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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

По случай 8 март Сдружение "Самаряни" стартира дарителска кампания в подкрепа на жени и деца, преживели
домашно насилие.

Кампанията "За по-ДОБРИ условия в "Самарянска къща"... ДАРИ!" разчита за пореден път на дарители -
индивидуални и корпоративни, хора, които подкрепят със сърце и щедрост каузи, които дават нов шанс, променят
житейски съдби, дават надежда за живот без насилие. Каузата може да бъде подкрепена с онлайн дарения в
Platformata.bg.

Осми март е... денят на жената – майка и любима. Има обаче много жени, които няма да получат цветя, а децата
им за пореден път ще бъдат свидетели на физически и психически тормоз върху майките си. Тези жени и техните
деца имат нужда от закрила, подкрепа от специалисти, място, където да се подслонят и основа, на която да
започнат да градят живота си наново.

19 години..., от 2004 г. до сега - 820 жени и деца, пострадали от домашно насилие, доведени до състояние на
физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие,... често от
най-близките им хора - партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти,
съжители... са намерили в Кризисен център "Самарянска къща" място за защита, подкрепа, утеха, осмисляне,
възстановяване, осмеляване, овластяване...

За по-ДОБРИ условия в "Самарянска къща"... ДАРИ! (platformata.bg) е кампания, която разказва за една жена и
нейните три деца... и техния път през "Самарянска къща", където намират защитено пространство от кризата на
живота си, в следствие на домашно насилие.

Целта на настоящата кауза е дооборудване на 4 спални помещения в Кризисния център, като бъдат закупени и
монтирани 4 климатика и 4 телевизора, за да станат по-функционални и уютни.

Сдружение "Самаряни" беше избрана заедно с други 7 за участие в инициативата "8 кампании за 8 март" на
Фондация BCause за успешни кампании по набиране на средства от организации, които работят с жени и деца,
преживели насилие. Организациите стартираха дарителски кампании, а фондация BCause ще удвои набраните
средства от всяка кампания със сума до 3 000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие
на фондацията.

Още за кампанията можете да чуете от Мария Данева в звуковия файл:

Заглавие: Сдружение "Самаряни" стартира дарителска кампания в подкрепа на жени и деца, преживели
домашно насилие

Дата: 07.03.2023 12:07
Медия: Радио Стара загора

https://bnr.bg/starazagora/post/101789681/sdrujenie-samarani-startira-daritelska-kampania-v-podkrepa-na-jeni-i-deca-prejiveli-domashno-nasilie


Progress обяви днес старта на кандидатстването за стипендиантската програма "Жените в технологиите".
Стипендиите, които са на обща стойност 6000 лв., целят да увеличат дела на жените в ИТ индустрията,
насърчавайки повече млади жени да изберат ИТ за свой професионален път. Крайният срок за кандидатстване е
23 март 2023 г., а документите се подават на този линк.

"Щастливи сме, че за поредна година имаме възможността да подкрепим талантливи момичета, избрали света на
информационните технологии за свой професионален път", каза Алина Габер, директор "Привличане на талант",
Progress. "Вярваме, че тази наша инициатива ще им помогне и ще ги насърчи да постигнат своите образователни
цели. В същото време ще им даде реална възможност да се запознаят със софтуерната индустрия и кариерните
възможности, които тя предлага."

За стипендиите могат да кандидатстват момичета от втори, трети и четвърти курс от специалности "Компютърни
науки", "Софтуерно инженерство", "Информатика", "Информационни системи", "Приложна математика" или сходни
от акредитирани университети в България. Кандидатките ще бъдат оценявани на база академични постижения,
мотивационно писмо/есе и извънкласни дейности в областта на технологиите, математиката и програмирането.

Победителките ще получат еднократна финансова подкрепа от 3000 лв. и ще бъдат поканени да посетят офиса на
Progress в София, където да се запознаят с дейността на компанията и утвърдени специалисти от екипа, както и с
представители на вътрешната общност, подкрепяща професионалното развитие на жените в компанията –
Progress for Her.

Progress продължава да поддържа и фонда си за стипендии "Жените в технологиите" в Американския университет
в България с ежегодно дарение от 7500 евро. Така от старта на цялата програма от 2020 г. досега Progress е
дарила общо близо 52 000 лева в подкрепа на следващото поколение жени ИТ лидери.
Цветелина Стефанова, студентка по компютърни системи и технологии в Русенски университет "Ангел Кънчев" и
многократно награждаван състезател по математическа лингвистика на национални и международни форуми, е
сред носителите на стипендията през 2022 г.

"За мен беше чест и голямо признание да получа стипендията "Жените в технологиите" на Progress. Тя ми помогна
не само уверено да планирам професионалното си развитие, но и да осъзная колко важно е на работното място
да има повече жени, както и хора с различен опит и светоглед. Като стипендиант се чувствам посланик на тези
ценности и с радост ще ги предам нататък", коментира Цветелина.

Проектът ,,Рециклирай с кауза" на Основно училище "Александър Георгиев – Коджакефалията" в Бургас. спечели
първо място на тазгодишното издание на конкурса на фондация "Благотворител" 
Церемонията по обявяването на тазгодишните финалисти от конкурса "Млад благотворител" се състоя
дискусионно онлайн студио, което бе излъчено на 1 март 2023 г. Събитието бе организирано за седма поредна
година от фондация "Благотворител" с подкрепата на застрахователна компания Евроинс. Целта му е да
стимулира ученици да създават благотворителни инициативи и да правят промяна в средата, в която живеят, или
да развият кауза, която има значение на национално ниво. До момента конкурсът е подпомогнал 30 проекта на
млади хора на различна тематика. 
Г-н Стойко Петков, учредител на фондация "Благотворител", откри събитието, като отбеляза, че за първа година от
създаването на конкурса участие е взело частно училище. Също за първи път участват ученици от столицата, като
това вече прави конкурса с национално покритие.
Г-жа Станислава Рашева, председател на Управителния съвет на фондацията, припомни тазгодишните теми в
конкурса: 

Подкрепа за деца, лишени от родителски грижи, или за възрастни хора в нужда;
Съхраняване на музикалното наследство на България;
Екология (опазване и грижа за околната среда)
(нова тема) Иновативно предприемачество с кауза.
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Г-жа Теодора Бакърджиева, директор на Българския дарителски форум и член на журито, представи победителя в
новата категорият Иновативно предприемачество с кауза. Проектът "Ловци на проекти" е дело на учениците от
НПМГ "Акад. Любомир Чакалов" от столицата и представлява онлайн платформа, чиято цел е да предлага
решения на различни видове софтуерни задачи. Пример беше даден с разработването на онлайн магазин за
облекла. Идеята на платформата е не само да се помогне на всеки, който започва нов бизнес, но и да се даде
шанс на младежите да стажуват, да решават практически задачи и да правят връзка със свои бъдещи
работодатели. За да осъществят проекта, учениците ще получат финансиране в размер 1200 лева. 
Церемонията продължи с представянето на финалистите по категории, а те бяха определени от жури в състав:

Бистра Георгиева – преводач и директор на "Детска лидерска академия";
Валерия Чанкова – журналист с 20 години стаж, сега продуцент в bTV Новините;
Десислава Еленкова – мениджър "Корпоративни комуникации и реклама" в "Евроинс Иншурънс Груп" АД –
партньори и дарители в конкурса;
Д-р Миглена Дамянова – старши учител по философия и гражданско образование МГ "Баба Тонка Русе"
Русе, д-р по философия на правото и политиката. Председател на областна комисия за оценяване на
проекти на Национална олимпиада по "Гражданско образование";
Милена Андреева – служител в Администрацията на Министерския съвет, с дългогодишен опит в сферата на
младежките политики като директор на дирекция "Младежки политики" към Министерство на младежта и
спорта;
Татяна Христова – професионален коуч на лидери и консултант по професионално и личностно развитие;
Теодора Бакърджиева – изпълнителен директор на Български дарителски форум;
Станислава Рашева – председател на управителния съвет на Фондация "Благотворител".

Госпожа Бистра Георгиева представи проекта, класиран на шесто място. Той носи името "Еко Упко" и е дело е на
ученици от средното училище "Пенчо Славейков" от Кърджали. Идеята на учениците е да бъдат поставени
кошчета за разделно събиране на територията на училището и да се проведе базар за размяна на непотребни
вещи. 
Каузата, поставена на пето място беше разказана от госпожа Валерия Чанкова. Проектът носи звучното име
"Четири български момичета" и е дело на ученички от ПГЧЕ "Ромен Ролан" и ОУ "Кирил Христов", Стара Загора.
Те вече имат и партньор в лицето на детско юношеската фондация "Алегра". Идеята е да направят ремикси на
народни песни и след това да създадат видео клипове с тях. Специално беше подчертано, че момичетата вече
подготвят клиповете. 
Проектът, класиран на четвъртото място, носи звучното име "Катерина мома по света" и е отново на ученици от
ПГЧЕ "Ромен Ролан" в Стара Загора. Той беше представен от доктор Миглена Дамянова, която отбеляза, че "Това
е проект, който съхранява българщината и пренася музикалното наследство на България извън пределите
й". Тя добави, че за пръв път проект на млад благотворител напуска пределите на страната, за да популяризира
българската народна музика. А идеята е на ученичката Биляна Тодорова, която ще направи дует с известен рапър
от Шри Ланка. 
Проектите, класирани на 4-то, 5-о и 6-о място, ще получат по 800 лева, за да ги осъществят. 
Третото място бе представено от Милена Андреева. То е за проекта "Добре дошли в страна Финансия" и е дело
на учениците от Средното училище "Козма Тричков" във Враца. Идеята е да се помогне на деца, лишени от
родителски грижи, да развият различни умения, като акцентът е поставен върху изграждането на финансова
грамотност. Учениците ще обучават във финансова грамотност децата от малки населени места чрез обучения и
финансови работилници. За да направят това, те получават от наградния фонд на конкурса 1000 лева. 

Второ място получи проектът "Информираността – ключът към успешното бъдеще" и е дело на ученичка от
НПМГ "Акад. Любомир Чакалов", София. Проектът беше разказан от Татяна Христова. Той представя решение на
проблеми, свързани с деца, лишени от родителски грижи. Идеята е да се създаде сайт, който да събира на едно
място информация за всички възможности за национална, местна и международна подкрепа на деца и младежи
без родители. Например какви възможности имат да кандидатстват за стипендии. "Ако този сайт ми беше
предоставен преди години, животът ми щеше да бъде много по-лесен" – каза авторката на идеята, която е дете
без родители, отгледана от дядо си. Тя получи специално поздравление от журито. Проектът получи финансиране
в размер 1200 лева. 

Победителят на националния конкурс "Млад благотворител" е проектът "Рециклирай с кауза". Той е дело на
ученици от Основно училище "Александър Георгиев – Коджакефалията" в Бургас. Те са създали в училището си
специални места за разделно събиране на хартия под формата на малки баскетболни кошове. От рециклираната
хартия изработват различни сувенири и подаръци, като разделители за книги и мартеници например. В основата
на сувенирите децата поставят семенце на растение, което може да бъде засадено. Със събраните средства от
продажбата на сувенири от рециклирана хартия децата ще купят книги за Народно читалище "Асен Златаров 1940".
Учениците планират и информационна кампания сред съучениците си с видеа, екологични работилници и игри.
Проектът е класиран на първо място както заради каузата, която подкрепя, така и и заради добрия план за
реализация и много добре направеното видео. Той получава финансиране в размер 1500 лева. 



През лятото на 2023 г. Фондация "Благотворител" ще навърши 19 години. Тя ежегодно предоставя
стипендии за ученици и с всички свои инициативи цели да подпомага развитието на младото поколение. Тя е
член на Българския дарителски форум и Национална мрежа за децата. 

ххх 
#стажантрепортери
Стажантската програма на НПО Портала се осъществява по проект "ngobg.infо: Медията на българските
граждански организации", който се изпълнява от Фондация ПАЦЕП с финансовата подкрепа на Фонд Активни
граждани България по ФМ на ЕИП (www.activecitizensfund.bg). Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от фондация ПАЦЕП и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява
официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани
България. Основната цел на проект е подобряване на информираността на гражданите за ролята на
неправителствените организации в обществото.

Осем женски каузи за 8 март" е новата инициатива на фондация BCause, обявена в днешния ден,
посветен на международното признание на икономическите, политическите и обществените постижения на
жените. Тя цели да подкрепи дарителските кампании на организации, работещи с жени и деца, станали жертви на
домашно насилие, и такива, които работят за превенция на проблема.

Сред организациите, които ще получат подкрепа са Асоциация "Ная", Фондация П.У.Л.С. - Перник, Женско
сдружение "Екатерина Каравелова", Фондация "Конкордия България", Сдружение "Самаряни", Сдружение "Съвет
на жените бежанки в България", Фондация "ДА - обединени срещу насилието", Фондация EMPROVE.

Желаещите могат да подкрепят кампаниите с индивидуално или корпоративно дарение чрез Платформата.бг.

Дарителските кампании продължават до 6 април, като фондация BCause ще допълни финансирането с до 3 хил.
лв. за всяка от каузите със средства от Фонда за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие.

Освен финансовата помощ, от фондацията ще консултират организациите как да създават въздействащи текстове
за техните кампании, ще осигурят малък бюджет за реклама на кампаниите във Фейсбук и ще популяризират
кампаниите на организациите сред медиите и потенциалните дарители.

На церемонията по връчване на наградите на фондация "Еврика" за 2022 г. в категорията "Млад изобретател"
отличието получи д-р Елица Петкучева от Института по електрохимия и енергийни системи "Акад. Евгени Будевски"
на БАН, съобщават от вестник "Аз-буки".
Д-р Елица Петкучева е съавтор в изобретението "Метод за синтез на електрод за приложение като
електрокатализатор за реакцията на отделяне на кислород". Изобретението е свързано с получаването на нови
катализатори за реакцията на отделяне на кислород и потенциалното им приложение за производството на
водород. Целта е чрез използване на достъпни материали, по опростени и финансово изгодни процедури, да се
получат нови катализатори с отлична активност. Обещаваща алтернатива за съхранение на енергия представлява
водородът, който е екологично чист и перспективен източник на енергия. Разлагането на водата предоставя
подходящ механизъм за получаване на възобновяема енергия под формата на водород.
Разработката, за която получава наградата от фондация "Еврика", е свързана с работата ѝ по време на
специализация в Политехническия университет в Лозана, Швейцария. Любопитното е, че Елица Петкучева и
нейният швейцарски колега стигат до разработването на новия метод и до получаването на нов вид катализатор
случайно.Повече за изобретението на младия учен може да прочетете на: https://press.azbuki.bg/news/novini-
2023/broj-9-2023/da-si-gotov-i-za-sluchajnoto-otkritie/
/МПМ/ 

Заглавие: Фондация BCause събира подкрепа за 8 женски каузи

Дата: 08.03.2023 17:40
Медия: Дневник

Заглавие: Д-р Елица Петкучева от БАН е отличена с награда на фондация "Еврика", пише вестник "Аз-буки"

Дата: 07.03.2023 15:03
Медия: Утро Русе

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2023/03/08/4457947_fondaciia_bcause_subira_podkrepa_za_8_jenski_kauzi/
https://utroruse.com/article/934573/


2130,32 лв. е сумата, събрана по време на кампанията "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми",
организирана от Ротаракт клуб – Велико Търново, Фондация "Искам бебе" и Община Велико Търново. Основната
цел на събитието, което се провежда за пета поредна година, е събиране на средства за подкрепа на двойки, за
които зачеването на бебе е съпътствано с препятствия.
Младежите от Ротаракт клуб разположиха своите урни за дарения на 7 и 8 март пред МДТ "К. Кисимов", а срещу
парично дарение благодетелите получаваха роза или букет от лалета в различни цветове. Всички, съпричастни с
каузата на Ротаракт, успяха не само да зарадват любимата жена с цвете от кампанията, но и да бъдат част от
построяването на едно взаимопомагащо си общество.
Събраната сума ще бъде дарена на фондация "Искам бебе". Предстои да се проведе следващ етап от кампанията
– избор на двойка с репродуктивни проблеми. Това ще стане чрез теглене на жребий в присъствието на нотариус,
както и на представители от Ротаракт клуб – Велико Търново, Фондация "Искам бебе" и Община Велико Търново.
Това е поредната успешна дарителска акция на младите ротарианци. Ротаракт клуб подкрепя различни социални
каузи, като борбата с безплодието е една от най-чувствителните. Дейности като тези са много необходими, за да
може все повече двойки да получат шанс да имат свое дете, тъй като процедурите са скъпи и понякога непосилни,
посочват от клуба.

Обучението ще започне на 9 март и ще продължи до 27 април

Kaufland България и Университетът за национално и световна стопанство (УНСС) дадоха старт на първата ритейл
бизнес академия у нас – Kaufland Business Academy. В рамките на близо три месеца тя ще обучи 34 студенти,
които ще придобият практически ориентирани знания и умения. Ключова роля в нея възможността за директно
взаимодействие с ключови доказани професионалисти в различи области от ритейл сектора у нас.

Стартът на първата по рода си практически ориентирана бизнес академия за студенти бе даден от Иван Чернев,
изпълнителен директор на Kaufland България и от проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС. "Радвам се, че
днес даваме началото на Kaufland Business Academy. Като социално отговорна компания и един от най-големите
работодатели в страната, осъзнаваме значението на това да се инвестира в младите хора и да се подпомага
тяхното кариерно ориентиране и развитие още от университетската скамейка. Вярвам, че Kaufland Business
Academy е поредният пример за успешното ни сътрудничество с УНСС, с което ще надградим академичното
образование на студентите с примери от практиката. Екипът на Kaufland са е постарал да организира програмата
така, че да е едновременно полезна и интересна за курсистите. Сигурен съм, че ще им разкрият неща от кухнята
на бизнеса, които ще им дадат голяма преднина в кариерното им развитие в последствие ", подчерта Иван Чернев,
изпълнителен директор на Kaufland България.

"Тази уникална бизнес академия е в резултат от сътрудничество между най-големия бизнес университет и най-
голямата търговска верига в България. Тя ще даде големи възможности за нашите студенти, които ще се докоснат
до практиката, ще научат много от специалистите в Kaufland. Нашите усилия да подпомогнем студентите в тяхното
професионално развитие е първостепенна задача, затова изградихме традиции на сътрудничество с бизнеса, за
да създадем възможност за развитие на нашите студенти, за успешна професионална кариера", каза Димитър
Димитров, ректор на УНСС.

Обучението на студентите, което е под формата на специално разработени от Kaufland България бизнес модули,
ще започне на 9 март и ще продължи до 27 април. Съдържанието му е разпределено в 6 тематични секции с общо
15 презентации по актуални за пазара теми, включително изграждане на идентичност и бранд, позициониране на
супербранд, иновации и инвестиции, планиране на успеха и изграждане на силен екип. Участниците ще имат
възможността да се запознаят с различни специалисти от ритейл бизнеса, както и да приложат усвоените знания,
като разработят решения на реални бизнес казуси и проведат последващ стаж в избран от тях отдел в Централния
офис на Kaufland България. Най-любознателните ще могат да се включат и в допълнителни soft skills обучения.
Всички студенти на Академията, които са посетили поне 80% от задължителните 15 лекции, участвали са в бизнес
казусите и са провели успешно стажа си, ще получат и стипендия в размер на 1800 лв.

Официален поздрав към студентите отправиха също така Милена Караилиева, директор Човешки ресурси в
Kaufland България, проф. Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и

Заглавие: Над 2100 лв. събра кампанията "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми"
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Медия: Янтра днес

Заглавие: Официално стартира бизнес академията на Kaufland в УНСС
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студентски политики (УНСС) и Атанас Димитров, директор Междууниверситетски център за развитие на кариерата
(УНСС). В изказванията си всички бяха единодушни за огромното значение на партньорството между
институциите, както и ролята му за бъдещото кариерно реализиране на възпитаниците.

Стартира приемът на документи по програмата

Община Велико Търново отново осигурява 70 000 лева за фонд "Ин витро" към програмата за асистирана
репродукция. От днес /10 март/ до 10 април се приемат документи от семействата, които смятат да кандидатстват
за подкрепа за асистирана репродукция. 
Всяка двойка може да кандидатства за еднократна финансова подкрепа в размер до 2000 лева. С тези средства
се подпомагат изследвания, процедури и лечение на стерилитет.
Желаещите могат да получат необходимите документи за кандидатстване в Центъра за услуги и информация на
партера в сградата на Община Велико Търново, или да ги намерят на следния адрес: www.veliko-
tarnovo.bg/bg/zdraveopazvane/obshinska-programa-za-asistirana-reprodukciya.
Кандидатурите ще бъдат разгледани от комисия от участват лекари, акушер-гинеколози и юристи. Одобрените
двойки и отпуснатите суми се одобрят с решение на Великотърновски общински съвет. 
Програмата за асистирана репродукция е създадена през 2011 г., като заделените средства са 30 000 лева. По
инициатива на кмета Даниел Панов бюджетът за фонд "Ин Витро" е трайно увеличен. Общинската инициатива вече
има партньори от гражданския сектор – сред тях са Фондация "Искам бебе", "Happy Mums", "Ротаракт" и др. 
За изминалите 11 години са подкрепени и подпомогнати финансово над 200 семейства и двойки с репродуктивни
проблеми, някои от тях повече от един път. Първото бебе по програмата се ражда през 2012-а година. А преди
броени дни проплаква 71-о новородени. 12 са двойките близнаци.

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Доказано е - човек е голям, колкото са големи мечтите и хората, които му помагат да ги постигне! Тази година ние
Български център за нестопанско право мечтаем да наберем сумата от 10 000 лв., с които да наградим 9
талантливи творци - защитници на правата и гражданския активизъм. Това са смели и съпричастни автори, които
до 1 април 2023 г. ще впрегнат своя талант и креативен ум за конкурса "Граждански Будилник" vol.6 и ще създадат
социално ангажирано изкуство, разказващо за Доброто и съБуждащи света с призива: "Ние сме най-силни, когато
помагаме на другите".

Набраните средства ще подпомогнат съТворяването по най-добрия начин фестивала за права и изкуство
ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК на 1 юли 2023 г. в Топлоцентрала-София.

Надяваме се, че заедно с теб ще достигнем до заветната сума

Каузата на Гражданския Будилник може да подкрепиш с онлайн дарение или като се включиш в
благотворителните ни събития, с участието на известни личности и приятели на инициативата.

Сега ще те запознаем с част от тези страхотни събития!

ДА ЗАПОЧВАМЕ!

Включи се в баскетболна тренировка с кауза, водена от писателя и спортен журналист Иво Иванов

"Всеки човек притежава свой собствен микросвят и всички ние се носим, подхвърляни от обстоятелствата, в
привидно произволни посоки. Понякога обаче орбитите ни се пресичат по красив и мистериозен начин и ни карат
да вярваме, че може би в хаоса ни има ред и в реда ни има хаос."

Казват, че когато нямаш какво да кажеш, цитираш някого… Е, ние имаме много какво да кажем, но предпочитаме

Заглавие: 70 000 лева е бюджетът на общинския фонд за подкрепа на ин витро процедури във Велико Търново
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Медия: Труд

Заглавие: Включи се в благотворително събитие и подкрепи социално ангажиран творец
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да започнем с думите на най-добрия писател сред баскетболистите и най-добрия баскетболист сред писателите у
нас – Иво Иванов - който ще води благотворителна тренировка по баскетбол в името на ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА в
Испанската гимназия!

Срокът да запазиш мястото си в отбора е до 1 април 2023. Направи дарение за каузата на Граждански Будилник
/минимална стойност на дарението – 50 лева/. Попълни този онлайн формуляр /за потвърждаване на дарението и
споделяне на контакти за обратна връзка/.

Убедени сме, че съдбата, по един или друг начин, намира как да пресече орбитите на хората, на които им пука за
гражданските свободи. Така тя ни срещна с невероятния Иво Иванов, който като нас вярва в силата на
гражданското сдружаване. Надяваме се, че така ще се засечем и с теб на баскетболното игрище. С участието си в
благотворителното събитие ще подкрепиш общата ни мечта – да наберем сумата от 10 000 лв. за наградния фонд
на талантливи творци – защитници на правата и гражданския активизъм.

***

Участвай в благотворителна тренировка по бадминтон с шампиона Любен Панов

Ако си почитател на ракетния спорт, стратегическото мислене и бързите движения или имаш желание да се
пробваш в ново спортно предизвикателство с двухилядолетна история – включи се в благотворителна тренировка
по бадминтон с шампиона Любен Панов на 11 март 2023 от 09:00 ч в спортната зала ВИАС (адрес: София, бул.
"Христо Смирненски" 1)

Освен че е многократен медалист от национални, балкански и международни турнири по бадминтон, Любен Панов
има и други супер сили – той е глобален активист за граждански права и посланик на каузата на Граждански
Будилник. Днес имаш възможността да се включиш в ексклузивна тренировка с една от най-опитните ракети на
бадминтона у нас и заедно с това да подкрепиш правата и гражданския активизъм.

Срокът да запазиш мястото си в отбора е до 10 март 2023. Направи дарение за каузата на Граждански Будилник
/минимална стойност на дарението – 50 лева/. Попълни този онлайн формуляр /за потвърждаване на дарението и
споделяне на контакти за обратна връзка/.

***

Изрисувай концертните тениски на Cool Den и подкрепи социално ангажиран творец

Срещни Cool Den на 13 март 2023 г., от 19:00 до 20:00 часа в новото споделено социално пространство на
Български център за нестопанско право, Българска фондация Биоразнообразие и JAMBA (адрес: София, ул.
"Христо Белчев" 3, партер)

Момчетата от супер яката българска банда Cool Den стават посланици на каузата Граждански Будилник в
подкрепа на социално ангажирани илюстратори, фотографи и текстописци. Като тях и ние вярваме, че всеки ден
трябва да поливаме своя характер, както и своите убеждения. Този път ще го направим по най-забавния
възможен начин!

Никола Симеонов (китара, вокал), Ивайло Петров (китара), Васил Андреев (бас) и Теодор Чирпанлиев (барабани)
те канят на бутикова среща с музика и цветове. Освен че ще имаш време за лични разговори, ще можеш да
оставиш и своя артистичен отпечатък върху тениските, с които момчетата ще излязат на големия си концерт на 18
март 2023 в Club MIXTAPE 5, София.

Споко, дори и да не си майстор на четката, ще можеш да споделиш идея си и тя ще бъде претворена върху
тениските от визуален артист, отличен в Гражданския Будилник.

Изненадите не свършват дотук - трима от гостите на артистичната среща ще получат безплатни билети за концерта
на 18 март в MIXTAPE 5, като имената им ще бъдат изтеглени на томболен принцип.

