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ЧЛЕНОВЕ НА БДФ

Известни са участниците

20 нестопански организации се състезаваха за участие в пролетното издание на Акселератора, който
организираме по проект "Информиране, ангажиране, успех!"

Избрахме 11 от тях, вместо планираните десет. С избраните участници предстои обучение на 15 и 16 март, след
което с помощта на индивидуален ментор и член на екипа на BCause те ще планират и проведат своите
дарителски кампании.

Списък с организациите и техните идеи за кампании:

Фондация "Фабрика за анализи и решения" - Искат да помогнат на самотна майка с 2 деца за закупуване
на кухненско оборудване - готварска печка, хладилник, маса и столове за хранене, посуда. Възглавници,
завивки и спално бельо. Пералня, прахосмукачка, отоплителни уреди. За да продължават да работят срещу
отпадане от училище на деца социално слаби семейства.
СУБ Украински Дом - Искат да провеждат курсове по Български език за бежанци - 50 урока (А1 ) за 45 души. 
Сдружение "Русаля" - Искат да изградят външно игрище за децата в неравностойно положение в
училището по изкуства и занаяти в село Русаля. 
Сдружение "Деца и околна среда" - Искат да закупят съоръжения за игра за двора на терапевтичния им
център в Русе,които да са достъпни за деца с двигателни затруднения,както и изграждане на съоръжения в
самия център,които да развиват глобалната моторика и моторното планиране на децата.
Фондация "Общност в помощ на зависимите" - Искат да покрият лечението на шест зависими лица, които
към момента се лекуват в терапевтичния им център с месечна издръжка, лекарства, медицински прегледи.
Сдружение "Пет систърс" - София - искат да продължават да изхранват и лекуват настанените в
Спасителен център за животни в риск, който управляват.
Фондация "Корпус за образование и развитие - КОРПлюС" - Искат да проведат летен езиков лагер за 10
победители в Националното състезание по Spelling bee.
Фондация "Състрадание Алцхаймер България" - Искат да организират еднодневни излети/екскурзии в
рамките на два месеца за 25 лица с деменция(ранен и среден стадий на заболяването) от Дневен център
Варна и домовете за резидентна грижа във Варна и Разград 
Фондация "Eлизабет Костова" - създаване на Резиденция за жени-писателки Women In The Mountain, с
която да се даде възможност за развитие на творци и фасилитиране на пространства за обмен и обучение
на маргинализирани групи чрез творческо писане като възрастни хора, ЛГБТИК+ младежи, NEET младежи
и жени-писатели и за създаване на интердисциплинарни проекти. 
Фондация "Ситуационен Център Отворени врати" - Искат да провеждат групови класове по Български език
за 100 деца в продължителност на цялата лятна ваканция и с честота от два пъти в седмицата за бежанци
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от Украйна. 
Фондация "Бат уърлд България - нощ и ден"- Искат да продължават да защитават, опазват прилепите и
техните местообитания в страната,както и да разширят разбирането към прилепите и да намалят
жестокостта към тях. 

Резултатите от проведените досега три Акселератора – 30 организации проведоха общо 36 кампании, с които
успяха да наберат 142 144 лв. през двете дарителски платформи Platformata.bg и DMSbg.com.

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

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

С бюджет от 70 хиляди лева започва приемът на документи по програмата за подкрепа на ин витро процедури в
община Велико Търново. 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 помощ в размер до 2000 лева, съобщиха от
общината. С тези средства се подпомагат изследвания, процедури и лечение на стерилитет.

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. 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. В началото на март, тази година,
проплака 71-то дете, чиито родители са подпомогнати по програмата. Общо 12 са двойките близнаци, показва
статистиката, която се води към фонда.

Общинската инициатива има партньори от гражданския сектор. В навечерието на осми март бяха събрани над
2100 лв. по време на кампанията "С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми", организирана от Ротаракт
клуб - Велико Търново, Фондация "Искам бебе" и Община Велико Търново.

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,
уточниха от неправителствената организация.

/МК/

От днес клиентите на Kaufland България могат да се включат в засаждането на най-голямата споделена гора –
"Гората на Kaufland", която ще е част от проекта на Столична община "Новата гора на София". С активирането на
специално обозначен купон от виртуалната си карта за лоялност Kaufland Card, клиентите могат да дарят 150, 100
или 50 точки за засаждане на дърво всяка седмица в периода от 13 март до 2 април 2023 година. За всеки дарени
100 точки за лоялност Kaufland ще засади едно дърво.

Заглавие: С бюджет от 70 хиляди лева започва приемът на документи по програмата за подкрепа на ин витро
процедури в община Велико Търново
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"В резултат на всички свои действия, насочени към повишаване на енергийната ефективност и намаляване на
въглеродния отпечатък, само през 2022 г. Kaufland България е спестил на природата над 4000 т. въглероден
диоксид. Освен всички останали планирани активности за 2023 г., насочени към опазването на околната среда,
наш приоритет е и залесяването. Чрез споделената ни кампания "Гората на Kaufland" се надяваме да въвлечем и
нашите клиенти в конкретни действия за по-зелена градска среда". Това подчерта Кремена Георгиева, мениджър
"Корпоративни комуникации и CSR" в Kaufland България.

Всяка седмица всеки клиент с регистрация за Kaufland Card ще получава в неговия Kaufland Card профил в секция
"Моите купони" два купона, с които може да дари точки за лоялност за засаждане на дърво. С единия купон може
да дари 100 точки, а с другия 50 точки. За да дари точките успешно, трябва да активира купона и да го запази
активен до края на седмицата на неговата валидност. Всяка седмица може да се активират и двата купона и да се
дарят 150 точки за засаждане на дърво.

Повече за кампанията и начина на участие, може да видите тук: www.kafland.bg/gorata

За Kaufland България

Kaufland България е лидер в сектора на търговията с годишен оборот от близо 1,9 млрд. лв. и един от най-
големите работодатели в страната с екип от близо 6 600 служители. През 2023 г. компанията разполага с
63 хипермаркета в 35 града. От старта си през 2006 г. в България до днес Kaufland се стреми да стимулира
националната и регионална икономика и инфраструктурата по места с общи инвестиции от 1,9 млрд. лв.
Компанията непрекъснато развива своята политика за устойчиво развитие и под мотото "Действията
носят промяната" се ангажира с различни социални и екологични дейности – от използването на енергийно
ефективни технологии и проектирането на нови сгради с мисъл за природата, през подкрепата на уязвими
групи до намаляването на пластмасата.

Събитието, което ще се проведе на 21-ви май, събира средства за стипендия на студент по медицина

/КРОСС/ На 21-ви май 2023 (неделя) ще се проведе едно от най-атрактивните състезания по бягане в страната -
Маратон на приятелството Плевен. Деветото издание на събитието предлага широк диапазон от дисциплини - от 3
до 42,2 км, детско състезание Fun Run Kids, безплатен градски крос и игри на открито Park+ .

Запазвайки традицията да излиза извън рамките на спорта, деветият маратон в Плевен отново има
благотворителна кауза. Тази година тя цели осигуряване на стипендия за студент в Медицински университет,
Плевен, част от кампанията "Готови за успех" на фондация BCause.

Помощта е предвидена за студент с отличен успех, изгубил единия или двамата си родители или израснал в
специализирана институция. Инициативата надгражда каузата на събитието от 2019 г., когато отново като част от
"Готови за успех" беше осигурена стипендия за студент по медицина, който вече е дипломиран лекар и един от
хората, завършили с най-висок успех във випуска си.

"Решихме с деветото издание на Маратон на приятелството Плевен да помогнем и заедно да наберем средства за
една стипендия на студент в Медицински университет, Плевен. Искаме да подкрепим бъдещ лекар - млад, човек,
който е избрал ученето за свой път към успеха и призванието да помага", казва Станимира Георгиева от "Айс-
Оупън", съорганизатор на събитието.

Благотворителната кауза може да бъде подкрепена от всеки желаещ да направи дарение чрез уебсайта
plevenmarathon.com.

Освен да продължава да помага за благородни каузи, маратонът в Плевен се очаква за поредна година да
насърчи и повече хора да се обърнат към активния начин на живот. Събитието се провежда във формат, който
привлича както опитни маратонци, така и начинаещи бегачи на различни възрасти. Участниците имат богат избор
от шест основни дисциплини - класически маратон (42,2 км), полумаратон (21,1 км), щафета (2 х 10,5 км),
популярните 10 км, както и разделеното по възрастови групи детско състезание Fun Run Kids и 3-километровия
масов крос "Аз мога".

Със своите осем издания, през годините Маратонът на приятелството се разви не само като състезание за
утвърдени атлети, но и като семейно събитие, провокиращо хора в широк възрастов диапазон да спортуват. Най-
младият участник досега е едва 2-годишен, а най-възрастният, пробягвал успешно предизвикателната дистанция
от 42,2 км - на 85 години.

Заглавие: Деветият Маратон на приятелството в Плевен с кауза за образование
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Регистрацията за участие в събитието вече започна на уебсайта plevenmarathon.com и е с ранни по-ниски такси до
8-ми март включително.

За децата, които се включат във Fun Run Kids, за всички участници в 3-километровия масов крос "Аз мога", за
хората с увреждания, както и за ветераните на възраст над 60 години организаторите предлагат безплатно
записване.

Деветият маратон в Плевен се организира от водещи фондации и социални предприятия в България, чиято
основна мисия е да подкрепят хора в неравностойно положение и с различни способности:

"Айс-Оупън", фондация "Светът на Мария", Фондация "Сошъл Фючър - Jamba", Национален алианс за социална
отговорност, в партньорство с Община Плевен, СК Elite Running от Румъния, Българска асоциация за лица с
интелектуални затруднения, Фондация BCause, Аутизъм Днес и с подкрепата на много компании, за които
корпоративната и социална отговорност, приносът към изграждането на справедлива социална среда и устойчиво
бъдеще са залегнали в основата на бизнеса им.

Констатира се липса на кадри и на здравна култура

За поредна година програмата "Забавно лято, грижовна есен", създадена от Фондация BCause с финансовата
подкрепа на "Филип Морис България", поставя акцент върху грижата за възрастните хора. Лекари обикалят
малките населени места, за да прегледат пациентите.

"Българската болнична асоциация за втора година е партньор на фондация BCause в реализирането на този
проект. За нас наистина е огромна чест, че успяваме да изпълним плана, който са си поставили от фондацията
"Филип Морис", за да могат хората в отдалечени райони да получат достъп до услуги, които нямат или не ползват",
каза председателят на Българската болнична асоциация адвокат Свилена Димитрова в "България сутрин".

"Тази година успяхме да прегледаме около 40% повече пациенти, отколкото през миналата година. Колегите не са
връщали никого. Въпреки че проектът е за хора над 60 години, цифрите показват, че по-голямата част от
прегледаните са под 65 години, но с идеята никой да не бъде върнат и примерите от това наистина са
впечатляващи", допълни тя.

"От болницата тръгнахме няколко екипа в сферата на гастроентерологията, ортопедията, съдовата хирургия, бяхме
разделени на две групи и обхванахме доста хора, които минаха по прегледи", коментира д-р Росен Разбойников от
болница "Св. София".

По негови думи хората в тези населени места забавят, отлагат или не посещават редовно специалисти.

"Има някои неща, с които не могат да се справят, специфични симптоми. От друга страна самите болни, лично
мнение, че не посещават редовно лекари в хода на едно ежедневие, пропускат, симптоматиката стига до степен, в
която се изискват спешни посещения при лекар", обясни той пред Bulgaria ON AIR.

Д-р Разбойников посочи, че над 50% от хората, дошли на чист профилактичен преглед, са имали заболявания, без
да знаят за тях.

"На нов преглед се ходи рядко, дори се ходи в моменти, когато е изпуснат подходящият момент за лечение, а се
започва с лечение на заболяванията им. От болните, които сме прегледали, имахме над 30%, които сме
хоспитализирали", добави гостът.

