1500 килограма храна за кучета и котки, хиляда таблетки за
обезпаразитяване, над три хиляди марли, други превързочни материали, над двеста серумни банки, игли,
спринцовки, ръкавици, животоспасяващи лекарства за първа помощ на животни, както и клетки за котки и кучета,
които бяха особено необходими за изведените животни, посочи тя.

"Събраните дарения бяха закарани с два буса – един от Казанлък и един от Кърджали от представители на двете
организации. Те бяха доставени до базата на турската организация HAYTAP в Бейкьоз, която помага на терен в
момента", разказа Недкова пред БТА.

Тя посочи, че все още се вадят животни от сградите, които са негодни за живеене и в които не се допуска
влизането на хора, а в базата има много спасени животни, между които не само кучета и котки, а и птици. Очаква
се там да пристигнат и още такива от други пострадали от земетресенията райони.

"Ако техните собственици не бъдат открити, или са загинали, от организацията ще започнат да им търсят нови
домове. Някои от животните, които имат стопани, но са загубили дома си, ще останат в базата докато семействата
се установят другаде", разказа Ивелина Недкова.

Екипи на HAYTAP са непрекъснато на терен и разполагат с палатки, в които настаняват животните, а специалисти
лекуват и извършват спешни операции на място при нужда. Недкова допълни, че организацията работи в
подкрепа на животни, но в момента не отказват помощ и на хора. "Често в палатките влизат и ранени хора, а
ветеринарите на терен оказват първа помощ и на тях", каза тя пред БТА.

Ивелина Недкова посочи, в момента няма други организации в България, които са организирали кампании в
помощ на животните в Турция и че тя не е запозната да има такива и в други държави.

Тя коментира, че организирането на всяка една кампания е трудоемко и е свързано най-вече с време и логистика.

"Ако се наложи, ще го направим отново, но продължаваме с грижата за животните в Казанлък, защото и тук
борбата не е лесна, а спасените от нас животни се издържат само благодарение на дарители", каза още тя и
благодари на всички, които са се включили в кампанията.

"Журналистика" е мръсна дума в България, но за това не е виновна самата професия, а практикуващите я.
Въпреки това има немалко добри и коректни журналисти, които следват строго принципите на етиката, истината и
морала. Ще ви запознаем с Кристиян Юлзари – ученик от Русе, който успешно съчетава юношеството с
развитието на журналистическа кариера. Името му нашумя покрай темата за това къде отиват парите по
програмите за превенция на зависимости. Днес той е част от младежкия екип на FactChek.bg, негови материали
се публикуват и в "Дневник". 
Кристиян се определя като млад идеалист, който обича да разказва истории, опитва се да промени средата
около себе си и е влюбен в пътуването с БДЖ. 
"Интересът към журналистиката идва от любопитството ми още когато бях малък. Гледах новини, следях
какво се случва, как репортерите отразяват дадени събития на терен. Дядо ми се занимава активно с кино,
част е от кино клуба в Шумен и почетен гражданин на града, та интересът към медиите е заложен и по
кръвна линия. Любовта към журналистиката се оформи най-ясно през 2019 година (бях на 14 години), когато
участвах в обучение на Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ), организирано в Благоевград. По-
конкретно, беше лагер, посветен на журналистиката, който събра 20 младежи между VIII и XII клас.
Работехме в продължение на една седмица с професионалисти от България и света върху медийни проекти",
споделя Кристиян пред Александър Куманов от Фондация "Четиридесет и две". 
Вдъхновява се от Миролюба Бенатова. Вярва, че в професията трябва да има активисти, които работят за каузи.
Покрай лагера на АЕЖ става част от менторската програма на sCOOL Media – платформа, която дава възможност
на гимназисти да "влязат в обувките" на репортерите. Сред менторите са Мария Черешева и Мартин Димитров.
Първият му материал е базов – репортаж за 24 май. Впоследствие придобива опит, докато стига до кулминацията
– разследването за хазартната зависимост и къде отиват парите, отпуснати за превенция. 
"Разследването ми отне два месеца. Беше точно преди първите от поредицата избори. В редакцията на
sCOOL Media си говорехме да проверим какво е заложила всяка партия в програмата си за младите хора.
Тогава установих, че масово партиите нямат нищо заложено за младите, а ако имат, то е свързано
единствено със спорта. Няколко месеца по-късно, в неформален разговор с хора от неправителствения
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сектор, научих за Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10, ал. от Закона за
хазарта. Тя е механизъм, финансиращ неправителствени организации с цел превенция на хазарта сред
младите хора. Оказа се обаче, че държавата вкарва милиони левове на годишна база в световно неизвестни
организации, от една страна, и от друга – в организации, свързани с лица от екрана, сред които Иван и
Андрей и Ути Бъчваров. В това няма нищо лошо, ако се провежда превенция, но, за съжаление, с пари от
порядъка на 600 000 лв. се правят Facebook страници с постове от снимка и два реда текст. Тези постове,
на хартия, целят превенция сред млади хора, което на всички ни е ясно, че не може да се случи. На този
принцип се оказва, че за последните пет години около 20 млн. лв. буквално са потънали. Никой не знае за
какво са изхарчени в конкретика и дали е постигнат резултат. Статистиките на национално и европейско
ниво сочат, че българските младежи са едни от нездравословно живеещите хора в Европа – най-голям
процент на тютюнопушене, прием на алкохол и т.н.", обяснява Кристиян. 
Такъв тип разследване се прави с много четене и проучване. Юлзари прави точно това, разговаря и с хора на
терен, за да разбере дали проблемът е дълбок и обществен, или засяга само броени индивиди. Обляга се и на
закона за достъп на информация. Той дава право на всеки непълнолетен и пълнолетен гражданин да получи от
всяка държавна и общинска институция всякаква публична информация, вкл. за какво се изразходва като публичен
ресурс. Институциите са задължени по закон да отговорят в рамките на 14-дневен срок. Ако не отговорят,
гражданинът има право да ги съди. 
След разследването Министерството на младежта и спорта затваря телефона на Кристиян всеки път, когато се
обади. Не отговарят на e-mail-ите му, отказват му информация. Програмата не се е променила, но има наченки,
има и силна обществена реакция. Година след разследването обаче следващото правителство разпределя
парите за превенция по абсолютно същия корумпиран и непрозрачен начин. 
Кристиян Юлзари иска да се захване в бъдеще и с други значими обществени казуси. Той е и доброволец в
Сдружение "Възможности без граници", където се занимава с обучения за младежи и с улични акции, посветени
на правата на човека. Против е стандартната образователна система, защото вярва, че вместо да изгражда
критично мислене, тя те кара да спазваш правила и да наизустяваш. Признава, че Гражданското образование в
училище е един от най-ценните предмети. 
"Гражданското образование, за жалост, се преподава проформа, а трябва да се преподава на практика. Ние
като бъдещи гласоподаватели трябва да бъдем водени в институции, да ни се обяснява как да подаваме
документи за достъп до информация, как да си търсим правата си и т.н. Важно е младите да осъзнаят, че от
начина, по който функционират различните институции и от решенията, които се взимат в парламента,
зависи качеството на образованието им и начинът им на живот. Но към настоящия момент системата не
може да предаде на учениците, че да си граждански активен влияе на живота ти", коментира той. 
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.