Срокът да запазиш мястото си е до 12 март 2023. Направи дарение за каузата на Граждански Будилник
/минимална стойност на дарението – 30 лева/. Попълни този онлайн формуляр /за потвърждаване на дарението и
споделяне на контакти за обратна връзка/.

***

Потопи се в магията на етиопското кафе, приготвено от Ива Дойчинова на 18 март 2023

Етиопското кафе е пълно сетивно изживяване. Когато допълним магията с един от най-обичаните и
разпознаваеми гласове на радиото у нас – този на Ива Дойчинова, сетивата пируват.

Ива Дойчинова е журналист за граждански каузи и верен приятел на Български център за нестопанско право
(БЦНП). Тя е и един от най-пламенните сподвижници на каузата на Гражданския Будилник, който истински
припознава смисъла на това да насърчаваме създаването и популяризирането на социално ангажираното
изкуство. Споделяйки тази мисия, Ива Дойчинова кани всеки любител на кафето да се потопи в изкуството по
приготвяне на етиопско кафе. Докато печеш кафето си по автентична етиопска рецепта под изкусното



диригентство на Ива, ще чуеш любопитни истории за културата и гражданския активизъм в Етиопия. Магията ще се
случи отново в новото споделено социално пространство на (адрес: София, ул. "Христо Белчев" 3, партер)

За спомен от това вълнуващо преживяване ще можеш да си вземеш за вкъщи пакетче кафе, наречено от теб.

Срокът да запазиш мястото си е до 17 март 2023. Направи дарение за каузата на Граждански Будилник
/минимална стойност на дарението – 50 лева/. Попълни този онлайн формуляр /за потвърждаване на дарението и
споделяне на контакти за обратна връзка/.

***

Благотворителна презентация с дегустация на японски чай с Николай Кандиларов от Tea Topia

Обичаш ли да пиеш чай? А мечтаеш ли да посетиш Япония? За час и половина можеш да се пренесеш към
благоуханните чаени плантации на Далечния изток, да отпиеш автентичен японски чай и заедно с това - да
допринесеш за една добра кауза. Ако сме те заинтригували – заповядай на благотворителната ни презентация и
дегустация на японски чай, водена от Николай Кандиларов от Tea Topia на 19 март 2023 от 10:30 на ул. "Христо
Белчев" 3.

Като човек, който е живял в Япония и е черпил опит от самия "извор", Николай ще ни преведе през кратката
история за японския чай и районите, в които се отглежда. От него ще чуем любопитни истории и интересни факти
за самия чай:

какви са традиционните видове
какво съдържат
кои са автентичните методи на култивиране и
какви са начините на приготвяне в промишлени и домашни условия

И всичко това – докато сетивата празнуват, дегустирайки неповторимия вкус на 4 вида чай, който всеки сам е
приготвил на място.

За спомен от това вълшебно преживяване ще получиш пакетче с 5-ти вид японски чай, на който можеш да се
насладиш у дома.

Срокът да запазиш мястото си е до 18 март 2023. Направи дарение за каузата на Граждански Будилник
/минимална стойност на дарението – 50 лева/. Попълни този онлайн формуляр /за потвърждаване на дарението и
споделяне на контакти за обратна връзка/.

***

Благотворителен урок по Design Thinking с Моника Ковачка-Димитрова

Хей, здравей! Как мислиш днес? Искаш ли да форматираш начина си на мислене така, че да работи най-добре за
теб… Е, подготвили сме обучение по Design Thinking специално за теб, което на всичкото отгоре е и с
благотворителна цел!

Design Thinking е метод* за решаване на комплексни проблеми чрез силна емпатия към човека, който има
проблема, и по този начин - създаване на иновативни решения. В рамките на един час, ще се запознаете с метода
и ще го пробвате на място. Така ще откриете как този начин на мислене може да се прилага във вашата работа
или ежедневие и ще подобрите своите способности да решавате комплексни проблеми, а като страничен ефекти
ще станете и по-иновативни.

Урокът ще се води от Моника Ковачка-Димитрова, която се занимава с Дизайн Мисленето (Design Thinking) от 2012
г. в SAP за създаване на софтуерни продукти, подобряване на услугите и стимулиране на иновативността на
софтуерните разработчици. Тя и нейните колеги от SAP преподават метода на студентите от ФМИ в Софийски
университет.

Срокът да запазиш мястото си е до 21 март 2023. Направи дарение за каузата на Граждански Будилник
/минимална стойност на дарението – 50 лева/. Попълни този онлайн формуляр /за потвърждаване на дарението и
споделяне на контакти за обратна връзка/.

***

Благотворителна куиз вечер VI: Свободата в изкуството

Хей, ако си фен на викторините, особено на тези, които са с дорба цел, те предизвикваме да се включиш с отбор
съмишленици в благотворителната куиз вечер, посветена на Свободата в изкуството!

Куиз мастърът и приятел на Български център за нестопанско право - Румен Иванов - е подготвил компилация от
епични въпроси, които ще те накарат да подскачаш на място от вълнение, докато завърташ лентата на спомена за
култови сцени от киното, театъра, музиката и литературата.



Освен чест и слава, отборът първенец с най-много точки ще спечели специални награди с дизайнерската визия на
Гражданския Будилник.

Как да се включиш:

Сформираш отбор от максимум 6 участници
Записваш отбора в този онлайн формуляр
На място в КЕВА – 5 лева е минималната стойност на дарението, с което всеки от отбора може да се
включи в куиза

Подготвили сме и още интересни събития, съБуждащи ума и тялото! Очаквай да ги обявим скоро :)

За организатора - Български център за нестопанско право

Български център за нестопанско право (БЦНП) е неправителствена организация в обществена полза. Нашата
мисия е да подкрепяме хората в България да се сдружават свободно и да са граждански активни. Това правим
повече от 22 години. За нас сдружаването и гражданските организации са повече от ценност – те са двигателят на
гражданското общество.

Затова, за нас е особено важно все повече хора да разпознават гражданските организации около себе си, да
бъдат съпричастни към техните каузи, да доброволстват и да се доверяват на силата да се свързваме в Доброто и
да помагаме.

За връзка с нас

Ако имаш въпроси или искаш нещо да ни споделиш, може да се свържеш с нас на имейл: budilnik@bcnl.org или по
телефон: 0888 519 991, лице за контакт: Айлин Юмерова.

Резултатът от благотворителния мартенски щанд на СНЦ "Еквилибриум" в Русе е 1100 лева.

Сдружението благодари на всички русенци, които отново подкрепиха неговите каузи и избраха прекрасните
мартенички от благотворителния щанд на "Еквилибриум". Набраната сума от 1100 лева ще бъде изполвана в
подкрепа на децата с увреждания, за които се грижат, както и за деца от уязвими семейства от общността.

Сдружението благодари на Община Русе за предоставената безвъзмездно къщичка от Мартенския базар, както и
за усилията на целия екип.

Текстът е препубликуван от "Тоест".

Преди доста години ми попадна видео за една организация, която работи с хора със зависимости в Канада. Бях
много впечатлена от липсата на натиск и очакване хората да прекратят употребата на наркотици възможно най-
бързо. Сградата имаше три етажа. На първия се намираше дневен център, посещаван от хората, които в момента
употребяват незаконни вещества. Там те можеха да се нахранят, да си починат, да получат помощ от социални
работници, медицинско лице, психолози. В дневния център се провеждаха обучения за превенция на свръхдоза и
кръвнопреносими инфекции, предлагаха се тестове, а също така бяха осигурени инструменти за безопасна
употреба. Експертите там оставяха достатъчно време на посетителите да намерят себе си и да решат да се качат
на следващия етаж.

За тези, които имаха желание да променят нещо повече във всекидневието си, беше предвиден въпросният втори
етаж, където можеха да живеят. Настанилите се там разполагаха с малка стая и работа според квалификацията и
възможностите си. Спазваха се ясни правила, а експертите съдействаха да се достигне моментът, в който тези
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хора ще пожелаят изцяло да спрат употребата на наркотици.

На третия етаж беше терапевтичната общност, където хората получаваха подкрепа за пълно прекратяване на
употребата, ресоциализация и пълноценно завръщане към "нормалния" живот.

Всичко беше толкова разумно преценено и измислено, толкова ненасилствено, че този модел се превърна в
еталон за мен.

И така, в един слънчев априлски ден на 2019 година за първи път отидох в къща "Посока". Това беше името на
едно място, управлявано от наши колеги, които три пъти в седмицата за по няколко часа осигуряваха храна,
пералня и подкрепа за хора, които вземаха наркотици. Целта им беше да мотивират посетителите на къщата да се
включат в терапевтичната програма на Асоциация "Солидарност".

Дотук всичко изглеждаше прекрасно, като изключим дребния факт, че дневният център на асоциацията не
получаваше никаква държавна подкрепа.

Както добре знаем, в България пари за хора със зависимости почти не се планират и не се отпускат.

Терапията, предлагана в къщата, беше платена, а ползващите услугите там не разполагаха със средства.

Седяхме си на слънце, разговаряхме с колегите, представяхме си какво можем да направим, как да подобрим
нещата в сферата, как да овластим хора от общността, за да се погрижат сами за себе си, когато чухме телефона
да звъни. Уж позвъняване като всяко друго, а преобърна и нашия свят, и света на посетителите на къщата. Оказа
се, че са хазяите и се обаждат да уточнят ден, в който къщата да бъде освободена. Асоциацията нямаше средства
да продължи да плаща наем и да поддържа мястото.

"Само това имахме, вече и него го няма. Никой не ни иска. Така ще си умрем."

Това са думите, които тогава чух и които цял живот ще помня. В тях нямаше гняв и обида. Само мъка. Ужасно
много мъка. Сега, когато се връщам отново там, изпитвам същата болка. Но и много ясно си спомням гласа, който
изкрещя в главата ми:

Направи нещо! Престъпление е да не опиташ!

Обърнах се към колегата и го попитах дали би останал да работи, ако намерим пари.

В Управителния съвет на Центъра за хуманни политики за минути взехме решение, че ще пробваме. Нямахме
никакви средства за подобна дейност, а това, което искахме да направим, беше съвсем различно от всичко
правено в България до онзи момент. Вероятно беше неразумна идея, но когато притеснено описах във Facebook
какво се случва, и съобщих, че събираме средства, за да осигурим място за хората със зависимости, където те да
се чувстват приети, това се посрещна неочаквано добре от наистина много хора.

Призивът се разпространи като пожар: известни хора споделиха статуса, Бояна Петкова направи кампания за
събиране на средства в "Платформата" (защото ние още нямахме профил, а трябваше да се действа много бързо),
звъняха ни журналисти, приятели, напълно непознати. И в сметката започнаха да пристигат пари. След няколко
часа се събра сумата от 700 лв. - толкова беше първият ни наем тогава. С Бояна крещяхме като деца от щастие. На
следващия ден вече имахме нужните 1400 лв., за да сключим договор за наем и да запазим мястото. В същото
време колегите от "Солидарност" ни дариха цялото оборудване на къщата. Работещите там решиха, че остават.
Хората, които я посещаваха, бяха на върха на щастието и когато ги попитахме как биха искали да се казва, си
избраха "Розовата къща".

По същото време бях поканена да говоря на форум "Ключ" и направо побърках организаторите на събитието,
когато им заявих, че напълно променям концепцията на изказването си и презентацията си - три дни преди
самото събитие. Мисля, че този "Ключ" също даде силен тласък на разпространението на новината и на
кампанията за събиране на средства.

И Розовата къща тръгна по собствения си път. Потърси ме художничка, която предложи да направи лого. Когато се
обадихме да поръчаме балони за откриването, от магазина отказаха да им платим, бяха разбрали за нас и искаха
да помогнат. Хора от ресторантьорския бизнес ни подариха хапки за събитието. Обаждаха ни се всякакви хора,
които искаха да помогнат с каквото могат.

Чак когато първата вълна на ентусиазъм и адреналин отмина, когато сключихме договора за наем и се заехме с
осигуряването на документите, които да легитимират работата ни, си дадох сметка какво сме направили. Бяхме
сложили

началото на нещо, което имаше потенциал да развие цялостна нова концепция за работа с хора със зависимости.

Ненасилствена, отнасяща се с уважение към личността и нуждите на всеки отделен човек. Модел, за който бяхме
мечтали през годините, но не вярвахме, че е възможно да осъществим.

Първата ни работа беше да променим работното време и така къщата заработи всеки делничен ден. Всеки ден по
няколко часа хората имаха къде да се подслонят, да се нахранят, да погледат филм или да послушат музика, да



споделят едни с други за живота си, за света си. В онези предковидни времена купувахме хляб, сирене и лютеница;
посетителите заедно приготвяха сандвичите си, режеха салата и плодове, смееха се, превръщаха къщата в дом.
Едно от момчетата обичаше, като дойде, да излъска цялата къща, а после да се изкъпе, да си облече чисти дрехи
и да си сложи пантофи.

В началото имаше няколко редовни посетители. После започнаха да водят приятели, приятелите доведоха своите
приятели. Появиха се първите ни доброволци, някои от колегите си тръгнаха, дойдоха нови. Екипът се стикова и
заработи като добре смазана машина. Хората започнаха да търсят подкрепа за повече неща - за издаване на
лични документи, за придружаване до лекари, правна помощ и какво ли още не.

Малко по малко къщата се напълни, но пък точно тогава дойде първата карантина.

Наложи се да затворим за две седмици. Това беше най-тежкото време, което преживяхме. Навън все още беше
студено, хората нямаше къде да отидат, как да се нахранят. Приютите напълно затвориха, моловете също -
нямаше къде да се влезе на топло поне за малко.

Усещането, че за пореден път всички ги изоставихме, беше унищожително. Не издържахме дълго и по време на
най-драконовските мерки решихме да отворим достъпа до къщата. Беше много тежко да пускаме по трима-
четирима души, а останалите да стоят навън на студа, докато изгоним постоплилите се и пуснем следващата група
но беше по-добре от нищо. Изискванията покрай пандемията повишиха и цената на издръжката на къщата.
Храната вече трябваше да е опакована, а ресторантите (самите те в криза) сменяха правилата през ден.

И когато изглеждаше, че може и да не успеем, спечелихме финансиране от Дарителския форум и нещата отново
се наредиха. Обадиха ни се и страхотните хора от CoKitchen, които и преди бяха дарявали, но сега пожелаха да
осигуряват ежедневно топла храна срещу минимално заплащане, колкото да покрият цената на продуктите. Имало
е случаи, когато не сме им плащали с месеци, но те никога не ни се разсърдиха... Благодарение на тях

и до днес сме единственото място в София, където има топла храна всеки работен ден.

Със затоплянето на времето нещата тръгнаха по обичайния начин. С нас се свързаха от Българската хранителна
банка, за да предложат да работим заедно. Тогава нямахме кола, но приятели от Фондация П.У.Л.С. протегнаха
ръка и се заеха да ни доставят невероятни вкуснотии със своя бус. А от "Каритас" започнаха да ни посещават, за да
превързват нуждаещите се и да правят тестове за кръвнопреносими инфекции.

През 2021 г. успяхме да осигурим проектни средства и къщата заработи по цял ден. Елмира Нешева пое
всекидневните грижи за всичко в нея. Приятели ни подариха кола, така че вече можехме сами да получаваме
храната, а Ивайло Веселинов стана и шофьор. Илияна Иванова започна да работи индивидуално с някои от
посетителите и постигна неочаквано високи резултати. По това време адвокат Наташа Добрева вече отдавна
защитаваше правата на нашите хора и имаше спечелени дела, а сега ни свърза и с Камелия Димитрова, заедно с
която организираха няколко срещи за превенция на трафика на хора. Александра Иванова се захвана да
преподава български на хората, които не можеха да пишат. Илияна започна да ходи в следствието, за да помага
на колегите си да работят с някои от арестуваните, които познавахме. В началото на 2022 г. отново успяхме да
осигурим проектни средства и към екипа се присъедини и Велислава Иванова.

И така, стъпка по стъпка,

Розовата къща се превърна в пристан за около 400 души.

Някои от тях спряха да идват, други успяха да се преборят със света и сега не употребяват наркотици, имат дом и
живот.

Но на мен все ми се струва, че Розовата къща е опора не само за хората, които идват физически всеки ден, но и за
онези хиляди, които ни подкрепиха през годините, онези, които правят България добро и смислено място.

А аз виждам вече осъществената мечта да имаме онзи първи етаж от страхотния канадски модел. Но сега вече на
дневен ред идва вторият етаж.

Олга Минева от фондация "Emprove" за кампанията "Бъди Герой", в която Иван Димов ще изпълнява специална
Cross fit Hero тренировка всеки ден от месец март с жилетка с тежести върху себе си, за да предизвика разговор
против насилието над жени:

Заглавие: Герой на собствения си живот

Дата: 05.03.2023 11:37
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101788773/geroi-na-sobstvenia-si-jivot


"Говорим за организациите, които застават зад дадени каузи, но това не са просто организации, а цяла общност."
(Олга) "През годините съм поемал доста спортни предизвикателства, но те винаги са били свързвани с кауза.
Бориш се със себе си, но и свързваш общности. Идеята за съревноваване със себе си правя с 10 кг жилетка, всеки
ден през март. Първият ден го направих за 44 минути, сега съм под час." (Иван)

"Предизвикваш себе си и ставаш герой на собствения си живот и променяш други животи. Само за един месец да
го видим, ще тестваме геройството в себе си и даваме послание - не сме малко и обществото ни смята темата за
значима. След физическата мобилизация идва психическата." (Олга)

"Имаме компании, които се включват, всички кросфит зали в София също. Различни са групите, с които тренирам.
Таззи вечер съм със софийския отбор по американски футбол. Всеки ден има отделна група хора, най-приятното
е, че с нас се свързват хора, които искат да се включат. Създадохме и ФБ група "Бъди герой". (Иван)

"Всеки, който реши да се включи, избира предизвикателство с мъничък дискомфорт. В края на месеца празнуваме
това. Взаимно се подкрепяме в това да сме герои. Важното е да се информират жени, които може би имат нужда
от нас и от нашата подкрепа." (Олга)

В началото на месеца в Стара Загора стартира първото издание на Бизнес академията за стартиращи
предприемачи BASE, предаде репортер на "Фокус". Програмата е безплатна и се осъществява от Сдружение "IT
Стара Загора" в партньорство с Фондация "Америка за България" и Асоциацията на българските лидери и
предприемачи (ABLE). 
Основната й цел е да насърчи бъдещи предприемачи да развият собствени идеи, като ги превърнат в успешни
бизнес начинания. В рамките на 12 седмици общо 32 участници ще се срещат с доказали се предприемачи, които
ще им предават знания в различни направления. 
На края на обучението всеки от участниците ще подготви и представи бизнес план за своя проект. Жури ще
определи победителите по предварително зададени критерии. Трите най-добри проекта ще получат финансов
стимул от предвидения награден фонд.
По време на откриващото събитие участниците бяха приветствани от Иванка Сотирова, ръководител на
Международен Младежки Център, както и от Александър Грозданов от Асоциация ABLE и Надя Захариева от
Фондация "Америка за България".
"Най-ценното нещо на програмата е общността, която ще изградите и познанствата, които ще направите. На добър
час!", сподели с участниците Надя Захариева. 
Успех на участниците в BASE пожела и Александър Грозданов, който е ръководител на проекта. "Важно е да
разберете и повярвате, че е възможно идеята ви да се реализира. Трупайте смело знания. Ще бъдем до вас през
цялото време. Искаме да сме ви максимално полезни. Сигурен съм, че BASE ще бъде изключително успешна
програма в Стара Загора", добави той. 
Боряна Пейчева от "IT Стара Загора" коментира, че се надява програмата да се установи в Стара Загора, защото
вярва, че градът и региона имат голям предприемачески потенциал. 
Към откриващото събитие се присъедини Силвия Павлова, която е основател на бранда за биокозметика Wooden
Spoon. Тя разказа повече за своя предприемачески път и очерта основните неща, които трябва да знае всеки
бъдещ предприемач, като същевременно с това сподели и много примери от изграждането на собствения й
бизнес. 
Рени АТАНАСОВА 

Деца, живеещи в уязвими условия, както и деца със специални потребности, ще имат достъп до ключови за
развитието им услуги на място по започнал проект на фондация "За нашите деца" (ФНД) и The Human Safety New
България.

Проектът е озаглавен "Холистична подкрепа за ранно детско развитие".

В първата обща инициатива на двете организации - "Отвори път към ранното детско развитие", през изминалите 3
години подкрепа са получили над 1800 деца и повече от 2600 родители.

Заглавие: Стартира първото издание на Бизнес академията за предприемачи BASE в Стара Загора

Дата: 06.03.2023 13:30
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Заглавие: Нов, 3-годишен проект ще подкрепя над 15 хиляди деца и родители в 127 населени места
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Това съобщи пред Радио София Мариана Тасева, заместник изп. директор на ФНД.

"В следващите 3 години ще стигнем до над 15 500 деца и родители 127 населени места. До скоро работихме
главно в София и Пловдив, вече се отваряме и към други общини. Вече имаме първите обнадеждаващи срещи с
представители на общините Елин Пелин и Костинброд, както и от 9 общини в Област Пловдив – Марица, Раковски,
Стамболийски, Перущица, Родопи, Куклен и Асеновград.

Работим холистично, но основните дейности са насочени към децата от 0 до 7 години; със семействата, в които се
отглеждат децата; не на последно място на фокуса ни са и професионалистите", посочи Тасева.

За повече по темата - чуйте разговора на Гергана Пейкова.

По случай международния ден на жената 8 март Студентският съвет при Икономически университет – Варна
организира благотворителна изложба на тема "Жената, земята, цветята – три думи, три гатанки тайни".
Събитието ще се състои на 08.03.2023 г. от 12:00 ч. в галерия "Академика".
В изложбата са включени картини – акрил и масло, дело на Валентина Владова – филолог, педагог и публицист в
областта на естетиката, както и вдъхновяващи фотографии с автор Живка Стоянова.
Каузата на благотворителната експозиция е в подкрепа на жени, страдащи от онкологични заболявания. За целта
присъстващите ще могат да придобият всяка от картините и фотографиите срещу дарение. По време на изложбата
ще бъде изложена и кутия за дарения, чрез която също можете да подпомогнете доброто дело.
Данни за конкретния бенефициент от каузата ще бъдат предоставени в деня на изложбата. 

Фондация "Обществен дарителски фонд Сливен" издаде сборник за дарителството в Сливенско по случай
десетгодишнината от създаването си. Той е в тираж от 500 екземпляра и се разпространява безплатно, като
седемдесет книги вече са в библиотеките и в домовете на хората. Това каза в интервю за БТА Нели Минчева, член
на Управителния съвет на ОДФ-Сливен при представянето на книгата "Дарителството в Сливенския край". Тя се
състои от две части, като едната обхваща дарители от миналото, а другата - съвремието с кампаниите на
фондацията.

"Щастливи сме, че успяхме да съберем в един сборник дарителите от миналото - информацията е от Държавен
архив, читалища, библиотеки, училища, заедно със съвремието - хората, които продължават завета на великите
сливналии да даряват - каза Нели Минчева. - Акцентът не е върху фондацията, а върху хората, които участваха в
тези кампании. Нашата идея е да обединим всички, така че да си помагаме един на друг."

Създаването, издаването и безплатното разпространение на сборника е част от проекта "Дарителството в
Сливенския край – Заедно по Пътеките към Доброто" на ОДФ – Сливен. Подкрепата за фондация "Обществен
дарителски фонд Сливен" е осигурена по програма "Развитие на дарителството на местно ниво" от Сдружение
"Платформа АГОРА" и фондация "Америка за България".

Сред големите дарители от миналото са Димитър Петров - благодетелят на Четвърто основно училище, Добри
Бояджиев, кмет на града три пъти и крупен дарител, Сливенският митрополит Иларион, първият български
дипломат Стефан Панаретов, Хаджи Мина Пашов, дарил 100 книжни рубли на община Сливен за образование и
др. Дарителството в съвременността представя имена като световноизвестния цигулар Георг Калайджиев с
проекта му "Музиката вместо улицата", помагащ на деца от ромския квартал "Надежда". Проследени са акциите по
възстановяване на параклиса "Свети Мина" и изграждането на църквата "Света Петка", както и редица кампании
на ОДФ.

"Десет години ние не прекъснахме дейността си, посочи тя. Първоначално фондациите имаха институционална
подкрепа, но впоследствие разчитаме единствено на доброволческия труд, както на членовете, така и на
съмишлениците и хората, които ни помагат във всички наши кампании."

През тези десет години от фондацията са подкрепили 36 проекта с обща стойност около 270 хиляди лева. Те са от

Заглавие: Изложба "Жената, земята, цветята ..." във Варна в подкрепа на жени с онкологични заболявания
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най-различни сфери - за подобряване средата на живот, запазване културното и историческо наследство на града
и др. Целта е да се помогне там, където не достига не само ресурс, но и достатъчно възможност на институциите
да въздействат.

По думите на Минчева през последните три години, белязани от КОВИД пандемията и войната, се оказва, че
гражданските организации реагират много по-бързо, помощта достига много по-бързо до нуждаещите се и има
много по-добър контрол върху парите, които се изразходват. "Стремим се всяка една кампания или акция да бъде
представена до стотинка - за какво са използвани парите, на кого са дадени, каза тя. - Отчитаме се индивидуално
на всеки един дарител. Нито една стотинка от дарение не е използвана за поддръжка на фондацията."

Продължението на проекта Нели Минчева вижда във възпитанието в дарителство на младите. Затова акцентът на
дейностите на фондацията в момента е в училищата, детските градини. "Децата носят в себе си чисти души и
добротата като качество е във всеки един от нас, коментира тя. - Младите хора най-бързо реагират и са склонни да
участват в такива кампании."

Сред последните дейности, организирани от ОДФ сред децата, са изработване на мартеници с материали от
Фондацията от рециклирана хартия със семенце, което може да се засади. Събраните общо 90 лева ще бъдат
дарени за лечение на болно дете.

ВЕЛИНА ВАСИЛЕВА

БТА-Сливен

Трябва да се промени разговорът за женското здраве. За това призова Мария Георгиева, председател и
учредител на фондация "Ендометриоза и репродуктивно здраве". През този месец тече кампания за повишаване
на информираността относно това заболяване.

"На сайта на фондацията може да бъде намерен списък с местата, на които се извършват безплатни прегледи за
откриване на ендометриоза. Тази година те ще бъдат през март и април, тъй като има голям интерес. Кампанията
има за цел даде на жените със заболяването или със съмнения за наличието му достъп до надеждни
специалисти. Навременната диагноза е това, за което се борим. В световен план тя закъснява с между 6 и 10
години. Ранното диагностициране и ефективното лечение са много важни. Чрез тях може да се намали влиянието
върху репродуктивната система на жените"

При голяма част от жените, страдащи от ендометриоза, се наблюдава силна болка по време на менструален
цикъл, обясни Мария Георгиева.