На въпрос как може да се реши този проблем, адвокат Свилена Димитрова отговори, че освен проблем с кадрите
има такъв и със здравната култура на населението.

"Проблемът с кадрите е водещ в сектор "Здравеопазване". Той трябва да бъде решен спешно, особено като
говорим за насърчаване на младите хора да бъде даден път, да бъде дадена възможност за развитие и
професионално израстване, но с тези прегледи имаме ниска и незадоволителна здравна култура на населението",
уточни тя.

Димитрова отбеляза, че Българският лекарски съюз предлага плавно увеличаване на здравните вноски, което да
достигне до 12%.

"Винаги когато се повдигне въпрос, че България отделя твърде малко от брутния си вътрешен продукт за
здравеопазване, винаги е неудобно и се намираме в предизборна кампания, никой не иска да се ангажира със

Заглавие: Грижа за възрастните – лекари преглеждат в малки населени места

Дата: 15.03.2023 11:09
Медия: Dnes.bg

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2023/03/15/grija-za-vyzrastnite-lekari-preglejdat-v-malki-naseleni-mesta.563070


сериозен поглед около проблема. Лекарският съюз акцентира върху него неслучайно, икономическите анализи
показват огромен дефицит", обясни тя.

"Не трябва решенията да идват от специалистите, нормално е да идват от страна на държавата. Ние сме в
ситуация да бъдат предлагани от организации, специалисти, защото държавата не се справя. Кой друг освен нас
може да инвестира в собственото си здраве?!", подчерта Димитрова. 

Гледайте целия разговор във видеото.

Фондация Благотворител ще получи дарение за своите стипендианти от благотворителен концерт създаден от
ученици, в помощ на успешни ученици, лишени от родителска грижа.
Заповядайте на благотворителен концерт, организиран от ученици за ученици! Запазете датата 6.04.2023 година и
купете билети! Направете за себе си дните преди "Цветница" по-цветни!
По-точно: Предстои да се случи наситен с емоции, музика и танци концерт, организиран от учениците Кристиян
Тодоров, Тодор Докимов, Евгени Асенов и Мила Богомилова - членове на Детската секция към Президентски клуб -
България, в помощ на ученици - стипендианти на фондация Благотворител - ученици от 8. до 12. клас и студенти 1-
ва година, лишени от родителска грижа/. 
Програмата и концепцията за концерта се изгражда вече месеци, учениците са посветени на каузата да създадат
събитие, което ще се преживее със сърце и ще се помни дълго, дълго...
БИЛЕТИ: Местата са ограничени, купете своя билет или билети за подарък още днес!!! Билети за благотворителния
концерт в подкрепа на деца, лишени от родителски грижи, вземете на цена от 20 лв. тук:
https://bilet.bg/bg/events/day-pet/3960 
ЛОКАЦИЯ: Сити Марк Арт Център за изкуство
УЧАСТНИЦИ: Участват изпълнители любители от музикалното и танцовото изкуство. Ще имате възможността да се
насладите на изпълнения вариращи от рок... фолклор, до модерен балет.
АКТУАЛНО: Следете всички актуални новини в дискусията към събитието "Дай пет!"
Организаторите: Нашата кауза: Ние, членовете на Детската секция към Президентски клуб - България, искаме да
протегнем ръка на наши връстници с изявен талант, които са лишени от топлината на родителската грижа.
Решихме да организираме благотворителен концерт със заглавие "Дай 5!". Със събраните средства ще подкрепим
трима стипендианти на програма "Постигам по-висок успех" на Фондация "Благотворител". Каузата: От 19 години
фондация Благотворител подкрепя със стипендии ученици, лишени от родителска грижа, но с голям потенциал за
развитие и реализация. Това са младежи със силен дух, които макар трудната си съдба, успяват да постигат висок
успех в училище и дават пример със своята борбеност на всички нас.

"Имахме щастието и привилегията да видим как подкрепените от нас ученици успяват в живота и се
превръщат в добри хора, стойностни мениджъри в прекрасни родители. Програма "Постигам по-висок успех"
не е просто навременна помощ за младежите на прага на техния самостоятелен житейски път, с нея
подаваме ръка и променяме съдби!"
Ето какво казва Бистра Георгиева, Директор на "Детска лидерска академия" - "Ние всички сме свързани в
трептящата тъкан на живота! Когато намерим други клетки, с които споделяме общи ценности, цели, стремежи и
принципи, искаме ги подкрепим в това, което правят. А именно, да правят света едно по-добро място за всички ни!
Затова протягаме ръка към Фондация "Благотворител" и стипендиантите в тяхната програма "Постигам по-висок
успех". 
Елате заедно да правим света по-добър!" 

"Това е една от най-значимите творби на нашето съвремие", каза литературоведът проф. Михаил Неделчев.

"Не ви познавам" от Теодора Димова – своеобразното продължение на виртуозния роман "Поразените", който
стана носител на наградата "Роман на годината" на Национален дарителски фонд "13 века България" и френската
литературна награда "Фрагонар" – се изкачи на челните места в литературните класации още с появата си на
пазара. А на 13 март 2023 г. се състоя и официалната му премиера в City Mark Art Center.

Заглавие: "Дай пет!" - благотворителен концерт в помощ на успешни ученици, лишени от родителски грижи

Дата: 14.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Теодора Димова представи новия си роман "Не ви познавам" в София

Дата: 14.03.2023 18:04
Медия: kafene.bg
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Събитието събра десетки почитатели на добрата литература, които се разходиха из деликатните пътеки на този
ударен роман за неизлекуваните болки от миналото, нестабилното настояще и неясното бъдеще. Книгата през
своя професионален поглед представи българският учен, литературен критик, културолог и публицист проф.
Михаил Неделчев, а откъс от изданието прочете великолепната актриса Петя Силянова.

Вечерта откри писателят и главен редактор на издателство "Сиела" Захари Карабашлиев. "В тази последна книга
"Не ви познавам" имам чувството, че Теодора Димова най-сетне сякаш е пристигнала при себе си", сподели той
пред публиката и даде думата на проф. Михаил Неделчев.

"Романът "Не ви познавам" безспорно е разтърсващ, провокиращ всички ни, вадещ ни от състоянието на
безразличие. Това е една от най-значимите творби на нашето съвремие", подчерта литературоведът и изрази
мнението си, че в "желанията, мечтите, намеренията, терзанията, спомените и прозренията" на главната героиня
в "Не ви познавам" са скрити елементи от битието ни, в които всеки един от нас би се разпознал.

"Какво беше най-важното за мен при писането на този роман? Най-важното беше дали е възможно
злободневието да се превърне в литература, да се пресъздаде художествено", сподели самата Теодора Димова и
разкри, че дълго се е чудила дали да напише тази история, която засяга някои от най-актуалните събития от
последните години.

"Пандемията, продължаващата политическа криза, войната в Украйна – всеки един от нас познава в детайли това,
което се описва в книгата", продължи тя, покани всички присъстващи да отпразнуват романа на по чаша вино и
дълго време подписва книгите на почитателите на словото ѝ.

В "Не ви познавам" една от внучките на главните героини в "Поразените" – Александра – ще трябва да се изправи
пред видоизменения кървав терор, който деветосептемврийските събития от миналото са завещали на цялото
българско общество.

Каква е съдбата на твореца, който е заплашен от юмрука на силните на деня? И от сенките на режима, който
сякаш не си е отишъл, а е чакал своето време като чудовище, притаявало се дълго в укритието си.

Плавното и изключително визуално писане на Теодора Димова изобличава изкривяването на "паметта за
истината" и времето, оголило своите зъби, ръмжащо и готово да разкъсва. И напомня, че непознаването на
миналото ни осъжда да живеем в "унизителния свят на лъжата".

Дарителската инициатива на Vivacom Операция "Жълти стотинки" бе отличена в годишните награди за отговорен
бизнес на Български форум на бизнес лидерите. Кампанията спечели второ място в категория "Маркетинг,
свързан с кауза".

Операция "Жълти стотинки" е най-дългосрочната дарителска инициатива на Vivacom. Тя стартира през 2010
година с основна цел да подкрепя социални каузи, свързани с деца и младежи. Средствата се събират чрез
дарения в специално обозначени касички в магазините на Vivacom и в обектите на над 50 партньора в цялата
страна, чрез дарения през DMS номер или по дарителска сметка. Инициативата мобилизира дарителската
енергия на хората, като всеки може даде своя принос, без значение от размера на дарението – от стотинките, под
формата на ресто в магазините, до по-големи целенасочени дарения.

"Това признание е много ценно, защото идва в годината, в която Операция "Жълти стотинки" отбелязва своето
десето юбилейно издание. Тя е показателен пример за обединените усилия на бизнеса и хората, в резултат на
които до момента са събрани и дарени над 700 000 лева в подкрепа на деца и младежи. Тази награда е за всички
хора, подкрепили кампанията през годините", каза Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации на
Vivacom.

В рамките на инициативата досега са подкрепени пет значими социални каузи, сред които: създаване на първия
Център за деца с дислексия и аутизъм, изграждане и обезпечаване на две малки къщи за временно настаняване
от семеен тип за изоставени бебета на фондация "Надежда за малките", осигуряване на две наблюдавани жилища
за временен подслон на младежи, навършили 18 години и напуснали домовете за сираци на фондация "Социална
промяна и включване", както и предоставяне на средства за дневна грижа на деца с множествени увреждания в
"Център за Надежда" на фондация "I can too". През последните две издания събраните от кампанията средства са
дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, с цел подготовката и участието на учениците
в международни състезания.

За United Group:

Заглавие: Операция "Жълти стотинки" с престижно отличие в конкурс за отговорен бизнес

Дата: 15.03.2023 16:04
Медия: Kmeta.bg
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Базираната в Нидерландия United Group е водещ телекомуникационен и медиен оператор в Югоизточна Европа.
Компанията развива дейност в осем държави и има над 15 милиона потребители и близо 15 000 служители.
United Group осигурява най-широкото мрежово покритие в региона и предлага на потребителите най-атрактивната
селекция на ТВ съдържание от цял свят. Сериозните инвестиции в дигитална инфраструктура, съдържание и
технологии гарантират отличното качество на продуктите и услугите, които предоставя на клиентите. От март 2019 г.
мажоритарен собственик на United Group е BC Partners, една от най-големите глобални инвестиционни компании.

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

Последвайте ни и в Google Новини 

Центърът за извънкласно обучение във Варна разширява приема си с още 20 украински ученици, съобщи днес
изпълнителният директор на Обществения дарителски фонд Анна Радева. Своеобразната занималня работи с
младежи от 5 до 7-ми клас, записани в училища в крайморския град. Освен че изучават български език, учениците
подготвят и домашните си. Радева посочи, че акцент е работата със седмокласниците, за да могат да се
представят успешно на предстоящите матури и да не отпаднат от образователната система.
Центърът за извънкласно обучение е реализиран в партньорство със сдружение "Енерджи". Радева уточни, че в
него работят подготвени педагози и специалисти, оборудвани са учебни зали. Занималнята се намира на ул.
"Генерал Колев" 92 във Варна. За записване в новата група от 20 деца родителите могат да ползват имейла [email
protected]
Извънкласните занимания с украинските деца ще продължат по график до средата на юни, каза още Радева. За
техните родители Общественият дарителски фонд предвижда да реализира нов проект за кариерна подкрепа и
ориентиране на пазара на труда чрез създаване на онлайн наръчник на украински език.
За изпълнението на своите проекти организацията разчита най-вече на дарители, каза още Радева. Получена е и
подкрепа от Програмата "Глобални предизвикателства - местни решения", ръководена от Академията за развитие
на филантропията в Полша. 