Сдружението с нестопанска цел "Про веритас", с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България",
обявява конкурс за финансиране на проекти на независими регионални журналисти и медии в България.
Целта на конкурса е да бъдат подкрепени проектни предложения, които допринасят за:
– израстването и развитието на независимата журналистика в регионите на България;
– професионалното развитие на журналисти с интерес към регионалната проблематика, или на медии, които
предлагат обективни новини и критични анализи за развитието на областите, в които работят;
– провокирането на дебат на местно ниво с участието на граждански организации, местните власти и бизнеса като
основа за изграждане на информирани политики за местно развитие.
Програмата насърчава и инициативи, които разказват добрите истории от регионите на страната, разкриват
нередности и/или предлагат решения как институциите да служат по-добре на гражданите по места и как да се
подобри качеството на живот. Подкрепа могат да получат всички формати за представяне на качествено
съдържание – текстове, аудио и видео, както и комбинации от тях.
В допълнение към финансираните проекти, ще бъдат организирани семинари и обучения за представители на
регионални медии, срещи за споделяне на опит и добри практики с водещи български журналисти, работата с
бази данни и дигитални инструменти, Закона за достъп до обществена информация, комуникацията с публични
институции и др.
Финансирането по програмата е за период от 12 месеца на проектен принцип, след оценка на представените
кандидатури от професионално независимо жури. 
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Размер на финансирането и срок на проектите
За индивидуални журналисти на свободна практика и/или автори на блогове – до 25 000 лв. за 12 месеца.
За търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел, сдружения на журналисти – до 45 000 лв. за 12
месеца.
Краен срок: 15 март 2023 г.
Допустими за финансиране са проекти на регионални медии (търговски дружества или юридически лица с
нестопанска цел, сдружения на журналисти), журналисти на свободна практика и/или автори на блогове, с
интерес и критичен поглед към регионалната проблематика.
Регионалните медии трябва да имат ясно декларирана собственост, а издателите им да приемат принципите на
Етичния кодекс на българските медии, както и да прилагат стандартите, отстоявани от Националния съвет за
журналистическа етика.
Кандидатите могат да представят своите проекти самостоятелно или в партньорство с други допустими
организации. При партньорски предложения или такива, представени от партньорски обединения, се определя
водещ кандидат, който отговаря за цялостното управление на проекта. Сътрудничеството между регионите се
насърча.
Предпочитание ще бъде дадено на допустими кандидати, които работят на местно ниво с подчертан фокус върху
регионалната проблематика.
Цялата информация и формуляра за кандидтстване можете да намерите на сайта на "Про веритас". 

Седмицата на училищните състезания от тринадесетото издание на Националното състезание по правопис на
английски език Spelling Bee се открива утре в 108 СУ "Никола Беловеждов" в столицата. Това съобщиха
организаторите на събитието.
В първия етап тази година ще премерят сили над 8000 ученици от 2 до 7 клас от 460 училища от цялата страна,
които са се готвили усилено в продължение на няколко месеца. Учениците от 2 до 4 клас участват в Spelling Bee
JUNIOR, a останалите - до 7 клас, се състезават в "голямото" Spelling Bee. Класиралите се на първо и второ място
ще представят училищата си на регионалните състезания на 25 и 26 март, а най-добрите ученици ще участват в
националния финал на 22 и 23 април в София, където ще се определят Spelling Bee и Spelling Bee JUNIOR
шампионите на България.
Правописните двубои (на английски "spelling bees") са традиционни американски състезания, в които участниците
трябва да изговорят правилно, буква по буква, най-много думи. Непредсказуемото изписване на думите в
английския допълнително повишава сложността на съревнованието. Състезанието повишава интереса на
учениците към изучаването на английски език и подобрява знанията им чрез забавни и интерактивни дейности.
Състезателният елемент е много силен мотиватор за участниците, а емоцията е несравнима, отбелязват
организаторите. Училищните Spelling Bee състезания често се превръщат в истински празник за цялата общност.
Тази година участниците в състезанията имат възможност да се включат в съпътстваща кампания. Надсловът ѝ е
BEE active, с което организаторите насърчават учениците да бъдат физически активни като пчелите. Да се
разхождат, движат, играят, бягат, което ще ги направи по-здрави и ще допринесе за самочувствието им и доброто
настроение. Всяка седмица през следващите три месеца (м. февруари – м. април) участниците в състезанията ще
получават по едно предизвикателство. Някои от задачите ще бъдат да правят по 10000 крачки всеки ден, да
организират спортен турнир за деца и родители, да запишат видеа, в които споделят любимите си спортни
дейности. За най-активните ще има награди. Националното състезание по правопис на английски език Spelling
Bee се организира от Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС". То се осъществява в
партньорство с Фондация "Америка за България", Посолството на САЩ и Министерство на образованието и
науката, посочват организаторите. /ИРС 

За шеста поредна година ще бъдат връчени наградите на "ТimeHeroes" за доброволчество, съобщиха от
организацията. До 26 февруари е удължен срокът за номиниране на вдъхновяващ доброволец, организация,
журналист или компания.
Номинациите за тазгодишното издание бяха отворени на 26 януари – десет дни преди земетресението в Турция и
Сирия. "За изминалите три години това е и третият път, в който виждаме как във време на социални кризи, на
пандемия, война или природно бедствие, доброволците са първите хора, които се отзовават – те са първият зов на
надеждата, първият знак, че там има някой, първите, взели нещата в свои ръце. Неслучайно тази година
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Наградите за доброволчество ще преминат под надслов "Героите не чакат", пишат от "ТimeHeroes".
Организаторите призовават всички да номинират "своите герои" на https://awards.timeheroes.org/.
"С всяка номинация помагаме на десетки вдъхновяващи истории да влязат в дневния ред на обществото, да
влияят, да обединяват и колкото и странно да звучи – "геройството" да изглежда все по-нормално, независимо от
обстоятелствата", пишат организаторите.
Победителите ще бъдат избрани от независимо жури, съставено от личности с активна гражданска позиция,
съобщават организаторите. Миналата година бяха отличени 15 доброволци. 
По случай Международния ден на доброволеца на 5 декември председател на Националната асоциация на
доброволците в Република България Ясен Цветков заяви, че през 2022 г. доброволците у нас са помагали на
украинските бежанци, оказвали са помощ със справяне с пожарите в страната и с наводненията в карловските
села. 