"Има и такива, при които протича почти безсимптомно, но почти винаги се наблюдават изменения в менструалния
цикъл-болка, извънредно кървене, промяна в регулярността. Силната болка по време на менструален цикъл не е
нормална".

Около менструалния цикъл има стигма и дезинформация, посочи тя в предаването "Преди всички"

"Валидно е за цял свят, не само за България. Това, че ние сме учени да търпим и приемаме за нормално да ни
боли, нанася много сериозни вреди върху възможността една жена да получи диагноза своевременно.
Обществеността трябва да осъзнае, че едно толкова разпространено заболяване застрашава живота на много
жени поради табута, стигма, предразсъдъци и дезинформация"

Цялото интервю на Силвия Великова с Мария Георгиева може да чуете в звуковия файл.

64 са гнездящите двойки къдроглави пеликани до момента в защитена местност "Калимок - Бръшлен". Двете
гнездови платформи, които са построени за тях там, са напълно заети, съобщиха от Българското дружество за
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защита на птиците.
Това е абсолютен рекорд досега – за сравнение миналата година двойките бяха 30.
Екип и доброволци на БДЗП вчера бяха там и наблюдаваха мътещите птици. 
На видеото може да видите смяна на партньорите при мътенето на яйцата. Музикалният съпровод е изпълняван
от стотиците големи белочели и сиви гъски в близост.
Пожелаваме им успешен гнездови сезон!
Видео: Дамян Петков 

В този проект ви разказваме 20 истории на българи от Клуба на модерните оптимисти, защото трендът днес е да
вярваш, че ще успееш. И да има кой да те подкрепи.

Този път ви представяме Институт за развитие на публичната среда. Усилията на екипа на ИРПС са насочени към
разработването и прилагането на механизми за отчетност на публичните институции.

От политическите формации и отговорни институции се очаква да работят за мащабна и детайлна информационна
кампания за "премахване на страховете" сред избирателите, казва Ива Лазарова, изпълнителен директор на
Институт за развитие на публичната среда.

- Г-жо Лазарова, вие сте част от екипа на Института за развитие на публичната среда (ИРПС) от 2007 г. ИРПС се
занимава с наблюдение на изборния процес и работата на депутатите. Разкажете повече за вашата работа?

- ИРПС е организация, учредена през 2003 г. в обществена полза, a усилията ни са насочени към разработването
и прилагането на механизми за отчетност на публичните институции. В последните 12 г. работим по темата за
изборния процес в цялост. Стремим се да защитаваме избирателните права на гражданите и да посочваме
рисковете от порочни практики пред изборния процес. А в изборния ден

чрез мрежа от доброволци - независими наблюдатели, проследяваме какво се случва в секциите

в страната и чужбина. С анализите си целим да подкрепим експертния дебат в сферата на изборното
законодателство и процедури.

- Кои са най-големите трудности, които могат да се появят на парламентарните избори през април?

- Предизвикателствата в организирането на процеса сега са свързани с работата на изборната администрация в
секциите и колко подготвена ще е тя, за да бъдат отчетени коректно гласовете на избирателите. Именно
администрацията е лицето на изборния процес и от нейната адекватна работа зависи доверието в него. Също
така политическото говорене по оста машини-хартии ескалира в непрестанни обвинения за манипулации на вота.
Не бива да забравяме обаче, че именно партиите, които са превърнали технологията на гласуване в основна
реторика на предизборните си кампании, излъчват членове в секционните комисии. Всяка една от парламентарно
представените партии ще има свои активисти в секциите в страната и чужбина. С постоянните си обвинения за
манипулиран и контролиран вот политическите формации обезценяват усилията на техните симпатизанти. Не на
последно място по този начин се намалява и доверието на избрания след това парламент.

- Какви бяха най-честите нарушения, които открихте на последните избори през октомври 2022 г. и как може да
се избегнат те през април?

- Нарушенията, които наблюдавахме на изборите миналата година, бяха предимно административни и процедурни
- на някои места секциите бяха отворени по-късно, на други липсваха указателни табели и материали например.
Но в никакъв случай това не означава автоматично, че изборната администрация е по правило недобронамерена.

Трябва да отбележа, че административните нарушения често се повтарят при провеждането на изборите. Тези
грешки се дължат преди всичко на недостатъчно добрата подготовка на членовете на секционните комисии,
закъснелите им обучения и честите промени на изборните правила.

Разбира се, това са много "по-скучни" за публиката нарушения. Те обаче са показателни за слабостите в
организацията на изборния процес и за качеството на законодателните промени. Често повече внимание се
обръща на акциите на органите на реда срещу контролирания вот например. Такива са на фокуса на медиите в
кампаниите и обикновено се случват в едни и същи места. Следва да се запитаме на какво се дължи тази
"повторяемост" на нарушенията и да се отмести фокусът от избирателите, които са подложени на натиск. Трябва
да се посочат покровителите на мрежите за контрол, които работят на терен в местата в риск, и пр.

- Очаквате ли по-висока избирателна активност след връщането на хартиената бюлетина?

Заглавие: Ива Лазарова: С постоянните обвинения за манипулиран вот партиите обезценяват усилията на
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- Последните социологически проучвания не показват такива данни. Проблемът с избирателната активност в
последните 2 г. се адресираше от партиите само във връзка с машинното гласуване. Твърденията им бяха, че
основната причина за все по-ниския интерес към изборите в страната е нежеланието на избирателите да гласуват

заради притеснения от машинния вот

Именно с този аргумент беше върнато и т.нар. смесено гласуване. Все още обаче няма конкретно проучване или
данни на какво се дължи намаляващата избирателна активност. Ако притеснението от машините е единствената
причина за нея, то няма логика тя да спада в три поредни избора, в които не е променяна технологията на
гласуване. В крайна сметка, ако хората са гласували успешно с машините поне веднъж, то всеки следващ път
подаването на техния вот би трябвало да става по-лесно. Очевидно има и други причини за отлива на избиратели.
Част от тях вероятно са свързани с умората на гражданите от постоянните избори, от неспособността на
политическите партии да постигат компромис и да формират устойчиво управление, от пандемичната обстановка,
в която се проведоха някои от изборите и др.

Продължава да стои и въпросът доколко са актуални избирателните списъци. В предварителните списъци на ЦИК
избирателите са малко над 6,6 млн., а данните от преброяването на НСИ за 2021 г. показват, че населението на
страната ни наброява 6,5 млн. души. Така при липса на коректна информация за общия брой на избирателите

става все по-трудно да се говори за избирателната активност без известни спекулации.

Не на последно място, трябва да се посочи и ролята на политическите партии и отговорните за провеждането на
изборите институции. От всички тях се очаква да работят за мащабна и детайлна информационна кампания за
"премахване на страховете" сред избирателите.

Само по този начин можем да постигнем и повишаване на доверието в изборния процес.

- Ако бяхте в парламента, какво бихте променили в изборния кодекс?

- При обсъждането на последните промени на Изборния кодекс ИРПС изпрати официално становище до
Народното събрание. Предложенията в него бяха насочени към повишаване на мажоритарния елемент - чрез
намаляване праговете на преференциално гласуване; реалното създаване на район "Извън страната" и
определяне на мандатите в него; въвеждането на форми на дистанционно гласуване - като пощенско гласуване за
сънародниците ни в чужбина и др.

Тези предложения за реформа в кратки срокове могат да допринесат за подобряване на изборния процес,
особено по отношение правата на избирателите. Те са и разбираеми за широката публика и лесно могат да
получат обществена подкрепа.

- Като експерт кажете - какво ще се случи с набъбващите искания за референдуми? Законът добър ли е?

- В момента сред слабостите на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното
самоуправление са правилата за събиране и съхраняване на личните данни на гражданите, подкрепили
инициирането на референдум. Знаем, че в миналото средно над 20% са били некоректните записи в подобни
подписки. Ако ГРАО предостави възможност на хората да проверят дали личните им данни са използвани
неправомерно, това ще е стъпка в посока към повишаване на контрола върху този процес.

Но много по-сериозно изглежда неразбирането на достойнствата на пряката демокрация от политиците, видно от
употребата на

референдума като форма на политическа реклама

Парадоксално е, че инициативите за референдуми често идват именно от политически субекти, които имат
представителство в парламента. Вместо да работят за цялостна реформа в рамките на законодателния орган,
където трябва да търсят подкрепа за инициативите си, те използват допитванията до гражданите като удобен
инструмент за натрупване на разпознаваемост и авторитет.

- Разкажете малко повече и за вашите две платформи "Аз гласувам" и "Отворен парламент". Каква е тяхната
дейност?

- "Аз гласувам" е единствената платформа в България, информираща избирателите за техните права и
задължения, за съответните изборни процедури – крайни срокове, отговорни институции, подаване на жалби и
сигнали и др.

Платформата предоставя данни на достъпен език

за различни групи от избиратели – граждани в неравностойно положение; студенти и ученици, и избиратели извън
страната.

"Отворен парламент" представя агрегирани и визуализирани данни за работата на Народното събрание и
законодателната дейност в парламента. На тази платформа публикуваме експертни анализи и коментари с фокус



върху работата на публичните институции в страната, защитата на граждански и политически права, изборното
законодателство, медийната свобода и др.

КЛЮЧ Unplugged, серия от събития – откровени разговори пред публика, поставящи на фокус хора и каузи, които
често са извън медийното внимание, се завръща със специално издание на 9-ти март от 19 ч. в DaDa Bar (ул.
"Георги Бенковски" 10). Гост е Димитър Христов, един от неформалните лидери на български доброволчески екип,
включил се в претърсването на руините в съсипаните от земетресението турски градове.

Димитър Христов, който е част от "Пещерно спасяване" – доброволна, независима и неполитическа организация,
осъществяваща дейности по издирване и спасяване в пещери и пропасти на хора, попаднали в екстремални
ситуации, оказване на помощ при природни бедствия и аварии, чрез добре подготвени спасителни екипи, ще
разкаже за работата на организацията, както и за мотивацията да бъде част от нея.

В това издание на КЛЮЧ Unplugged ще бъде обърнато внимание не само на случилото се след земетресенията и
отношението на хората в Турция към българските спасители, но и на липсващия закон за доброволчеството и как
хора, които искат да помагат в спешни ситуации са поставени пред избор между това и собствената си работа.

Водещ на събитието, което е част от проект "Какво можем заедно", реализиран с подкрепата на Фонд Активни
граждани www.activecitizensfund.bg, е Александър Куманов (Фондация "Четиридесет и две"). Входът е свободен и
не изисква предварителна регистрация.
Повече информация ще намерите в сайта на Форум КЛЮЧ https://forum-klyuch.info и Facebook събитието –
https://www.facebook.com/events/251829613840895

Бюджетът на Фондация "Пловдив 2019" за тази година е увеличен с 300 хиляди лева. Утре предстои общинските
съветници да гласуват финансовата рамка на организацията, която е на обща стойност 2 милиона 125 хиляди
лева. От тях 1 милион и 600 хиляди лева са бюджетна субсидия, като тук сумата е завишена, в сравнение с
предварителните разчети. Отделно 297 372 лева са от финансиране на проекти към програмата "Еразъм+", а
наличните средства са в размер на 228 хиляди лева.

"Първоначално бяхме предвидили 1 милион и 300 хиляди лева. Благодарим на кмета Здравко Димитров, за
допълнителните 300 хиляди лева, които ще бъдат използвани за нови събития в културния сектор, които си струва
да бъдат подкрепени. Отделно има средства, които са налични в банковата сметка на Фондация "Пловдив 2019" за
отчитане на стари проекти и средства по европейски проекти", обясни Пламен Панов.

Той е категоричен, че финансовата рамка на организацията ще подсигури провеждането на всички големи
фестивали за града.

"Истината е, че Пловдив е съхранил всички фестивали. Вече имаме и подписани договори, след като обявихме
резултатите, тоест – колелото се е завъртяло", обясни още Панов.

Ресорният заместник-кмет изрази надежда, че много скоро Пловдивската опера ще има своя сграда. Той обясни,
че проекта на арх. Илко Николов за сграда на институцията зад Партийния дом, е само едно от предложенията,
които ще се разглждат по темата.

Цялото интервю с Пламен Панов можете да чуете в звуковия файл.
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Проект за подобряване на средата, грижите и развитието на деца от нула до три години, живеещи в бедност,
започна сдружение "Клуб на нестопанските организации". Това съобщиха от пресцентъра на Националната мрежа
за децата. 
Инициативата на сдружение "Клуб на нестопанските организации" ще продължи до края на 2023 година. Фокус на
проекта са децата и семействата в ромската общност, тъй като те са непропорционално засегнати от всички
рискови фактори, свързани с бедността, които оказват негативно влияние върху здравето и развитието на децата
от най-ранна възраст, посочват от Националната мрежа за децата. Проектът се финансира от фондация
"Отворено общество", Лондон, с посредничеството на Тръста за социални алтернативи, София.
Чрез инициативата ще се работи в три основни направления. Първата дейност цели мащабна кампания за
популяризиране на променената Наредба 26, така че повече бременни жени да научат за достъпа до здравни
грижи. Второто направление включва дейности, насочени към сигурна и безопасна семейна среда, осигуряване на
достъп до лекарства за всички деца от нула до три години, подобряване на възможностите за пълноценно хранене
на деца от бедни семейства чрез въвеждане на Националната програма за пълноценно хранене на децата от
нула – три години, както и разкриване на интегрирани услуги и програми за изграждане на родителски капацитет
за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст. 
В третото направление от проекта ще попаднат дейностите, свързани с утвърждаване и развитие на коалицията от
граждански организации, включени в мрежата "С грижа от 0 до 3", в която към момента членуват 11 организации.
Коалицията ще бъде подкрепена в разработването и изпълнението на обща застъпническа стратегия за
въвеждане на системни промени за подобряване на майчиното и детското здраве и развитие в ромската общност.
През ноември 2022 г., в интервю за БТА директорът на фондация "За Нашите Деца" д-р Иванка Шалапатова каза,
че близо 40% от децата в България са в риск от социално изключване или бедност. Рискови групи са бездомните
или живеещи в тежки жилищни лишения деца, тези с някакви увреждания, с проблеми в психичното здраве,
обясни Шалапатова. По думите й застрашени са и децата с малцинствен етнически или мигрантски произход,
както и тези, живеещи в алтернативна грижи и несигурна семейна среда. 

Анализът е препубликуван от "Свободна Европа".

Преди 4 години "Ида - фондация за палиативни грижи за деца" извърши първото в страната ни картиране на
нуждите от палиативни грижи за деца. В рамките на изследването екипът на фондацията установи, че в България
палиативните грижи се асоциират предимно с грижи в края на живота, при това за възрастни хора.

От палиативна грижа обаче имат нужда най-малко 5000 деца годишно у нас, пресметнаха тогава изследователите,
на база международни данни, защото български няма.

Нямаше през 2019 г. Няма и днес.

Това са деца с разнообразни заболявания и състояния, някои от тях - остри, временни състояния, причинени от
възникнали в хода на живота заболявания. Други съпътстват детето и семейството през целия му живот.

Готови ли сме за детски хоспис у нас?

Този въпрос е част от ново изследване по темата, целящо да стимулира развитието на публични политики за
палиативни грижи за деца. Екипът на фондацията си поставя за задача както да вкара темата за детските
палиативни грижи в публичния разговор, така и да предизвика интереса на институциите към развитие на тази
дълбоко неглижирана медицинска сфера в България.

Изследването съчетава социологическо проучване, правен анализ и проучване на добри практики в държави с
високо развити детски палиативни грижи, които имат сходен на българския социално-икономически профил или и
двете. Резултатите дотук сочат, че кратък отговор "Да" или "Не" е трудно да се даде.

Макар да има интуитивно разбиране за нуждата от грижи, облекчаващи страданието при тежко болни деца,
готовността ни да ги реализираме на практика е слаба към никаква, сочи проучването на "Ида".

"Липсата на информиран публичен диалог по въпросите за детското страдание и детската смърт вероятно
допринася за утвърждаването на едно обществено неразбиране на значението на палиативни грижи", разказва
социологът Венелин Стойчев, част от екипа на проекта.

започна "Клуб на нестопанските организации"
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Той отбелязва, че над 70% от респондентите в проведената от фондацията онлайн анкета не са чували никога
преди за детски хоспис.

"В резултат на това неразбиране детските палиативни грижи се мислят на ниво индивидуални съдби, а не като
обществен проблем, който изисква създаване на адекватни публични политики", смята Стойчев.

Общественото разбиране съответства до голяма степен на съществуващата правна регулация на детските
палиативни грижи у нас. Просто такава няма.

"Правният анализ показа, че в България на всякакво нормативно ниво палиативните грижи се разглеждат като
терминални грижи [грижи в края на живота] и включват само медицински интервенции", обяснява адв. Мария
Шаркова, специалист по медицинско право. Единствената съществуваща клинична пътека за палиативни грижи е
само за пациенти с онкологични заболявания в края на живота им.

"Това е особено тревожно схващане, тъй като лишава много нуждаещи се пациенти от адекватни грижи",
аргументира се Шаркова.

Световната здравна организация (СЗО) дефинира палиативната грижа като активна цялостна грижа за тялото, ума
и духа на детето, както и за членовете на семейството му. В това се включва не само оказване на медицинска
помощ, но и различни социални услуги, чрез които детето и семейството да получават комплексна подкрепа.
Според адвокат Шаркова подобна услуга е практически невъзможна в България в момента, тъй като адекватните
законодателни решения са малко, а финансирането им - оскъдно.

Децата понякога страдат и умират. Да говорим за това

"Целта на палиативните грижи е да се избегне ненужно страдание и да се подобри качеството на живот както на
детето, така и на семейството", обяснява д-р Бояна Петкова. Тя е детски лекар, съпредседателка на фондация
"Ида" и стипендиант на Европейската академия по палиативни грижи.

Според нея една от причините за огромните дефицити в сферата на палиативните грижи, особено на деца, е
неспособността ни като общество да мислим и говорим за детското страдание и смърт.

"Ако успеем някак да намалим съпротивата си да мислим по темата, това ще освободи обществена енергия за
конкретни политически и административни действия", убедена е д-р Петкова.

В момента обаче няма такъв обществен диалог, а липсата му легитимира и отсъствието на публични политики и
решения за тези деца и семейства.

Добри практики

Една от европейските държави с най-добре функционираща система за палиативни грижи е... Румъния. В
северната ни съседка движението за палиативни грижи набира скорост в края на 90-те години, когато с британска
подкрепа се разработва програма за палиативни грижи. Към момента по тази програма ежегодно около 3500
деца и възрастни получават безплатни палиативни грижи, правят се около 17 500 домашни посещения, през
стационарния хоспис преминават около 900 пациенти, и близо 5000 - през амбулаторното звено за палиативни
грижи.

Румънските данъкоплатци имат възможност да пренасочат 2% от годишния данък върху приходите си за нуждите
на неправителствените организации, които предоставят палиативни грижи. През 2015 година 18 500 дарители са
избрали тази възможност, генерирайки общо 301 000 евро дарителски ресурс.

Във Враца е учредена фондация "Димитър Бузов", научи агенция BulNews.
Тя е създадена от семейството на внезапно загиналия собственик на платформата за доставка на храна и напитки
до дома и офиса FoodboX.
Димитър Бузов загина преди една година само на 34 години в тежка катастрофа.
В негова памет семейството му реши да създаде фондация, която да положи усилия да предпази подрастващите
от опасностите на пътя. Ще бъдат канени служители на МВР, автомобилни състезатели, автоинструктори, спешни
медици и други експерти, които да изнасят лекции пред учениците от горните класове на училищата в страната.
Така бъдещите шофьори ще научават в аванс колко е опасно да се шофира с висока скорост и да се сяда зад
волана след употребата на алкохол или наркотици.
Целите на фондация "Димитър Бузов" са със своята дейност да успее да спаси живота поне на едно дете. 

Заглавие: Да спасим живот! Учредена е фондация "Димитър Бузов", ще учи децата да шофират отговорно
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В Основно училище "Неофит Рилски" -гр.Дупница се проведе училищният кръг на тринадесетото издание на
Националното състезание по правопис на английски език SpellingBee. Училищният шампион – Александър
Любенов от VII "а" клас, спечели в оспорваната надпревара, като спелува правилно думата "entire" и победи Дани
Йорданов от V "а" клас, който остана на второ място. И двамата ученици ще продължат участието си в регионалния
кръг на състезанието SpellingBee, което ще се проведе на 25 март, 2023 г. Най-добрите ученици ще участват в
националния финал на 22 април в София, където ще се определи SpellingBee шампионът на България.

В учебното заведение се проведе и училищният кръг на тринадесетото издание на Националното състезание по
правопис на английски език SpellingBee JUNIOR. Училищният шампион – Даяна Велинова от IV "а, спечели в
оспорваната надпревара, като спелува правилно думата "exam" и победи Никол Борисова от същия клас, която
остана на второ място. И двете момичета ще продължат участието си в регионалния кръг на състезанието
SpellingBee, което ще се проведе на 26 март, 2023 г. Най-добрите ученици ще участват в националния финал на 23
април в София.

Правописните двубои (на английски "spellingbees") 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. Училищните
SpellingBee състезания често се превръщат в истински празник за цялата общност.

Tази 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 учениците споделят любимите си
спортни активности.

Националното състезание по правопис на английски език SpellingBee 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. DHL са логистичен партньор, като доставят
безвъзмездно наградите за всички участници в състезанието.

Интервю с Александрина Георгиева, основател на Фондация "Офлайн Кидс"

Децата и екранното време е все по-наболяла тема за съвременното родителство. Днес се срещаме с
Александрина Георгиева, основател на Фондация "Офлайн Кидс", с която си говорим за опасностите, които крие
екранът, за страховете на родителите и за ефектите, които предлагането на технологии и електронно съдържание
оказват върху нас и децата ни.

Александрина е майка на две деца. По професия е програмист, но след майчинството осъзнава, че не желае да
прекара живота си пред компютъра. В момента преподава Информационни технологии в частно училище в София
и е активно ангажирана с темата за децата и екраните. Създава Фондация "Офлайн кидс" с идеята да даде силни
сигнали пред обществото за необходимостта от осъзнато използване на технологиите.

Александрина, разкажи как стартираха инициативите около "Офлайн Кидс".

Основател съм на Фондация "Офлайн Кидс", чрез която информираме за рисковете от прекомерното и твърде
ранно излагане пред екраните и помагаме на родители и по пътя към здравословната употреба на технологии.

Организираме онлайн срещи за родители по различни теми, като например "Детето отказва да се храни! Какво да
предложа вместо екран?", "Работя с детето! Какво да предложа вместо екран?", "Кога и как да въведем екранно
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време?" и т.н.

Разработили сме програми по теми, свързани с децата и екранното време, подходящи за детски градини и
училища. Вече имаме няколко посещения и работим върху следващите.

Разбират ли родителите опасността от екраните?

Все повече специалисти алармират за проблемите, произхождащи от екранното време, и наблюденията ми са, че
все повече възрастни подхождат осъзнато и отговорно по темата.

Твърде често обаче родители или не си дават сметка за това, или не вярват в препоръките и ги отричат. Случва се
и да осъзнават тежестта на ситуацията, но не успяват да намерят алтернативи в настоящия дигитализиран свят.

Колко опасно всъщност е влиянието на екраните върху детското развитие?

Екранното време предоставя твърде голям обем визуална стимулация за детския, все още развиващ се мозък.
Нищо в ежедневието на детето не предлага толкова голяма динамика от цветове, звуци, движения. Мозъкът
трябва да работи на пълни обороти, за да може да възприеме количество информация, за която все още не е
готов.

Като резултат се получава претоварване на мозъка, свръхвъзбудимост на нервната система и промяна на
нормалното възпроизвеждане на хормони в тялото. Всичко това оказва влияние върху способността на детето да
обработва, възприема и използва информацията по адекватен начин, нарушава се качеството и количеството сън,
концентрацията, развитието на говорните умения, фината моторика. Детето в повечето случаи губи интерес към
други ежедневни занимания, наблюдават се нарушения в развитието на социалните умения, създаването на
приятелства, емпатия и т.н.

Има ли "здравословна употреба"? Определено лимитирано време на ден и от каква възраст?

За съжаление, няма универсална формула, която да подскаже каква е безопасната "доза" екранно време на ден,
тъй като факторите са много. От една страна, влияние оказва възрастта на детето, количеството екранно време,
съдържанието, какво е устройството и осветлението в стаята. От друга - качеството и количеството взаимодействие
с неговите родители, връстници, какви други активности има то в ежедневието, както и генетичните му заложби.
При някои деца 1 час екранно време може да не покаже кой знае какво влияние, докато при други и 20 минути
могат да направят денят на родителите наистина труден.

Общите препоръки на специалистите са в бебешка и ранна детска възраст да се избягват екраните, след 3 години
- да се въведат с ограничение до 1 час на ден, а когато децата достигнат в училищна възраст, времето пред екрана
не е толкова от значение, колкото дейностите, за които се използва.

За мнозина родители екранното време е част от ежедневието. Използват екрана от най-ранна възраст като
бавачка или като "разсейване" - при хранене, приспиване и пр. До какво може да доведе това?

По-рано изброих основните рискове. За съжаление, повечето от тях се забелязват най-силно, когато детето
достигне училищна възраст, затова не им отдаваме голямо внимание, когато е малко.

Много често в забързаното и изморително ежедневие на родители с малки деца търсим бързо решение във всяка
ситуация. Екраните може би оглавяват класацията на бързите решения в много от ситуациите. Проблемът е, че не
си даваме сметка, че в дългосрочен план това може да доведе до много по-сериозни проблеми. Всяка една
трудна ситуация с детето се случва поради някаква причина, някаква негова нужда. Когато се фокусираме върху
симптома (например, детето отказва да се храни), а не върху корена на проблема (причината за отказа), ние
просто "замазваме" положението, но не се справяме с първоизточника. Той си остава там и най-вероятно расте.
Рано или късно ще се сблъскаме отново с него.

Причините за отказа на храна могат да бъдат различни. От това, че детето не може да поеме количеството храна,
което вярваме, че му е необходима. Възможно е да не харесва вкуса на храната или външния й вид. Спомням си
как децата ми, когато бяха малки, са отказвали филийка, докато не я нарежа на малки парченца. Същата храна,
но поднесен по различен начин. Възможно е и да има здравословна причина, за която е важно да потърсим
помощ от специалист.

Как яденето с помощта на електронни устройства се отразява върху моделите на хранене в дългосрочен план?

През първите години от живота си детето научава моделите на поведение в различни ситуации. Когато му
покажем, че храненето се случва с екран, то не успява да развие умение да се храни осъзнато, то се храни
механично. За малките е важно да се научат да разпознават усещането за ситост, глад, да усещат вкуса на храната,
както и да развият умението да се хранят самостоятелно.