Дарителската инициатива на Vivacom Операция "Жълти стотинки" бе отличена в годишните награди за отговорен
бизнес на Български форум на бизнес лидерите. Кампанията спечели второ място в категория "Маркетинг,
свързан с кауза".

Операция "Жълти стотинки" е най-дългосрочната дарителска инициатива на Vivacom. Тя стартира през 2010
година с основна цел да подкрепя социални каузи, свързани с деца и младежи. Средствата се събират чрез
дарения в специално обозначени касички в магазините на Vivacom и в обектите на над 50 партньора в цялата
страна, чрез дарения през DMS номер или по дарителска сметка. Инициативата мобилизира дарителската
енергия на хората, като всеки може даде своя принос, без значение от размера на дарението – от стотинките, под
формата на ресто в магазините, до по-големи целенасочени дарения.

"Това признание е много ценно, защото идва в годината, в която Операция "Жълти стотинки" отбелязва своето
десето юбилейно издание. Тя е показателен пример за обединените усилия на бизнеса и хората, в резултат на
които до момента са събрани и дарени над 700 000 лева в подкрепа на деца и младежи. Тази награда е за всички
хора, подкрепили кампанията през годините", каза Елица Георгиева, директор Корпоративни комуникации на
Vivacom.

В рамките на инициативата досега са подкрепени пет значими социални каузи, сред които: създаване на първия
Център за деца с дислексия и аутизъм, изграждане и обезпечаване на две малки къщи за временно настаняване
от семеен тип за изоставени бебета на фондация "Надежда за малките", осигуряване на две наблюдавани жилища
за временен подслон на младежи, навършили 18 години и напуснали домовете за сираци на фондация "Социална
промяна и включване", както и предоставяне на средства за дневна грижа на деца с множествени увреждания в
"Център за Надежда" на фондация "I can too". През последните две издания събраните от кампанията средства са
дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки, с цел подготовката и участието на учениците
в международни състезания.

Заглавие: Центърът за извънкласно обучение във Варна приема още 20 украински ученици
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"Избори" е темата на пролетното издание на поредицата "Литературни срещи", което ще се състои на 30, 31 март
и 1 април. Домакин на събитията ще е Гьоте институт, съобщи пред БНР Теодора Радева, управител на фондация
"Прочети София" и програмен директор на "Литературни срещи".

Това е първото пролетно издание на "Литературни срещи". В него ще се включат повече от 20 участници от
различни сфери на изкуствата. Сред тях са Алек Попов, Антоанета Колева, ВБВ, Виктория Драганова, Галина
Борисова, Еми Барух, Жюстин Томс, Захари Карабашлиев, Иван Димитров, Йордан Славейков, Кристин Димитрова,
Николай Терзийски и Радослав Бимбалов.

Автори на визуалната среда на събитията са Михаела Добрева и Борис Далчев от творческия тандем "Съпромат".
Своеобразен подкаст на живо ще водят журналистът Цветан Цветанов и режисьорът и драматург Стефан
Прохоров.

"Темата "Избори" е заигравка с датата на парламентарните избори на 2 април, но е свързано и със самия формат,
защото участниците сами ще изберат какво ще представят на публиката. Идеите, които ги вълнуват, темите, които
са избрали като най-важни за тях - свързани и с творчеството им, и изобщо с цялостната културна, политическа и
социална обстановка, в която се надяваме, че гласът на твореца трябва да има огромно значение", обясни
Теодора Радева.

Възможностите за финансиране на мобилност на артисти и професионалисти, ангажирани в културата и
изкуствата, ще са сред акцентите в програмата на 31 март, когато екипът от бюро "Творческа Европа" ще
представи програмата "Culture Moves Europe".

Дискусии на тема "Отвъд човешкото" ще се състоят в последния ден от изданието на "Литературни срещи".
Събитието предвижда директни и задочни разговори между български и чуждестранни писатели, хуманитаристи и
учени.

Интервюто на Людмила Железова с Теодора Радева в предаването "Нещо повече" можете да чуете от звуковия
файл.

Дамаск/Аман 15 март 2023 г. – Дванайсетте години конфликт и последните земетресения в Сирия поставят
милиони деца в повишен риск от недохранване, предупреждава УНИЦЕФ.

Докато конфликтът в Сирия навлиза в своята 13-а година, военните действия продължават в няколко части на
страната, най-вече в северозападните райони. Продължават и тежките нарушения на правата на децата. От
началото на конфликта около 13 000 деца в Сирия са били убити или ранени, показват данните на ООН.

Децата продължават да живеят в страх от нападения и разселване, а нивата на недохранване се покачват. Смята
се, че повече от 609 900 деца под 5-годишна възраст страдат от спиране на растежа в Сирия. Спирането на
растежа е в резултат на хронично недохранване и причинява необратими физически и психически увреждания на
децата. Това от своя страна влияе на възможностите им да учат, на тяхната продуктивност и доходи в живота им
като възрастни.

Острото недохранване сред децата също расте. Броят на децата на възраст между 6 месеца и 5 години, които
страдат от остро недохранване, се е повишил с 48% от 2021 до 2022 г. Когато децата страдат от остро
недохранване, тяхната имунна система отслабва и има 11 пъти по-голям риск да починат в сравнение с децата с
балансирано хранене.

Растящите цени и недостатъчните доходи означават, че милиони семейства се борят, за да оцелеят в условията на
безпрецедентна икономическа криза. Почти 90% от хората в Сирия живеят в бедност, което оказва

Заглавие: "Избори" е темата на пролетното издание на поредицата "Литературни срещи"
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неблагоприятно влияние на храненето на децата.

През 2023 г., преди опустошителните земетресения в Сирия на 6 февруари 2023 г., повече от 3,75 милиона деца в
страната са имали нужда от подкрепа, свързана с храненето, а почти 7 милиона деца са се нуждаели от спешна
хуманитарна помощ.

"Децата в Сирия не могат да чакат повече. След години на конфликт и две катастрофални земетресения бъдещето
на милиони деца е застрашено. Наша колективна отговорност е да потвърдим на децата, че тяхното бъдеще е и
наш приоритет", заяви регионалният директор на УНИЦЕФ за Близкия изток и Северна Африка Адел Кодр.

Земетресенията разрушиха домовете на много семейства, а децата масово бяха уплашени да се върнат у дома
заради продължаващите вторични трусове. Много семейства са разселени и живеят в тежки условия в места за
временно подслоняване и лагери.

Преди земетресенията 6,81 милиона деца в Сирия имаха нужда от основни здравни услуги. Половината от
основната здравна система не функционираше, което принуди много семейства или да отложат медицинските
грижи, или да предприемат дълго пътуване, за да ги получат, ако могат да си го позволят. Само 20 000 лекари са
останали в Сирия. Скорошната епидемия от холера и последиците от земетресенията оказват допълнителен
натиск върху вече претоварената система за здравеопазване в страната. Очаква се това да влоши допълнително
достъпа до основни здравни услуги и услуги, свързани с храненето, през 2023 г.

"Трябва да отговорим на нуждите на децата, където и да се намират в Сирия, и да подкрепим системите за
предоставяне на основни услуги, от които те отчаяно се нуждаят", подчерта Кодр.

Докато инвестира в ранното откриване на недохранването в Сирия, УНИЦЕФ работи с партньори, за да
предоставя и разширява обхвата на животоспасяващото лечение за деца, страдащи от остро недохранване.
Осигуряват се и превантивни услуги, включително предоставянето на добавки с микронутриенти, проследяване на
растежа и консултации и подкрепа за кърменето и подходящо за възрастта допълнително хранене. УНИЦЕФ
предоставя основни здравни услуги и санитарни материали, както и достъп до чиста вода, за да даде шанс за
живот на повече деца.

Дори и преди земетресенията, средствата във фонда за дарения на УНИЦЕФ за Сирия за 2023 г. не достигаха,
като бяха осигурени само част от необходимите 328,5 милиона долара. С усложнената ситуация след
земетресенията тяхното набиране стана още по-належащо. Необходими са 172,7 млн. долара, за да се осигури
животоспасяваща подкрепа за 5,4 милиона души в Сирия, включително 2,6 милиона деца, засегнати от
земетресенията.

Офисът на УНИЦЕФ България е солидарен с пострадалите от земетресенията и подкрепя усилията на България
за посрещане на нуждите на бежанците от Сирия. Само през 2022 г. 8598 граждани на Сирия са потърсили
международна закрила в страната, от които 2461 са деца. Тези граждани са около 40% от всички търсещи закрила
в страната. УНИЦЕФ работи с партньори за оказване на правна помощ, психосоциална подкрепа, осигуряване на
достъп до образование и здравеопазване, както подкрепа за достъп до услуги за интеграция на получилите
закрила лица в България.

УНИЦЕФ България продължава и набирането на средства в помощ на пострадалите от земетресенията в Сирия и
Турция. Всеки може да подкрепи усилията на УНИЦЕФ, като изпрати SMS с текст UNICEF на 1021 и дари 5 лв.
еднократно (ДДС и такси не се дължат за абонати на всички мобилни оператори) или дари на
https://dari.unicef.bg/emergency

Вижте историята на 11-годишната Джана, 10-годишната ѝ сестра Джуди и тяхната майка Исра, останали без дом
след земетресенията. Животът им досега е изцяло белязан от война, криза, разселване и загуба.

За УНИЦЕФ:

Вече 75 години УНИЦЕФ работи на местата с най-тежки условия, за да достигне до най-уязвимите деца. В над 190
държави и територии работим за всяко дете, навсякъде, за да създадем по-добър свят за всеки. За повече
информация за УНИЦЕФ посетете www.unicef.org.

Компанията е отличена за приноса си за многообразие, социална отговорност и устойчивост в България

Лидл България спечели първо място в категория "Многообразие на работното място" и трето място в "Инвеститор в
обществото" в юбилейното 20-о издание на Годишните награди за отговорен бизнес 2022 на Българския форум на

Заглавие: Лидл България с две отличия на Годишните награди за отговорен бизнес 2022
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бизнес лидерите (БФБЛ).

Отличията са поредно признание за мащабния принос на компанията за прилагане на принципите на
многообразието и приобщаването на работното място и устойчивото развитие на обществото, посочват от
компанията, допълвайки, че дружеството не спира да инвестира в каузи и политики, фокусирани към подобряване
на качеството и ефективността във всеки един процес, на всяко едно ниво, с грижа към хората и природата.

Веригата получи златното отличие в категорията "Многообразие на работното място" с проекта "Lidl палитра".
Инициативата е част от грижата, която Лидл България полага за своите служители, прилагайки принципа на
многообразието, равните възможности за работа и за развитие на всички служители, както и интеграция на
различни групи от хора, включително кариерен старт за млади хора без опит, украински граждани, ромски
младежи.

Високото признание е поредното за политиката на компанията за многообразие и приобщаване на работното
място, след като по-рано тази година Лидл България беше отличена и за четвърти пореден път с международния
сертификат Top Employer.

В края на 2022 компанията получи и Награда за отговорен работодател на бежанци и мигранти 2022 г., както и
Специалната награда за цялостен принос в областта на социално отговорния стратегически мениджмънт от
годишните награди за корпоративна социална отговорност на Министерството на труда и социалната политика.

Отличеният с трето място проект "Ти и Lidl за по-добър живот" в категория "Инвеститор в обществото" е най-
голямата социално отговорна инициатива на Лидл България. За пет години с фонд от над 915 000 лева
инициативата подкрепи десетки вдъхновяващи граждански проекти в цяла България.

Броят достигнати хора от проекти надхвърля половин милион и за много от тях това е довело до промяна на
нагласи, придобиване на нови умения или трайна промяна в качеството на живот.

Годишните награди за отговорен бизнес се организират от Българския форум на бизнес лидерите от 2003 г. и са
най-престижният национален конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие
у нас.

В тазгодишното издание на конкурса 134 проекта на над 80 компании от частния сектор се състезаваха за
авторитетните призове в седем категории.