Димитър Урдев, председател на Фондация "За утре", в интервю за сутрешния блок "Добро утро, България" на Радио
"Фокус
Преди повече от година вие създавате среда за работа за деца със специални образователни потребности (СОП).
Какво наложи, г-н Урдев, необходимостта от вашата инициатива и създаването на Фондация "За утре". 
Като родител на дете със СОП аз се сблъсках със страшно много проблеми. Моето дете е вече на 12-годишна
възраст, но проблемите възникнаха още когато ние забелязахме, че има нещо, което не е наред, а това е преди
почти 10 години. В това време в различните институции, в които би следвало да бъде той, дали детска градина,
дали училище, сме се сблъскали със страшно много проблеми. От една страна отказ на една част от институциите
въобще да приемат деца с подобни потребности, от друга страна след като вече влязохме в училище и там
видяхме, че разликата между неговото развитие и това на връстниците му започва да се задълбочава все повече, и
въпреки добрите намерения на променения Закон за предучилищно и училищно образование за създаване
възможност за интеграция на тези деца в детските градини, в училище, реално всичко е едно пожелание и на
книги. И затова в годините аз съм се опитвал по някакъв начин да направя нещо не просто за моето дете, и за
средата като цяло,защото аз вярвам, че само чрез променената среда може да се помогне на деца със СОП,
защото начинът, по който в момента е организиран целият процес, той не помага за целите, които са поставени,
това е за тяхната социална интеграция, за това те да получат някакви специфични знания и умения, които биха ги
направили пълноценни граждани на нашето общество, така че те да не бъдат цял живот потребители на социални
услуги, а да бъдат едни граждани, които да бъдат пълноценни в своето присъствие в обществото, така че те да
допринасят за развитието му, а не просто да бъдат колкото и грубо да звучи една тежест за всички. 
Разкажете ни повече за вашата фондация. Как сформирахте екип, въобще протича работата при вас? 
Ние се опитваме да създадем различен подход за работа с децата. Използваме приложния поведенчески анализ,
за да можем да създадем различна среда от гледна точка на мотивация на децата за включване в процеса.
Правим отделно от това адаптиране на учебния материал на база на нетните интелектуални способности на всяко
едно дете, като в началото на всяка година ние правим една оценка на потребностите на децата, на база на това
създаваме един план за подкрепа. В екипа има освен поведенчески анализатор, има поведенчески терапевт,
социален работник, логопед, психолог, специален педагог. Така че ние се опитваме да създадем една различна
среда, един различен подход за подкрепата, от която тези деца имат нужда, за да можем да им я окажем. Защото
в голяма част от училищата, ако има педагози, ресурсни учители, логопеди, всяко едно от децата им се оказва,
говоря за другите училища, в рамките на някаква програма се прави за подкрепа, и те два пъти седмично и те по 1
или 2 часа за различните деца, се опитват да работят с тях, но това е крайно недостатъчно. В крайна сметка няма
никаква проследяемост на постигането на целите, които са поставени. И много често тези цели са копи-пейст
всяка година, което е всичко друго, но не и от това, което тези деца имат нужда от подкрепа. 
С колко дечица се занимавате? 
Ние започнахме да работим с около 14 деца в училище, в което се опитваме да реализираме модела, но все
повече към нас, целият колектив на училището ни търси за помощ от гледна точка включително и на деца, които
нямат СОП, но имат различни други скрити дефицити, които се отразяват в проблемно поведение, в начин на
комуникация с техните връстници, с проблеми включително с усвояване на учебния материал, начина, по който те
се включват в целия образователен процес в паралелката. Защото много често причинате за тези проблеми са
едни скрити дефицити, които на пръв поглед един човек, който няма необходимите компетентности и умения,
няма да забележи, в същото време проявлението на тези дефицити е начинът, по който те участват в целия
образователен процес. И много често те ни търсят за помощ. И след като ние поработим известно време,
резултатите са налице. 
И аз мога да кажа, че начинът, по който работим, подходът, който използваме, дава изключително големи
резултати за децата, които са част от тази програма. И още нещо искам да ви кажа, че подобен модел, който не е
нещо ново за САЩ, където може би повече от 20 години е наложен подобен модел на работа, не само за
България, за Европа като цяло е нещо непознато. И аз смея да кажа, че ние сме пионери не просто в България, и
в цяла Европа. Просто подобен модел на функциониране на две стаи за работа с деца със СОП наистина е нещо
ново. И аз мисля, че това е бъдещето, ако наистина искаме да помогнем на тези деца, така че да ги направим

Заглавие: Димитър Урдев, фондация "За утре": Опитваме се да създадем различен подход за работа с деца
със СОП

Дата: 17.02.2023 13:20
Медия: Фокус
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пълноценни граждани, това е моделът. Това е моделът чрез който много голяма част от тях да преодолеят
дефицитите си. Една голяма част от тях, които трудно биха могли да ги преодолеят, защото е започнато да се
работи с тях по-късно, но там целта вече трябва да бъде коренно различна, да можем да ги направим да бъдат
относително самостоятелни, да придобият едни трудови навици, едни трудови умения, така че в утрешния ден да
могат те да бъдат пълноценно включени, дори в определени трудови процеси да допринасят, както казах и по-
рано, за това обществото да се развива, да се чувстват те самите пълноценни граждани на това общество. 
Да, защото го заслужават. Г-н Урдев, колко часа седмично протичат вашите срещи с тези дечица, колко пъти
седмично се виждате? 
Ние работим всеки ден от 8.30 до 12.30 часа. 
Всекидневни грижи. 
Всеки ден от седмицата, точно така. 
Да. От какво зависи според вас постигането на максималната ефективност от работата с деца със СОП? Смятам,
че може би и родителите им имат ключова роля. 
Ние на първо място се опитваме да покажем един модел и да покажем, че има как да се работи с тези деца
максимално ефективно. Показвайки този модел, искаме да разберат родителите на деца със СОП, че техните
деца, нашите деца имат шанс и че те трябва да изискват от системата на образование, от общините и съответно от
държавата да изискват тази подкрепа, от която децата им имат нужда. А тя може да се реализира само чрез една
промяна на организацията на работа с тези деца, от това да инвестира държавата не просто средства в училища,
ремонти и т.н., а тя трябва да инвестира в повишаване на квалификацията на специалистите, които са пряко
ангажирани с тези деца, от специалистите, които оказват методическа помощ, и от създаването на тази подходяща
организация, защото тя започва, работата с тези деца трябва да започне в детската градина, трябва да продължи
в основното училище, в средното училище и трябва да продължи, както казах, за придобиване, в зависимост от
възможностите на всяко едно дете, социално адаптиране в придобиване на съответните трудови навици и трудови
умения. 
Защото ако с едно дете се работи с възможностите, които то има за промяна от това си състояние, ако се започне
да се работи от 3-годишна до 7-годишна възраст, неговата адаптивност е много по-голяма. Това са просто
стандарти на мозъка, това не е нещо, което аз мога да го променя или не. Затова е много важна ранната
диагностика, ранната оценка на реалните нужди на това дете, на всяко едно дете и да се създадат необходимите
протоколи за работа така, че на него да му се оказва реална подкрепа. Реална подкрепа е такава, от която то има
нужда, за да мое да преодолее тези си дефицити. 
Г-н Урдев, благодаря ви за това интервю. Ние ви пожелаваме успех. 
Благодаря. Надявам се повече гласност да се дава на този проблем, а не да е само кампанийно, когато има
някъде нещо проблем и тогава да се случват нещата, а това трябва всеки ден да се говори, защото всички ние
имаме близки, които по един или друг начин са изпитали на гърба си и изпитват нуждата от една такава адекватна
подкрепа за тези деца. Благодаря ви още веднъж и аз. 

КАМПАНИИ

Кампания за събиране на лекарства и средства от първа необходимост за пострадали от земетресенията в Турция
животни ще се проведе в Казанлък. Дарения ще се събират до понеделник, 13.02.2023 г. включително!

Трагедията в Турция и Сирия погуби хиляди животи, не само човешки, а и на домашни любимци. Животинките
също са уплашени и наранени, също са загубили дома си, а някои от тях и стопаните си. Това мотивира
казанлъшката организация в помощ на животните Animal Hope Bulgaria – Kazanlak за пореден път да протегне
ръка на животинките в беда.

Казанлъшката фондация, заедно с фондация "Спасение Кърджали", се включва в кампанията на една от най-
активните турски организации HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu), която от началото на земетресението е на
терен и помага на хора и животни.

Имат изградени две палатки едната за хора, другата за животни извадени из под руините. На място са и
ветеринарни лекари. Извършват се прегледи, а при нужда и спешни операции на пострадали кучета и котки.

Имат спешна нужда от лекарства за животни, а и за хора:

- рингер
- глюкоза
- латексови ръкавици
- превързочни материали
- антибиотици за кучета и котки
- обезболяващи за кучета и котки

Заглавие: В Казанлък стартира кампания и за пострадалите животни в Турция

Дата: 10.02.2023 11:25
Медия: Казанлък
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- подложки ( пелени за еднократна употреба 60/60 или 60/90)
- храна за кучета, котки, птици - по възможност малки пакети и консерви
- котешка тоалетна - пясък
- Имат спешна нужда от клетки за кучета и котки!

Дарения ще се събират в Казанлък до понеделник, 13.02.2023 г. включително.

Можете да оставите дарения в Зоомагазин СОМА на бул. "Розова долина" 14, ветеринарна клиника ЗООВЕТ на ул.
"Христо Ботев" 56 или ветеринарна клиника "Том и Джери" на ул. "Любомир Кабакчиев" 16.