Навикът "зомбирано хранене" може да остане за цял живот и да донесе със себе си излишни килограми, тъй като
е свързано със забавен метаболизъм и глад за повече въглехидрати. Лесно се стига до затлъстяване в
дългосрочен план. Затлъстяването води със себе си редица други проблеми, между които диабет тип 2 и
проблеми със сърдечно съдовата система.



Какви са симптомите, по които можем да разпознаем ефекти от прекаляването с екранно време?

Като родители можем да наблюдаваме за няколко неща.

- Започнало ли е детето да пита предимно за екран и да губи интерес към други активности;
- Забелязваме ли разлика в продължителността и качеството на съня, буди ли се през нощта, сънува ли
кошмари;
- Показва ли признаци на тревожност, раздразнителност, изпитва ли трудност да регулира емоциите си;
- Има ли дейности, за които казва, че не може да извършва без екран (хранене, заспиване);
- Има ли забавяне в развитието спрямо свои връстници (говор, самостоятелни дейности като ходене,
обличане).
- Изпитва ли затруднения с концентрацията, задържа ли трудно вниманието си върху някаква дейност и т.н.

Как екраните повлияват върху проговарянето на детето?

Децата се учат да говорят чрез естествена интеракция с нас, техните родители. Колкото повече общуваме с тях,
толкова по-своевременно усвояват това умение.

С навлизането на технологиите обаче разговорите помежду ни рязко намалят. От една страна, ние сме постоянно
в нашите устройства, а от друга - телевизорите са пуснати на заден фон и като семейство общуваме по-малко.

От логопед знам, че когато детето навърши 3 г. - 3 г. и половина би трябвало да може да говори така, че непознат
възрастен да го разбира. За съжаление, се превръща в норма деца на 4-5 години да не могат да разговарят. Лично
моето мнение е, че това прави родителството пъти по-трудно, тъй като се налага да гадаем какво малкото се
опитва да ни каже.

Има ли ефекти от екранното време, които не се забелязват веднага, но се отразяват дългосрочно върху
поведението и развитието на детето? Често родителите казват - моето дете няма проблеми с проговарянето и
социализацията, значи екраните не му се отразяват. Има ли "отложени във времето" ефекти?

В училище имам няколко часа в занималнята на предучилищната група (5-6 годишни). Някои от тях се отличават от
други с невъзможността си да се концентрират. Изпитват трудност с това да ме гледат в очите, разсейват се и не
могат да разберат активността, която се предлага. Не успяват да стоят на мястото си за дълго време и отказват да
се включват в занятията. Не се учудвам, когато в разговорите с тях разбирам, че играят видео игри на различни
видове конзоли (5-6 годишни деца), а истинският шок е, когато ми кажат, че са гледали филми на ужасите в тази
възраст.

Личните ми наблюдения са, че в училище се проявяват ефектите най-явно, но често не успяваме да направим
връзката с предлаганото от ранно екранно време.

Често родителите разбират вредата от екранното време, но се чувстват притиснати от обстоятелствата да посегнат
към телефона или телевизора. Какво би ги посъветвала?

На първо място да не изпитват вина. Да се успокоят и да признаят пред себе си, че всички грешим.

След това бих искала да мога да им вдъхна увереността. Можете да се справите! Само го повярвайте и ще успеете
да намерите по-добра работеща алтернатива! Личният ми опит и разговорите с приятели ме убедиха, че имаме
всичко необходимо, за да се справя и без екрани, стига да вземем твърдо решение в себе си. Ще ни коства малко
повече усилия, но те ще ни се отплатят в дългосрочен план.

На сайта ни https://offlinekids.bg/events/ можете да намерите тематични "Какво да предложа вместо екран?"
събития, които могат да ви бъдат от помощ.

Друга важна тема е безопасността на децата в интернет. Какви са твоите съвети към родителите относно достъпа
и превенцията? В безопасност ли е всъщност детето ни на дивана в хола?

Всеки родител може и би трябвало да следи в какви приложения и колко време прекарва детето онлайн. Важно е
това да се случва с негово знание и с логично обяснение защо се прави. Детето трябва да знае, че родителят му
има доверие и го прави с цел безопасност и че ще дойде ден, в който ще вземат заедно решение тази практика да
спре. Приложението Google Family Link е подходящо за тази цел.

Смятам, че имаме по-голям шанс да опазим децата си, като изграждаме доверие помежду ни. Доверие, което ще
им позволи да споделят с нас открито какво се случва с тях, знаейки, че ще бъдат изслушани с готовност за
разбиране и адекватна реакция от наша страна. Не просто да се опитваме да ги дисциплинираме и контролираме,
а да успеем да вникнем в думите и открием какво действително се опитват да ни кажат.

Започвайки с изслушване, те ще бъдат по-склонни да чуят нас и да ни се доверят, когато им споделяме как да се
грижат за себе си не само в онлайн пространството, но и във всяка област в живота.

Връзката, която изграждаме с тях, ще им помогне да изграждат и приятелски взаимоотношения с връстниците си,
а добрите приятелства в реалния живот премахват нуждата да търсим свързаност предимно онлайн. Така по



естествен начин намаляме риска за тях.

По случай 8 март Сдружение "Самаряни" стартира дарителска кампания в подкрепа на жени и деца, преживели
домашно насилие.

Кампанията "За по-ДОБРИ условия в "Самарянска къща"... ДАРИ!" разчита за пореден път на дарители -
индивидуални и корпоративни, хора, които подкрепят със сърце и щедрост каузи, които дават нов шанс, променят
житейски съдби, дават надежда за живот без насилие. Каузата може да бъде подкрепена с онлайн дарения в
Platformata.bg.

Осми март е... денят на жената – майка и любима. Има обаче много жени, които няма да получат цветя, а децата
им за пореден път ще бъдат свидетели на физически и психически тормоз върху майките си. Тези жени и техните
деца имат нужда от закрила, подкрепа от специалисти, място, където да се подслонят и основа, на която да
започнат да градят живота си наново.

19 години..., от 2004 г. до сега - 820 жени и деца, пострадали от домашно насилие, доведени до състояние на
физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие,... често от
най-близките им хора - партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти,
съжители... са намерили в Кризисен център "Самарянска къща" място за защита, подкрепа, утеха, осмисляне,
възстановяване, осмеляване, овластяване...

За по-ДОБРИ условия в "Самарянска къща"... ДАРИ! (platformata.bg) е кампания, която разказва за една жена и
нейните три деца... и техния път през "Самарянска къща", където намират защитено пространство от кризата на
живота си, в следствие на домашно насилие.

Целта на настоящата кауза е дооборудване на 4 спални помещения в Кризисния център, като бъдат закупени и
монтирани 4 климатика и 4 телевизора, за да станат по-функционални и уютни.

Сдружение "Самаряни" беше избрана заедно с други 7 за участие в инициативата "8 кампании за 8 март" на
Фондация BCause за успешни кампании по набиране на средства от организации, които работят с жени и деца,
преживели насилие. Организациите стартираха дарителски кампании, а фондация BCause ще удвои набраните
средства от всяка кампания със сума до 3 000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие
на фондацията.

Още за кампанията можете да чуете от Мария Данева в звуковия файл:

Шествието е под надслов "Нито една повече" и се организира за четвърта година в Добрич

Статистиката за жените, жертви на домашно насилие в България, става все по-притеснителна и тревожна, сочат
данните. От началото на годината осем жени в страната ни са загубили живота си. В същото време 48-то НС
отхвърли Законопроекта за домашното насилие и закрилата на жените, станали жертва все още е в ръцете
предимно на неправителствени организации. "Всяка година просто броим жените, станали жертва на домашно
насилие, но ние имаме нужда от закон, а не от статистика. В цялата ни област например нямаме нито една
институция, която да приеме жена, жертва на домашно насилие и да я приюти, особено ако е с децата си", заяви
председателят на Фондация "Николай Чудотворец" Мария Методиева.

Идеята за това шествие се появява покрай един от многото проекти на Фондацията, насочен към правата на
жените с интелектуални затруднения. "Продължаваме и тази година с постоянния надслов "Нито една повече",
защото искаме да наблегнем на проблема с домашното насилие, независимо че за някои партии това не е
проблем", посочи Мария Методиева. По думите й жените не знаят реално какво отбелязваме в този ден и
въпросът не е да напълним заведенията и децата ни в детската градина да ни поднесат тържество и цвете, а
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наистина да се борим за правата на жените. "Празникът е за това – да ознаменуваме, че имаме права и ако
смятаме, че някои ги нямаме, то да ги посочим и достойно да ги защитим", допълни Мария Методиева.

Шествието ще тръгне в 13.00 часа от площад "Демокрация" и ще продължи към площад "Свобода".

Близо 5,5 милиона лева ще се инвестират в устойчивостта на гражданските организации в рамките на тригодишна
партньорска инициатива на Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и
Фондация Impact Drive (IDF), с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщиха от пресцентъра на БФЖ.
Целта е укрепване и развитие на неправителствения сектор чрез стратегическо и дългосрочно финансиране и
изграждане на капацитет, разработени на база проучвания на специфичните нужди на малките и местни
неправителствени организации в България, които работят за социална промяна, отстояват човешките права,
демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности.
"В последните години ставаме свидетели на все по-ожесточени атаки срещу НПО-тата, заради които доверието в
тях спада. А трябва да е обратното – активният граждански сектор е неразделна част от всяка истински
демократична държава и неин пръв коректив", коментира директорът на БФЖ Надежда Дерменджиева, цитирана
в съобщението. 
3,217,340 лв. или близо 60% от общата стойност на инициативата ще бъдат директно инвестирани в организациите
и развиваните от тях дейности чрез три финансови механизма, в които всяка организация може да кандидатства
за общо максимум 117,000 лв. (60 000 евро).
В края на април 2023 г. предстои обявяването на нов конкурс по програма "Мисия: Възможна" - единствената
донорска програма в България, която предоставя гъвкаво и свободно от рестрикции финансиране за
административните нужди и организационното развитие на НПО (т.нар. core funding) с продължителност до 24
месеца. То е ключово за устойчивостта и развитието на организациите, защото им позволява да планират
стратегически и дългосрочно и да се фокусират върху постигането на мисията и целите си.
В началото на юни 2023 г. ще бъде анонсирана и целогодишно достъпната програма "Отворени възможности", в
която организациите ще могат да кандидатстват, без да се съревновават помежду си, за спешно финансиране за
справяне с непредвидени външни фактори и кризи, проблеми със сигурността или нововъзникнали възможности
за застъпничество, които изискват незабавна реакция, както и за участия в събития и международно
сътрудничество.
През 2024 г. ще бъде отворена още една програма - "Ценности", която ще финансира проекти на организации,
насочени към отстояването на правата на човека и равнопоставеността между половете, утвърждаване на
върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности и към противодействие на свиването на
пространството за гражданска активност.
"Конкретно трите предстоящи програми продължават стратегическата ни работа за подкрепа на сектора и
отговарят на споделените от над 110 организации от цяла България предизвикателства в "Изследване на нуждите
на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи", публикувано от БФЖ през 2022
г.", обяснява заместник-директорът на БФЖ Гергана Куцева, цитирана в съобщението.
1,025,168 лв. или близо 20% от общия бюджет на инициативата ще бъдат инвестирани в специални програми за
изграждане и/или повишаване на капацитета на организациите в България, разработени от доказаните експерти -
Български център за нестопанско право и фондация Impact Drive. Инициативата ще подкрепи усилията на сектора
за взаимодействие с държавната и местната администрация при защита на конкретни граждански каузи, ще
позволи на финансираните организации да постигнат по-високо ниво на институционална и финансова
независимост и да развият организационна култура за стратегическо планиране на дейността си, както и
капацитет за привличане на повече и диверсифицирани по вид финансови ресурси. 
Според Българския център за нестопанско право успешното развитие и укрепването на гражданския сектор в
България са пряко зависими от устойчивото надграждане на капацитета на всяка една активна организация за
своевременна и адекватна реакция в отговор на заплахи за демократичните ценности в обществото ни и опитите
за ограничаване на гражданската активност. Програмите за изграждане на капацитет в рамките на инициативата
ще бъдат насочени към подпомагане на организациите в страната да повишат капацитета си за застъпнически
дейности, насочени към защита на европейските ценности, човешките и гражданските права, подобряване на
оперативните и административните процеси и ефективността на дейността им.
БЦНП ще предостави възможност за участие в различни форми за изграждане на капацитет, съобразени с
нуждите на организациите. Част от тях ще включват комплексни обучения ("Гражданска академия") по най-
важните теми за функционирането и дейността на всяка гражданска организация (правна рамка, финансиране,
стопанска дейност и финансова устойчивост, застъпничество и защита на обществени каузи, публичност,
прозрачност и популяризиране на дейността, както и привличане на съмишленици и средства за успешни каузи).
Друга част от предвидените дейности за изграждане на капацитет ще разглежда конкретни теми, свързани с
отстояването и популяризирането на европейските и демократичните ценности, защитата на активисти и

Заглавие: Близо 5,5 милиона лева ще инвестират в гражданския сектор три неправителствени организации с
подкрепата на ЕК
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независими журналисти от заплахи, притискащи ги да заемат конформистка позиция. Инициативите за
изграждане на капацитет ще включват и иновативни формати ("Граждански творчески лаборатории") за включване
на творци и различни форми на изкуството в подготовката на кампании за застъпничество и популяризиране на
дейността на организациите.
Фондация Impact Drive ще комбинира различни методи - обучения, индивидуални консултации и нетуъркинг
събития - за повишаване на организационния капацитет на професионалистите в различни области, сред които
стратегическо и оперативно планиране, управление на програми и проекти, оценка на въздействието,
надграждане на компетенциите и увереността в работата с и за отстояването на европейските ценности. 
"В Impact Drive споделяме вярването, че гражданските организации и екипите им имат нужда от комбинирана
подкрепа, която да им даде знания и най-вече практически решения, с които да оптимизират работата си. Това ще
създаде пространство за повече идеи и усилия, насочени към развиване на застъпничество, активизъм,
изследвания, разработване на решения, политики и други специфични за гражданските организации дейности.
Много важна за нас е и работата по теми, свързани с европейските ценности, които, макар и неразделна част от
гражданския сектор, днес са подложени на атаки и скептицизъм и изискват да ги отстояваме ежедневно",
коментира изпълнителната директорка на IDF Теодора Иванова-Вълева, цитирана в прессъобщението. 
Официалният старт на партньорската инициатива ще бъде даден в началото на април 2023 г. 
Съвместната инициатива на БФЖ, БЦНП и IDF се осъществява в рамките на проекта Building an Inclusive Resilient
Democratic Society in Bulgaria (BIRDS in BG), реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия, се
посочва в съобщението.
БФЖ подкрепя финансово проекти на НПО по темите борба с насилието над жени във всичките му форми,
икономическа независимост на жените - преодоляване на бедността и безработицата, окуражаване на жените за
по-активно участие в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове, постигане
на равни възможности за групи жени в неравностойно положение, защита правата на жени с различна сексуална
ориентация, изграждане на лидерски умения у млади момичета, осигуряване на здравословни условия на живот
като неразделна част от правата на човека, посочва организацията на сайта си. 

Progress обяви днес старта на кандидатстването за стипендиантската програма "Жените в технологиите".
Стипендиите, които са на обща стойност 6000 лв., целят да увеличат дела на жените в ИТ индустрията,
насърчавайки повече млади жени да изберат ИТ за свой професионален път. Крайният срок за кандидатстване е
23 март 2023 г., а документите се подават на този линк.
Софтуерната компания Рrogress обяви старта на тазгодишното издание на стипендиантската програма "Жените в
технологиите". Стипендиите са на обща стойност 6000 лв., и целят да увеличат дела на жените във
високотехнологичната индустрия и да насърчат повече млади жени да поемат по професионалния път в ИТ.
Крайният срок за кандидатстване е 23 март 2023 г., а кандидатури могат да се подадат на този линк.
За стипендиите могат да кандидатстват студентки от втори, трети и четвърти курс от специалности "Компютърни
науки", "Софтуерно инженерство", "Информатика", "Информационни системи", "Приложна математика" или сходни
от акредитирани университети в България. Те ще бъдат оценявани на база академични постижения,
мотивационно писмо/есе и извънкласни дейности в областта на технологиите, математиката и програмирането.
Победителките ще получат еднократна финансова подкрепа от 3000 лв. и ще бъдат поканени да посетят офиса на
Progress в София, където да се запознаят с дейността на компанията и утвърдени специалисти от екипа, както и с
представители на вътрешната общност, подкрепяща професионалното развитие на жените в компанията –
Progress for Her.
Progress съобщава, че продължава поддръжката на фонда си за стипендии "Жените в технологиите" в
Американския университет в България с ежегодно дарение от €7500 евро.
От началото на програмата през 2020 г. досега Progress е дарила общо близо 52 000 лв. в подкрепа на
следващото поколение жени ИТ лидери. 

По случай 8 март Сдружение "Самаряни" стартира дарителска кампания в подкрепа на жени и деца, преживели
домашно насилие.

Кампанията "За по-ДОБРИ условия в "Самарянска къща"… ДАРИ!" разчита за пореден път на дарители –
индивидуални и корпоративни, хора, които подкрепят със сърце и щедрост каузи, които дават нов шанс, променят
житейски съдби, дават надежда за живот без насилие. Каузата може да бъде подкрепена с онлайн дарения в
Platformata.bg.

Заглавие: Progress стартира стипендиантската си програма "Жените в технологиите"
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Осми март е… денят на жената – майка и любима. Има обаче много жени, които няма да получат цветя, а децата
им за пореден път ще бъдат свидетели на физически и психически тормоз върху майките си. Тези жени и техните
деца имат нужда от закрила, подкрепа от специалисти, място, където да се подслонят и основа, на която да
започнат да градят живота си наново.

19 години…, от 2004 г. до сега – 820 жени и деца, пострадали от домашно насилие, доведени до състояние на
физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие,… често
от най-близките им хора – партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти,
съжители… са намерили в Кризисен център "Самарянска къща" място за защита, подкрепа, утеха, осмисляне,
възстановяване, осмеляване, овластяване…

За по-ДОБРИ условия в "Самарянска къща"… ДАРИ! (platformata.bg) е кампания, която разказва за една жена и
нейните три деца… и техния път през "Самарянска къща", където намират защитено пространство от кризата на
живота си, в следствие на домашно насилие.

С настоящата кауза силно желаем да можем да дооборудваме 4 спални помещения в Кризисния център, като
закупим и монтираме 4 климатика и 4 телевизора, за да станат по-функционални и уютни. За нас, реализирането
на тази кауза е като създаването на един истински и желан подарък за жените и децата, които сега временно
живеят в Кризисния центъри или занапред ще бъдат настанени тук, при нас!

Сдружение "Самаряни" беше избрана заедно с други 7 за участие в инициативата "8 кампании за 8 март" на
Фондация BCause за успешни кампании по набиране на средства от организации, които работят с жени и деца,
преживели насилие. Организациите стартираха дарителски кампании, а фондация BCause ще удвои набраните
средства от всяка кампания със сума до 3 000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие
на фондацията.

Нека заЕДНО да направим "Самарянска къща" топло и уютно, защитено пространство за деца и жени, пострадали
от домашно насилие! ДАРИ, заедно с нас и ти!

Българската компания Pontica Solutions получи сертификат клас А за новия си инвестиционен проект
"Диверсификация на дейността на Понтика Солюшънс АД". С проекта компанията продължава да инвестира в
развитието на Бургас и региона, като предвижда да удвои екипа си в града. Сертификатът беше връчен на Евгени
Борисов, съосновател и изпълнителен директор на компанията по време на официалната церемония от г-н
Христо Етрополски, заместник изпълнителен директор на БАИ. Сертификат клас А се издава от министъра на
икономиката като инструмент за насърчаване на приоритетни инвестиционни проекти.

През май 2022 Pontica Solutions разшири присъствието си в България с откриването на четвъртия си офис в
страната, този път в Бургас. В резултат, компанията успя да постигне изключително успешно стратегическо
развитие, както на локално, така и на национално ниво. В последвалите 7 месеца, Pontica Solutions изгради екип
от над 50 експерти в Бургас, които към момента работят по проекти за някои от основните клиенти на компанията,
лидери във високотехнологичната индустрия и логистиката.

Реализацията на сертифицирания проект ще позволи на Pontica да продължи своя растеж и експанзия и през
2023 г., като същевременно генерира нови възможности за кариера за таланти и професионалисти в морския
град. Досега компанията е инвестирала повече от 11 000 часа в обучение и развитие на уменията на кадрите си и
планира продължаването на програмата си за обучение и развитие на бъдещите си членове тази година.

Настоящият проект е създаден и разработен в съответствие с ключовата политика за корпоративна социална
отговорност на Pontica Solutions - #WeSupportTheYoung. С тези инициативи компанията си поставя за цел да
допринася към общността, като дава възможности на младите хора в страната да се развиват, подобрява
икономическата екосистема чрез преквалификация и обучение на млади кадри и насърчава здравословна
работна среда. Доброто партньорство с общината в Бургас позволява планираните от компанията цели да бъдат
осъществявани, като едновременно с това Pontica Solutions помага за задържането на младите хора в града и
допринася за развитието на местната икономика.

За Pontica Solutions

Понтика Солюшънс е българска аутсорсинг компания, създадена през 2015-та година. Специализирани сме в
областта на изнесените услуги, обгрижването на клиенти на над 20 езика, информационните технологии,
техническата поддръжка, анализа на данни и разработването на най-различни софтуерни решения.

Заглавие: Pontica Solutions получи сертификат за клас А инвеститор за дейността си в Бургас
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Над 800 млади, креативни и амбициозни специалисти работят от България и Полша за нашите клиенти - компании
от Европа, Азия, Северна и Южна Америка, опериращи в сферата на технологиите, онлайн разплащанията,
мобилните и конзолни игри, логистиката и дистанционното здравеопазване.

Според последния годишен доклад на на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST),
индустрията на знанието, към която принадлежи Pontica Solutions е един от най-бързо развиващите се сектори в
българската икономика, който формира 5.9% от годишния БВП на страната. Прогнозата към 2025 година сочи, че
относителният й дял в БВП на България ще достигне 9%.

Благотворителен пролетен базар "Купи- дари" е подреден в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на
деца с увреждания (ЦСРИДУ) в Плевен.

Всички сувенири са изработени от деца, които посещават центъра и от техните родители. Те могат да бъдат
уникален подарък по повод някой от пролетните празници, които ни предстоят – Осми март, Първа пролет,
Лазарица, Цветница или Великден, каза пред БТА Габриела Ованесян, директор на ЦСРИДУ.

Парите за закупуване на сувенирите се събират в специална кутия. Те ще бъдат използвани за провеждането на
допълнителни терапии и занимания на децата през пролетта и лятото.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания в Плевен се намира на ул. "Даскал
Димо" 7. Оттам могат да бъдат закупени всички изработени до момента сувенири и ароматни сапунчета, приемат
се и заявки за по-големи поръчки.

/ВД/

Тази вечер в Националната библиотека от 19.00 часа ще се проведе благотворително събитие на Zonta клуб.

8 известни дами ще се включат в благотворителна среща, за да разкажат свои истории. Това са журналиската
Мира Добрева от БНТ, писателката Мария Лалева, Тюркян Тюркер, която има ресторантьорски бизнес, актрисите
Гергана Стоянова и Ирена Милянкова, Христина Станева от управлението на Софийската опера, адвокат Петя
Колчева, която е първата българка, изкачила Еверест, както и писателката и журналист Мария Касимова – Моасе.

"Една част от тях да имали допир до насилието. Другите обаче могат да разкажат своите вдъхновяващи истории.
Вярваме, че тъкмо тези 8 жени и специалното участие на актрисата Яна Маринова чрез видеообръщение ще
вдъхновят всички, които ще дойдат на този разговор, да намерят сили в себе си, да знаят, че не са сами, да
знаят, че могат да преодолеят всичко, което се изпречи на пътя им", каза пред БНР Мария Стефанова, основател
на Zonta – България.

Ученички от Националното училище по изящни изкуства "Илия Петров" даряват свои картини за мълчаливия
търг, който ще се проведе на благотворителната среща.

"Всеки тихичко може да се записва и да наддава за тези картини", уточни Стефанова. Средствата от продажбата
ще отидат в помощ на платформата "План Z".

Платформата предлага т.нар. затворени стаи, където без страх и притеснение от това, че някой ще ги разкрие,
жени и момичета могат да получават психологическа, юридическа и друга помощ, като останат анонимни, поясни
Стефанова.

У нас има вече осем Зонта клуба. Zonta работи от години с Фондация "Асоциация Анимус". Международният клуб
Zonta е на 104 години.

Заглавие: Благотворителен пролетен базар е подреден в социален център за деца с увреждания в Плевен
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https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/419283-blagotvoritelen-proleten-bazar-e-podreden-v-sotsialen-tsentar-za-detsa-s-uvrezhd
https://novini.site/vdahnovyavashti-istorii-na-blagotvoritelno-sabitie-na-zonta-klub/


"Ще ни отнеме толкова време, колкото сме целенасочени и борбени. Да подкрепяме хората в тяхната самооценка,
в овластяването им. Понякога човек има нужда от подкрепа", коментира Мария Стефанова в предаването "Преди
всички".

Повече по темата чуйте в звуковия файл.

КЛЮЧ Unplugged, серия от събития – откровени разговори пред публика, поставящи на фокус хора и каузи, които
често са извън медийното внимание, се завръща със специално издание на 9-ти март от 19 ч. в DaDa Bar (ул.
"Георги Бенковски" 10). Гост е Димитър Христов, един от неформалните лидери на български доброволчески екип,
включил се в претърсването на руините в съсипаните от земетресението турски градове.

Димитър Христов, който е част от "Пещерно спасяване" – доброволна, независима и неполитическа организация,
осъществяваща дейности по издирване и спасяване в пещери и пропасти на хора, попаднали в екстремални
ситуации, оказване на помощ при природни бедствия и аварии, чрез добре подготвени спасителни екипи, ще
разкаже за работата на организацията, както и за мотивацията да бъде част от нея.

В това издание на КЛЮЧ Unplugged ще бъде обърнато внимание не само на случилото се след земетресенията и
отношението на хората в Турция към българските спасители, но и на липсващия закон за доброволчеството и как
хора, които искат да помагат в спешни ситуации са поставени пред избор между това и собствената си работа.

Водещ на събитието, което е част от проект "Какво можем заедно", реализиран с подкрепата на Фонд Активни
граждани www.activecitizensfund.bg, е Александър Куманов (Фондация "Четиридесет и две"). Входът е свободен и
не изисква предварителна регистрация.

Повече информация ще намерите в сайта на Форум КЛЮЧ https://forum-klyuch.info и Facebook събитието –
https://www.facebook.com/events/251829613840895

Компанията подари изработените от учениците Пижо и Пенда на президента, министър-председателя и
ръководителите на институции в България

За 15-а поред година в Гълъбово AES България организира ученически конкурс за майсторска направа на
традиционна мартеница. Близо 400 деца от училищата в община Гълъбово се включиха в традиционното арт
състезание, посветено на Баба Марта.