40% повече прегледани спрямо предходната година, но и неглижиране на заболявания - тези резултати
представи пред БНР адв. Свилена Димитрова от Българска болнична асоциация. Днес Асоциацията заедно с
Фондация "BCause" ще представят резултатите от програмата за корпоративна социална отговорност "Забавно
лято, грижовна есен". Програмата се реализира в 26 малки населени места, в райони, свързани основно с
тютюнопроизводството. Тя е свързана със здравна помощ на населението. 
Кампанията се прави от 2015 година насам, посочи адв. Димитрова. По думите й вече втора година се отчита
повишаване броя на хората, които са минали през прегледите. 40% повече прегледани спрямо предходната
година, отчете тя в предаването "Преди всички" и добави, че от 2015 г. досега над 8000 души са прегледани по
проекта. 
Става дума за прегледи на хора, в чиито населени места няма здравно заведение и им е трудно да стигнат до
лекарска помощ. 
Хората са обслужвани от лични лекари, но тук става дума за специалисти, които правят прегледи в мобилни екипи,
уточни адв. Димитрова. По думите й хората чакат с нетърпение мобилните екипи. А помощ търсят хора от различни
възрасти, въпреки че проектът е насочен за възрастни над 65 години. 
"Наблюденията показват, че голяма част от хората не търсят здравна грижа и неглижират свое заболяване. Имаме
сериозно нарастване - при 30% от пациентите са установени заболявания, които са били или неглижирани, или
нелекувани", посочи тя. 
Голяма част от хората са здравно неосигурени. Според нея обаче здравната култура е големият проблем у нас. 
"Никога не е удобно да се правят реформи в здравеопазването. Не е удобно да се правят промени, които биха
нарушили комфорта на избирателите. Но всъщност ние правим лоша услуга на всички нас като пациенти. Ако
трябва по някакъв начин да стимулираме хората и да им дадем възможност да се грижат за здравето си, да
инвестират в него, ние трябва да говорим по тези въпроси и да намираме решение. Това трябва да бъде част и от
концепцията на България, заложена в националната здравна стратегия, която в момента е в процес на
дъвършване. Българската болнична асоциация нееднократно сме давали предложения, но при промяната на
политическите управления през няколко месеца, не може да се постигне устойчивост", коментира адв. Свилена
Димитрова. И призова: 
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"Ще се радвам да чуя от нашите кандидат-политици яснота по въпроса за системното е недофинансиране на
здравеопазването - как ще бъде решено. Трябва да говорим за нещата с истинските им имена. Нека да говрим
открито". 
В момента само за болнична помощ клиничните пътеки покриват 20-40% от реалните разходи, отбеляза още тя и
добави, че един от възможните варианти е увеличение на здравната вноска. Други на този етап не съм чула, каза
тя. 
Цялото интервю чуйте в звуковия файл. 

И как днешните младежи вече усещат остро липсата на знания за боравене с пари

Рени Миткова е управител на водещата компания за управление на вземания у нас "ЕОС Матрикс", част от
немската EOS Group. Председател е на Асоциацията за управление на вземания. Има магистърска степен по
международен туризъм от УНСС и Executive MBA от Cotrugli Business School, Загреб. През 2010 г. печели приза
"Млад мениджър" на фондация "Еврика", а през 2009 и 2021 г. е сред 10-те финалисти в конкурса "Мениджър на
годината". Ранното обучение за финансова грамотност е кауза, с която е лично и професионално ангажирана от
много години и участва в редица инициативи и пилотни програми. В блога си на www.renymitkova.com публикува
статии от опита си като мениджър, финансов експерт и майка на три деца.

Съвместно с Рени Миткова и ЕОС Матрикс, Darik Business Review стартира обучителна поредица, посветена на
финансовата грамотност. Представяме ви втория материал от нея:

"Разпределяне на пари в брой" е метод за спестяване, при който вземате наличния си месечен доход в брой и го
поставяте в различни пликове, всеки от които представлява конкретна бюджетна категория като наем, храна или
почивка.

Целта е да следите разходите си и да избегнете неприятни изненади в края на месеца.

Човек би предположил, че във времената на PayPal и онлайн банкирането тази доста остаряла форма на
управление на личните финанси не би била особено актуална.

Тенденциите в социалната медийна платформа TikTok обаче показват друга история, а именно, че пликовете с
пари в брой са отново много популярни, особено сред младите хора. Това се потвърждава и от скорошно
потребителско проучване на EOS, проведено в 13 европейски страни.

Според него, младите хора все повече обръщат внимание на това как планират личния си бюджет и все повече
установяват, че образователната система не ги подготвя за реалния живот, в който трябва да попълват данъчни
декларации и да избегнат порочния кръг на перманентната задлъжнялост.

Друг интересен извод на проучването е, че наред с традиционно по-широкия набор от методи на плащане,
характерен за 18-34-годишните, през последните 6 месеца половината от тях по-често са използвали пари в брой.

Тази промяна в потребителското поведение на младите европейци е пряко свързана със споделяната от тях
нужда от повишаване на финансовата им грамотност - те предпочитат да боравят с пари в брой, тъй като така по-
лесно могат да разчетат разходите си.

Безспорно, да се научим как да управляваме средствата си е също толкова важно, колкото писането и смятането,
и би трябвало да се изучава още в началните класове.

Но докато финансовата грамотност стане част от учебната програма, можем сами да се образоваме, като
намерим книги или курсове по въпроса. Книгите, с които бих предложила да започнете, са:

"Ще те науча как да станеш богат" от Рамит Сети – с фокус изцяло върху управление на личните финанси и
въпреки сериозната тема - забавно написана;
"Пълно финансово преобразяване" от Дейв Рамзи – засягаща и темата със задлъжняването. Авторът е
фалирал заради над 4 милиона долара дългове към банки, които успява да погаси преди кризата от 2008 г.
От тогава работи за мисията си да помогне на хората да управляват разумно парите и да живеят без
дългове. Води и много популярно радио шоу по тази тема;
"Мисли и забогатявай" от Наполеон Хил – бестселърът от началото на миналия век третира настройката да
забогатееш, защото в крайна сметка всичко опира до желание и воля;
"Умни пари" на Стойне Василев – много разбираемо и практично четиво;
"Богат татко, беден татко" на Робърт Кийосаки, което, според мен, е задължителна книга и за всеки
тийнейджър;
"Моите пари" на Джери Бейли и Фелиция Лоу – четиво за всички родители и децата им, представящо по
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забавен начин света на парите - от това откъде идват през сложната лихва и банковата система.

Никога не е прекалено рано да започнем да говорим с децата за пари - за да не стане в някакъв момент
прекалено късно за това. Финансовата грамотност започва от семейството и как децата се отнасят към парите,
когато пораснат, в голяма степен повтаря модела, с който са отгледани у дома.

Ето защо един от най-ценните уроци за тях, който ще им помага цял живот, е личният пример на разумно
управление на парите.

Дванайсетте години конфликт и последните земетресения в Сирия поставят милиони деца в повишен
риск от недохранване, предупреждава УНИЦЕФ. 
Докато конфликтът в Сирия навлиза в своята 13-а година, военните действия продължават в няколко части на
страната, най-вече в северозападните райони. Продължават и тежките нарушения на правата на децата. От
началото на конфликта около 13 000 деца в Сирия са били убити или ранени, показват данните на ООН. 
Децата продължават да живеят в страх от нападения и разселване, а нивата на недохранване се покачват. Смята
се, че повече от 609 900 деца под 5-годишна възраст страдат от спиране на растежа в Сирия. Спирането на
растежа е в резултат на хронично недохранване и причинява необратими физически и психически увреждания на
децата. Това от своя страна влияе на възможностите им да учат, на тяхната продуктивност и доходи в живота им
като възрастни. 
Острото недохранване сред децата също расте. Броят на децата на възраст между 6 месеца и 5 години, които
страдат от остро недохранване, се е повишил с 48% от 2021 до 2022 г. Когато децата страдат от остро
недохранване, тяхната имунна система отслабва и има 11 пъти по-голям риск да починат в сравнение с децата с
балансирано хранене. 
Растящите цени и недостатъчните доходи означават, че милиони семейства се борят, за да оцелеят в условията на
безпрецедентна икономическа криза. Почти 90% от хората в Сирия живеят в бедност, което оказва
неблагоприятно влияние на храненето на децата. 
През 2023 г., преди опустошителните земетресения в Сирия на 6 февруари 2023 г., повече от 3,75 милиона деца в
страната са имали нужда от подкрепа, свързана с храненето, а почти 7 милиона деца са се нуждаели от спешна
хуманитарна помощ. 
"Децата в Сирия не могат да чакат повече. След години на конфликт и две катастрофални земетресения
бъдещето на милиони деца е застрашено. Наша колективна отговорност е да потвърдим на децата, че
тяхното бъдеще е и наш приоритет", заяви регионалният директор на УНИЦЕФ за Близкия изток и Северна
Африка Адел Кодр. 
Земетресенията разрушиха домовете на много семейства, а децата масово бяха уплашени да се върнат у дома
заради продължаващите вторични трусове. Много семейства са разселени и живеят в тежки условия в места за
временно подслоняване и лагери. 
Преди земетресенията 6,81 милиона деца в Сирия имаха нужда от основни здравни услуги. Половината от
основната здравна система не функционираше, което принуди много семейства или да отложат медицинските
грижи, или да предприемат дълго пътуване, за да ги получат, ако могат да си го позволят. Само 20 000 лекари са
останали в Сирия. Скорошната епидемия от холера и последиците от земетресенията оказват допълнителен
натиск върху вече претоварената система за здравеопазване в страната. Очаква се това да влоши допълнително
достъпа до основни здравни услуги и услуги, свързани с храненето, през 2023 г.

"Трябва да отговорим на нуждите на децата, където и да се намират в Сирия, и да подкрепим системите за
предоставяне на основни услуги, от които те отчаяно се нуждаят", подчерта Кодр. 
Докато инвестира в ранното откриване на недохранването в Сирия, УНИЦЕФ работи с партньори, за да
предоставя и разширява обхвата на животоспасяващото лечение за деца, страдащи от остро недохранване.
Осигуряват се и превантивни услуги, включително предоставянето на добавки с микронутриенти, проследяване на
растежа и консултации и подкрепа за кърменето и подходящо за възрастта допълнително хранене. УНИЦЕФ
предоставя основни здравни услуги и санитарни материали, както и достъп до чиста вода, за да даде шанс за
живот на повече деца. 
Дори и преди земетресенията, средствата във фонда за дарения на УНИЦЕФ за Сирия за 2023 г. не достигаха,
като бяха осигурени само част от необходимите 328,5 милиона долара. С усложнената ситуация след
земетресенията тяхното набиране стана още по-належащо. Необходими са 172,7 млн. долара, за да се осигури
животоспасяваща подкрепа за 5,4 милиона души в Сирия, включително 2,6 милиона деца, засегнати от
земетресенията. 
Офисът на УНИЦЕФ България е солидарен с пострадалите от земетресенията и подкрепя усилията на България
за посрещане на нуждите на бежанците от Сирия. Само през 2022 г. 8598 граждани на Сирия са потърсили
международна закрила в страната, от които 2461 са деца. Тези граждани са около 40% от всички търсещи закрила
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в страната. УНИЦЕФ работи с партньори за оказване на правна помощ, психосоциална подкрепа, осигуряване на
достъп до образование и здравеопазване, както подкрепа за достъп до услуги за интеграция на получилите
закрила лица в България.
УНИЦЕФ България продължава и набирането на средства в помощ на пострадалите от земетресенията в Сирия
и Турция. Всеки може да подкрепи усилията на УНИЦЕФ, като изпрати SMS с текст UNICEF на 1021 и дари 5 лв.
еднократно (ДДС и такси не се дължат за абонати на всички мобилни оператори) или дари на
https://dari.unicef.bg/emergency 
Вижте историята на 11-годишната Джана, 10-годишната ѝ сестра Джуди и тяхната майка Исра, останали без дом
след земетресенията. Животът им досега е изцяло белязан от война, криза, разселване и загуба. 