Или можете да се свържете и лично с Ивелина Недкова от Animal Hope Bulgaria – Kazanlak.

Можете да дарите и средства, които ще се използват за закупуване на някои специфични ветеринарни лекарства, а
също и за гориво, за да бъдат транспортирани даренията на място:

Първа Инвестиционна банка
IBAN: BG41FINV91501216131262 BIC:FINVBGSF
Фондация Animal Hope Bulgaria- Kazanlak

PayPal: ivi_nedkova@abv.bg
Revolute: @ivinedkova

Фондация "Милостиво сърце" стартира кампания за спешно набиране на средства за заплащането на два
импланта на стойност 3120 лева за 11-годишното момиченце

Тази година, на 28 януари лек автомобил блъсна 11-годишно момиче по ул. "Оп. Д. Ковачев". Детето е настанено в
МБАЛ-Добрич с фрактура на подбедрицата.

Необходима е операция за поставянето на два импланта, но поради финансова невъзможност на родителите,
кракът на детето е само гипсиран. Тази сутрин, след контролен преглед, лекарите установяват, че без операция
кракът на момичето няма да се възстанови нормално.

Средства можете да дарите на следната банкова сметка:

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG22 BPBI 7938 1061 8002 01

Милостиво сърце Фондация

Основание: Дарение за Мирослава Тодорова

На 10.02.2023г., дброволците на БМЧК от клуб ,,Бялата лястовица" към СУ ,,Йордан Йовков", гр. Кърджали
предадоха в сградата на Секретариата на Областния съвет на БЧК- Кърджали събраните от тях помощи за
пострадалите от заметресението в Турция и Сирия.

Членовете на клуба, както и приятели на червенокръстката училищна организация, учители и родители съвместно
събраха и дариха: десетки комплекти санитарни и хигиенни материали /памук, мокри кърпи, салфетки, четки за
зъби, пасти за зъби, сапуни, шампоани/, спално бельо, одеала, хавлиени кърпи, зимни палта, бебешки топли
дрехи, два кашона бебешки пюрета, както и зимни пуловери и панталони, дарени от местна фирма.

Заглавие: Фондация "Милостиво сърце" набира средства за 11-годишното момиче, блъснато от кола на 28
януари

Дата: 10.02.2023 18:34
Медия: Добрич Онлайн

Заглавие: Доброволците от клуб "Бялата лястовица" към СУ "Й. Йовков" дариха помощи за засегнатите от
земетресенията в Турция и Сирия
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По молба на родителите на белокрилите лястовици се оказа и финансова помощ на пострадалите. Събраните
средства са преведени по сметка на Турския Червен полумесец чрез централата на БЧК- Кърджали.

Младите червенокръсци изказват своята дълбока благодарност на дарителите за доверието и за оказаната
подкрепа.

Клуб "Журналист"

8-годишният Алекс най-много от всичко обича дългите разходките в гората и футбола. Но от три месеца, не прави
нито едно двете, защото десните му ръка и крак се обездвижват с всеки изминал ден. Причината е тумор в мозъка.
Познати и непознати протегнаха ръка на Алекс, олимпийска шампионка обяви медала си на търг и само за
броени дни беше събрана голяма сума, нужна за лечението му. Семейството на момченцето обаче има
необходимост от още малко подкрепа.
Алекс. Усмихнато 8-годишно момченце, което обича да ходи на училище. Футболът и разходките с километри из
Витоша обаче, заедно с двете му по-големи сестри и по-малкото му братче, обича още повече. Днес, всичко това му
е вече трудно. Дори люлката на детската площадка, е предизвикателство за него.
"Разбрахме, че има тумор. Видя се, че е много голям – 4 сантиметра. В таламуса – точно по средата на мозъка,
където е най-сложно за операция. И тогава наистина всичко се срина", разказва пред NOVA Алина Кормушева,
сестра на Алекс.
Преди три месеца се появяват първите симптоми. Когато физическите упражнения в училище започват да му
стават трудни, а докато ходи, Алекс започва да се спъва все по-често, семейството му решава да се консултира с
лекар. И води момченцето на преглед.
"Излизат резултатите и диагнозата се оказва глиобластом. Лекарите ни казват: "Спокойно! Има надежда, важно е
коя степен е туморът." Чакаме още малко и се оказва, че е четвърта степен туморът. Обаче лекарите казват: "Има
лечение, ще се справим със ситуацията, просто е много трудно!", посочва Алина.
Всеки ден състоянието на Алекс се влошава. Вкопчени в надеждата, която дават лекарите обаче, семейството се
консултира с най-добрите в областта. Разпраща документите на Алекс, събира оферти. Избира клиника в Гисен,
Германия, откъдето предлагат химио и протонна терапия, а после и имунотерапия. Първата част от лечението е
на стойност от 200 хиляди евро. Сума непосилна за близките му, които стартират кампания. Няколко дни по-късно,
изненадата им е огромна – събрани са 130 хиляди. Ученици организират благотворителни базари, магазини
поставят кутии за дарения на касите си, аптеки заделят от оборота си, а шампионката по акробатика от
Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес Мариела Костадинова обявява на търг златния си медал.
"Цялата тази история на Алекс мен лично ме трогна и натъжи. И предполагам, че много хора също така като мен
са се почувствали. Той не е единствен. Има много деца, които имат нужда от помощ, за жалост, и имат някакви
здравословни проблеми. Хубаво е да им се помага!", заяви Мариела Костадинова, олимпийска шампионка по
акробатика.
"Отделно ми пишат хора от Германия с квартири, които ни предлагат да отидем да живеем там, за да можем да се
лекуваме. Никога не съм очаквала, че хората са толкова добри! Алекс е толкова жизнерадостен, то все едно му
няма нищо. Това е заради тази сила и подкрепа, която хората ни изпращат. Аз няма как да се отблагодаря на тези
хора, никога. Просто се надявам да спасим Алекс и това да е тяхното удовлетворение", твърди Алина.
Ако искате да се включите в кампанията за Алекс, може да преведете средства по следната банкова сметка:
IBAN: BG05 UNCR 7000 1525 2090 65
Титуляр: Алекс Ангелов Кормушев
(Банка: UniCredit Bulbank)
Revolut номер: 0886777555 

Издателството към Център за книгата на НБУ се включи в дарителската инициатива на издателя Манол Пейков и
Сдружение за градски читални за събиране на книги за библиотеката на най-големия български град в Бесарабия.

За Болградската библиотека, в която от 84 000 тома едва 1200 са на български език, Издателството на Нов
български университет дарява над 125 заглавия в над 200 екземпляра – нови университетски исторически,

Заглавие: 8-годишният Алекс се нуждае от подкрепа, за да пребори тумор в мозъка

Дата: 13.02.2023 09:41
Медия: Фокус

Заглавие: Нов български университет се включи в благотворителната инициатива за събиране на книги за
библиотеката в Болград, Украйна
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https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/406253-nov-balgarski-universitet-se-vklyuchi-v-blagotvoritelnata-initsiativa-za-sabiran


антропологични, философски, семиотични, изкуствоведски, литературоведски и лирически издания, както и
музикални издания – на почетните професори на НБУ Райна Кабаиванска и Милчо Левиев.

Сред авторите, чиито книги ще допринесат за българоезичната литература на Болградската библиотека са Богдан
Богданов, Пламен С. Цветков, Пламен Дойнов, Йордан Ефтимов, Лидия Денкова, Пламен Бочков, Сергей Игнатов,
Ружа Маринска и др. В дарението са включени и преводи на български език на редица западноевропейски и
антични автори.