В конкурса за мартеници тази година се включиха ученици от 1-и до 4-и клас от гълъбовските училища СУ "Васил
Левски", I ОУ "Св. Паисий Хилендарски", II ОУ "Христо Ботев" и училището в село Обручище – ОУ "Св. Св. Кирил и
Методий". По традиция AES България осигури всички необходими материали, прежда, мъниста и други елементи
за декорация на мартениците. За пореден път журито бе сериозно затруднено от таланта и фантазията на децата,
майсторили мартенските шедьоври. За победител беше избрана мартеницата, изработена от учениците от 4 Б
клас от II ОУ "Христо Ботев". Всяко училище, включило се в конкурса, получи подарък фотоапарат. И понеже
празник без почерпка не може, за творческото си въображение, усърдието и упоритата работа всички деца
получиха лакомства.

Изработените от гълъбовските деца мартеници с пожелания за здраве и благоденствие AES България
традиционно подари на президента, министър-председателя и на други ръководители на държавни институции.

За петнайсетте години в конкурса за Баба Марта са участвали близо 5800 деца от учебните заведения в Гълъбово.
Арт инициативата е част от програмата за корпоративна социална отговорност на AES България и е насочена към
запазване на българските традиции и обичаи и насърчаване на творческите заложби на децата.

Заглавие: В новото издание на КЛЮЧ Unplugged гостува пещерният спасител Димитър Христов, част от
спасителната акция в Турция

Дата: 06.03.2023 17:22
Медия: Projectmedia

Заглавие: AES България организира в Гълъбово ученически конкурс за мартеници за 15-а поред година

Дата: 06.03.2023 17:04
Медия: Енергиен портал Енергия за България

http://projectmedia.bg/2023/03/06/%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87-unplugged-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%89/
https://energiya.bg/?p=11554


Progress обяви днес старта на кандидатстването за стипендиантската програма "Жените в технологиите".
Стипендиите, които са на обща стойност 6000 лв., целят да увеличат дела на жените в ИТ индустрията,
насърчавайки повече млади жени да изберат ИТ за свой професионален път. Крайният срок за кандидатстване е
23 март 2023 г., а документите се подават на този линк.

"Щастливи сме, че за поредна година имаме възможността да подкрепим талантливи момичета, избрали света на
информационните технологии за свой професионален път", каза Алина Габер, директор "Привличане на талант",
Progress. "Вярваме, че тази наша инициатива ще им помогне и ще ги насърчи да постигнат своите образователни
цели. В същото време ще им даде реална възможност да се запознаят със софтуерната индустрия и кариерните
възможности, които тя предлага."

За стипендиите могат да кандидатстват момичета от втори, трети и четвърти курс от специалности "Компютърни
науки", "Софтуерно инженерство", "Информатика", "Информационни системи", "Приложна математика" или сходни
от акредитирани университети в България. Кандидатките ще бъдат оценявани на база академични постижения,
мотивационно писмо/есе и извънкласни дейности в областта на технологиите, математиката и програмирането.

Победителките ще получат еднократна финансова подкрепа от 3000 лв. и ще бъдат поканени да посетят офиса на
Progress в София, където да се запознаят с дейността на компанията и утвърдени специалисти от екипа, както и с
представители на вътрешната общност, подкрепяща професионалното развитие на жените в компанията –
Progress for Her.

Progress продължава да поддържа и фонда си за стипендии "Жените в технологиите" в Американския университет
в България с ежегодно дарение от 7500 евро. Така от старта на цялата програма от 2020 г. досега Progress е
дарила общо близо 52 000 лева в подкрепа на следващото поколение жени ИТ лидери.
Цветелина Стефанова, студентка по компютърни системи и технологии в Русенски университет "Ангел Кънчев" и
многократно награждаван състезател по математическа лингвистика на национални и международни форуми, е
сред носителите на стипендията през 2022 г.

"За мен беше чест и голямо признание да получа стипендията "Жените в технологиите" на Progress. Тя ми помогна
не само уверено да планирам професионалното си развитие, но и да осъзная колко важно е на работното място
да има повече жени, както и хора с различен опит и светоглед. Като стипендиант се чувствам посланик на тези
ценности и с радост ще ги предам нататък", коментира Цветелина.

Поредно дарение за българската общност в Република Молдова осъществи силистренската фондация "Бъдеще
2008". Това съобщи за БТА председателят на фондацията Ивайло Ангелов.
Дарението съдържа нови учебници по български език и литература, българска история, учебни помагала и
пособия. То бе предоставено на средното училище в молдовското село Викторовка. 
Делегацията от Силистра била посрещната от ръководството и част от колектива на училището, начело с
Валентина Постика, която е ръководител на местния Ансамбъл за български песни и танци "Изворче". 
Силистренци осъществили и кратко дебютно посещение в Българския държавен университет "Григорий Цамблак"
в град Тараклия. При срещата били обсъдени възможности за бъдещо съвместно сътрудничество.
Фондация "Бъдеще 2008" работи почти 15 години в областта на изследването, изучаването, развиването и
съхраняването на българските исторически общности в Румъния, Украйна, Молдова и Сърбия. Организацията
осъществява различни културни мероприятия, срещи, концерти и дарява на местните жители български книги,
учебници и учебни помагала. 

Заглавие: Progress обяви старта на кандидатстването за стипендиите "Жените в технологиите"

Дата: 06.03.2023 15:13
Медия: Pixelmedia.bg

Заглавие: Фондация дари "Бъдеще 2008" дари учебници на българи в Молдова

Дата: 07.03.2023 15:10
Медия: Утро Русе

Заглавие: Близо 5.5 милиона лева средства от ЕК ще бъдат инвестирани в гражданския сектор

Дата: 07.03.2023 14:31
Медия: Български център за нестопанско право

https://pixelmedia.bg/progress-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0/
https://utroruse.com/article/934515/
https://bcnl.org/news/blizo-55-miliona-leva-sredstva-ot-ek-shte-badat-investirani-v-grazhdanskiya-sektor.html


Близо 5.5 милиона лева ще се инвестират в устойчивостта на гражданските организации в рамките на тригодишна
партньорска инициатива на Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и
Фондация Impact Drive (IDF), подкрепена от Европейската комисия. Целта е укрепване и развитие на
неправителствения сектор чрез стратегическо и дългосрочно финансиране и изграждане на капацитет,
разработени на база проучвания на специфичните нужди на малките и местни неправителствени организации в
България, които работят за социална промяна, отстояват човешките права, демокрацията, върховенството на
закона и европейските ценности.

"Българският граждански сектор е под заплаха и непрекъснат натиск, въпреки, че неправителствените
организации са винаги на първа линия, когато трябва да се справим с кризите – от това да помогне в борбата с
COVID-19, до това да приюти украински бежанци. В последните години ставаме свидетели на все по-ожесточени
атаки срещу НПО-тата, заради които доверието в тях спада. А трябва да е обратното – активният граждански
сектор е неразделна част от всяка истински демократична държава и неин пръв коректив. Разбирането на БФЖ е,
че малките организации, особено тези извън София, макар и често с ограничени възможности, са гръбнакът на
гражданското общество и точно те имат нужда от повече доверие и подкрепа, за да постигнат социална промяна
за техните общности. Знаем, че двата аспекта – финансиране и изграждане на капацитет, са неразривно свързани
и с настоящата инициатива ще ги прилагаме още по-ефективно, защото обединяваме усилия с най-подходящите
партньори", споделя Надежда Дерменджиева, директорка на БФЖ.

3,217,340 лв. или близо 60% от общата стойност на инициативата ще бъдат директно инвестирани в организациите
и развиваните от тях дейности чрез три финансови механизма, в които всяка организация може да кандидатства
за общо максимум 117,000 лв. (60,000 евро).

В края на месец април 2023 г. предстои обявяването на нов конкурс по програма "Мисия: Възможна" –
единствената донорска програма в България, която предоставя гъвкаво и свободно от рестрикции финансиране за
административните нужди и организационното развитие на НПО (т.нар. core funding) с продължителност до 24
месеца. То е ключово за устойчивостта и развитието на организациите, защото им позволява да планират
стратегически и дългосрочно и да се фокусират върху постигането на мисията и целите си.

В началото на юни 2023 г. ще бъде анонсирана и целогодишно достъпната програма "Отворени възможности", в
която организациите ще могат да кандидатстват, без да се съревновават помежду си, за спешно финансиране за
справяне с непредвидени външни фактори и кризи, проблеми със сигурността или нововъзникнали възможности
за застъпничество, които изискват незабавна реакция, както и за участия в събития и международно
сътрудничество.

През 2024 г. ще бъде отворена още една програма – "Ценности", която ще финансира проекти на организации,
насочени към отстояването на правата на човека и равнопоставеността между половете, утвърждаване на
върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности, и към противодействие на свиването на
пространството за гражданска активност.

"Финансиращите механизми на Български фонд за жените винаги са били гъвкави и адаптирани към капацитета и
нуждите на нашите партньори. Конкретно трите предстоящи програми продължават стратегическата ни работа за
подкрепа на сектора и отговарят на споделените от над 110 организации от цяла България предизвикателства в
"Изследване на нуждите на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи",
публикувано от БФЖ през 2022 г. В селекцията Фондът ще продължи да приоритизира т. нар. grassroots партньори
– водени от общностите, за чиито права работят, организации, с малки бюджети, без дълга проектна история,
новорегистрирани и / или такива, които осъществяват дейността си в отдалечени населени места, защото
философията ни е да подкрепяме и даваме шанс на най-непривилегированите, които нямат капацитет да
кандидатстват за друго финансиране, но познават най-добре проблемите и възможните решения", обяснява
Гергана Куцева, заместник-директорка на БФЖ.

1,025,168 лв. или близо 20% от общия бюджет на инициативата ще бъдат инвестирани в специални програми за
изграждане и / или повишаване на капацитета на организациите в България, разработени от доказаните експерти
– Български център за нестопанско право и фондация Impact Drive. Инициативата ще подкрепи усилията на
сектора за взаимодействие с държавната и местната администрация при защита на конкретни граждански каузи,
ще позволи на финансираните организации да постигнат по-високо ниво на институционална и финансова
независимост и да развият организационна култура за стратегическо планиране на дейността си, както и
капацитет за привличане на повече и диверсифицирани по вид финансови ресурси.

Според Български център за нестопанско право успешното развитие и укрепването на гражданския сектор в
България са пряко зависими от устойчивото надграждане на капацитета на всяка една активна организация за
своевременна и адекватна реакция в отговор на заплахи за демократичните ценности в обществото ни и опитите
за ограничаване на гражданската активност. Програмите за изграждане на капацитет в рамките на инициативата
ще бъдат насочени към подпомагане на организациите в страната да повишат капацитета си за застъпнически
дейности, насочени към защита на европейските ценности, човешките и гражданските права, подобряване на
оперативните и административните процеси и ефективността на дейността им.



БЦНП ще предостави възможност за участие в различни форми за изграждане на капацитет, съобразени с
нуждите на организациите. Част от тях ще включват комплексни обучения ("Гражданска академия") по най-
важните теми за функционирането и дейността на всяка гражданска организация (правна рамка, финансиране,
стопанска дейност и финансова устойчивост, застъпничество и защита на обществени каузи, публичност,
прозрачност и популяризиране на дейността, както и привличане на съмишленици и средства за успешни каузи).
Друга част от предвидените дейности за изграждане на капацитет ще разглежда конкретни теми, свързани с
отстояването и популяризирането на европейските и демократичните ценности, защитата на активисти и
независими журналисти от заплахи, притискащи ги да заемат конформистка позиция. Инициативите за
изграждане на капацитет ще включват и иновативни формати ("Граждански творчески лаборатории") за включване
на творци и различни форми на изкуството в подготовката на кампании за застъпничество и популяризиране на
дейността на организациите.

Фондация Impact Drive ще комбинира различни методи – обучения, индивидуални консултации и нетуъркинг
събития – за повишаване на организационния капацитет на професионалистите в различни области, сред които
стратегическо и оперативно планиране, управление на програми и проекти, оценка на въздействието,
надграждане на компетенциите и увереността в работата с и за отстояването на европейските ценности.

"Организациите и хората, посветени на каузите у нас, твърде дълго бяха оставени да се справят сами. Динамиката
на кризите и промените днес налага нуждата от 360-градусова подкрепа за хората с идеи за промяна и за по-
добро утре. Често тези хора нямат предишен опит в управлението на организации и проекти, а онези, които имат,
са претоварени и притиснати от ежедневието. В Impact Drive споделяме вярването, че гражданските организации
и екипите им имат нужда от комбинирана подкрепа, която да им даде знания и най-вече практически решения, с
които да оптимизират работата си. Това ще създаде пространство за повече идеи и усилия, насочени към
развиване на застъпничество, активизъм, изследвания, разработване на решения, политики и други специфични
за гражданските организации дейности. Много важна за нас е и работата по теми, свързани с европейските
ценности, които, макар и неразделна част от гражданския сектор, днес са подложени на атаки и скептицизъм и
изискват да ги отстояваме ежедневно", споделя Теодора Иванова-Вълева, изпълнителна директорка на IDF.

Официалният старт на партньорската инициатива ще бъде даден в началото на април 2023 г. по време на
събитие, което ще се проведе в София и ще даде възможност за включване онлайн на организации от цялата
страна. За своевременна информация, свързана със събитието и инициативата, следвайте уебстраниците и
информационните канали на БФЖ, БЦНП и IDF.

Съвместната инициатива на БФЖ, БЦНП и IDF се осъществява в рамките на проекта "Building an Inclusive Resilient
Democratic Society in Bulgaria" (BIRDS in BG), реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Проектът BIRDS in BG e съфинансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения са единствено на
автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за
образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито предоставящият ги орган могат да бъдат държани
отговорни за тях.

Двудневен кулинарен базар с благотворителна цел се проведе в училището. Средствата ще бъдат преведени по
сметката за Дамла Сами на 11 години от с. Скалище, която има нужда от лечение в чужбина. За пореден път
ученици, учители, служители и родители, показаха своята съпричастност към дете в беда. Пожелаваме скорошно
оздравяване на Дамла!

Социалните предприемачи - предприемачите, които искат да променят света! Това са организациите, които
решават най-тежките обществени проблеми. Такива, които са или невидими, или никой не се заема с тях. Екип от
хора, които не искат да чакат, а се движат – понякога с малки, а понякога с големи крачки към едно по-добро
бъдеще.

Заглавие: Благотворителни мартенски базари спретнаха в ОУ "Св Климент Охридски"

Дата: 09.03.2023 09:27
Медия: Нов Живот

Заглавие: 16 организации, за които "Това не е просто бизнес" – ето кой ще участва в LET's GO 2023

Дата: 08.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

http://www.novjivot.info/2023/03/09/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BF/
https://www.ngobg.info/bg/news/127984-16-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81--%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%89%D0%B5.html


Let's GO е тук за поредна година, за да подкрепи социалните предприемачи от идея до старт, защото пътят е
труден, но го изминаваме заедно. Заедно с помощта на отговорния бизнес, който помага на стартиращите -
давайки им знание, опит и смелост! Тази година в нашата обучителна и менторска програма LET'S GO ще се
включват цели 16 организации, които са решили да вземат нещата в свои ръце, които не чакат проблемите сами
да се решат. Предварителният подбор се спря 16 кандидатури (четири повече от миналата година), защото идеите
и вдъхновението им са удивителни!

Ето кои са те!

Сдружение "СФЕРИ" с Градина О'беля

Сдружение "СФЕРИ" с проекта Градина за градско земеделие О'беля, поддържаме идеята за хармонично
взаимодействие между хората, Природата и всичко заобикалящо ни. С проекта Градина О'беля, работим по
посока на разпространение на добри практики, както в сферата на земеделието, така и за една по-зелена и
поддържана градска среда. Още една от целите е възможността за сформиране на общност и среда на взаимно
подпомагане.

Фондация "Общност в помощ на зависимите"

Фондация "Общност в помощ на зависимите" е създадена през септември 2020 г. в гр Габрово. Мисията на
основателя на фондацията е да подаде ръка на много хора, които са изпаднали в плен на зависимости. Вярата в
каузата, че "Не всички хора са зависими, но всички зависими са хора" определя основните цели на Фондацията –
да създава достъпни центрове за консултиране и рехабилитация на зависими и за оказване на подкрепа на
техните семейства.Фондация "Общност в помощ на зависимите" е акредитиран доставчик на социални услуги за
хора със зависимости, както и за техните семейства, близки и приятели. Акредитацията му е заверена от
съответния лицензи, издадени от Министерството на труда и социалната политика на Република България.
Голямата амбиция на Фондацията е да получи държавна подкрепа за осигуряване на напълно безплатен достъп
до ефективно лечение и рехабилитация на зависимости.

Център за правна помощ - Глас в България

Основните дейности на фондация "Център за правна помощ - Глас в България" са предоставяне на правна помощ
и застъпничество за правата на бежанци и мигранти в България. Включваме се в Програма Let's Go 2023: - с
готовност да споделим наученото през годините, да разкажем мотивиращи истории за успешно интегриране на
мигранти, да обменим знания, експертиза и поуки от натрупания опит. - с убеждението, че участието ни в
Програмата ще ни помогне да станем по-добри в това, което правим; ще ни окуражи да поемем по пътя на
социалното предприемачество, за да достигнем до повече хора и да оставим трайна следа в света, в който
живеем.

Каритас Витания

Каритас Витания е благотворителна католическа организация, създадена през 2011 година. Мисията на
организацията е да служим на хората в нужда – бедни, болни, онеправдани, деца, семейства и самотни хора – и да
призоваваме и насърчаваме всички хора с добра воля да правят същото. Организацията реализира различни
социални проекти, както и доброволчески инициативи. Също така от 5 години работи и социално предприятие към
фондацията - "Работилница на Каритас", в което хора от уязвими групи произвеждат сапуни и свещи.

Фондация "Ателие за идеи ДЕКОР"

Основният фокус на фондацията е разгласяване относно проблемите и повишаване на обществената
информираност във връзка с липсата на възможности за трудова заетост и придобиване на нови знания и умения
от лица в неравностойно положение в реална трудова среда. Осигуряването на трудова заетост на тези лица
решава редица проблеми, вкл. социална изолация, самооценка, осмисляне на времето и т.н. Включваме се с
радост в Програмата Let's Go 2023г. с няколко идеи за социално предприемачество, които да подредим по
приоритет и да реализираме успешно още през тази година.

MedicalSpace.org

Младежкият колектив на MedicalSpace България избира за своя мисия справедливият достъп до качествено
медицинско образование. Чрез платформата MedicalSpace.org и възможностите на социалните мрежи студенти
по медицински специалности създават и споделят учебни материали в помощ на настоящи и бъдещи колеги.
Следващата стъпка в развитието на организацията е участието в програмата Let's Go 2023 и моделирането на
план за устойчива стопанска дейност.

Фондация "Културни перспективи"

Фондация "Културни перспективи" е създадена от група съмишленици, водени от намерението да изградят
устойчива и независима културна среда, чрез която да се постави началото на един нов модел за образоване и



инспириране чрез различни форми в изкуството. Артистичен директор на фондацията е българското сопрано Ина
Кънчева. Фондация "Културни перспективи" реализира успешно много проекти, в които са интегрирани различни
артистични формати. Един от основните проекти на фондацията е CULTURAMA – фестивал за сценични изкуства,
платформа за идеи и сценична изява, посветена на изкуствата в областта на театъра, музиката, визуалните
изкуства, танца и литературата. Една възможност за млади артисти да представят гледната си точка пред публика
и да оставят следа като автори. В основата на всяко издание на фестивала стои Национална стипендия "С усилия
към звездите" – програма на фондация "Културни перспективи", която подкрепя млади таланти в пет области на
изкуството: визуални изкуства, литература, музика, танц, театър/пърформанс. Избраните стипендианти са част от
артистите на CULTURAMA, които представят себе си и своите проекти, след получената подкрепа като носители на
идеята за свободните артисти, търсещи нови посоки.

Център за неформално образование и културна дейност АЛОС

Мисията на АЛОС е да създава подходяща културна и образователна среда за пълноценен живот в България.
Участват в LET's GO с развитие на стопанска дейност в подкрепа на музейната им програма "Образование чрез
изкуство" за предоставяне на достъпни практически игрови обучения на исторически и екологични теми. Искат да
надградят и популяризират кожарското си ателие, в което изработват образователни исторически настолни игри.

Фондация Светна

Мисията на Фондация Светна е да подкрепя независимия живот на безработни младежи и зрели хора без
необходимите умения и квалификации, за да предотврати отпадането им от пазара на труда и изпадането им в
социална изолация. Социалната цел се реализира чрез групова и индивидуална подкрепа, менторство и обучения
в занаяти, както и предоставяне на временна заетост. Тази мисия се гарантира чрез икономическите активности
на Светна – производство на ново поколение корпоративни и индивидуални подаръци с добавена стойност.
Първата продукция на социалното предприятие са осветителни тела, изработени изцяло от рециклирани
материали, чийто клиенти са социално и екологично ангажирани естети.

Фондация "Карин дом"

Фондация "Карин дом" е основана от българския дипломат и филантроп Иван Станчов и започва работа като
рехабилитационен център за деца преди 26 години във Варна. През 2022 г. Карин дом успя да реализира една
дългогодишна мечта за проектиране и изграждане на модерен терапевтичен комплекс, който отвори врати през
септември 2022 година. В момента Карин дом разполага с модерен функционален център, който предоставя
терапевтични услуги за деца със специални нужди от цялата страна, подкрепя ранното детско развитие и
родителството в изцяло съобразена с детските възприятия и нужди среда. *Фотограф Гергана Енчева.

Център за социални услуги в общността "Нашата къща"

Фондация Център за социални услуги в общността "Нашата къща" е учредена през месец септември 2021 година.
Тя е плод на дългогодишна съвместна работа с различни групи от общността – семейства в риск, семейства на
деца с множествени увреждания, специалисти в социалната сфера, доброволци, както и международни
партньорски организации, които застанаха зад нуждата да бъде създадена организация, която да работи за
осигуряване на равен достъп на общността до социални услуги , отговарящи на индивидуалните потребности на
хората.

12. Библиотека към НЧ "Н. Й. Вапцаров - 1895" гр. Дулово

Библиотеката при НЧ "Н. Й. Вапцаров – 1895" е културно-информационен институт, който събира, съхранява,
организира и предоставя равнопоставен достъп до своите ресурси на гражданите на Дулово и общината. Местната
общност има все по-голяма нужда да се превърнем и в място за общуване и обмен на идеи.

13. SOS Детски селища България

SOS Детски селища България подкрепя семейства в създаването на сигурна, стабилна и обгрижваща децата
среда. Ние подкрепяме активно младежи, напускащи грижа, в постигане на тяхната самостоятелност - здраве,
обучение, жилище, финансова стабилност, трудова заетост и професионално развитие. Във всички дейности
участваме и в развитието на местните общности.

Влизаме в Let's Go, защото искаме да развием идеи за стопанска дейност в подкрепа на социалната ни дейност,
на местната общност и да покажем таланта на децата и младежите в нашата грижа чрез предметите, продуктите и
красотата, която създават.

14. Фондация Фабрика за анализи и решения

Нашата организация развива постоянна менторска програма "Генерация" за насърчаване на кариерната
подготовка, професионално развитие и подкрепа при започване на първа работа за деца и младежи в риск, с
основна цел осигуряване на условия за равен старт в живота и социално интегриране. Осигуряваме ресурси и
условия за деца в семейства в неравностойно положение за превенция на отпадането от училище и за
продължаване на образованието.



15. Фондация "СИЙД"

Ние сме SEED Foundation / Фондация "СИЙД" - неправителствена организация, регистрирана в обществена
полза.Името на фондацията перфектно описва сферите на нашата дейност: SEED (Stability, Education, Environment,
Dignity) или Стабилност, Образование, Околна среда и Достойнство.

16. Сдружение "Развитие и интеграция"

Сдружение "Развитие и интеграция" е регистрирано през март 2015 г. в обществена полза. Развива Комплекс от
социални услуги за младежи до 25 г. без семейна подкрепа, в риск и в неравностойно положение. Подпомага
личностното, кариерното, професионално и социалното им умение и развитие за започване на самостоятелен и
независим живот.

Това са героите на Let's GO 2023. А сега е време приключението да започне – организациите ще се срещнат с
точните ментори и обучители, ще получат знания по бизнес планиране, финансови прогнози, правни услуги,
счетоводни консултации и ментори, които решават конкретни проблеми. Очакваме с нетърпение да видим
прогреса на всички организации, защото именно те ще върнат на обществото много , като започнат да подкрепят
по устойчив начин своите каузи.