14 организации от цялата страна получават подкрепа от "Виваком" в инициативата на телекома "Регионален
грант".

Общата стойност е 62 758 лева. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на проекти в рамките на една
година в областите образование и опазване на околната среда.

"Тази година отчитаме рекордно висок интерес – получихме 360 кандидатури от цялата страна, а над 75% от
организациите участват за първи път в инициативата. За нас това е потвърждение за значението и ползата от тази
програма. Вярваме, че образованието и опазването на околната среда са ключови за устойчивото развитие на
всяко населено място, независимо от неговата локация и големина, затова фокусираме усилията си в тези две
области", коментира Николай Андреев, главен изпълнителен директор на "Виваком".

"Регионален грант" се провежда за осма година поред, а до този момент отпуснатата подкрепа от "Виваком"
надвишава 500 000 лева. Средствата са в полза на 108 проекта на 98 организации от 81 населени места.

"Като член на журито всеки път, когато чета прекрасните идеи на организации от цяла България за промяна тук и
сега, се зареждам с енергия и вяра в това, че всичко зависи от нас и нашата отдаденост към общностите, в които
живеем. Затова подкрепата на "Виваком" чрез програмата "Регионален грант" е изключително значима. Тя
насърчава промени в положителна посока и подпомага регионалното развитие", заяви Надя Шабани - директор
на Българския център за нестопанско право, който е дългогодишен партньор на инициативата.

Проектите, подкрепени от "Регионален грант", са:

"С две ръце и голямо сърце" на фондация "Стрей Шийп"

"Отвъд стената – заедно на приключение" на фондация "Арт Бюро"

"И от мен зависи" на сдружение "Чиста Струма"

"Аз съм Костандово" на читалище "Просвета - 1919"

"Млади Еко-реактори на СНЦ "Младежки и граждански инициативи в Розовата долина"

"За да не ходи водата на кино" на читалище "Селска пробуда – 1925" от село Горно Пещене

"Екоприобщаващи игри" на сдружение "Знание"

"Планината-учител и вдъхновител" на читалище "Родопска искра - 2020" в село Лилково

"Да смачкаме отпадъците" на училищното настоятелство при СУ "Христо Ботев"

"Back to school – кауза природозащита" на "Българска фондация Биоразнообразие"

"Екокарнавал" на студио за документален театър "Вокс попули"

"Климатична наука в класната стая" на сдружение "Горичка"

"Симулатор – стимулатор" на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие

"Екокамионче за топла храна" на фондация "Доброволците на Св. Георги". 
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Докато различни донорски програми отчитат спад на кандидатстващи за финансиране проекти от граждански
организации, Регионалният грант на "Виваком" привлича все повече идеи за промени в малките населени места и
разбива представата, че извън София няма идеи и възможности за промяна. Напротив, има енергия за промяна и
хората с тяхната активност могат да я извършат. Това коментира Надя Шабани, директор на Български център за
нестопанско право, партньор на Регионалния грант, при връчването в четвъртък на чековете за финансиране на
14 проекта по инициативата за подкрепа на регионални идеи.

В тазгодишното издание за разпределяне на 60 хил. лв. се състезаваха 360 проекта, което е рекорден брой
участници, допълни Николай Андреев, главен изпълнителен директор на "Виваком" (Vivacom) По думите му 75 на
сто от участниците за първи път кандидатстват за финансиране по тази програма. Най-много – 123, са били идеите
в областта на образованието, 52 са били в сферата на опазването на околната среда, а останалите са за подкрепа
на местните общности, социалната сфера, култура, изкуство и спорт.

Според Шабани причината за големия интерес на гражданските организации към Регионалния грант е, че не
поставя рамки и условия през кандидатстващите, за да ги подпомогне финансово, а оставя свобода за идеите.

От тях са избрани 14 проекта на 14 граждански организации, 'част от тях са от малко познати села, които получават
общо 62 758 лв. Максималното финансиране за проект е 5 хил. лв. Сумата за един проект не е голяма, но за
малките населени места е сериозно рамо за реализация на идеите им да подобряване на средата и отличените
бяха искрено развълнувани, че ще имат шанс за направят нещо добро за мястото, където живеят.

С грантовете, дарени в осмото издание на инициативата, общата подкрепа на телекома за граждански инициативи
от 2015 г. досега надхвърля половин милион лева, допълни Андреев.

В досегашните седем издания са финансирани 94 проекта на 86 граждански организации в 76 населени места в
цялата страна. От всички проекти 9 имат национален обхват, 27 са реализирани в села и 49 – в малки и големи
градове.

Сред новите подкрепени проекти за пръв път има такъв, в който участва и Българската православна църква. Това
е Инициативата "Еко-камионче за топла храна" на Фондация Доброволците на Св. Георги, която вече помага за
организирането на дарения и доброволци за купуване, приготвяне и раздаване на топла храна за нуждаещи се
хора в София.

Проектът "С две ръце и голямо сърце" на Фондация "Стрей Шийп" цели да насочи вниманието към значението на
обучения по жестомимичен език в общински училища в Пловдив, където има концентрация на глухи деца, като в
рамките на проекта ще бъдат проведени 25 обучения.

С проект "Отвъд стената - заедно на приключение" Фондация Арт Бюро ще повдигне темата за разбирането и
толерантността към глухите хора. Населените места, в които ще се изпълняват дейностите са Габрово, Ловеч и
Видин, където чрез интерактивна работилница и театрален спектакъл ще общуват над 400 деца.

Сдружение "Чиста Струма" с проекта "И от мен зависи" ще повиши ангажираността на учениците от град Кюстендил
и околните села за основните източници на замърсяването на реките в района и в частност на река Банщица,
която е приток на река Струма и начините да се намали замърсяването.

Инициативата "Аз съм Костандово" на Народно читалище "Просвета -1919", гр. Костандово, е насочена към
превенция на прекомерното замърсяване с битови отпадъци, както и отпадъци от пластмаса за еднократна
употреба и найлонови изделия и намаляване на употребата им от жителите и гостите на Костандово.

Проектът "Млади Еко Реактори", на организацията "Младежки и граждански инициативи в Розовата долина" ще
насърчи младите хора от Община Карлово да реагират на дейности, замърсяващи околната среда, да рециклират
и редуцират отпадъци и да реставрират еко-пътеки и маршрути в НП "Централен Балкан" и Средна гора. Проектът
ще се осъществи в градовете Карлово, Калофер, Клисура и селата Климент, Ведраре и Бегунци.

Проектът "За да не ходи водата на кино" на Народно читалище Селска пробуда - 1925, с. Горно Пещене, ще
ограничи пилеенето на вода, като повиши съзнанието на жители на селата - Горно Пещене, Вировско, Тишевица и
Върбица за ценността на водата като природен ресурс и неговата ограниченост.

"Еко-приобщаващи игри" на Сдружение "Знание" ще насърчи зелено мислене сред младите хора в Ловеч и ще
приобщи деца и ученици със специални образователни потребности към каузата чрез разработване на
образователни материали и игри на екологична тема и осъществяване на еко-кампании.

Инициативата "Планината - учител и вдъхновител" на Народно читалище "Родопска искра - 2020", с. Лилково, цели
по забавен и креативен начин да стимулира деца и възрастни да опознаят планината и гората, застрашените
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видове и начините за опазването им.

Проектът "Да смачкаме отпадъците" на Училищно настоятелство при СУ "Христо Ботев", гр. Карнобат, има за цел
да насърчи разделното събиране и изхвърляне на отпадъци сред учениците още от начално образование.

"Back to school - кауза природозащита" е проектът на Българска фондация Биоразнообразие за пробуждане
интереса към природозащитата на ученици от Велико Търново, Червен бряг и София, с които ще работят
настоящите и бъдещи професионалисти по опазване на околната среда.

Проектът "Еко карнавал" на Студио за документален театър ВОКС ПОПУЛИ си поставя за цел създаването и
разпространението в област Благоевград на детски образователен спектакъл, който да запознае децата от 5 до 10
годишна възраст с темите за опазване на околната среда, разделното събиране на отпадъци и рециклирането.

Инициативата "Климатична наука в класната стая" на Сдружение Горичка ще повиши знанието за климатичните
промени на учители и ученици от прогимназиален и гимназиален етап в училища в София, Плевен и Кърджали,
чрез интерактивна игра "Климатична фреска".

"Симулатор - стимулатор" е проект на Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. Той си поставя
за цел популяризиране и осъзнаване на ролята на човека в процесите на глобалното затопляне, сред ученици и
учители, чрез специалния образователния инструмент "Симулационен модел En-ROADS".

КОМПАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ИЗВЪН БДФ

Темата на кръглата маса е "Гражданско участие на децата"
Национална мрежа за децата и Младежка мрежа "Мегафон" ви канят на кръгла маса "ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА
ДЕЦАТА", която ще се проведе на 15.03.2023 г. (сряда), от 10:30 ч., в Лабораторията за иновации "Sofia Lab", и ще
се излъчва на живо във Фейсбук страницата на Мрежата https://www.facebook.com/nmdbg.
Събитието ще изследва темата за гражданския активизъм на децата и за това как институциите и нормотворците в
България могат по-активно да се вслушват в техния глас. Фокусът ще бъде върху детското и младежкото участие в
образованието. 
Кръглата маса ще бъде модерирана изцяло от младежи и ще постави фокус върху автентичния глас и мнение на
децата.
В основата на програмата е заложено провеждането на "Световно кафене" за обмен на идеи между деца,
младежи, депутати от 48-то НС, представители на институции, образователни експерти, правозащитници и
доброволци.
Запазете своето място от формуляра за регистрация, достъпен ТУК 
Национална мрежа за децата е най-голямото българско обединение на граждански организации и активисти,
които работят в полза на децата. Повече от 290 хиляди деца и над 96 хиляди семейства годишно получават
подкрепа от организациите членове и професионалистите на Мрежата. Вижте повече на www.nmd.bg 

Първото издание на Академия "Иновации в агробизнеса" - Agribusiness.pro предстои на 13-17 март 2023 г. в
Литературен клуб "Перото" към Националния дворец на културата в гр. София. Стартиращи и утвърдени компании
от агросектора, предлагащи технически решения и крайни продукти от хранително-вкусовата промишленост се
събират с експерти от браншови организации, клъстери и консултантски компании и проекти, за да обменят идеи
и опит. Форумът е със свободен достъп на 15-17 март и включва разнообразие от събития и възможности за
нетуъркинг. 
На 15 март предстои обучение за предприемачи и дискусия по Иновационната стратегия за интелигентна
специализация 2021 – 2026. На 16-17 март фирми и консултантски организации ще представят своите продукти,
технологии и услуги. Сред тях са Ню Енерджи Корпорейшън, Предистик, Смарт Фарм Роботикс, Аевровижън, Мам
Меймикинг мъни, Киви България, Enterprise Europe Network – България, проектите ADMA TranSME4ers, "Говори
науката" и др. ПАРА организира "Технологии в бара" на 16 март. Вечерите от 14 до 17 март са запазени за джаз