С този си дарителски акт Издателството на Нов български университет следва една от мисиите и образователните
философии на Университета – да подпомага развитието на научните изследвания и образователния процес с
публикуването на широк спектър от издания, да поставя в служба на обществото своя академичен потенциал и да
реагира на социалните и икономическите промени като участва в тях със своите проекти.

На 7 февруари Нов български университет беше отличен с награда в категория "Книгоиздаване" на петата
официална церемония "Дарител на годината" 2022.

Център за книгата и Издателството на Нов български университет са наградени със статуетка и почетна грамота за
принос към Националната библиотека "Св.св. Кирил и Методи". През 2022 г. колекциите ѝ са обогатени с 85
заглавия, публикувани от НБУ. Сред тях са трите тома с академични лекции и слова на световноизвестни учени "В
градината с розите", научни есета "Минало и съвременност" на Богдан Богданов, томове с лекции по антропология
"Ловци на умове" със съставители Васил Гарнизов и Цвете Лазова, петте тома на "Под сянката на Сталин и Хитлер
: Втората световна война и съдбата на европейските народи" от Пламен С. Цветков и още много други.

Церемонията "Дарител на годината" 2022 е част от поредицата събития, с които Националната библиотека "Св. св.
Кирил и Методий" отбелязва своята 145-та годишнина.

За успеха на изданията на НБУ свидетелстват получените награди и отличия: издателството е носител на
Специалната награда на Съюза на българските книгоиздатели за цялостна дейност, а в последните години негови
книги и автори са неизменно носители на Националната награда "Христо Г. Данов" за принос в националната
книжовна култура, на "Златен лъв" (2020) на асоциация "Българска книга" за Антологията "Сборник за народни
умотворения (Научен и книжовен дял)" в два тома и др.

Имплантите за операцията са платени и във вторник Мирослава ще бъде оперирана

Хубавата новина съобщи фондация "Милостиво сърце" в своята Facebook страница.

"Благодарим на родителите, децата и колектива на СУ "Любен Каравелов", чиято ученичка е Мирослава.
Благодарим и на всички хора и фирми от Добрич и цяла България, които откликнаха на призива ни и дариха от
своите средства. За пореден път доказахме, че можем да се обединим около кауза и да покажем щедрост и любов
към нуждаещ се" - благодариха от организацията.

Всички останали средства, дарени за детето ще бъдат използвани за следоперативното й възстановяване.

Снимка: Фондация "Милостиво сърце"/Mercy Heart Foundation

Официално представят първата детска линейка, купена със средства от събрани капачки и стотинки от
благотворителната кампания "Аз вярвам и помагам" и хилядите хора, подкрепили каузата. Ключовете за
специализирания автомобил за спешна помощ на новородени ще бъдат връчени в четвъртък в 15 часа в шоурум
на известна марка автомобили. След това линейката ще бъде ескортирана и ще направи обиколка по
централните улици на Варна. По-късно през деня тя ще бъде изложена в голям търговски център на бул.
"Сливница", до 19 февруари. Припомняме, Владислав Николов, председател на организацията, каза през
януари, че иска всеки съпричастен към каузата да може да види къде е отишъл и неговият принос. 

Заглавие: Кампанията на "Милостиво сърце" за Мирослава приключи успешно

Дата: 13.02.2023 12:49
Медия: Добрич Онлайн

Заглавие: Във Варна връчват ключовете на детската линейка, купена с капачки

Дата: 13.02.2023 12:31
Медия: Българско национално радио

https://www.dobrichonline.com/novini/74017/kampaniyata-na-milostivo-srtse-za-miroslava-priklyuchi-uspeshno
https://bnr.bg/post/101778780/detska-lineika


Събрани са първоначално нужните 16 000 евро за лечението на малкия Цеци от Хасково, съобщават
инициаторите на благотворителната кампания.

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

Цеци и майка му вече пътуват към Турция. Сумата е преведена по сметката на болницата, като средствата на този
етап са достатъчни за престоя, изследвания и лечение. Предстои да стане ясно колко ще струва лечението на
детето от тук нататък.

Семейството на Цеци благодари на всички дарители за подадената ръка и се надява на добри новини за
лечението.

Дарителска сметка:

IBAN BG37STSA93000029577634

Цветан Борисов Борисов

Галерията, съвместно с български визуални артисти, организира кампания в подкрепа на пострадалите от
трусовете

Галерия LittleBirdPlace съвместно с български визуални артисти организира кампания в подкрепа на хората,
пострадали от земетресението в Турция и Сирия.

LITTLE BIRD за Турция и Сирия

Броят на жертвите в Турция и Сирия надхвърли 35 000 души Специален проект Пет мита за Биткойн

Набирането на средства ще се осъществи чрез продажба на произведения в два канала:

Поп-ъп изложба и продажба на произведения на място в галерията – от понеделник до сряда (13-15.02) –
13:30 – 19:00
Продажба на произведения от сайта на галерията – www.littlebirdplace.com – от понеделник до неделя (13-
19.02) – следете събитието и селектираните произведения в сайта на галерията и фейсбук

За по-голяма достъпност всички произведения в акцията ще са 10% отстъпка от редовните цени в галерията.

Визуалните артисти предоставят произведенията си напълно безвъзмездно и галерията ще даривсички приходи
от продажбите за пострадалите.

Продължават да се събират дарения за пострадалите в Турция и Сирия

Набраните средства от ще бъдат преведени от галерията по дарителската сметка на Манол Пейков, издател и
общественик, натрупал богат опит в дарителски инициативи. Те ще бъдат разпределени според актуални нужди в
засегнатите райони, по негова преценка.

Благодарим предварително на всички визуални артисти, включили се в инициативата и дарили свои произведения!
А също и на хората, избрали да ги закупят! Така и те стават съмишленици на каузата и подкрепят пострадалите от
разрушителното земетресение.

Гигантски 200-метров разлом се е образувал след труса в Турция (видео и снимки)

Галерията ще публикува на сайта си и във фейсбук пълен списък на художниците, подкрепили инициативата, както

Заглавие: Събраха 16 000 евро за лечението на малкия Цеци

Дата: 13.02.2023 14:31
Медия: Хасково инфо

Заглавие: LITTLE BIRD организира кампания в подкрепа на хората от Турция и Сирия (снимки)

Дата: 13.02.2023 17:03
Медия: Дарик

https://haskovo.info/186499/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-16-000-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%86/
https://darik.bg/little-bird-za-turcia-i-siria-snimki-


и информация за начина, по който са разпределени набраните средства.

Официално представят и връчват ключовете на първата за Варна детска линейка, закупена със събраните
средства в кампанията "Аз вярвам и помагам".
Церемонията ще се състои в 15.00 ч. на 16 февруари (четвъртък) в шоурума на"Мерцедес" във Варна.
След официалното представяне детската линейка ще направи обиколка из централните варненски улици,
ескортирана от патрулна кола. Специализираният автомобил ще бъде изложен за снимки от граждани пред Delta
Planet Mall между 10:00 и 19:00 ч. oт 17 до 19 февруари.
Детската линейка е на стойност над 260 000 лв. и е закупена със събрани благотворително средства от предадени
пластмасови капачки, стотинки и дарения от хиляди хора. 

Христо Пенчев се бори с изключително рядката и агресивна болест синовиален сарком

35-годишният баща на две деца от Мездра, който страда от тежко онкологично заболяване и за когото ви
разказахме миналата година, отново има спешна нужда от помощ.

Христо Пенчев се бори с изключително рядката и агресивна болест синовиален сарком. Досега мъжът е преминал
през няколко тежки операции в България, но ракът не си отива.

От година семейството му събира средства за лечение в Турция. Оттогава мъжът се лекува там. Минал е през
няколко химиотерапии, но в момента туморът отново расте и се налагат още няколко по-силни вливания. За тях са
нужни средства. Близките, които и досега са разчитали на добри хора в битката за живот на Христо, отново се
уповават на вашата подкрепа.