В кампанията "Живот без насилие за нашите майки и дъщери" се обръщаме към всички хора, организации и
бизнеси, за които темата за насилието е важна, проявяват нетърпимост към това явление и искат да помогнат за
да работим заедно за неговото премахване. Всеки може да дари онлайн според възможностите си тук:
https://bit.ly/3kWpFgE
8 март е Международният празник на жените и на тази дата празнуваме равенството между половете.
Съществуват обаче много жени, които няма да празнуват - няма да получат цветя, а децата им за пореден път ще
бъдат свидетели на тормоз върху техните майки. Тези жени и техните деца имат нужда от разбиране, подкрепа от
специалисти, спокойно и сигурно място, където да се подслонят и сили, с които да започнат да градят живота си
отново. 
От нашата практика вече повече от 14 години в маргинализирани общности знаем че повечето жени там са
претърпели различни видове насилие в семействата си. Те обаче не припознават това отношение към тях като
нещо лошо, приемат го за нормално и не го назовават като "насилие". Те съставят една скрита група от жени, които
претърпяват насилие в семействата си почти ежедневно.
Жените в тези общности живеят крайно изолирано. В повечето семейства образованието не е приоритет. Малко
жени завършват дори и основното си образование, а повечето остават неграмотни. Това води до примитивно
съществуване и до неразбиране за същността на много понятия, сред които е и насилието.
Затова в рамките на подкрепата, която екипът на Мобилна работа "Подай ръка" на КОНКОРДИЯ България
осъществява в тези общности - информиране и консултиране по социални, психологически, медицински и трудови
въпроси, както и битова подкрепа, ще включим и темата за насилието.
Със събраните средства от кампанията ще включим между 20 и 30 жени в програма за семейно планиране, която
ще проведем в рамките на 3 месеца. Ще организираме информационни сесии в махали в София и Перник;
занимания за децата по време на сесиите; водене на жените на прегледи. Ще информираме жените за видовете
насилие, симптомите и как да ги разпознават, как да действат и към кого да се обърнат в случай на насилие и как
да помогнат на приятелка в риск. Целта ни ще бъде да образоваме жените по темата, те да разберат, че
насилието не е нормален начин на живот, да бъдат критични към отношенията в семейството си и да възпитават
своите деца да разпознават насилието и да не го приемат.
Фондация КОНКОРДИЯ България беше избрана заедно с други 7 за участие в инициативата "8 кампании за 8 март"
на Фондация BCause за успешни кампании по набиране на средства от организации, които работят с жени и деца,
преживели насилие. Организациите стартираха дарителски кампании, а фондация BCause ще удвои набраните
средства от всяка кампания със сума до 3 000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно
насилие на фондацията.
Нека заедно да променим живота на много майки и дъщери! Дарете за живот без насилие за нашите майки и
дъщери! https://bit.ly/3kWpFgE 

Заглавие: По случай 8 март КОНКОРДИЯ България стартира дарителска кампания "Живот без насилие за
нашите майки и дъщери"
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Ротари клуб (РК) - Самоков учреди доброволчески отряд - Ротариански общностен корпус (РОК) "Самокови". Целта
е да се съберат млади хора от града и когато има нужда от помощ за благотворителни каузи, да се включат активно
в подпомагането на различни дейности, каза пред БТА президентът на Ротари клуб - Самоков Владимир Василев.
Ротарианци допълниха, че част от целите на РОК са да се организират културни, образователни и спортни събития,
както и да подпомагат талантливи деца на територията на община Самоков. Други от техните цели са каузи,
свързани с екология и здравеопазване.
Имам честта да присъствам и обявя създаването на РОК "Самокови". Благодарение на Лина Маймарова -
председател на комитет за служба в общността на Ротари България, президентът на РК - Самоков Владимир
Василев, членовете на клуба и местните доброволци, се учреди РОК "Самокови", каза на церемонията Петрун
Вардаров, член на РК - Самоков и председател на РОК към Дистрикт 2482 Ротари България.
"Предстоят редица полезни проекти в полза единствено и само на всички граждани на община Самоков и района.
Съвсем скоро доброволците ще обявят старт на първата благотворителна кампания "Мисия: "Плюшена играчка" -
Дари и купи", в която всеки един гражданин ще може да се включи с дарение на плюшени играчки", допълниха
членовете на РК.
Всеки, гражданин, който има идеи и иска да се включи като доброволец, е добре дошъл, посочиха от
организацията. 

Лидерите на бъдещето ще трябва да притежават три определящи качества - смирение, кураж и способност да
приобщават, казва Силке Мюнстер, главен директор "Многообразие" във Филип Морис Интернешънъл

Доколко за успеха на една компания е важно тя да има ценности и цели, насочени към тях? И срещате ли
трудности, когато трябва да обясните на бизнес лидерите, че приобщаването и многообразието имат пряко
въздействие върху бизнес резултатите?

За Филип Морис Интернешънъл създаването на приобщаваща и многообразна работна сила не е просто
правилният ход. То е ключът за отключване на иновациите, които стоят в основата на реализирането на нашите
бизнес амбиции – най-вече изграждането на бъдеще без дим, чрез което да се постигне пробив в общественото
здраве. Ние вярваме, че само работна сила, която е отражение на многообразието в света, може да отговори на
различните потребности на нашите потребители в целия свят: пълнолетни пушачи, които ще продължат да пушат,
ако нямат достъп до научно доказани по-добри алтернативи. Вече има и проучвания, които потвърждават
значимостта на инициативите за приобщаване и многообразие в бизнеса. Например, според проучване на Credit
Suisse, компаниите, в които има повече жени на ръководни длъжности, генерират по-голяма възвръщаемост на
инвестициите. В този смисъл съм наистина горда, че Филип Морис Интернешънъл беше включена в Индекса на
Блумбърг за равенство между половете (Bloomberg Gender Equality Index (GEI) за трета поредна година – списък,
който показва фокуса на компанията върху развието на женското лидерство.

Ангажиментът на Филип Морис Интернешънъл за приобщаване и многообразие е твърд и на най-високо ниво,
защото нашите лидери са наясно, че това носи предимства в бизнеса. Това е от ключово значение за всяка
компания, която се стреми приобщаването и многообразието да станат част от нейната ДНК. Като потвърждение
на това колко сериозно се отнасяме към този въпрос и надграждайки нашите общи усилия през последните
няколко години, аз поех длъжността Главен директор "Многообразие" през март 2020 г., като отчитам дейността си
пряко на Главния изпълнителен директор. Изключително се гордея с тази длъжност и влагам много страст в
стремежа си към постигане на трайна промяна във и извън четирите стени на моята компания.

Как се измерва колко приобщаваща е една организация? За субективно усещане ли говорим или има индикатори
за това?

Постигането на равнопоставеност и справедливост, като същевременно се развива чувството за принадлежност и
приобщеност, вече е бизнес императив за организациите. Днес нещата са много по-различни, отколкото бяха
преди 10 години. В миналото много компании, включително и нашата, измерваха резултатите си по отношение на
приобщаването и многообразието само с представителството на жени в управлението. Но това не отразява в
пълнота комплексната природа на темата, за която говорим. Реалният напредък по отношение на приобщаването
и многообразието изисква да намерим нови начини за измерване на този напредък. Ако успеем да направим
това, ще можем да управляваме и да дадем тласък на трайна промяна.

През 2022 г. публикувахме резултатите от едногодишно проучване, озаглавено "Приобщаващо бъдеще". В това
първо по рода си проучване изследвахме начина, по който бизнесът може да измерва по-добре степента на
приобщеност, за да може да създаде среда, в която всички служители имат възможност да дават най-доброто от
себе си в работата. Проучването бе проведено като независимо проучване от International Institute for Management
Development (IMD) и в него бяха изследвани методите, които организациите могат да прилагат с цел насърчаване
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на промяна в културата на организацията. Бяха разгледани шест ключови измерения на приобщаването:
психологична сигурност, уникалност, справедливост, участие, чувство за принадлежност и автентичност. В
проучването се препоръчва използването на нов инструмент за оценка на мерките за приобщаване, Inclusion Net
Promoter Score (INPS), който предоставя полезна информация. Той може да бъде доразвит с допълнителни
отворени въпроси и лични интервюта със служителите за извличане на качествени данни. Остава ни още много
работа, но благодарение на проучването разполагаме с методите и инструментите, необходими за отбелязване на
напредък при постигането на нашата цел за изграждане на култура, в която всеки е приет и е ценен какъвто е,
независимо от различията. И се надяваме, че наученото от нас ще помогне на други компании да постигнат по-
бърз напредък в тази много важна област.

Кое е най-голямото предизвикателство в усилията на компаниите да създадат напълно приобщаваща среда?

Едно от най-големите предизвикателства са неосъзнатите предразсъдъци на хората. Всички сме чували свои
колеги да казват "Аз нямам предразсъдъци". Но това е невъзможно. Всички имаме предразсъдъци. Понякога това
ни помага бързо да взимаме решения. Но често тези предразсъдъци за заплаха за приобщаващата работна среда
и затова ние трябва да ги откриваме и преодоляваме. Ние във Филип Морис Интернешънъл провеждаме
интервюта на тема многообразие в малки групи, за да намалим риска неосъзнатите предразсъдъци да повлияят
на подбора на таланти.

Друго предизвикателство е екипният дух. В много аспекти това е нещо хубаво: кохерентната организационна
култура стимулира усещането за принадлежност и нагласата, която може да се опише с фразата "един екип, една
мечта". Но по този начин се изгубва и стойността на автентичността. Новите попълнения в екипа трябва да могат
да внесат нови идеи, нов дух и нови ценности и след като станат част от компанията, те трябва да останат верни на
себе си. Разбира се, най-голямото предизвикателство е хората да разберат, че всеки има своята роля и място.
Някои хора смятат, че не трябва да се ангажират с теми като расизъм или други форми на дискриминация. Но
изграждането на приобщаваща и многообразна работна сила изисква всеки да положи усилие – от висшето
ръководство до най-ниските нива в йерархията. Затова е от ключово значение да намерим начин да ангажираме и
мотивираме всеки един служител.

Да работиш по въпросите на приобщаването и многообразието означава да се справяш с лични истории и
преживявания. Кои са ситуациите, с които сте се сблъсквала в работата си или за които са Ви разказвали, които са
Ви повлияли в положителен и отрицателен смисъл?

През цялата си кариера на коуч и ментор на други жени съм се старала да утвърждавам темите, свързани с
приобщаването и многообразието. Искам всеки да се чувства ценен със своите уникални характеристики и да
може да изрази различно мнение. След като се дипломирах със специалност математика в университета Рур в
Германия, започнах работа в областта на маркетинговите проучвания в Research International. Бях работеща
майка в една доминирана от мъже среда и трябваше да свикна с това да съм единствената жена в стаята. Освен
това, английският не е родният ми език и когато започнах работа във Великобритания, имах трудности с езика и с
особеностите на британския характер и хумор. Поради тази причина се чувствах изолирана и самотна. Човек
придобива самочувствие да изразява своето мнение, само когато се чувства приет и уважаван такъв, какъвто е. И
когато инициативите, свързани с приобщаването и многообразието в дадена компания, са приоритет, в
компанията се изгражда култура на равни възможности и признание за всеки служител. Аз искам да дам своя
принос тази промяна да се случи. Трябва да създадем по-добър свят за следващото поколение. Вече имам внучка
и искам нейният път в живота да е по-лесен.

Кое е онова нещо, което отличава Филип Морис Интернешънъл по отношение на приобщаването и
многообразието?

Щастлива съм, че амбициите на компанията съответстват на моите амбиции: да се създаде среда, в която всеки
да дава най-доброто от себе си и така да се превърне в двигател за иновациите, чрез които да реализираме
визията на компанията за бъдеще без дим. Трябва да извървим дълъг път, но се движим уверено напред. По-рано
тази година например постигнахме целта за 40% представителство на жените в управлението 2022 г.

Следващата ни цел, свързана с равнопоставеността на мъжете и жените, е поне 35% от висшите ръководни
длъжности да бъдат заети от жени до 2025 г. В продължение на нашите усилия равнопоставеността да бъде
централен елемент в дейността на нашата компания неотдавна глобалната организация EQUAL-SALARY поднови
сертификата на компанията, който бе издаден за първи път от Фондацията EQUAL-SALARY през 2019 г. Тази
независима неправителствена организация удостовери, че Филип Морис Интернешънъл продължава да осигурява
равно заплащане за равен труд на мъжете и жените в над 90-те пазари, където компанията осъществява
дейността си. Допълнение към това е и сертификът Global Top Employer от Top Employer's Institute, който наскоро
получихме за седма поредна година. Горда съм и с глобалните ресурсни групи (Employee Resource Groups), които
създадохме и които стимулират създаването на общност и връзки между служителите в сигурна среда, така че да
се насърчи усещането за принадлежност и видимост, и да се формира по-добро разбиране за различните
измерения и проявления на многообразието.

Филип Морис Интернешънъл е компания, чиято дейност се основава на данни и която е ориентирана към
постигането на резултати. Затова след като се убедим в това, че приобщаването и многообразието подобряват
бизнес резултатите и си поставим за цел да станем по-приобщаваща компания, в която работят разнородни хора,
ще преместим планини, за да постигнем тази цел.



Какви са характеристиките на лидерите на бъдещето според вас? А на организациите на бъдещето?

Смятам, че лидерите на бъдещето ще трябва да притежават три определящи качества: смирение, кураж и
способност да приобщават. Те ще трябва да бъдат смирени, за да могат да признаят, че не знаят всичко и правят
грешки. Ще трябва да имат куража да се опълчат на несправедливостта и микроагресията. И ще трябва да са
добре запознати с темите, свързани с приобщаването, за да имат усет за различията, привилегиите и
предразсъдъците. Това ще са задължителните лидерски качества, необходими за напредъка в обществото, както
и качествата, които ще спомогнат компаниите да формират у всеки служител радостно усещане за принадлежност.
На организационно равнище ще трябва да наложим правила, така че да не допускаме дискриминационно и
изключващо поведение. Твърдият ангажимент на висшето ръководство е от ключово значение за създаването на
приобщаваща култура. Лидерите трябва да формират екипна култура, която стъпва на основата на психологическа
сигурност. Така служителите ще имат самочувствието да изразяват мнението си, да предлагат идеи, да творят, да
създават иновации и да извличат лични и професионални ползи от една напълно приобщаваща култура.

Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България.

Осем училища от област Пловдив и още над 70 училища различни области на България искат целенасочено да
работят за осъвременяване на преподаването и подобряване на управлението си с фокус върху успеха на всички
ученици. Всички те са кандидатствали до момента за четвъртия випуск на програма "Училища за пример" на
фондация "Заедно в час". Програмата за професионално развитие на училищни екипи е двугодишна и единствена
по рода си в България. Тя подкрепя училищата едновременно да подобряват управленските и преподавателските
си практики, така че да допринасят за успеха на всички ученици в училището. 
Кандидатстването за четвъртия випуск продължава още седмица - до 15 март или достигане на 100 кандидатури. 
Всички общински и държавни училища в област Пловдив могат да кандидатстват, като попълнят онлайн формуляр
със своята мотивация за участие на сайта .
Тази година интересът към програмата е значително по-висок от предходните кампании, затова е
препоръчително училищата да не чакат последния момент за подаване на своята кандидатура. След крайния срок
предстои структуриран процес на подбор и събеседване с представители на училищата за избор на финалните
участници.
За четвъртия випуск на "Училища за пример" ще бъдат избрани само 25 училища от цялата страна. В рамките на
програмата те ще преминат през специализирани педагогически и лидерски обучения на живо и онлайн, ще се
запознаят и задълбочат разбирането си през разнообразни ресурси, инструменти и материали от български
класни стаи и световния опит. Всяко училище ще има възможност да учи чрез преживяване и през практиката, като
прилага наученото и го адаптира за своя контекст и нужди с подкрепата на ментори – опитни учители, директори и
образователни експерти.
"Училищата участници получават всички тези възможности безплатно, което е изключителна възможност да
ускорят своя път към промяна, да инвестират в развитието на своите екипи и да подобрят значително
преживяването на учениците в училище. Особено ценна е тази възможност за малки училища с по-малки бюджети
и предизвикателства, с които трудно намират начини да се справят сами и имат нужда от нови идеи и нови подходи
за справяне", споделя Ивелина Пашова, ръководител "Обучения на училищни екипи" и програма "Училища за
пример" в "Заедно в час".
Обратната връзка от училищата до момента показва, че учителите и директорите намират в програмата смисъл,
полза и добавена стойност. Учителите и директорите споделят още, че програмата подобрява ученето и
резултатите на учениците, както и квалификацията на училищните екипи.
От кои региони има най-много училища, които търсят промяна
До момента кандидатите за четвъртия випуск на програмата са 75 училища от 25 области на страната. Най-много
подадени кандидатури има от училища в област Пловдив, следвани от учебни заведения в областите Варна, Бургас,
Велико Търново, София град, Шумен и Благоевград. 
"Училища за пример" до момента
"Заедно в час" започна "Училища за пример" през 2020 година и програмата вече е основен фокус на работата на
организацията. Тя е единствената цялостна програма за професионално развитие на училищни екипи в България.
До момента "Училища за пример" обхваща близо 70 училища от 21 области на страната с разнообразен профил и
предизвикателства.
"Училища за пример" в Пловдив и областта
Шест училища от област Пловдив до момента участват в програма "Училища за пример". Първа година в
програмата е ОУ "Неофит Рилски" в с. Ягодово, а втора година продължават Основно училище "Екзарх Антим I" и
ОУ "Тодор Каблешков" от Пловдив. През юли 2022 г. програмата завършиха и ОУ "Генерал Карцов" в с. Христо
Даново, ОУ "Васил Левски" в с. Караджово и Професионалната гимназия по транспорт "Гоце Делчев" в Пловдив.
За "Заедно в час"
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Фондация "Заедно в час" вече 12 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено
образование и възможност да реализира потенциала си, независимо от средата, в която живее, и социално-
икономическия си произход. Мисията на организацията е да развива нови учители, да подкрепя училищни екипи и
да изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. 
"Заедно в час" е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация "Америка за България" и е част
от глобалната образователна мрежа Teach For All. 

9 от 10 компании са жертви на фишинг през 2022 г.

Schneider Electric подписа споразумения за сътрудничество с три български висши учебни заведения – Технически
университет – София, Технически университет – филиал Пловдив и Университет по хранителни технологии –
Пловдив. Това стана на официална церемония в Умната фабрика на компанията в Пловдив.

"Инвестицията в образованието и развитието на младите професионалисти у нас е една от основните отговорности
на Schneider Electric. Подписването на споразуменията с университетите идва като естествено продължение на
програмата ни "Устойчиво образование с Schneider Electric", сподели Ивелина Николова, генерален мениджър на
компанията за България, Албания, Северна Македония и Косово.

Основната цел на програмата е да изгради професионални компетенции у младите хора чрез достъп до
качествено образование и практически опит, както и да подпомогне ранното им кариерно ориентиране, допълни
тя.

Споразуменията за сътрудничество с трите университета обхващат широк спектър от образователни дейности,
като една от основните точки в документа е дарението на специализирано оборудване, което Schneider Electric
прави съобразно нуждите на учебните заведения за по-съвременно обучение по технологичните специалности.

Компанията ще инвестира и в изграждане на споделени работни пространства с цел да стимулира екипната
работа между студентите и да им създаде условия за генерирането на идеи в неформална среда.

"Партньорството ще осигури стажове и постоянен контакт на нашите експерти със студентите под формата на
изнесени лекции, посещения като част от учебната програма, неформални срещи и участия в университетски
събития. Целта е да обменяме полезно ноу-хау както с обучаващите се, така и с техните преподаватели", поясни
Мартин Йорданов, управител на фабриката на Schneider Electric в Пловдив.

С официалното подписване на споразуменията бяха набелязани и първите конкретни стъпки, които ще се
предприемат във всяко учебно заведение, както и възможностите за междууниверситетски събития и проекти
през 2023-та година.

Фондация "Екатерина Каравелова" публикува аналитичния си доклад "Гласовете на жените в България", който
осветлява проблемите и потребностите на жените в България. Включва анализ на биографични интервюта с жени,
живеещи във всички шест планови района на страната. Причината за изготвянето на анализа е, че досега липсват
задълбочени социологически изследвания на проблемите и нуждите на жените в България, което прави
невъзможно провеждането на целенасочени и последователни политики за насърчаване на равнопоставеността.
Позоваването единствено на статистически данни от Националния статистически институт и Евростат пропуска да
отрази ежедневните предизвикателства, нормализирани неравенства и интерсекционална дискриминация, с
които се сблъскват жените от цялата страна, посочват авторите на доклада.

Докладът е в отговор на фразата "Няма проблеми с правата на жените в България, тук има равнопоставеност",
казва Марина Кисьова де Хеус, учредител на фондация "Екатерина Каравелова".

"От учредяването си през 2016-а досега фондация "Екатерина Каравелова" дава глас на българските жени. Знаете
за мрежата "Тя в България", за която вашите слушатели във Видин са чували. С този доклад решихме да дадем
глас на жените по един структуриран начин, по малко по-научен начин, защото искаме този глас да бъде чут от
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взимащите решения, от политиците и експертите, които предлагат политики, но често нямат досег с хората, за
които тези решения трябва да са ползотворни. Публикацията е анализ на дълбочинни биографични интервюта с
жени от всичките шест (планови) района в страната. Основните проблеми, които се откроиха са реална
равнопоставеност на жените, бедността, насилието в различните му форми, натискът на средата и стереотипите
по пол, свързани с ключови потребности на интервюираните - сигурност, равно третиране, финансова и
професионална стабилност. Докладът покрива цели осем теми и аз вярвам, че всяка жена ще намери нещо много
важно в този доклад. Бих искала да се спра на един от най-сериозните проблеми, който е познат, но все пак го
идентифицирахме и е важно в бъдеще по този проблем много да се говори, това е бедността. Откроява се като
проблем сред голяма част от интервюираните. Много от тях се борят с бедността, именно защото са жени, особено
тогава, когато не съжителстват с мъж, което препраща към един друг важен проблем - неравенството по пол в
областта на труда. Най-често бедността се възпроизвежда, когато си израснал в бедност, много по-трудно е да се
излезе от нея. Данните на Националния статистически институт към 2021 година показват, че 4,5% повече жените
са в риск от бедност, отколкото мъжете. Ние се фокусираме върху това, че бедността има измерение по пол.
Повечето интервюирани работят на по-ниска заплата от партньорите си мъже, а ако те останат сами, ще им е
много трудно да се справят финансово. Другият феномен е, че пък, ако печелят повече от мъжа си, това може да
стане повод за вменяване на вина по силата на стереотипите, че жената не трябва да е над мъжа, което се вижда
от интервютата. Това излиза като тенденция. Най-рисковата група от изпадане в бедност са жените, които
отглеждат децата си сами. Това ме води към един от другите проблеми, които се открояват - дискриминацията на
работното място към жените с малки деца и тези, на които им предстои да станат майки. Има много примери за
това. Когато става въпрос за повишение на работното място, работодателят не иска да поеме риска и да назначи
жената, която има малко дете и която е, може би по-способна, по-подготвена, защото тя най-вероятно често ще
отсъства, защото ще излиза в болнични."

Насилието в семейството е друг проблем, който открояват в доклада. Марина Кисьова де Хеус го определя като
превръщащ се вече в пандемия. Според нея са необходими спешни промени в Закона за защита от домашно
насилие, но политическата криза в страната е пречка да бъдат приети. Има необходимост също от кризисни
центрове в цялата страна, а не само в няколко града, както и потребност от подготвени хора, които да оказват
психологическа и социална подкрепа. Допълва, че насилието не е семеен проблем и за него трябва да се търси
помощ.

Според Марина Кисьова все още много трябва да се работи, за да се постигне равнопоставеност в България, а за
това могат да помогнат жените със силни обществени позиции, които да участват както в местната власт и да
предлагат решения, така и в Народното събрание.

По случай 8 март - Международен ден на жената, Женското сдружение "Екатерина Каравелова" от Силистра
започна дарителска кампания в подкрепа на жени и деца, преживели домашно насилие. Това съобщиха за БТА от
сдружението.
Кампанията е под наслов "Да помогнем на семейство в нужда!" и е в полза на самотна майка с три деца, които
живеят в скромен дом. Нужна е сумата от 3500 лева за закупуване на готварска печка с фурна, кухненски шкаф,
маса с четири стола, разтегателен диван, телевизор, спално бельо, дрехи и обувки за децата.
Сдружение "Екатерина Каравелова" е избрано заедно с други седем за участие в инициативата "8 кампании за 8
март" на Фондация BCause. Организациите започнаха дарителски кампании, а фондация BCause ще удвои
набраните средства от всяка кампания със сума до 3 000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от
домашно насилие на фондацията.
Женското сдружение "Екатерина Каравелова" работи по проблемите на жени и деца, жертви на домашно насилие
и трафик от 1997 година. В Силистра то ръководи Кризисен център за жени и деца, претърпели насилие, и
"Подкрепящ център - Резилианс". През миналата година в тях са се регистрирали 16 лица, пострадали от домашно
насилие. 

В контекста на днешния празник на жената, Диана Димова от Фондация "Мисия Криле" отново припомни за
трудния живот на жената бежанец в България. Получилите международна закрила у нас не могат да разчитат на
достатъчно подкрепа от държавата.
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"Все още липсва истинска, практическа Национална стратегия за интеграцията на бежанците. Няма реални
усилия на институциите, особено съсредоточени върху тези хора, които пристигат от южната ни граница.
Наблюдава се някакъв напредък в обществото ни. Ставаме по-гостоприемни към бежанците от Украйна, но
като цяло все още има тежка стигма и дискриманация", коментира Димова.

Жените бежанки трудно си намират работа. Особено за майките с повече деца е много трудна и предизвикателна
ситуация, тъй като те са основно съсредоточени върху нуждите на децата си.

Има жени с висше образование – лекари, акушерки, директори на училища, които досега са помагали на
обществото и в един момент се оказват в безпомощно състояние. Те са добри и в кулинарията и в ръкоделието. По
този начин се включват в различни инициативи на Фондацията и създават различни изделия, които да продават и
със средствата да си помагат. Задоволяват се и с ниско платени длъжности, тъй като има проблем с
легализирането на дипломите им.

Диана Димова коментира още, че много малко общини у нас са гостоприемни за бежанците.

"Съдбата на бежанеца е много тежка. Те имат разклащане на усещането си за идентичност и когато се
почувстват отхвърлени те търсят алтернативи в други държави", коментира тя.

Посланието на "Мисия Криле" към всички момичета и жени днес е: " Правете това, което искате, правете избори и
не се съобразявайте с хората, които ще се опитат да ви водят в друга посока! Следвайте сърцето си!"

Още чуйте от интервюто на Николета Петрова с Диана Димова в прикачения звуков файл.

БАСКОМ в лицето на председателя на софтуерната асоциация Доброслав Димитров поема председателството на
Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ). Ротацията на председателството, водено
досега от Автомобилния клъстер беше утвърдена на Общото събрание на БРАИТ.

В управителния орган на работодателската организация влизат 12 сдружения, сред които Сдружение
"Биотехнологичен и здравен клъстер", Сдружение "Аутомотив Клъстер България", Институт за агростратегии и
иновации, Сдружение "Клъстер мехатроника и автоматизация", Фондация "Клъстер информационни и
комуникационни технологии", Сдружение "Клъстер възобновяеми енергийни източници", Сдружение "Морски
клъстер България", Сдружение "Клъстер Тракия икономическа зона" и Сдружение "Клъстер изкуствен интелект
България".

"Компаниите, обединени в сдруженията и клъстерите на БРАИТ, представляват повече от 20% от БВП на
България. Фокусираме се върху създаването на по-богато и по-проспериращо общество. То може да се случи, само
когато поставим човека в центъра на икономиката на новите технологии. Водещи вече са хората, а не капиталите.
Достъпът до талант е от основно значение и приоритет, заедно с развитието на бизнес средата – данъчни
регулации и нормативна уредба и утвърждаването на правовата държава – институциите и регулативните органи
трябва да влязат в ролята си, да има прозрачност на процесите в държавата и конкурентен бизнес климат", каза
при встъпване в длъжност Доброслав Димитров.

Досегашният изпълнителен директор на БРАИТ Любомир Станиславов отчете дейността на организацията и
благодари на членовете за активната работа и ангажимента към каузите. Доскорошният председател на УС на
БРАИТ и настоящ главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България Иван Михайлов
подчерта приемствеността в председателството на асоциацията: "БРАИТ беше създаден с голяма енергия и с
убеждението, че сме среда, в която бъдещето, високите технологии и знанието се пресичат. Трудностите по пътя
само ни амбицират повече. Показахме нов работещ модел на сдружаване и вярвам, че в лицето на БАСКОМ това
ще продължи с нов тласък"

Общото събрание на БРАИТ излезе и с категорична заявка за участие в следващия Национален съвет за
тристранно сътрудничество. Наложителна е нуждата от активно присъствие на консолидираната иновативна
екосистема на масата на преговорите, където се формира стратегическата визия за развитие на новата
икономика на България в условията на форсирана дигитална трансформация и инвазия на изкуствен интелект,
смята колективният орган.