Заглавие: Национална мрежа за децата кани на "Световно кафене", което ще събере деца, политици и
образователни експерти
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Заглавие: Предприемачи и експерти представят новости и тенденции в първата Академия "Иновации в
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музика и за дегустации на вина. 
Академията е съвместна инициатива на Стопански факултет към Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Enterprise Europe Network – България, Фондация "Приложни изследвания и комуникации", Клийнтех България,
Професионална асоциация по роботика и автоматизация (PARA), AI Bulgaria, Health and LifeScience Cluster,
SpinOFF Bulgaria. 
Медийни партньори на събитието са БНТ – "Иновативно", БНР – Радио София, сп.Икономика, 3-e news.bg,
economy.bg, profit.bg, ESGnews.bg, Инженеринг ревю и Industryinfo.bg. 
Повече за програмата на Академията. На 13-14 март ще се проведе обучение за одитори на системи за
управление по темите "Безопасност на храните съгласно изискванията на ISO 22000:2018" и "Указания за одит на
системи за управление съгласно ISO 19011:2018", с лектор Николинка Илинкина, одитор и обучител по качество и
безопасност на храните. 
На 14 март Радио София ще предава наживо от Перото с първото за годината изнесено студио по темата за
иновациите и предприемачeството, съвместна инициатива на медията и Enterprise Europe Network – България,
Фондация "Приложни изследвания и комуникации". Слушайте онлайн или по радиото разговорите на водещата
Лили Големинова с предприемачи, университетски преподаватели, експерти от консултантски организации, от 10
до 14 часа. 
Вечерта ви каним на първата от 4-те джаз вечери в рамките на събитието. На 14 и 15 март, от 19 часа проф.
Радулов и приятели ще ви пренесат в света на диксиритъма. Концертите са с куверт от 10 лв. Последвайте линка за
резервация. 
На 15 март от 10 до 17 часа ви каним на обучение за млади предприемачи: "Достигане на пълния потенциал на
стартиращите бизнеси в областта на агрохранителните технологии" и на дискусия за развитието на иновациите в
България и Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027. Организатор е Клийнтех
България. Входът е свободен, с онлайн регистрация. 
Ще завършим вечерта с дегустация на вина с Йордан Кирилчев, носител на наградата "Сомелиер на годината
2014" на Българска асоциация на професионалните сомелиери. Негови селекции многократно са номинирани в
категорията за "Най-добра селекция на напитките" в конкурса "Ресторант на годината". 
На 16 и 17 март в рамките на изложението ще можете да се запознаете с продукти, услуги, технологии на
компании и организации, които развиват предприемаческата и иновационна среда в сферата на агробизнеса,
биоикономиката, хранително-вкусовата промишленост. Запознайте се с носителите на награди, финалисти и
участници в конкурса "Иновативно предприятие на годината" - Ню Енерджи Корпорейшън, Предистик, Смарт Фарм
Роботикс, Мам Мейкинг мъни, Киви България и др. 
На 16 март в два модула ще можете да чуете презентации на участници в събитията, както и да създадете
ползотворни партньорства. Очаквайте представяния пред широка аудитория на проекти от второто издание на
инкубатора на ПАРА, в който ученици, студенти и стартиращи компании ще работят през следващите месеци.
Разгледайте програмата на дискусиите в сайта на Академията. 
На 16 март от 18,30 часа ПАРА организира и новото издание на популярния формат за нетуъркинг "Технологии в
бара" с участието на иновативните компании Предистик и Аеровижън. 
Изложението продължава и на 17 март до 16 часа, като в следобедните часове ви очакваме на представяне и
дискусия с представители на бизнес мрежи и консултантски организации. Разберете повече за услугите, които
предлага международната бизнес мрежа Enterprise Europe Network – България, как проектите "Говори науката" и
ADMA TranSME4ers подпомагат предприемачите. Задайте своите въпроси към AI Cluster Bulgaria, професионална
неправителствена организация, ангажирана с изграждането на устойчива екосистема в сектора на изкуствения
интелект, Health & Life Science Cluster Bulgaria, Клийнтех България, AgriDigiRise и др. 
На 16 и 17 март вечерната сцена на Перото е за Весела Морова и приятели, която ще ни отнесе в ритъма на
суинга. Концертите са с куверт от 10 лв. Резервирайте своето място тук. В петък ще отбележим края на
Академията отново с дегустация на вино. 
От 15 до 17 март вкл. следобед можете да опитате вино и чай от киви, произведено екологично от първата ферма
за киви у нас в Петрич – Kiwi.bg.
За допълнителна информация:Теодора Георгиева, тел. 0886102366, tmgeorgieva@feb.uni-sofia.bg 
ФБ събитие: https://fb.me/e/4gVvxIPsK 

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

Заглавие: Нова терапевтична зона за хора с увреждания ще бъде изградена в центровете на фондация
"Сийдър"
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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. 

Асоциацията на европейските журналисти – България започва кампания за набиране на средства, за да може
електронното издание Mediapool.bg да покрие разноските по съдебния процес за 1 млн. лв., заведен срещу тях от
застрахователна компания "Лев Инс".
Рекордният размер на иска влече със себе си огромни съдебни разноски, които са непосилни за бюджета на една
сравнително малка независима медия. Ето защо АЕЖ призовава всички, за които свободата на медиите е важна,
да се включат с дарение. 
Значителната сума, която ответникът трябва да осигури, за да участва адекватно по делото, вероятно е и една от
целите на застрахователната компания да предяви толкова голям иск. Става дума за десетки хиляди левове. 
По първоначални оценки, ще са нужни 40 000 лева или 4% от размера на иска. АЕЖ ще преведе всички постъпили
дарения на Mediapool. В случай че остане неизползвана сума, тя ще постави началото на фонд за правна помощ за
медии и журналисти, които са обект на SLAPP ("дела шамари").
Една голяма компания или един олигарх може да си позволи да води такива дела, без да отделя голяма част от
ресурсите си. За един журналист или за малка редакция обаче подобно дело може да се окаже сериозна тежест,
да им попречи да вършат обичайната си работа или направо да я ликвидира. 
Характерното за тези дела е, че те не целят защитата на легитимен интерес. Целта не е ищецът да защити доброто
си име или да бъде компенсиран за нанесена му щета от неправомерни действия, а да се накара медия,
журналист или активист да замълчи. Подобни процеси имат смразяващ ефект върху цялата обществена среда. Те
блокират възможността за публичен дебат по която и да е значима тема, ако тя е неудобна за лица и фирми с
много власт, пари и влияние.
Припомняме, че искът е заради информационен материал на медията, в който е цитирана официална стенограма
с изказване на министъра на финансите Росица Велкова. 
АЕЖ призова "Лев Инс" да оттегли иска. Същото направиха и десетки журналисти и граждани, които откликнаха на
поканата на асоциацията да пишат до изпълнителния директор на компанията Павел Димитров.
Можете да дарите в следната банкова сметка: 
BG41RZBB91551011658021
KBC bank
Или в PayPal/банкова карта
Основание: Правна помощ за Mediapool 

Специалисти от екипа към Фондация "Балканско наследство" обследваха 100 паметника на монументалното
фасадно изкуство – сграфито, мозайка, керамопластика, металопластика и др., създадени след 1960 година, в
градовете Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

Дейността е част от изпълнението на проект: "Новото наследство. Подходи за опазване и комуникация и

Заглавие: АЕЖ: Подкрепете финансово Mediapool по делото за 1 млн. лв., заведено срещу тях от "Лев Инс"

Дата: 14.03.2023 11:55
Медия: Пловдив 24

Заглавие: Обследваха 100 монументални паметника

Дата: 14.03.2023 10:43
Медия: Пловдив online

https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/AEZh-Podkrepete-finansovo-Mediapool-po-deloto-za-1-mln-lv-zavedeno-sreshtu-tyah-ot-Lev-Ins-1598702
https://plovdiv-online.com/news/plovdiv/obsledvaha-100-monumentalni-pametnika/


опазване на съвременното фасадно монументално изкуство в България", финансиран от Национален фонд
"Култура", по който община Пловдив е партньор. Градът под тепетата ще е сред първите у нас, който ще има
програма за опазване на монументалното изкуство, благодарение на проекта на фондация "Балканско
наследство", в партньорство с Община Пловдив.

В периода от 25 февруари до 5 март 2023г. доц. д-р Елена Кантарева-Дечева – консерватор на мозайките в
Епископската базилика на Филипопол и д-р Алесандро Лугари – консерватор в археологически парк "Колизеум",
Италия, заедно с професионалния фотограф Антон Чалъков и д-р Ангела Пенчева-проектен координатор и
програмен директор към Фондация "Българско наследство", в сътрудничество с представители на местните
администрации и институции в четирите града, заснеха и описаха състоянието на съхраненост на обектите на
територията на всяка от четирите общини.

Събраната информация ще послужи за изготвяне на оценки и предписания за бъдещото им опазване. Тя ще бъде
интегрирана и в базата данни на онлайн регистър за стенното монументално изкуство в България, който ще бъде
създаден по проекта до есента на 2023 година като ключов инструмент за подпомагане на местните власти при
изпълнение на политиките за култура, опазване и утилизация на монументалното изкуство в градска среда.

Проектът "Новото наследство. Подходи за опазване и комуникация на съвременното фасадно монументално
изкуство в България" стартира през декември с международна конференция на тема "Проблемът "Новото
наследство". Актуално състояние и перспективи за развитие". Събитието се проведе в София, а фокусът на
анализите и дискусиите се базира върху правните и консервационно-реставрационните проблеми за
опазването на фасадно-монументалното изкуство (ФМИ) и върху неговата социална и естетическа
значимост в контекста на световното изкуство и местните специфики.

Проектът предлага насоки за опазване и управление на един правно недобре защитен сегмент на
културното наследство в България – фасадното монументално изкуство, създадено през последните 70
години. Започвайки от четири големи български общини- Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, проектът
насърчава дебата за значимостта, опазването и управлението на това наследство, като допринесе за
това с дигитализация, оценки и анализи, нови културни политики, комуникация и други, развивайки нови
партньорства.

Успешно приключи благотворителна кампания ,,Купи си картичка, дари усмивка!" на Средно училище "Димитър
Благоев" в Доспат.

Организаторите благодарят на всички хора с добри сърца, които подкрепиха и помогнаха благородната
инициатива.

Припомняме, че ученици от 10 клас организираха благотворителна кампания, като изработиха красиви картички
по случай 8 март.

Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) ще обяви победителите в седемте категории на Годишните
награди за отговорен бизнес за 2022 г.

Церемонията е тази вечер от 18.00 часа. Рекордните 134 корпоративни инициативи с кауза се състезават в
юбилейното 20-о издание на конкурса за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и
многообразие. Той се провежда под мотото "Дай добър пример".

Държавният глава Румен Радев ще отправи поздравление към участниците в 20-ото издание на националния
конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие. Президентът Радев ще връчи
призовете в категория "Инвеститор в обществото".

Заглавие: Ученици от Доспат събраха близо 3 хил. лева в помощ на съученик

Дата: 14.03.2023 09:09
Медия: Смолян нюз

Заглавие: Българският форум на бизнес лидерите ще обяви победителите в Годишните награди за отговорен
бизнес

Дата: 14.03.2023 08:12
Медия: Българско национално радио

https://www.smolyannews.com/news/uchenitsi-ot-dospat-sabraha-blizo-3-hil-leva-v-pomosht-na-sauchenik/
https://bnr.bg/post/101792881/balgarskiat-forum-na-biznes-liderite-shte-obavi-pobeditelite-v-godishnite-nagradi-za-otgovoren-biznes


Фондация на бизнеса за образованието организира двудневно обучение за HR специалисти, мениджъри и
кариерни консултанти на тема "Грижа за психичното здраве на работното място", което ще се проведе
присъствено в София на 27-28 април 2023 г.
Според проучване на McKensey през 2023 година подобряване на психичното здраве на служителите ще бъде
приоритет за много компании и следващото голямо предизвикателство за компаниите и техните лидери.
Но да говорим за психичното здраве в България не е лесно. Това е тема, върху която в нашата страна все още
лежи огромна стигма, тема, която се отваря спорадично и затваря бързо и за която започна да се говори много
повече в последните две години на пандемия, но и засили усещането колко дълъг път имаме да вървим.
Фондация на бизнеса за образованието Ви кани да поговорим открито за психичното здраве. 
В рамките на двудневното обучение "Грижа за психичното здраве на работното място":

Ще повишим познанията си в областта на психичното здраве
Ще осъзнаем силата на стигмата в тази област
Ще развием умения за разпознаване на симптоми и сигнали за предизвикателства в областта на
психичното здраве
Ще развием практически умения за оказване на първа помощ, подкрепа, насочване и грижа към хора с
предизвикателства в областта на психичното здраве
Ще изследваме собствените си нагласи и възприятия към психичното здраве
Ще повишим знанията и уменията си за създаване и поддържане на позитивна и толерантна работна
среда.