В болница в Истанбул са назначени три нови курса химиотерапия. Първият от тях е минал и средствата са
осигурени. На 15 февруари трябва да започне вторият, но за него и за следващия средства няма. Всеки струва по
12 000 лева, в тях не влизат необходимите средства за престой. След това предстои операция.

Преди близо година в bTV Новините ви разказахме за битката на Христо и на съгражданите му в негово подкрепа.
Сега Мездра отново застава до него. В училищата и детските градини са поставени касички за дарения. Даряват
деца и родители, педагози. Организират се благотворителни базари – кулинарна и с разпродажба на вещи, която
ще стартира от понеделник в центъра на железничарския град.

Христо се състезава с времето и всяка минута е важна. Той има двама сина - в шести и четвърти клас, и се бори с
всички сили да бъде до тях въпреки болката.

Всеки, който има желани и възможност да му помогне, може да посети страницата в подкрепа на Христо Пенчев
във Фейсбук - "Да подкрепим Христо". Там е публикувана и дарителската банкова сметка.

Българският Червен кръст продължава да предоставя хуманитарна помощ за пострадалите от земетресението в
Турция и Сирия. До момента по Националната кампания на организацията са набрани малко над 1 900 000 лв. От
тях, по Апела на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП), вече са
преведени 480 000 лв. за Турция, и 320 000 лв. за Сирия. Предстои изпращането и на финансова помощ на
двустранна основа. Досега, получените на кратък номер 1466 смс-и са близо 470 000 бр.

Заглавие: Връчват ключовете на първата за Варна детска линейка

Дата: 13.02.2023 14:37
Медия: Спътник

Заглавие: Баща на две деца от Мездра с рядко онкозаболяване отново има спешна нужда от помощ

Дата: 14.02.2023 12:49
Медия: БТВ Новините

Заглавие: Над 1,9 млн. лв. е събрал БЧК в помощ на пострадалите в Турция и Сирия

Дата: 14.02.2023 13:00
Медия: ABCnews.bg

https://sputnik.bg/balgariya/varna/vrachvat-klyuchovete-na-parvata-za-varna-detska-lineyka-32719
https://btvnovinite.bg/bulgaria/bashta-na-dve-deca-ot-mezdra-s-rjadko-onkozaboljavane-otnovo-ima-speshna-nuzhda-ot-pomosht.html
https://www.abcnews.bg/bg/news/16763724414123/nad-19-mln-lv-e-sabral-bchk-v-pomosht-na-postradalite-v-turtsiya-i-siriya


До момента, с наземен и въздушен транспорт, от бедствения си резерв и от съвместния бедствен резерв с Турския
Червен полумесец, БЧК е предоставил 1152 вълнени одеяла; 1008 комплекта спално бельо; 1000 възглавници;
240 семейни палатки (16.5 м2); 400 матрака, както и 224 кашона с дарения от Националната кампания.
Подготвени за износ и в процес на транспортиране са и 650 комплекта за спане, всеки от който включва походно
легло, самонадуващ се матрак, възглавница, одеяло, чаршаф, калъфка, кърпа и хавлия; 312 кухнески комплекта;
306 радиатора; 400 матрака; 2 700 вълнени одеяла и над 3500 кашона с дарения на българските граждани.
Общата стойност на материалните дарения от БЧК възлиза на близо 290 000 евро.
Заради изключително тежката обстановка и сериозните логистични затруднения в международната операция,
които изпитват двете засегнати от земетресението страни, Международното движение на Червения кръст и
Червения полумесец призовава партньорските организации за приоритизиране на финансовата помощ. Турският
Червен полумесец изрично моли да се ограничи изпращането на материални дарения, с изключение на зимни
палатки и отоплителни уреди за тях.
Българският Червен кръст е в готовност да изпрати първите два тона хуманитарна помощ за пострадалите в
Сирия. Организацията е във връзка с общностите на Сирия и на Ливан в България, за приемане на набраните от
тях дарения и за оказване на съдействие за тяхното транспортиране.
Благодарение на отзивчивостта на българското общество, към този момент, Българският Червен кръст разполага
с достатъчни количества хуманитарни помощи за покриване на първоначално заявените нужди от материални
дарения, пристигащи от различни местни и международни канали. Считано от сряда, 15 февруари 2023 г.,
организацията ще работи по сортиране и разпределяне на постъпилите хуманитарни помощи и вече заявените
доставки. При постъпване на ново искане за изпращане на допълнителна хуманитарна помощ в Турция и Сирия,
кампанията за набиране на материални дарения на БЧК ще бъде подновена.

Спира DMS кампанията в помощ на пострадалите домакинства от бедствието на 2 септември 2022 година.
Обявената дарителска сметка на Община Карлово е активна и всеки, който желае, може да подпомогне
финансово хората от карловските села, засегнати от наводнението, съобщиха от Общината.
През 2022 г. в сметката са постъпили 1 812 337,50 лв., а от началото на настоящата година до 16.02.2023 г.
постъпилите средства са 10 841.77 лева. Така общата сума е 1 823 179.27 лв., от които 454 396.98 лв. - от DMS
кампанията. Изплатени средства към 16 февруари 2023 година са 1 531 761.61 лв. по 344 заявления: 8 от първа
група, 15 - от втора, 183 от трета група / за един имот има подадени 2 заявления/, 46 - от четвърта и 92 заявления
от пета група.
За изплащане остават 63 имота, чакащи са 15 заявления поради необходимост от представяне на още документи.
Подготвени за плащане на 17.02.2023 г. /преводите се извършват в последния работен ден на всяка седмица/ са 3
заявления, от тях - едно за Каравелово и две за Богдан.
Средствата се разпределят съгласно решения на Обществения и на Общинския съвет в Карлово. С решение на
Обществения съвет от 11.11.2022 г., потвърдено с решение № 1034/ 16.11.2022 г. на ОбС, пострадалите,
разпределени в категории, получават съответно: 1-ва категория – по 16 654.90 лв., 2-ра категория – по 7 994.35 лв.,
3-та категория – по 5 660.89 лв. и 4-та категория – по 3 297.67 лева.
С решение на Обществения съвет от 19.12.2022 г., потвърдено с решение № 1113/22.12.2022 г. на ОбС,
пострадалите от пета категория получават по 1 333.23 лева. 

Центърът за спешна медицинска помощ във Варна получи като дарение детска линейка, която е закупена със
средства от кампаниите за събиране на капачки.

Ключовете на дарението бяха връчени на директора на Спешната помощ Мая Рашева от председателя на
сдружението "Аз вярвам и помагам", което организира кампаниите, Владислав Николов.

Линейката е специално оборудвана и с кувьоз, а стойността ѝ е 260 000 лева, като цената е намалена с една трета
от представителите на всички фирми по веригата, каза Николов пред БТА.

Той припомни, че средствата са набрани изцяло от кампаниите за събиране на капачки, които бяха организирани
за първи път в страната от сдружението.

Заглавие: Спира DMS кампанията в помощ на пострадалите в Карловско

Дата: 16.02.2023 18:27
Медия: Пловдив 24

Заглавие: Линейка срещу капачки. Във Варна вече си имат

Дата: 16.02.2023 23:55
Медия: BG voice

https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Spira-DMS-kampaniyata-v-pomosht-na-postradalite-v-Karlovsko-1570198
https://bg-voice.com/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5-%D1%81/


Николов съобщи още, че вече е стартирала и набира скорост новата кампания на "Аз вярвам и помагам".

Тя е за мобилен център за кръводаряване, а необходимата сума за него е 500 000 лева.