"Протягаме ръка към всички работодателски организации, защото вярваме, че имаме обща цел – все по-развита и
по-технологична икономика. Отворени сме за диалог и с всички сродни асоциации във високотехнологичния
сектор, тъй като само обединени може да утвърдим лидерските позиции на ИКТ индустрията и да я превърнем в
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естествен двигател на българската икономика", каза още Доброслав Димитров.

Запази своя билет сега, за да си в крак с бъдещето

MozFest е уникален хибрид: отчасти среща на изкуството, технологиите и обществото, отчасти фестивал на
производителите и събиране на активисти от различни глобални движения, борещи се за по-хуманен дигитален
свят. Всяка година на MozFest присъстват артисти, активисти, IT инженери, дизайнери, студенти и журналисти от
цял свят.

Тази година БЦНП ще участва в престижния международен форум със собствена сесия, посветена на изкуствения
интелект, който става все по-важна част от ежедневието ни.

Сесията "Надеждният Изкуствен интелект се нуждае от надеждни данни за обучение - как да се справим с
лингвистичната (езикова) дискриминация при бази данни за обучение" можете да достъпите на 21 март – 14:45.

Докато технологиите за NLP (Natural language processing) и наличието на свързани с тях инструменти за английски
език се подобриха значително през последните години, NLP инструментите за други езици изостават значително.
Дори за широко използвани езици, като немския, се установява, че количеството и качеството на наличните данни
за обучение и инструменти основани на NLP и изкуствен интелект са недостатъчни. Това често води до намалена
ефективност на алгоритмите за разпознаване на обидна реч или език на омразата, като същевременно се
проявяват и силни нива на пристрастие. Проблемът става още по-очевиден при не толкова популярните езици
(например български, словенски и др.). Да бъдеш ползвател на по-малко разпространени езици всъщност може
да е основание за дискриминация, тъй като тези хора е твърде възможно да нямат равен достъп до същото
качество на услугите, разчитащи на NLP технологии, обучени с данни на английски език.

В тази сесия ще обсъдим и ще илюстрираме чрез експерименти кои са основните проблеми при използването на
базирани на английски или "универсален език" данни за обучение NLP технологии, работещи с други по-малко
използвани езици. Ще се съсредоточим върху ефекта на тази тенденция върху инструментите за модериране на
съдържанието и откриването и разбирането на речта на омразата и бързо развиващите се чатове базирани на
изкуствен интелект. В дискусионната сесия ще се включат правозащитници и хора от технологичния сектор и
заедно ще обсъдим: 1. най-добри практики за осигуряване и използване на правилно тествани, документирани и
поддържани NLP инструменти за широк спектър от езици; 2. идеи за това как да се избегне формирането на
предубеждения, наблюдавани в базирани на английския език NLP технологии, при разработването на нови данни
за обучение за други езици. 3. Какви законодателни и политически мерки са подходящи за гарантиране на
езиковото многообразие с акцент върху предложението на Европейската комисия за регулиране на изкуствения
интелект.

Водим този разговор с широк кръг заинтересовани страни, за да разберем по-добре проблемите и да открием
заедно добрите решения.

Запази своя билет за MozFest сега. Можете да получите своя билет напълно безплатно. MozFest също така
предоставя възможността да допринесеш за фестивала с избрана от теб сума. С вноската "Плати, колкото можеш"
ще получите достъп до MozFest Plaza, което ще ви позволи да разглеждате, посещавате и да се запознаете със
стотиците налични сесии, както и много други неща. Предложената сума за дарение е 45 EUR.

В сесията ще се включат:

Михаил Екимджиев е управляващ съдружник в Адвокатско дружество "Екимджиев и Партньори" и практикуващ
адвокат с над 30 годишен опит в сферите международно публично право, наказателно право и защита правата на
човека. Осъществява процесуално представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург и
Съда на Европейски съюз в Люксембург и е с над 100 спечелени дела пред ЕСПЧ. Има специализация в Съвета
на Европа по Защита правата на човека.

Катина Бончева е съдружник в Адвокатско дружество "Екимджиев и Партньори" и практикуващ адвокат с над 20
годишен опит по граждански, търговски и административни дела. Управител на Фондация "Асоциация за
европейска интеграция за правата на човека" и има опит като адвокат по дела пред Европейския съд за правата
на човека, Съда на Европейския съюз, Съда на публичната служба и Общия съд на Европейския съюз. Притежава
специализация от Университет Кеймбридж, Обединеното кралство. Лектор в редица обучения, провеждани в
Център за обучение на адвокат "Кръстю Цочев" и член на съвещателната колегия на "Европейски правен поглед".
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Петър Торнев e директор на Технологичния център на Аксенчър в България. Работи в IT сферата повече от 15
години. Зaвършил е "Компютърни системи и технологии" в  Технически Университет - Варна. Става възпитаник на
Harvard Business School, след като завършва програмата за Leadership Development през 2015 г. През 2020 г.
завършва EMBA в Американския Университет в България. Интересува се и се занимава с трансформация и
усъвършенстване на лидерския потенциал и образование в България. Допринася за развитието на стратегии и
иновативни решения в облачните технологии, киберсигурността, онлайн тръговията, мениджмънта, както и за
прилагането на политики, свързани с културното, възрастовото и половото разнообразие в компаниите.

Домен Савич ръководи Citizen D, неправителствена организация базирана в Любляна, която изследва
променящия се пейзаж на правата на човека в информационното общество, проучва "наблюдаваното общество",
картографира пропагандните медийни практики и насърчава активното участие на гражданите. В предишните си
роли е работил като бранд мениджър за разработчика на мобилни приложения Outfit7, като ръководител на
маркетинга за стартиращата компания за електронно здравеопазване Iryo и като разработчик на съдържание за
разработчика на мобилни приложения Tricky Tribe. Домен е работил и като журналист в словенския ежедневник
Dnevnik. Той има бакалавърска степен по журналистика от Университета в Любляна.

Мартин Боянов е работил по проблеми като sentiment analysis и influencer identification в Komfo, document
clustering и business event classification в Commetric и recommendation systems в Smule. Той се опитва да намери
най-практичните употреби на съвременните алгоритми за машинно самообучение и анализ на данни.
Специалността му е да участва в целия процес по разработката на ML решения – от прототип до излизане на
пазара, че и след това.

Сесията ще се модерира от Захари Янков - главен правен експерт на Български център за нестопанско право.
Захари има магистратура по право от Софийски университет и магистратура по Права на човека и демокрация от
Университета в Болония.

Ротари клуб (РК) – Самоков учреди доброволчески отряд – Ротариански общностен корпус (РОК) "Самокови".
Целта е да се съберат млади хора от града и когато има нужда от помощ за благотворителни каузи, да се включат
активно в подпомагането на различни дейности, каза пред БТА президентът на Ротари клуб – Самоков Владимир
Василев.

Ротарианци допълниха, че част от целите на РОК са да се организират културни, образователни и спортни събития,
както и да подпомагат талантливи деца на територията на община Самоков. Други от техните цели са каузи,
свързани с екология и здравеопазване.

Имам честта да присъствам и обявя създаването на РОК "Самокови". Благодарение на Лина Маймарова –
председател на комитет за служба в общността на Ротари България, президентът на РК – Самоков Владимир
Василев, членовете на клуба и местните доброволци, се учреди РОК "Самокови", каза на церемонията Петрун
Вардаров, член на РК – Самоков и председател на РОК към Дистрикт 2482 Ротари България.

"Предстоят редица полезни проекти в полза единствено и само на всички граждани на община Самоков и района.
Съвсем скоро доброволците ще обявят старт на първата благотворителна кампания "Мисия: "Плюшена играчка" –
Дари и купи", в която всеки един гражданин ще може да се включи с дарение на плюшени играчки", допълниха
членовете на РК.

Всеки, гражданин, който има идеи и иска да се включи като доброволец, е добре дошъл, посочиха от
организацията пред БТА.

Макар България да получава милиарди за образование от европейските фондове, резултатите на учениците не
помръдват нагоре. Време е нещо да се промени. На това мнение е д-р Нели Колева, ръководител "Стратегически
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партньорства" във фондация "Заедно в час", свързан с разходването на средства за образование. Преди това тя е
начело на отдел "Публични партньорства". Заема различни длъжности в екипа по обучение и подкрепа на
учителите от стартирането на работата на първия випуск през май 2011 г. Преди присъединяването си към екипа,
д-р Колева преподава английска и американска литература, сравнително литературознание, теория и практика на
превода, английски, френски и немски език в Universite de Haute Bretagne в Рен, Франция и Rice University в
Хюстън, САЩ. Бакалавърската й степен е по американска литература и френски език от Middlebury College, САЩ, а
докторската й степен по сравнително литературознание е от Rice University, САЩ.

Публикуваме мнението й, както и предлаганите от нея решения:

"България получи над 1,3 милиарда лева от Европейския съюз по оперативната програма за наука и образование
за периода 2014-2021 г." – Добра новина, ще си кажете вероятно. "Българските ученици отново са с най-ниски
резултати сред връстниците си в Европа, показва мониторингът на Европейската комисия през 2022 г." – Добра ли
е наистина?

Свикнали сме да оправдаваме недъзите на българското образование с липсата на средства. През последните
години обаче пари има – не толкова наистина, колкото инвестират други държави, но достатъчно, за да може да
видим поне начало на положителна тенденция в повишаването на резултатите на българските ученици. Това
обаче не се случва. Близо половината от 15-годишните нямат ключови умения като това да разберат смисъла на
прочетен текст, да разчетат графика или да направят логическа връзка между свързани събития. Това се отразява
както на благополучието на тези ученици и техните семейства, така и на обществото и икономиката на страната.

На този фон, освен милиарда по оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", се изливат
милиони по национални програми за образование, делегирани бюджети за училищата и още средства от различни
други източници. Идват и още – близо 2 милиарда лева по новата оперативна програма "Образование" (2021-2027
г.) и още толкова по Плана за възстановяване и устойчивост. Има ли знаци, че тези инвестиции ще имат
възвръщаемост? Съвсем не, дори напротив. По всичко личи, че ще получим още от същото – проформа дейности и
пари, които се харчат напълно безотчетно, без ясна цел и без резултати.

Проблемът е сериозен и е време всички да му обърнем внимание. И Европейската комисия, и министерството на
образованието и науката, и народните представители, и директорите и учителите, и родителите, и експертите в
образованието, и данъкоплатците като цяло. И след като обърнем внимание, нека помислим и за възможните
решения. Ето някои от тях:

Засилване на административния капацитет

Първото условие за успешно планиране, инвестиране и управление на значителните средства е човешкият ресурс.
Хората, които отговарят за европейските програми, трябва да са много добре запознати със спешните промени,
които трябва да се случат в сектора, с нуждите на училищата и с доказаните на терен успешни практики за по-
качествено образование. Между екипите, отговарящи за различните операции по оперативната програма, трябва
да има отлична координация и единен подход в работата, за да няма припокриване и пропускане на дейности,
както и за да е ясно отчитането на резултатите.

Добро целеполагане и ясни приоритети

Администрациите в България често раздават средства "на калпак", за да няма недоволни. Този подход обаче не
работи, ако искаме смели реформи, които да доведат до реални положителни промени. Инвестициите са
ефективни тогава, когато има ясна визия какви проблеми целят да решат, в кои приоритети ще се вложат усилия и
защо и какъв е конкретният план за действие по различните мерки.

Прозрачни и конкретни измерители за успех

Резултатите от дейностите по европейските (а и по националните) проекти могат да бъдат видяни, анализирани и
да станат база за последващи политики, само ако са предвидени инструменти за измерването им. Това не може
да се случи чрез формални критерии като брой участвали ученици, брой разработени наръчници или дежурното
брой обучени учители. Участие не е равно на резултат и за да разберем кои дейности са били полезни за
системата и трябва да се продължат и занапред, задължително трябва да обвържем промяната в постиженията
на учениците, посещаемостта на учебните часове, качеството на преподаването и др. с разходвания ресурс.

Ефективна работа с данни

В Министерството на образованието и науката се събират огромни количества данни. Процесът обаче е хаотичен,
с разнопосочни инструменти и регулярност. Това често ги прави безполезни за това да разберем дали е имало
ефект от дадена инвестиция или не. Ефективното и прозрачно събиране и анализиране на данни, както и
регулярното им споделяне е задължително условие и за ефективен граждански контрол върху харченето на
публичен ресурс.

Поемане на отговорност

Ако една компания пропилее 1,3 милиарда без видим резултат, изпълнителният ѝ директор и отговорните за това
служители едва ли дълго ще останат на постовете си. При инвестирането на средствата от европейските програми



в България обаче нито някой поема отговорност за постигане на резултати, нито някой изисква такива. Крайно
време е когато се харчи публичен ресурс – и се харчи очевидно не както трябва, да е ясно кои по веригата носят
отговорност и да я понесат.

Използване на доказали се добри практики

В българското образование вече има не малко директори и учители, които сами или с подкрепа от граждански
организации са постигнали резултати в работата с учениците. Опитът и ресурсите на педагозите и на експертите от
сферата трябва да бъдат използвани максимално, за да може успешните на микро ниво практики да се
разпространят по-широко в системата.

Европейските средства не са просто едни много пари, които трябва да усвоим, и след това да се потупаме по
рамото, че не сме ги върнали на ЕС. Те са ресурс с огромен потенциал, който може да направи времето,
прекарано в училище, много по-смислено за учениците. Може да помогне на мотивираните учители да преподават
още по-ефективно. И на активните директори да подобрят още повече училищната среда. Но само ако бъдат
вложени както трябва. Нека изискаме това да се случи.

Нова терапевтична зона ще бъде изградена за над 30 деца и млади хора с увреждания и лишени от родителска
грижа в центровете на фондация "Сийдър". В нея ще бъдат включени както пособия за спорт и отдих, така и
специализирани съоръжения, които ще подобрят средата и качеството им на живот. Те ще бъдат монтирани в две
от къщите от семеен тип, които фондация "Сийдър" управлява в гр. Казанлък. С проекта си организацията ще
предостави достъпна и обновена среда за децата и младежите с увреждания и ще подобри условията на труд на
социалните си работници и терапевти.

Това става възможно благодарение на безвъзмездната финансова помощ от 10 хиляди евро от фондация Smurfit
Kappa, чрез съдействието "Смърфит Капа България" ЕООД, което ще подпомогне изграждането на зоната за
отдих, спорт и развлечение на децата с увреждания. Целта на "Сийдър" е да подобри средата и да създаде
подходящи условия всички деца и млади хора да участват в разнообразни терапевтични и развлекателни дейности
на открито и закрито. Новите съоръжения ще допринесат за по-лесното придвижване и включване в игрите и
заниманията на децата с помощни колички. Сред съоръженията, които ще бъдат монтирани са подемници, които
позволяват повдигане и преместване на хора с тежки увреждания, специализирани люлки за деца със
затруднения, тактилна повърхност за ходене, беседки и други.

"Благодарни сме, че открихме партньор, който разбира нуждите на хората с увреждания и има възможност да
застане редом с нас в подобряването на средата. Заедно ще повишим качеството на живот на хората в
неравностойно положение, но и условията на труд на социалните ни терапевти. Вярваме, че устойчивостта на
грижите трябва да бъде споделен приоритет за организациите с нестопанска цел, държавата, бизнеса и
общностите.", каза Нели Бонева от фондация "Сийдър" - управител на центровете от семеен тип в гр. Казанлък.

С приноса си към каузата на "Сийдър" "Смърфит Капа България" ЕООД, която е световен лидер в производството
на хартия и хартиени опаковки, и разполага с фабрика за производство на велпапе и опаковки от велпапе в гр.
Казанлък, дава своя добър пример за подкрепа от страна на бизнеса към местните общности.

"Един от най-важните приоритети на компанията Smurfit Kappa, е да подкрепя активно общностите в държавите и
населените места, в които оперира. Ние живеем с целите на марката Smurfit Kappa, а именно създаване, защита и
грижа. Щастливи сме, че можем да помогнем.", сподели ръководството на "Смърфит Капа България" ЕООД.

***

Информация за фондация "Сийдър"

Фондация "Сийдър" започва работата си в Казанлък през 2005 год. като помага на деца от институции. В
последствие организацията става първата, която закрива дом за деца с интелектуални увреждания и до днес
продължава своята работа в изграждането и управлението на центрове от семеен тип. Мисията на организацията
е да осигури по-добра грижа за деца и млади хора в неравностойно положение и подкрепа за тяхното интегриране
в общността, така че те да имат справедлив, пълноценен и достоен живот.

В гр. Казанлък фондация "Сийдър" управлява 3 центъра от семеен тип и 1 защитено жилище, а в допълнение още
5 центъра в гр. Кюстендил. Организацията предоставя 24-часова индивидуална грижа за деца и млади хора
лишени от родителска грижа. Повечето от тях са с увреждания и са живели в държавни институции в различни
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части на страната. Там те са израснали в изолация и недостигът на внимание и грижа са оставили своите белези в
развитието им.

В семейните центрове, които "Сийдър" управлява, всяко дете и младеж получава уважение, подкрепа и
индивидуална грижа, според личните си нужди и потенциал. Фондацията подкрепя социалната интеграция на
децата и младежите, като се стреми те да посещават дневни центрове, масови училища и детски градини, както и
им помага да развиват своите умения и да усвояват нови. Фондацията работи за включването на децата и
младежите в различни инициативи и възможности за интегрирането им в общността, така че те да станат по-
независими, да вземат самостоятелни решения и когато е възможно, да започнат работа.

Информация за "Смърфит Капа България" ЕООД

Придобивайки предприятия за производство на велпапе в гр. Казанлък и гр. Луковит, Smurfit Kappa уверено
навлиза в производството на хартиени опаковки в България. На българска територия компанията разполагa със
съвременна технологична база за производство на 2, 3 и 5-пластно велпапе, както и микро велпапе, в бял и кафяв
цвят.

Производството на фирмата е съобразено с желанията на клиента, като има възможност да изработи, както
стандартни, така и нестандартни опаковки. Предлагат се модерни слотерни и щанцови опаковки с възможности за
използване на 3 или 4 цветен флексопечат.

Стремежът Smurfit Kappa е чрез модернизирана техника и професионално отношение, да осигури качествена
продукция, отговаряща на всички клиентски изисквания.

Антикорупционният фонд (АКФ) публикува днес видео с журналиста и активист Димитър Пецов със заглавие "Битка
за справедливост". То е третата част от поредицата на АКФ "Под прицел: три свободни пера", която разказва три
лични истории за SLAPP-дела и натиск върху журналисти в България.

Димитър Пецов е журналист на свободна практика и граждански активист от Силистра, който следи дейността на
местните институции и отправя питания по Закона за достъп до обществена информация.

През 2020 г. след негово питане кой е направил дарения за областната полиция, той е спрян от полицейски патрул
за проверка, а след кратко претърсване без поемни лица в колата му са открити наркотици.

"Дойде единият от полицаите и почна да ми иска документите за проверка, като ми каза да си държа ръцете на
таблото, да не правя резки движения. Гледах да изпълнявам всичко, понеже си казах: тези сега аз съм ги ядосал,
затова че питам за техния дарител", разказва Димитър Пецов.

"Без много да рови, инспекторът бръкна отзад, където е жилетката ми, и веднага след това извади някакъв черен
пакет. И хукна нанякъде с него."

"Тогава още им казах: Вижте какво, това, което правите и това, което сте намерили, никой няма да го приеме за
чиста монета… не е достоверно, по никакъв начин не е свързано с моите дейности, с моята личност. Целият тоя
план, който го е измислил, то е прекалено!"

След десет месеца досъдебното производство срещу Пецов е прекратено, а събраните доказателства насочват
към престъпление извършено срещу него – набеждаване. И до днес прокуратурата продължава да разследва кой
е подхвърлил наркотиците в колата му.

"Такова нещо, разбира се, влияе върху психиката. Шокът си остава. Опасенията, че могат да пробват нещо
различно, когато вършиш разследвания, усещането, че си мишена съществува."

Поредицата на АКФ "Под прицел: три свободни пера" фокусира вниманието върху личните истории на трима
журналисти, станали обект на т. нар. SLAPP дела (или дела-шамари) или други форми за институционален натиск
от страна на политици, бизнесмени и други влиятелни личности. Съкращението SLAPP, в превод от английски
"стратегически дела срещу публично участие", насочва към основната цел на SLAPP делата - да сплашат критично
настроени журналисти и граждански активисти и да ги откажат от публикуването на разследванията и материалите
си.

В края на април Антикорупционният фонд в партньорство с Асоциацията на Европейските журналисти ще

Заглавие: АКФ: "Битка за справедливост: Димитър Пецов." Трета част от поредицата на АКФ за
институционален натиск върху журналисти
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представи и обхватен правен анализ на съдебните процеси срещу журналисти в България, които носят
характеристиките на SLAPP дела или дела-шамари. В анализа са описани и анализирани решенията на съда по
над 50 такива дела.

Линк към "Битка за справедливост: Димитър Пецов" тук: https://www.youtube.com/watch?v=k6zEjX677TA

Видеото е създадено в рамките на проект "Изследване на медийната свобода със специален фокус върху SLAPP
делата в България", изпълняван в партньорство между Асоциация на европейските журналисти в България и
Антикорупционния фонд с подкрепата на Посолството на Кралство Нидерландия в България.

Съдържанието на видеото е отговорност на Антикорупционния фонд и не отразява непременно позицията на
Правителството на Нидерландия.

Вчера, по случай 8 март - Междунарондният ден на майката, ден символ на безграничната любов към човека,
който ни е дарил с живот, в центъра на село Розово бе поставено сърце за събиране на капачки, предаде
репортер на "Фокус". 
"Нека то да ни е символ за единство и надежда. От Кметството в село Розово благодарим на Явор Янакиев и
"Адвансд Вижън ИТ" за дарението и подкрепата. Дарените сърца бяха общо две, от които едно бе дарено на село
Горно Извориво", съобщиха от Кметството в село Розово.
Рени АТАНАСОВА 

Нова терапевтична зона ще бъде изградена за над 30 деца и млади хора с увреждания и лишени от родителска
грижа в центровете на фондация "Сийдър".

В нея ще бъдат включени както пособия за спорт и отдих, така и специализирани съоръжения, които ще подобрят
средата и качеството им на живот. Те ще бъдат монтирани в две от къщите от семеен тип, които фондация
"Сийдър" управлява в гр. Казанлък.

С проекта си организацията ще предостави достъпна и обновена среда за децата и младежите с увреждания и ще
подобри условията на труд на социалните си работници и терапевти.

Това става възможно благодарение на безвъзмездната финансова помощ от 10 хиляди евро от водеща фирма, с
производство и в Казанлък. Дарението ще подпомогне изграждането на зоната за отдих, спорт и развлечение на
децата с увреждания. Целта на "Сийдър" е да подобри средата и да създаде подходящи условия всички деца и
млади хора да участват в разнообразни терапевтични и развлекателни дейности на открито и закрито. Новите
съоръжения ще допринесат за по-лесното придвижване и включване в игрите и заниманията на децата с помощни
колички. Сред съоръженията, които ще бъдат монтирани са подемници, които позволяват повдигане и
преместване на хора с тежки увреждания, специализирани люлки за деца със затруднения, тактилна повърхност
за ходене, беседки и други.
Фондация "Сийдър" започва работата си в Казанлък през 2005 год. като помага на деца от институции. В
последствие организацията става първата, която закрива дом за деца с интелектуални увреждания и до днес
продължава своята работа в изграждането и управлението на центрове от семеен тип. Мисията на организацията
е да осигури по-добра грижа за деца и млади хора в неравностойно положение и подкрепа за тяхното интегриране
в общността, така че те да имат справедлив, пълноценен и достоен живот.

В гр. Казанлък фондация "Сийдър" управлява 3 центъра от семеен тип и 1 защитено жилище, а в допълнение още
5 центъра в гр. Кюстендил. Организацията предоставя 24-часова индивидуална грижа за деца и млади хора
лишени от родителска грижа. Повечето от тях са с увреждания и са живели в държавни институции в различни
части на страната. Там те са израснали в изолация и недостигът на внимание и грижа са оставили своите белези в
развитието им.

В семейните центрове, които "Сийдър" управлява, всяко дете и младеж получава уважение, подкрепа и

Заглавие: Метални сърца за капачки вече има в две казанлъшки села

Дата: 10.03.2023 15:00
Медия: Фокус

Заглавие: Фондация "Сийдър" ще изгради нова терапевтична зона за хора с увреждания в двете къщи от
семеен тип в Казанлък

Дата: 10.03.2023 11:50
Медия: Казанлък

https://www.focus-news.net/novini/regioni/Metalni-surca-za-kapachki-veche-ima-v-dve-kazanlushki-sela-1595154
https://www.kazanlak.com/news-39649.html


индивидуална грижа, според личните си нужди и потенциал. Фондацията подкрепя социалната интеграция на
децата и младежите, като се стреми те да посещават дневни центрове, масови училища и детски градини, както и
им помага да развиват своите умения и да усвояват нови. Фондацията работи за включването на децата и
младежите в различни инициативи и възможности за интегрирането им в общността, така че те да станат по-
независими, да вземат самостоятелни решения и когато е възможно, да започнат работа.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО

[email protected]

Семейство Мюлер – Юрген и Риа, дългогодишни благодетели на социалните услуги в община Елена, посетиха в
края на миналата седмица град Елена. Те бяха на визита в Домашния социален патронаж в града, където заедно
с кмета на общината инж. Дилян Млъзев се срещнаха с персонала и ръководството на социалното заведение. Те
поздравиха всички работещи там за усилията и безупречната им работа през годините.

С посещението си немският дарител за пореден път се убеди, че проектите, финансирани от благотворителната
организация, на която е председател - "Kinder brauchen frieden", са от изключителна полза за гражданите с ниски
доходи и крайно нуждаещите се на територията на община Елена.

По-рано тази година Домашният патронаж получи финансиране за предоставяне на порция храна на 25
потребители. При визитата си Мюлер изрази желание периодът на социална кухня да е до месец юни тази година.

Юрген Мюлер идва за пръв път в Елена през далечната вече 1998 година в тогавашния Дом за деца с умствена
изостаналост село Илаков рът и от тогава Елена е негово любимо място както за работа, така и за почивка. Той
споделя, че тук се чувства като у дома си и освен че природата на Балкана му е любима, не пропуска всеки път да
опита от местните специалитети.