За кого: Обучението е насочено към HR специалисти, кариерни консултанти и мениджъри на екипи.
Програмата съчетава различни методи на обучение – презентации, групови дейности, практически упражнения и
дискусии.
Кога: 27-28 април 2023
На 27 април (четвъртък) от 10 до 17 ч., а и на 28 април (петък) от 9:30 до 14 ч.
Участниците ще получат подробна програма. 
Къде: София, Social Innovators – България, ул. Дякон Игнатий 19, ет. 2
Водещ: Наталия Николова – психолог и обучител, с богата специализация и практика в сферата на личностното
развитие, кариерно консултиране и човешките ресурси.
Цена: 260 лв без ДДС / 312 лв с ДДС.
Срок за записване и плащане: 10 април.
Моля, попълнете ФОРМУЛЯРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Участниците ще получат сертификат, който ще важи за продължаващо обучение по GCDF.
Фондация на бизнеса за образованието е лидер в областта на кариерното развитие през целия живот в
България с множество инициативи, сред които изграждането на университетски кариерни центрове,
училищни клубове Кариера в цялата страна, създаване на Национална програма по кариерно ориентиране в
училище, магистърски програми по кариерно ориентиране, популяризиране на студентските стажове и
ученическите практики и над 60 международни проекта, насочени към личностното и кариерното развитие. 

На 14 март президентът Румен Радев ще участва в церемонията по връчване на "Годишните награди за отговорен
бизнес 2022" на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Събитието ще се състои в зала "Роял" на хотел
"София Балкан Палас" от 18.00 часа.

Държавният глава ще отправи поздравление към участниците в 20-ото издание на националния конкурс за
корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие, който се провежда под мотото "Дай
добър пример". Президентът Радев ще връчи призовете в категория "Инвеститор в обществото".

Заглавие: Обучение "Грижа за психичното здраве на работното място"

Дата: 13.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

Заглавие: Президентът Румен Радев ще участва в церемонията по връчване на Годишните награди за отговорен
бизнес

Дата: 13.03.2023 16:59
Медия: Българска телеграфна агенция

https://www.ngobg.info/bg/news/128013-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE.html
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/oficial-messages/422891-prezidentat-rumen-radev-shte-uchastva-v-tseremoniyata-po-vrachvane-na-godishnite


Програма "Училища за пример" на фондация "Заедно в час" очаква поредните участници от цялата страна.
Кандидатстването за четвъртия випуск продължава до 15 март или достигане на 100 кандидатури на училища от
цяла България. Участници и възпитаници на програмата още от първата година от региона на Варна са ОУ
"Йордан Йовков", 7-мо СУ "Найден Геров", Професионалната гимназия по селско стопанство "Свети Георги
Победоносец" в Суворово и Варненската търговска гимназия "Георги Стойков Раковски". 25 училища от цялата
страна ще бъдат подбрани за 4-ия випуск по Програма "Училища за пример" на фондация "Заедно в час". 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. Повече по
темата може да чуете в прикачения звуков файл.

Българският Червен кръст изпрати над 24 тона хуманитарна помощ за пострадалите в Сирия от катастрофалното
земетресение от 6 февруари 2023 г. Помощта, разпределена в 4 камиона, е организирана в партньорство с ГД
ПБЗН и Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на ЕК.

Тя съдържа материални дарения от български граждани и фирми, набрани по Националната кампания в помощ
на пострадалите от земетресението, съобщи "Дарик".

Започна товаренето на допълнителни близо 33 тона материални дарения, отново от Националната кампания на
БЧК, които се очаква да отпътуват на 16 март 2023 г. с карго самолет за ливанската столица Бейрут. Там пратката
ще бъде разтоварена от представители на Ливанския Червен кръст и ще бъде транспортирана с хуманитарен
конвой към Сирия.

На сирийска територия хуманитарната помощ от БЧК ще бъде поета от Сирийския Арабски Червен полумесец,
който има достъп до всички засегнати територии и ще предостави дарените от българските граждани и фирми
артикули на нуждаещите се.

До момента Българският Червен кръст е предоставил за Турция и Сирия материални дарения от бедствения си
резерв на стойност близо 310 000 евро, както и 224 кашона дарения за Турция от Националната кампания в
помощ на пострадалите от земетресението.

Фондация "По-диви Родопи" кани жителите и гостите на град Кърджали да отбележим заедно тазгодишния
Световен ден на завръщането на дивата природа. Екипът е подготвил богата и разнообразна програма за малки и
големи в рамките на целодневно събитие, което ще се проведе а 25-ти март 2023 г. (събота). За място на празника
е избран Общински детски комплекс – Кърджали, които са наш домакин и съ-организатор на събитието.

По света дивата природа се празнува на 20-ти март. Денят има за цел да популяризира ползите от съхранената и
възстановена дива природа, която е в услуга както на хората, така и на природата и климата. На този специален
ден, бихме искали да покажем и запознаем местната общност с богатото биоразнообразие, което се намира в
непосредствена близост до град Кърджали.

За всички почитатели на фотографията и на дивите животни сме подготвили едно специално представяне. В
рамките на празника, Посланикът на Полша в България, Н.Пр Мачей Шимански лично ще представи своята

Заглавие: Търсят се 25 "Училища за пример"

Дата: 13.03.2023 15:07
Медия: Радио Варна

Заглавие: БЧК предостави хуманитарна помощ за близо 310 хил. евро на Сирия и Турция

Дата: 13.03.2023 14:30
Медия: Вестник Струма

Заглавие: Фондация "По-диви Родопи" отбелязва Световния Ден на завръщането на дивата природа с богата и
разнообразна програма в Кърджали

Дата: 13.03.2023 12:42
Медия: Нов Живот

https://bnr.bg/varna/post/101792624/tarsat-se-uchilishta-za-primer
https://struma.bg/%D0%B1%D1%87%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%B7%D0%B0-%D0%B1/
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изложба "Птиците на България", която ще остане на разположение за жителите и гостите на града до 13 април.

Предвидили сме много, разнообразни и интересни работилници и ателиета през целия ден, които ще ни пренесат
сред дивата природа на Източните Родопи. По-малките участници – природолюбители ще имат възможност да
изработят свои 3D макети на зубър и елен лопатар от рециклирани материали, с подкрепата на екипа на "Ателие
HB". По време на работилницата ще научат повече за природата, както и за животните, които ще се превърнат в
живи творения в малките ръце. (Ателието е подходящо за по – малките участници и ще се проведе между 11,30 –
13,30 часа).

Специално за събитието сме поканили екипа на "Център АЛОС", които ще въвлекат гостите в импровизации с
атрактивната фотографска техника "Рисуване със светлина" (light-painting). Екипът ще изрисува идеите на всеки
участник атрактивно, индивидуално и бързо, пред очите на публиката. Ще бъдат рисувани и разказвателно
представяни животински видове, които са обект на възстановяване и опазване от страна на Фондация "По-диви
Родопи". Светлинните рисунки приоритетно ще включват видовете див кон, благороден елен и лопатар, лешояди –
белоглав и черен и зубър. Ателието е подходящо за всички възрасти и ще се проведе между 14.00 – 17.00ч.

През цялото време на разположение на децата и младежите ще бъдат и специално създадените за деня "Диви
пъзели"с емблематичните за Източни Родопи видове, сред които и завърналите се видове като зубъра, черния
лешояд, благородния елен и др.

Програма:

11.00ч. -Откриване и представяне на изложба "Птиците на България" на Посланика на Полша в България, Н.Пр
Мачей Шимански

11.30 -13.30 Работилница "3D зубър и елен"

14.00- 17 .00ч. "Рисуване със светлина" интерактивна работилница

Втората година от поредицата на фондация "Прочети София" – "Литературни срещи" – започва в края на март.
Пролетното издание ще бъде на 30, 31 март и 01 април в Гьоте-институт България.

Тъй като "Литературни срещи" се провеждат няколко пъти в годината в напълно различен формат, пролетната им
версия ще се различава от лятната и есенната програма. Всъщност "Литературни срещи пролет" се провеждат за
първи път. "Избори" пък е тяхната тема, а тридневното събитие ще включи повече от 20 участници от различни
сфери на изкуствата.

Връзката с политическите избори, които ще са ден след края на "Литературните срещи, е съвсем очевидна, но
изборите са и буквално заложени в самия формат на събитието.
"Литературните срещи" ще бъдат посветени на представянето на писатели, артисти от различни области на
изкуствата и теоретици, което ще се проведе под формата на интензивни 20-минутни презентации, определяни и
режисирани от самите участници. Всеки от тях ще бъде напълно свободен да избере какво, как и защо ще
представи на публиката, а то може да е буквално всичко – единственото условие е да има литературна връзка.

Утвърждавайки подхода, типичен за събитията на фондация "Прочети София", "Литературни срещи" ще продължат
да търсят още и още възможни връзки между литературата и другите изкуства; между литературата и науката; да
уплътнява нишките, които подчертават осмислянето на литературните процеси, като част от по-широката картина
на тенденции и взаимодействия. Точно това е причината пролетните "Литературни срещи" да включват писателска,
поетична, сценографска, фотографска, драматургична, журналистическа, художествена, кураторска, музикантска,
хуманитарна и научна перспектива.

Сред участниците през първите два дни на събитието ще бъдат Алек Попов, Антоанета Колева, Виктория
Драганова, Галина Борисова, Еми Барух, Жустин Томс, Захари Карабашлиев, Иван Димитров, Йордан Славейков,
Кристин Димитрова, Николай Терзийски, Радослав Бимбалов. Първата вечер (30 март) ще приключи с музиката на
група "КАКЕ?"

Михаела Добрева и Борис Далчев от творческия тандем "Съпромат" не само ще създадат визуалната среда на
събитието, но тя ще бъде и своеобразна рефлексия на темата.
Вместо водещи, "Литературни срещи" ще имат нещо като подкаст на живо, или иначе казано – публиката ще чува
гласовете на журналиста Цветан Цветанов и на режисьора и драматург Стефан Прохоров, които ще обобщават и
коментират случващото, а и самата тема. Първите два дни ще бъдат в Голяма зала на Гьоте-институт.

Заглавие: Литературният избор – фокус на пролетните "Литературни срещи"
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Събитието на 1 април ще се проведе в библиотеката на Гьоте-институт и ще се различава от предишните дни, тъй
като ще вплете в директни и задочни разговори известни чуждестранни и български писатели, хуманитаристи и
учени, които ще мислят върху темата: "Отвъд човешкото", разделена на два дискусионни панела. Изходна точка ще
бъдат създадените образи във фантастичната литература и екофикцията, както и различни научни теории, които
въвеждат нечовешката перспектива. "Изборът отвъд човешкото предлага обещание за обновяване на
литературата, а литературата може да предложи път към по-малко антропоцентрични и по-мъдри форми на
живот", казват модераторите на двете дискусиите – Александър Попов и Константин Георгиев.

Началото на втория ден (31 март) пък ще предложи още един избор на творци и артисти – екипът на Бюро
"Творческа Европа" ще представи и ще проведе обучение за възможностите за финансиране на мобилност на
артисти и професионалисти, ангажирани в културата и изкуствата, които програма Culture Moves Europe
предоставя.
Пролетните "Литературни срещи" ще бъдат със свободен достъп.
–
"Литературни срещи пролет 2023" се осъществяват с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура",
"Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации"; Столична община и Министерство на
културата. В партньорство с Гьоте-институт, Бюро "Творческа Европа" и RATIO.