Галерия Little Bird Place съвместно с български визуални артисти организира кампания в подкрепа на хората,
пострадали от земетресението в Турция и Сирия.

Набирането на средства ще се осъществи чрез продажба на произведения. За по-голяма достъпност всички
произведения в акцията ще са 10% отстъпка от редовните цени в галерията.

Визуалните артисти предоставят произведенията си напълно безвъзмездно и галерията ще дари всички приходи
от продажбите за пострадалите.

През първата седмица на обявената от БАН дарителска кампания в помощ на пострадалите от земетресението в
Турция и Сирия са събрани 38 000 лева. Средствата ще бъдат изпратени като първи транш на Българския червен
кръст. Дарителската кампания в Академията продължава.

Служителите на БАН и институтите могат да дарят средства лично в касата на БАН (стая № 117) или по сметката на
Българската академия на науките в БНБ:

IBAN: BG90BNBG96613100132101

"Дарение за пострадалите от земетресението в Турция и Сирия"

Все повече хора се включват в благотворителни каузи, а все повече институциите издишат, смята Лазар
Радков

"Занимавам се с доброволческа дейност от много години по много направления. А с "Капачки за бъдеще" вече
закупихме кувьози за 22 болници, закупихме и 4 линейки. Тази година надявам се да можем до април да закупим
и 5-та линейка, която ще обслужва цялата Старозагорска област, както и област Бургас."

Това заяви за Euronews Bulgaria в деня на спонтаните актове на доброта Лазар Радков – доброволецът и
инициатор на кампанията "Капачки за бъдеще".

"За съжаление, когато има война, човек е наясно с рисковете. Там всеки час и минута са подарени. Ние се
опитахме да помогнем в Украйна, за съжаление човекът, който беше с мен не оцеля. Светла му памет", сподели
Радков.

В Сирия е по-тежко положението, защото специално в засегнатия от земетресението район те воюват. От
хуманитарна гледна точка в този район положението е трагедия. Турците ще успеят да се справят по-бързо, тъй
като там помощта е много по-голяма. Успяхме вече с различни стоки като шатри, хранителни продукти, дрехи да
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помогнем на Турция, тепърва започваме да си проправяме път към Сирия.

"Много каузи е имало и преди, в които да се помага, просто сега заради социалните мрежи все повече хора се
отварят към тези идеи. Тези каузи сега са по-достъпни и все повече хора се включват, а все повече институциите
издишат", смята Радков.

По неговите думи това, което може да промени бъдещето, е будното гражданско общество и младите хора, които
доброволстват за различни каузи.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Слушай новината

Доброволчеството е нещо, което се възпитава. Това заяви в ефира на Дарик радио издателят Манол Пейков -
човекът, който инициира голямата кампания за купуване и изпращане на генератори в Украйна, а сега организира
част от доброволческото усилие за набиране на средства за помощ на пострадалите в Турция и Сирия.

Всичко по темата: Земетресението в Турция и Сирия 276

"Доброволчеството е много пряко свързано с устойчивото гражданско общество, а гражданското общество е
мерило за качеството на живот в една страна", допълни той.

Манол Пейков съобщи, че до момента над 850 000 лева са събрани за пострадалите, а "предметните дарения
продължават да се вливат по абсолютно невероятен начин".

"Дарителите са хиляди хора, всякакви – възрастни, млади, повечето от тях нямат никаква семейна или родова
връзка с Турция, просто са съпричастни", каза още той.

"Много е вдъхновяващо да видиш толкова много енергия, която е вдъхновена от желание да помогнеш", посочи той.

Шади Мартини, сирийски активист и доброволец, от своя страна изрази възхищението си от мащаба на
мобилизацията за помощта на Сирия и Турция. Той изтъкна, че е много приятно изненадан.

"България не е пряко засегната и съм приятно изненадан. Можеш да останеш тук и нищо да не даваш, но въпреки
това хората искат, обаждат се, организират", каза Шади Мартини.

Все повече българи отварят сърцата си и вървим към едно солидарно общество. Това каза в дневния блок на
"Фокус" Лазар Радков от "Капачки за бъдеще".
"Първо искам да кажа, че българите сме страхотни хора. Хубавото е, че в последните години, колкото и премеждия
да ни предостави животът и с Ковид кризата, и с Украйна, сега с Турция, всъщност се видя, че в България има
много, много, много чудесни, прекрасни хора, солидарни хора, хора, които са готови да помогнат, да протегнат
ръка на човека, който е в беда, на нуждаещ се човек. И хубавото е, че тази тенденция се засилва все повече. В
смисъл, виждаме, че с всяка следваща криза все повече хора помагат, все повече хора отварят сърцата си и за
мен това е един много положителен знак, много положителен знак, защото знаем, имали сме доста тежки
десетилетия зад гърба си, не че в момента сме цъфнали и вързали, но все повече българи отварят сърцата си и
бих казал, че уверено крачим към едно осъзнато и солидарно гражданско общество, което няма да се случи утре,
може би няма да се случи и след 10 години, но сме на път натам", смята той. 
"Успяхме да съберем може би към 260 000 лева до момента като дарения. Успяхме да насочим много хора, които
искат да дарят готови материални дарения от рода на одеяла, спални чували, дори хранителни запаси, памперси,
дамски превръзки, адаптирано мляко и прочие, успяхме да ги насочим към множеството центрове за дарения.
Поддържаме ежедневни контакти с доброволци и организации в Турция и в Сирия. За Турция са казали, че вече
нямат нужда от дрехи, остава нуждата от палатки, одеяла и спални чували. Намерили сме също доста добри
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спални чували, сега след мъничко ще направя поръчка за поне 500 такива", обясни Радков. 
По думите му ситуацията в Сирия, тя е доста по-тежка, защото най-силно засегнат е районът около Идлиб, където
така или иначе още преди земетресението се водеха редовно военни действия. 
"Още преди земетресението имаше хора, които живеят на палатки, така че сега просто е още по-тежка ситуацията.
Ситуацията с изпращане на хуманитарна помощ поради политическата обстановка е силно затруднена по най-
различни причини, но работим усилено и вярваме, че до няколко дни вече ще имаме добре изграден канал, по
който ще стигат нещата и наистина ще стигат до нуждаещите се", добави той. 
"Има нещо, което съм видял с очите си и което вярвам, че е силно заложено в душата на всеки едни от нас, в
гените ни, това е емпатията и това е вътрешният подтик да подадеш ръка, когато видиш, че един човек е нуждаещ
се, изпаднал е в беда и не може, просто не може да си помогне сам, има нужда някой друг човек да му помогне. И
щом ти го виждаш, значи ти си там, ти го виждаш – ти си този друг човек. И всички, които в момента сме тук и имаме
лукса да сме живи, да съществуваме и изобщо да може да помогнем и да обсъждаме, защото някъде някога назад
във времето поне един от нашите праотци е бил в много трудна ситуация и някой друг човек му е помогнал да
оцелее", изтъкна гостът. 

Как националната детска болница се превърна в най-упоритата мечта?

Едва ли в далечната 1978 г., когато е направена първата копка на Националната детска болница, някой е
предполагал, че и през следващото хилядолетие тя все още "ще се строи". Но се случи. И ако мечтата, обединила
родители, лекари, неправителствени организации, е жива, то е благодарение на "гражданския шум", който не
позволява темата да бъде заметена. Янка Петкова разговаря с три дами. Те са участнички в гражданската
инициатива "За истинска детска болница", които водят битка за проекта от години.

Нова детска болница – сега или след 10 години (видео и снимки)

"Беше 2015 г., когато за първи път чух за необходимостта от изграждането на модерна детска болница от проф.
Владимир Пилософ, който по това време беше председател на Българската педиатрична асоциация (БПА). С него
работехме по един проект и се заговорихме за това, че България е единствената европейска държава, която няма
национална детска болница. Да, разбира се, имаме Педиатрията (СБАЛ по детски болести "Проф. д-р Иван Митев",
б. р.) и педиатрични здравни структури, но тогава, както и сега, те са разпръснати на различни места.