КАМПАНИИ

На 24 февруари бяха връчени наградите на "Свободен електрон" на Мрежата за гражданско действие BlueLink,
които отличават водещи дигитални инициативи за опазване на природата, демокрацията и укрепването на
ценностите на обединена Европа. 
Голямата награда на публиката "Свободен електрон" спечели издателят Манол Пейков. За него са гласували 2618
души за организираните от него каузи в социалните мрежи. Те са:

за закупуване на жизнено-необходими генератори за страдащите от руската агресия в Украйна;
за изпращане на книги за българите в Украйна, които пристигат в Болград, откъдето се разпределят по
всички населени места с българи;
за изпращането на хуманитарна помощ на жертвите от земетресението в Сирия и Турция.

От февруари 2022 г. Манол Пейков е организирал над 25 кампании за събиране на средства за Украйна.
Специално за "Аларма" Манол Пейков даде интервю, в което каза:

"До момента (към 1 март 2023) са дарени 1 380 000 лв. само за закупуване на генератори, които изпращаме в
Украйна.
Не са се уморили българите да помагат. Войната се нормализира в умовете на хората, на тези, които гледат
войната отстрани, те свикнаха с нея, така е устроен човек – не може постоянно да мисли за лошите неща.
Стотиците хора които загиват в Украйна всеки ден, не попадат в новините.
И затова, когато започнах през ноември миналата година кампанията "Генератори за Украйна" толкова се
изненадах, защото се затъркаля една снежна топка – за една седмица събрахме половин милион, а за два
месеца събрахме почти 1 милион и половина лева. Това е нечувано, това е извън представите ми на какво е

Заглавие: Немски благодетели финансират до юни безплатна храна за 25 бедни в Елена

Дата: 07.03.2023 17:18
Медия: 24 Часа

Заглавие: Българите довериха на Манол Пейков близо 3 милиона лева

Дата: 02.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/13937707
https://www.ngobg.info/bg/news/127950-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BE-3-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html


способен българинът. Тези пари са дарени от над 10000 българи, които са отделили от залъка си, от подаръците
на децата си, за да дадат средства на непознати хора в Украйна. Доставяме с тирове до Одеса и до Киев, те
минават по проверени пътища. Държа, когато хората даряват, да казват за какво точно дават парите си. Някои
даряват анонимно, други дават и казват: "За каквото има най-голяма нужда". Над 470 генератори вече са
доставени в Украйна.
Аз самият досега успях да стигна само до Одеса и до Болград. Няма да забравя колко тъмна беше Одеса когато
пристигнахме – черна като Ада, хората които ни посрещнаха ни светеха с челници, има режим на тока.

Когато стана земетресението в Турция и Сирия трябваше да действаме много бързо. За две седмици събрахме
почти 1 милион лева."

Какво научихме за себе си за тази една година война. Вие самият какво научихте?

"За тази една година разбрах, че е клише това, че българинът бил циничен, че си гледал само в своята
паничка. Не е вярно това.
Хората ми имат доверие, защото виждат в мен заместител на неработещите институции. Проблемът не
е в мнозинството, което е недоверчиво, а в самите институции, които са предизвикали това недоверие с
години непрозрачност и корупция. За мен е магия, аз не мога да си обясня и до ден днешен това доверие,
което получавам от хората.
Видя се, че може и по друг начин, че българите не сме кофти хора, които стоят на опашката на Европа. У нас
има сила, енергия, съпричастие, любов, има желание за промяна, аз просто отпуших капачето съвсем леко и
енергията, която я е имало, изведнъж избухна."

Към днешна дата с дарения и чрез доброволците на Манол Пейков вече са изпратени 110 специални палатки,
които ще бъдат монтирани за нуждаещите се хора в Турция. Един тир с брашно вече е пристигнал в Северна
Сирия, а през следващите дни се очаква още два тира с брашно и още четири камиона с дрехи да заминат в
посока за Сирия.
До сега в Сирия са пристигнали общо 16 камиона, от които два са с детски и бебешки храни.
За пострадалите от земетресенията през февруари в Турция и в Сирия на Манол Пейков българите до момента са
дарили близо 1 300 000 лв.
На 21 февруари се учреди фондация "Манол Пейков и приятели", която ще събира и обработва всички дарения
(както за различните инициативи, свързани с Украйна, така и за пострадалите от земетресението в Турция и
Сирия).
Снимка: Facebook/Manol Peykov 

В рамките на 10 дни от включването на Българския футболен съюз в кампанията за набиране на средства за 8-
годишния Алекс Кормушев, диагностициран с тежко заболяване и нуждаещ се от спешно лечение в чужбина, бяха
събрани 20 000 лв. Средствата ще бъдат преведени по дарителската сметка в подкрепа на благотворителната
кауза.

По време на най-масовия детски футболен турнир в столицата "Купа София" под егидата на БФС бяха набрани
общо 5041 лв., а през изминалия кръг в Първа професионална лига бяха дарени още 3457 лв. от футболната
общественост. Остатъкът до общата сума от 20 000 лв. (11 502 лв.) бе осигурена от Българския футболен съюз.

БФС отново апелира за съпричастност към каузата на 8-годишния Алекс!

Средства за лечението му продължават да се набират по банков път или чрез Revolut:

IBAN към сметка: BG05 UNCR 7000 1525 2090 65

Титуляр: Алекс Ангелов Кормушев

Банка: UniCredit Bulbank

Revolut: 0886 777 555

Заглавие: Кампанията на БФС събра 20 000 лв. в подкрепа на 8-годишния Алекс Кормушев

Дата: 03.03.2023 09:35
Медия: Пловдивски новини

Заглавие: На националния празник търговищенци събраха над 700 лева в подкрепа на своя съгражданка

Дата: 03.03.2023 18:34

http://plovdivskinovini.bg/sport/oshtesport/221451/kampaniyata-na-bfs-sabra-20-000-lv-v-podkrepa-na-8-godishniya-aleks-kormushev
https://utroruse.com/article/932093/


На националния празник търговищенци събраха над 700 лева в подкрепа на своя съгражданка.
Благотворителната инициатива за диагностицираната с тежко заболяване Грациела Ганева бе по идея на
фолклорен клуб "Омая" с ръководител Ева Танева. 
Любителите-танцьори от "Омая" представиха пред търговищката общественост проекта си "Гюрчлийската",
финансиран от Национален фонд "Култура" по програма "Програма за възстановяване и развитие на организации
в областта на любителското творчество".
По време на инициативата "Съпреживяване "Да се хванем на хорото" – част от празничните прояви на Община
Търговище за 145-ата годишнина от Освобождението на България, бе поставена дарителска кутия, в които хората
можеха да оставят пари, за да подпомогнат семейството на Грациела Ганева, която се лекува в Турция. 
На тържеството на площада, в рамките на час, са събрани общо 718, 52 лева, които ще бъдат добавени към
другите суми, набирани за младата жена в различни благотворителни кампании в нейна подкрепа, уточни за БТА
Ева Танева. 

Малкият Митко от Ямбол отново има нужда от помощ. Кампанията за набиране на средства "Дари живот на Митко"
бе подновена, тъй като 4-годишното момченце се нуждае от още средства за лечение, с които семейството не
разполага.

С парите трябва да бъде покрит болничният му престой и медикаментите в клиниката в Израел, където претърпя
трансплантации заради две тежки онкологични заболявания. Момченцето в момента се бори с Microbacterium
abcessus - бактериална инфекция, която се повила в периода между двете трансплантации, когато е било без
никакъв имунитет.

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

PayPal:
kararadev-dmtr@abv.bg

Revolut:
@katqivanova
0896218407

Лична сметка на семейството в ОББ:

BG46 UBBS 8002 1056 0316 40
BIC: UBBSBGSF
ТИТУЛЯР: КАТЯ ИВОВА ИВАНОВА (майка)

Банка Алианц Банк България 
IBAN:BG30BUIN95611000705319
BIC:BUINBGSF
Титулар :Фондация Павел Андреев 
Основание дарение за Мити

Събраните количества жълти стотинки от слушателите и екипа на Радио Шумен бяха взети от представители на
мотоклубовете в Шумен и в Силистра.

За три дни събрахме десетки килограми с монети, които ще бъдат преброени и дарени в кампанията за
неонатологичното отделение на болницата във Велинград.

Медия: Утро Русе

Заглавие: ЗОВ ЗА ПОМОЩ: Малкият Митко от Ямбол отново има нужда от нашата помощ

Дата: 04.03.2023 11:37
Медия: Нова телевизия

Заглавие: Предадохме жълтите стотинки

Дата: 04.03.2023 16:01
Медия: Радио Шумен

https://nova.bg/news/view/2023/03/04/403417/%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82-%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89/
https://bnr.bg/shumen/post/101788621/predadohme-jaltite-stotinki


Благодарим на десетките наши слушатели, които се отзоваха на призива за помощ!

През последните четири дни децата от десети клас на СУ ,,Димитър Благоев", организираха благотворителна
кампания в помощ на Веселин Халачев,съобщава Вестник на Община Доспат. Вместо да използват почивните дни
за забавления децата продават изработените от тях сувенири, за да помогнат на Веско. Те призовават
съгражданите си и гости на Доспат да си купят от тях картичка, за да дарят усмивка. Това е поредната
благотворителна кампания в родопското градче в помощ на момчето. Още през 2019 година, когато е само на 13-
години, благодарение на добрината на хората, Веско успя да се подложи на скъпоструваща операция. Той страда
от две изключително редки заболявания – мускулна дистрофия и етилмалонова ацидория. Веселин се нуждае от
постоянна рехабилитация. Мечтата на малкия Веско е да ходи и да играе със своите връстници.

Близо 1 милион евро е достигнала сумата, събрана в България, от дарения по сметката, открита за подпомагане
на пострадалите от земетресенията в Турция миналия месец, съобщи турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк, цитирана
от БТА.

Телевизионният канал представя справка за финансовата помощ, събрана в различни европейските страни, за
разрушените от земетресенията на 6 февруари райони на Турция.

Германия, където живее голямо турско малцинство, е отделила 41 милиона евро за Турция и 67 милиона евро за
Сирия, която също пострада тежко от двете земетресения в Южна Турция с магнитуд 7,7 и 7,6 по Рихтер.

Общата финансова помощ на Австрия за пострадалите от трусовете в Турция възлиза на 9,5 милиона евро, от
които три милиона са осигурени от държавата, два милиона от федералните провинции, а останалата част е от
индивидуални дарения.

Финландия е осигурила за Турция и Сирия общо един милион евро, а Швеция предоставя 14 милиона евро за
двете страни.

Правителството на Нидерландия отпуска финансова помощ в размер на 20 милиона евро за двете пострадали от
трусовете страни, от дарителски кампании са събрани над 152 милиона евро, а местните власти ще предоставят
над 11 милиона евро. Дарителските кампании там все още продължават.

Над 141 милиона евро за Турция и Сирия осигурява Великобритания, включително 48,59 млн. евро осигурени от
правителството. В Италия за Турция са събрани 1,75 милиона евро, в Унгария - около 294 хиляди евро, в Румъния -
1,21 милиона евро, посочва още телевизията.

Слушай новината

Над три хиляди лева са събрани за бездомни животни на мартенски базар в Търговище. Инициативата се
провежда за четвърта поредна година и е по идея на фондация "Нов старт за животните в нужда", съобщи
ръководителят на фондацията Йоанна Драгнева, предава БТА.

Заглавие: За пример! В Доспат четири дни ученици събират пари в помощ на Веско

Дата: 05.03.2023 12:53
Медия: Asenovgrad.NET

Заглавие: Близо 1 млн. евро са събрани в България за пострадалите от земетресенията в Турция

Дата: 06.03.2023 14:26
Медия: Радио София

Заглавие: Благотворителен базар за мартенички събра над 3000 лв. за бездомни животни

Дата: 06.03.2023 11:14
Медия: Новини.бг

https://www.asenovgrad.net/news/560303/za-primer-v-dospat-chetiri-dni-uchenitsi-sabirat-pari-v-pomosht-na-vesko
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По думите на организаторите за десетте дни на кампанията са събрани общо 3155 лева. "Лошото време не успя да
ни спре да може всички желаещи да закупят от нашите мартенички и така едновременно да зарадват своите
близки и да помогнат на животно в беда", коментира Драгнева.

Тази година много хора са поръчали червено-белите символи и онлайн и така са подкрепили
природозащитниците. Други са направили дарения, трети са предоставили безвъзмездно мартеници за продажба,
някои са изказвали морална подкрепа и мили думи.

От фондация "Нов старт за животните в нужда" посочват, че сумата ще бъде разпределена между кучетата от
Общинския приют в Търговище за техните нужди, както и за кастрационната кампания за бездомни женски котки,
която тече в момента.

Драгнева допълни, че благодарение на кампанията кастрираните котки за последните две седмици вече са 34.

Над три хиляди лева са събрани за бездомни животни на мартенски базар в Търговище. Инициативата се
провежда за четвърта поредна години и е по идея на фондация "Нов старт за животните в нужда", съобщи
ръководителят на фондацията Йоанна Драгнева.

По думите на организаторите за десетте дни на кампанията са събрани общо 3155 лева. "Лошото време не успя да
ни спре да може всички желаещи да закупят от нашите мартенички и така едновременно да зарадват своите
близки и да помогнат на животно в беда", коментира Драгнева. Тази година много хора са поръчали червено-
белите символи и онлайн и така са подкрепили природозащитниците. Други са направили дарения, трети са
предоставили безвъзмездно мартеници за продажба, някои са изказвали морална подкрепа и мили думи.

От фондация "Нов старт за животните в нужда" посочват, че сумата ще бъде разпределена между кучетата от
Общинския приют в Търговище за техните нужди, както и за кастрационната кампания за бездомни женски котки,
която тече в момента. Драгнева допълни, че благодарение на кампанията кастрираните котки за последните две
седмици вече са 34.
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Доброволци отново подемат благотворителна кампания "Бъди човек – подари вечеря на нуждаещ се!" в област
Ямбол. Поредното ѝ издание се организира по повод светлия християнски празник Възкресение Христово,
съобщи регионалният координатор на инициативата Ирина Георгиева.

Ще се събират хранителни продукти и вещи от първа необходимост. В навечерието на Великден те ще бъдат
доставени до домовете на самотно живеещи възрастни хора и многодетни семейства. Даренията се събират до 3
април. Пунктовете за предаването им са обявени на фейсбук страницата на инициативата.

"Бъди човек" се организира за 19-ти път в Ямболска област. До момента в кампанията са подкрепени близо 3000
нуждаещи се по повод на най-големите християнски празници – Коледа, Великден, Голяма Богородица.
Доброволците са успели да обходят по няколко пъти над 100 села в региона, посочи Георгиева.
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Около 400 домакинства в нужда от област Перник ще получат хранителни пакети преди Великденските празници.
За това съобщиха от благотворителната организация "Не си сам", която провежда инициативата.

"Не си сам" започна дейността си преди година. В навечерието на Великден миналата година доброволци на
организацията подпомогнаха с хранителни продукти 400 самотни и възрастни хора от селата в община Перник.
Четиристотин пакета бяха раздадени и за Коледа, а миналия месец с хранителни продукти бяха зарадвани
възрастни жители от Трънско.

От "Не си сам" информират, че новата им великденска благотворителна акция ще разшири обхвата си. Тази година
в нея ще бъдат включени домакинства и от община Радомир. Организацията отново обяви набиране на дарения
под формата на хранителни продукти. Такива ще се приемат през съботно-неделните дни в открития за целта
доброволчески пункт в хипермаркет "Фантастико" в Перник.

Инициаторите на кампанията "Не си сам" ще се радват и на идеи как да бъдат още по-полезни на възрастните
хора в нужда, както и на желаещи да се включат като доброволци в раздаването на пакетите.

Първата кампания на "Не си сам" се проведе през април м.г. в Перник. Тя бе замислена от доброволците още
през 2020 г., но заради пандемията се забави. Младите й организатори участват в подобни инициативи в цялата
страна.

По случай 8 март Сдружение "Самаряни" стартира дарителска кампания в подкрепа на жени и деца, преживели
домашно насилие.
Кампанията "За по-ДОБРИ условия в "Самарянска къща"... ДАРИ!" разчита за пореден път на дарители -
индивидуални и корпоративни, хора, които подкрепят със сърце и щедрост каузи, които дават нов шанс, променят
житейски съдби, дават надежда за живот без насилие. Каузата може да бъде подкрепена с онлайн дарения в
Platformata.bg.
Осми март е... денят на жената – майка и любима. Има обаче много жени, които няма да получат цветя, а децата
им за пореден път ще бъдат свидетели на физически и психически тормоз върху майките си. Тези жени и техните
деца имат нужда от закрила, подкрепа от специалисти, място, където да се подслонят и основа, на която да
започнат да градят живота си наново. 
19 години..., от 2004 г. до сега - 820 жени и деца, пострадали от домашно насилие, доведени до състояние на
физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие,... често от
най-близките им хора - партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти,
съжители... са намерили в Кризисен център "Самарянска къща" място за защита, подкрепа, утеха, осмисляне,
възстановяване, осмеляване, овластяване... 
За по-ДОБРИ условия в "Самарянска къща"... ДАРИ! (platformata.bg) е кампания, която разказва за една жена и
нейните три деца... и техния път през "Самарянска къща", където намират защитено пространство от кризата на
живота си, в следствие на домашно насилие. 
Целта на настоящата кауза е дооборудване на 4 спални помещения в Кризисния център, като бъдат закупени и
монтирани 4 климатика и 4 телевизора, за да станат по-функционални и уютни. 
Сдружение "Самаряни" беше избрана заедно с други 7 за участие в инициативата "8 кампании за 8 март" на
Фондация BCause за успешни кампании по набиране на средства от организации, които работят с жени и деца,
преживели насилие. Организациите стартираха дарителски кампании, а фондация BCause ще удвои набраните
средства от всяка кампания със сума до 3 000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие
на фондацията. 
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Зърнени закуски и лакомства получиха децата, настанени в Регистрационно-приемателния център в Харманли,
съобщиха от Държавната агенция за бежанците.

Дарението се осъществи със съдействието на Държавната агенция за закрила на детето, а целта е да се подкрепи
правото на здравословен и активен начин на живот за всички подрастващи.

По повод Международния ден на жената 8 март, Ротари клуб Свищов, с президент за 2022/2023 г. Пламен Петров,
реализира поредната си благотворително инициатива. Ротарианците направиха дарение на прахосмукачка
ROWENTA на Дома за стари хора "Мария Луиза", която ще бъде използвана за нуждите на социалното заведение.

Екипът и потребителите на ДСХ "Мария Луиза" изказват своите сърдечни благодарности за направеното дарение и
пожелават на членовете на Ротари клуб Свищов да бъдат здрави, успешни и все така активни и занапред в
благородните каузи.

.

СУ "Ст. Караджа" - Каварна организира благотворителен концерт в помощ на Марти, с участието на деца от
училищата, детските градини, певческите групи към пенсионерските клубове, местни и гостуващи фолклорни
танцови състави, местен автор.

От образователната институция отправят покана към всички, които искат да помогнат за лечението на 3-годишното
дете, което се бори с тежка диагноза - остра лимфобластна левкемия.

Благотворителната инициатива е насрочена за 16 март 2023 г., от 18.00 часа, в салона на НЧ "Съгласие -1890".
Входът за концерта е с минимална стойност 10.00 лева. Поканите разпространяват организаторите от СУ "Ст.
Караджа" от 8 до 14 март т.г.

На 15 и 16 март т.г. във фоайето на читалището се организира благотворителен базар с изделия изработени от
ученици на училището, участие на местен автор с книга, съграждани.

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Близо 5,5 милиона лева ще се инвестират в устойчивостта на гражданските организации в рамките на тригодишна
партньорска инициатива на Български фонд за жените (БФЖ), Български център за нестопанско право (БЦНП) и
Фондация Impact Drive (IDF), с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщиха от пресцентъра на БФЖ.
Целта е укрепване и развитие на неправителствения сектор чрез стратегическо и дългосрочно финансиране и
изграждане на капацитет, разработени на база проучвания на специфичните нужди на малките и местни
неправителствени организации в България, които работят за социална промяна, отстояват човешките права,
демокрацията, върховенството на закона и европейските ценности.
"В последните години ставаме свидетели на все по-ожесточени атаки срещу НПО-тата, заради които доверието в
тях спада. А трябва да е обратното – активният граждански сектор е неразделна част от всяка истински

Заглавие: Ротарианци дариха Дома за стари хора в Свищов

Дата: 09.03.2023 11:58
Медия: RegNews.NET

Заглавие: В Каварна организират благотворителна кампания в помощ на 3-годишно дете, болно от левкемия

Дата: 10.03.2023 12:33
Медия: Дарик

Заглавие: Близо 5,5 милиона лева ще инвестират в гражданския сектор три неправителствени организации с
подкрепата на ЕК

Дата: 07.03.2023 12:43
Медия: Утро Русе

https://www.regnews.net/news/16783559221714/rotariantsi-dariha-doma-za-stari-hora-v-svishtov
https://darik.bg/v-kavarna-organizirat-blagotvoritelna-kampania-v-pomost-na-3-godishno-dete-bolno-ot-levkemia
https://utroruse.com/article/934311/


демократична държава и неин пръв коректив", коментира директорът на БФЖ Надежда Дерменджиева, цитирана
в съобщението. 
3,217,340 лв. или близо 60% от общата стойност на инициативата ще бъдат директно инвестирани в организациите
и развиваните от тях дейности чрез три финансови механизма, в които всяка организация може да кандидатства
за общо максимум 117,000 лв. (60 000 евро).
В края на април 2023 г. предстои обявяването на нов конкурс по програма "Мисия: Възможна" - единствената
донорска програма в България, която предоставя гъвкаво и свободно от рестрикции финансиране за
административните нужди и организационното развитие на НПО (т.нар. core funding) с продължителност до 24
месеца. То е ключово за устойчивостта и развитието на организациите, защото им позволява да планират
стратегически и дългосрочно и да се фокусират върху постигането на мисията и целите си.
В началото на юни 2023 г. ще бъде анонсирана и целогодишно достъпната програма "Отворени възможности", в
която организациите ще могат да кандидатстват, без да се съревновават помежду си, за спешно финансиране за
справяне с непредвидени външни фактори и кризи, проблеми със сигурността или нововъзникнали възможности
за застъпничество, които изискват незабавна реакция, както и за участия в събития и международно
сътрудничество.
През 2024 г. ще бъде отворена още една програма - "Ценности", която ще финансира проекти на организации,
насочени към отстояването на правата на човека и равнопоставеността между половете, утвърждаване на
върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности и към противодействие на свиването на
пространството за гражданска активност.
"Конкретно трите предстоящи програми продължават стратегическата ни работа за подкрепа на сектора и
отговарят на споделените от над 110 организации от цяла България предизвикателства в "Изследване на нуждите
на организациите, работещи за правата на жените, момичетата и уязвимите групи", публикувано от БФЖ през 2022
г.", обяснява заместник-директорът на БФЖ Гергана Куцева, цитирана в съобщението.
1,025,168 лв. или близо 20% от общия бюджет на инициативата ще бъдат инвестирани в специални програми за
изграждане и/или повишаване на капацитета на организациите в България, разработени от доказаните експерти -
Български център за нестопанско право и фондация Impact Drive. Инициативата ще подкрепи усилията на сектора
за взаимодействие с държавната и местната администрация при защита на конкретни граждански каузи, ще
позволи на финансираните организации да постигнат по-високо ниво на институционална и финансова
независимост и да развият организационна култура за стратегическо планиране на дейността си, както и
капацитет за привличане на повече и диверсифицирани по вид финансови ресурси. 
Според Българския център за нестопанско право успешното развитие и укрепването на гражданския сектор в
България са пряко зависими от устойчивото надграждане на капацитета на всяка една активна организация за
своевременна и адекватна реакция в отговор на заплахи за демократичните ценности в обществото ни и опитите
за ограничаване на гражданската активност. Програмите за изграждане на капацитет в рамките на инициативата
ще бъдат насочени към подпомагане на организациите в страната да повишат капацитета си за застъпнически
дейности, насочени към защита на европейските ценности, човешките и гражданските права, подобряване на
оперативните и административните процеси и ефективността на дейността им.
БЦНП ще предостави възможност за участие в различни форми за изграждане на капацитет, съобразени с
нуждите на организациите. Част от тях ще включват комплексни обучения ("Гражданска академия") по най-
важните теми за функционирането и дейността на всяка гражданска организация (правна рамка, финансиране,
стопанска дейност и финансова устойчивост, застъпничество и защита на обществени каузи, публичност,
прозрачност и популяризиране на дейността, както и привличане на съмишленици и средства за успешни каузи).
Друга част от предвидените дейности за изграждане на капацитет ще разглежда конкретни теми, свързани с
отстояването и популяризирането на европейските и демократичните ценности, защитата на активисти и
независими журналисти от заплахи, притискащи ги да заемат конформистка позиция. Инициативите за
изграждане на капацитет ще включват и иновативни формати ("Граждански творчески лаборатории") за включване
на творци и различни форми на изкуството в подготовката на кампании за застъпничество и популяризиране на
дейността на организациите.
Фондация Impact Drive ще комбинира различни методи - обучения, индивидуални консултации и нетуъркинг
събития - за повишаване на организационния капацитет на професионалистите в различни области, сред които
стратегическо и оперативно планиране, управление на програми и проекти, оценка на въздействието,
надграждане на компетенциите и увереността в работата с и за отстояването на европейските ценности. 
"В Impact Drive споделяме вярването, че гражданските организации и екипите им имат нужда от комбинирана
подкрепа, която да им даде знания и най-вече практически решения, с които да оптимизират работата си. Това ще
създаде пространство за повече идеи и усилия, насочени към развиване на застъпничество, активизъм,
изследвания, разработване на решения, политики и други специфични за гражданските организации дейности.
Много важна за нас е и работата по теми, свързани с европейските ценности, които, макар и неразделна част от
гражданския сектор, днес са подложени на атаки и скептицизъм и изискват да ги отстояваме ежедневно",
коментира изпълнителната директорка на IDF Теодора Иванова-Вълева, цитирана в прессъобщението. 
Официалният старт на партньорската инициатива ще бъде даден в началото на април 2023 г. 
Съвместната инициатива на БФЖ, БЦНП и IDF се осъществява в рамките на проекта Building an Inclusive Resilient
Democratic Society in Bulgaria (BIRDS in BG), реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия, се
посочва в съобщението.
БФЖ подкрепя финансово проекти на НПО по темите борба с насилието над жени във всичките му форми,
икономическа независимост на жените - преодоляване на бедността и безработицата, окуражаване на жените за
по-активно участие в обществено-политическия живот на страната и за заемане на ръководни постове, постигане
на равни възможности за групи жени в неравностойно положение, защита правата на жени с различна сексуална
ориентация, изграждане на лидерски умения у млади момичета, осигуряване на здравословни условия на живот



като неразделна част от правата на човека, посочва организацията на сайта си. 
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