И така, малко по-късно, през 2017 г., БПА и Асоциация Родители решихме, че това е тема, която трябва да бъде
обществено поставена и да се даде гласност, че няма такава болница. Направихме едно голямо събитие, което
даде старт на поредица от лекарски и граждански инициативи. В началото говорехме за създаването на
многофункционална университетска детска болница, която да носи името "Детски здравен парк". Впоследствие
към инициативата се присъединиха Национална мрежа за децата, фондация "За нашите деца", лекари, родители,
граждани, общественици", разказва Наталия Кирилова, председател на УС на Асоциация "Родители".

Решение на Министерски съвет от 2018 г.

Тласък на решението дава и движението "Подкрепи педиатрията" след протест на лекари и родители заради
унизителни условия на труд. Енергията задвижва проекта и през 2019 година Министерство на здравеопазването
обявява обществена поръчка за довършване на започнатия през 1978 г. строеж.

Решението обаче отключва реакция от Камарата на архитектите в България.

"Тогава първата аларма биха Камарата на архитектите в България, които казаха, че от чисто архитектурна гледна
точка няма как една съвременна болница да бъде напъхана в този скелет. Заради това, че този строеж не е бил
консервиран и се е разрушил с времето, той не беше безопасен. Самото задание беше направено абсурдно. В
първоначалния му вид беше около 25 страници, след като КАБ обърнаха внимание на Министерство на
здравеопазването, че е непълно, то стана 40 страници.

В световната практика тези задания са по 400-500 страници и то не защото трябва да се изпишат, а защото трябва
подробно да се опише каква трябва да бъде болницата. Заданието трябваше да започне върху нещо, за което ние
настояваме от ден Първи – анализ на нуждите: какво трябва да прави тази болница, за колко деца ще бъде
предназначена, как техните здравни потребности ще се променят в следващите години. Една болница
функционира примерно 50 години, ние трябва поне за следващите 30 години да знаем кого ще обслужва тя.
Намерението да бъдат похарчени тези 100 млн. лв. за проект, в който бяха пропуснати цели клиники, който
нямаше дори аварийни асансьори беше скандално, казва Мария Брестничка от Секретариата на Националната
мрежа за децата (НМД).

Петиция за спиране на обществената поръчка
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Внесено е писмо с петиция, подписана от 10 500 граждани и 60 организации с искане за спиране на обществената
поръчка. След като липсва отзвук, се учредява Националната гражданска инициатива "За истинска детска
болница".

"Тогава все още не бяхме учредили Общност "Мостове", бяхме по-скоро неформална организация. Аз, като
граждански активист, съм член на инициативния комитет на НГИ "За истинска детска болница". Мотивира ме това,
че родителите на деца с увреждания се сблъскват с доста стени.

Един от базовите проблеми е разпокъсаността на медицинските звена – това усложнява и забавя диагностиката,
лечението, възстановяването, ранната реакция, която е решаваща. В кадровата политика има пропуски, които
пряко се отразяват на качеството на живот на пациентите с увреждания, обяснява какво провокира участието ѝ в
инициативата Валентина Ташкова, член на УС на Общност "Мостове".

Въпреки категоричните професионални мнения и исканията на гражданската инициатива, по време на първия
локдаун Министерството на здравеопазването сключва договор за инженеринг на "Национална многопрофилна
детска болница" с ДЗЗД "Детско здраве", който предвижда реконструкция на сградата в двора на Александровска
болница. Седмици по-късно е внесена петиция от 17 684 подписа с искане за оставката на министъра на
здравеопазването Кирил Ананиев. Иска се незабавно прекратяване на договора за довършване на негодния
строеж с непълно и некачествено задание.

Стойчо Кацаров даде на прокурор Борисов и двама здравни министри заради проекта за детска болница

Търсене на терен и кръгли маси

През пролетта на 2022 година редовното правителство възлага поръчка за проучване на възможните терени за
строителство на болницата. Терен така и не е определен до идването на служебното правителство. През октомври
същата година обаче е обявено създаването на частна Национална детска болница. След остра реакция на
Педиатричната асоциация, Национална гражданска инициатива "За истинска детска болница", Национална
мрежа за децата и фондация "За доброто", Министерство на здравеопазването все пак се съгласява, че приоритет
е изграждането на държавна Национална детска болница.

След провеждането на кръгла маса в парламента се взема решение за изготвяне на анализ, който трябва да
определи място и параметри на изграждането на Национална детска болница. Месеци по-късно, без никакъв
анализ, служебното правителство обявява, че е избран терен в кв. Горна баня. Аргументите на министрите на
здравеопазването и на регионалното развитие и благоустройството са, че мястото е комуникативно, теренът –
достатъчно голям и собствеността лесно може да стане изцяло държавна.

Окончателно: Детската болница ще се строи в "Горна Баня" (видео)

От НГИ "За истинска детска болница" изпращат запитване до Министерството на здравеопазването докъде е
стигнала стратегията за детско здравеопазване. Отговорът е кратък – "има работна група". Колкото до създаването
на Обществен съвет към проекта за детска болница институцията мълчи.

В заключение

"Нямаме анализ на нуждите, нямаме стратегия – как ще се развива, каква ще е позицията на тази детска болница.
През 2017г. говорехме за Национална детска болница като единствена такава в държавата. В момента обаче има
няколко такива проекта. Проектът в Бургас е в доста напреднала фаза и се реализира по правилния начин. Има
заявки за два други проекта във Варна и Пловдив, което е напълно резонно. И в такъв случай тази Национална
детска болница ще има друго положение в общата картина.

Добре, избрахме терена, очаквах, че всъщност някой от МРРБ или експерт ще обясни – "избрахме го след като се
допитахме до еколози, до такива и такива специалисти в строежи на болници, до хора, които познават терена и
могат да дадат оценка на всички комуникации, резервни трасета". Нищо подобно, коментира Валентина. – Дори да
бяха пропуснали анализа, трябваше да има становища на специалисти, които да кажат, че е подходящ. Искаме
нещата да се случат добре, но няма прозрачност. Ние наистина гадаем и сме в позиция на реактивност – нещо се
случва и ние реагираме. Гражданските организации са в ролята на наблюдатели. Профанизирането на темата е
нещо, което ме ужасява. Защото това трябва да е най-чистият проект, а ние вече сме го натоварили с негативи",
казва Валентина Ташкова.

Има надежда

"Често е разочароващо, но живеем в интересни времена и като погледнем назад виждаме, че ако нас ни нямаше,
нещата щяха да бъдат по-зле. В момента поне говорим за анализ на нуждите, за Обществен съвет и това не е
странно екзотично животно, а нещо, което трябва да се случи. Много пъти сме говорили за това трябва ли да
правим дарителски кампании за Национална детска болница. Най-голямото ни опасение е, че една дарителска
кампания може да обере гражданската активност. да не накара държавата да си свърши работата", допълва
Мария Брестничка.

"Вярвам, че Национална детска болница ще се построи – въпросът е кога и как. Не ми се иска след всички тези
години, тя да е компромис. Така няма да си заслужава усилията, които сме положили. Иска ми се, когато някой



ден я видя построена, да си кажа "заслужаваше си", а не "о, Боже, какво направихме". Защото ние вече сме част от
това", казва Наталия Кирилова.

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от Фондация "Офф медия" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Фонд Активни граждани България."

Как националната детска болница се превърна в най-упоритата мечта?

Пълният му текст можете да прочетете на: OFF News

Снимки: Facebook/"За истинска детска болница"
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