Инициативата "Нестле за Живей Активно" взима първо място в категория "Инвеститор в обществото", а програмата
"Нестле за Живей Активно" печели третото място за "Инвеститор в знанието"

В юбилейното двадесето издание на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум за бизнес
лидерите, националната инициатива "Нестле за Живей Активно" е отличена на престижната първа позиция в
категорията "Инвеститор в обществото". Позната на над 75 % от българите, инициативата разчита на редица
забавни и иновативни начини, като се стреми с всяко издание да надгражда своята активна програма, давайки на
хората разнообразие от дейности, с които да включат позитивни и полезни практики в ежедневието си. В резултат
на усърдната работа на екипа на Нестле България успява вече 18 години да намира нови и интересни начини да
доказва, че активният и балансиран начин живот може да е алтернатива за всеки човек.

Трето място в категорията "Инвеститор в знанието" бе отредено на програмата, "Нестле за по-здрави деца".
Стартирала през 2012 година образователната програма вече 11 години се грижи за повишаване на
осведомеността относно балансираното хранене, активният начин на живот и правилната грижа за планетата при
децата. Това се случва освен благодарение на усърдната работа, така и на непрекъснатите творчески усилие за
създаване на разнообразно и иновативно съдържание, с което да се популяризира цялостния устойчив и
пълноценен начин на живот от най-ранна детска възраст.

"За мен и за целия екип, който стои зад инициативата "Нестле за Живей Активно" и програмата "Нестле за по-
здрави деца" е истинска чест да получим тези две отличия. Чувството да видиш как всички усилия, положени през
годините имат смисъл и значение не само за Нестле семейството, но и извън него, е истински незаменимо.
Благодарим за признанието, а ние ще продължим усилената работа за създаването на един още по-активен и
балансиран начин на живот за малки и големи", Нели Ангелова, мениджър Комуникации Нестле Югоизточен
пазар.

Наградата за първо място в "Инвеститор в обществото" за "Нестле за Живей Активно" бе връчена от президента на
Република България Румен Радев и приета от Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България, и
Нели Ангелова, мениджър Комуникации Нестле Югоизточен пазар.

За наградите

Годишните награди за отговорен бизнес са създадени преди 20 години от Българския форум на бизнес лидерите.
Те представляват национален конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразия
и ежегодно награждават компании с различни каузи в седем категории – Инвеститор на обществото, Инвеститор в
околната среда, Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд, Инвеститор в знанието, Награда за
маркетинг, свързан с кауза, Най-добра социална политика на малко или средно предприятие и Многообразие на
работното място.

За "Нестле за Живей Активно"

Заглавие: Нестле България е отличена с две награди в категориите Инвеститор в обществото и Инвеститор в
знанието в годишните награди за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите

Дата: 15.03.2023 13:38
Медия: С кафето

https://skafeto.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/balgarija/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B9-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-5/202990/


Националната инициатива "Нестле за Живей Активно!" вече 18 години промотира сред българските граждани по-
целесъобразно и здравословно ежедневие и полага усилия да помогне в борбата с високия процент на
затлъстяване. Ежегодните издания на инициативата целят да вдъхновяват хората да включат повече движение в
ежедневието си и да се хранят по-балансирано. Събитията, част от календара на инициативата дават възможност
на хората да се докосват и да участват в разнообразни активности – спорт, танци, походи, игри и други форми на
движение, заедно със знаменити български спортисти и олимпийци, с приятели, със семействата си.

За "Нестле за по-здрави деца"

"Нестле за по-здрави деца" е глобална инициатива на Нестле, целяща да достигне и помогне на 50млн. деца да
водят по-здравословен начин на живот до 2030г. В България образователната програма "За по-здрави деца" е
разработена през 2012 г. и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Специално създаденото
интересно и занимателно съдържание учи децата как да се хранят здравословно и балансирано, важността от
активният начин на живот, а през 2022 г. в програмата се включи модул "Устойчивост", насочен към правилната
грижа за планетата.

AES Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД беше отличена с Награда по безопасност и здраве при работа. Отличията се
връчват от Фондация "Център за безопасност и здраве при работа". Конкурсът се организира за 13-та година от
фондацията с подкрепата на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Отличието беше връчено от служебния вицепремиер и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров
на Йордан Панчугов, инспектор ЗБУТ в AES България. AES Марица Изток 1 Сървисиз ЕООД спечели второ място в
категорията "Големи предприятия – Група 1".

"В AES винаги поставяме безопасността на първо място. Основен приоритет за нас е всеки да се върне невредим
при семейството си след края на работния ден", коментира Мариана Геренова, комплексен ръководител на AES
България.

AES Марица Изток 1 Сървисиз получи наградата заради успешно реализирани проекти, насочени към по-
безопасна и безвредна работна среда, реализирани в компанията през 2022 г. Сред тези проекти са
дигитализация в поддръжката на осветлението; действия за осигуряване непрекъснатостта на бизнес процесите –
въвеждане на радиологичен мониторинг; видео за начален инструктаж за посетители; плотер за изработка на
знаци по безопасност; външни активни антифони; предпазни диоптрични очила; използване на безпилотни
летателни апарати за инспекции на съоръжения и сграден фонд; подобряване качеството на въздуха в офисни
помещения.

AES е най-големият инвеститор в енергийния сектор в България. Компанията е собственик и оператор на най-
новата и модерна топлоелектрическа централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ AES Гълъбово и е мажоритарен
собственик и оператор на най-големия в страната ветроенергиен парк – "Свети Никола", край Каварна.

Фондация "Animal Hope Bulgaria – Kazanlak" има нужда от доброволен труд. С настъпването на пролетта
фондацията се захваща с няколко сериозни задачи, за да подобри условията на приютените бездомни кучета и
котки, които са инвалиди. За повечето от тях приюта на фондацията е техен дом, а акцията цели да ги направи
малко по-щастливи.

"Искаме да почистим и оправим оградата на тази градинка. След това ще направим препятствия и пейка, за да
можем да извеждаме кучетата там, да общуват с хора и да се забавляват.", споделя Ивелина Недкова, управител
на Animal Hope Bulgaria – Kazanlak.
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Всеки, който желае да помогне може да дойде в събота, 18 март, в 9.30 часав град Крън, до входа на гробищния
парк. От там групата ще се придвижи до приюта.

Нов живот

3 280 000 лева дари "Дънди Прешъс Металс" на община Крумовград през изминалата година. Средствата са
разпределени за 33 значими проекта за инвестиции и развитие на обществото.

С 500 000 лв. беше подкрепена МБАЛ "Живот+" ЕООД. Чрез финансовата подкрепа от страна на "Дънди Прешъс
Металс Крумовград" се покрива оперативния дефицит на болничното заведение и се осигурява допълнително
заплащане на лекарите, което цели освен задържане на текущия персонал, и привличане на нови кадри, които да
успеят да продължат дейността на болницата.

Средства на стойност над 1 000 000 лв. бяха разпределени за инфраструктурни проекти на територията на
общината. С реализацията на проектите 13 махали в 11 села, намиращи се в община Крумовград, се сдобиха с нов
асфалтов достъп до и вътре в махалите.

Стартира изпълнението за водоснабдяване на село Чал, което бе дългогодишна мечта на местните жители.

Компанията осигури доставката и монтажа на станция за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на
стойност 28 560 лв.

362 460 лв. бяха осигурени за изграждането на басейн, летен бар и обслужваща сграда в общината.

Социалният проект за осигуряване на лични асистенти за хора в нужда достигна до над 20 потребителя, като
компанията осигури средства в размер на 86 000 лв. за назначаване на 12 щатни бройки лични асистенти.

С 25 000лв. бяха подкрепени участията на местните фолклорни състави в национални и международни фестивали.

През настоящата година самодейните състави имаха възможност да представят културата и обичаите на общината
на изцяло новата сцена със оборудване на стойност 79182 лв., което общината закупи, като част от Годишния
рамков договор. Сцената като една от най-новите и видими придобивки даде възможност за по-добрата
организация на местните събития.

750 000 лв. бяха предоставени за финансиране на футболен клуб "Крумовград".

Четиридневното събитие "Крумовградчани от близо и далеч" беше подкрепено със 106 753 лв. По време на
събитието беше подготвена богата програма с участие на местни състави, български и чужди изпълнители. По
време на мероприятието, събрало на едно място близки, приятели и граждани, които не са се виждали отдавна,
Крумовград бе посетен и от всички съседни общини и области.

Изграждането на нова зона за отдих в града стартира през 2020 г. като един от основите ангажименти, поети от
страна на "Дънди Прешъс Металс Крумовград" към община Крумовград. През 2022 г. компанията осигури
финансиране в размер на 11 383 лв.

Друг значим проект за общината и жителите е хижа "Свежест". "Дънди Прешъс Металс Крумовград" дари 134 903
лв. за оборудване и обзавеждане на хижата, за да може тя да функционира пълноценно.

Компанията осигури на общината 100 000 лв. за придобиване на самостоятелен обект в сграда "Ресторант
България".

Подкрепените проекти целят подобряването на средата на живот чрез инвестиции в инфраструктура,
здравеопазване, спорт, образование и култура.

Заглавие: Над 3 милиона лева дари Дънди на Община Крумовград през 2022 година Подкрепени са 33 значими
проекта за подобряването на средата за живот

Дата: 15.03.2023 09:49
Медия: Нов Живот

Заглавие: Нетера подкрепи 3 каузи за Украйна от началото на 2023

Дата: 15.03.2023 08:30
Медия: Агенция "КРОСС"
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/КРОСС/ Глобалният доставчик на свързаност и телеком услуги Нетера подкрепи три каузи за Украйна от началото
на годината. Компанията осигури терминал за достъп до интернет на украински бежанци, настанени в Почивната
база на Министерски съвет в Слънчев бряг. Безвъзмездно предостави и два дизелови генератора, които вече са
изпратени в Украйна. Освен това Нетера сключи договор за ежемесечно дарение с фондация "За Доброто" с цел
подпомагане на център за бежанци от Украйна.

Макар да измина цяла година от началото на войната в Украйна, нуждите не спират, нито там, нито в бежанските
центрове у нас. Нетера и нейните служители неколкократно помагаха на бежанци от Украйна безвъзмездно, както
като част от компанията, така и с лични финанси и доброволчески труд.

Нетера откликна на нуждите на голяма група украински бежанци, настанени в Почивната база на Министерски
съвет в Слънчев бряг. Компанията осигури свързаност на десетки деца и техните майки, обучаващи се и работещи
от единственото, което към момента могат да нарекат вкъщи, като им изпрати терминал на Старлинк (Starlink) за
достъп до интернет чрез сателити с ниска орбита LEO (Low Earth Orbit).

Компанията безвъзмездно предостави и два дизелови генератора, които вече са изпратени в Украйна. Дарението
се случи след сключен договор за дарение с фондация "Манол Пейков и приятели", която съвместно с Наталия
Еллис, украинка, отговорна за осигуряването на транспорта до Украйна на получените дарения чрез своята
фондация Ukraine Support & Renovation, помагат на стотици обществени сгради и хора, засегнати от войната,
включително и немалка част бесарабски българи.

Наред с останалите дейности в подкрепа на Украйна, Нетера ежемесечно дарява сума в размер на 1500 лв. на
фондация "За Доброто" за подпомагане на бежански център. На същата фондация компанията предоставя
безплатно от април миналата година насам и някои от услугите си като бекъп и възстановяване на данни.

Освен дейностите на компанията, управителят Невен Дилков и неговото семейство безвъзмездно предоставят
свой апартамент за настаняване на бежанци, както и често се включват с доброволчески труд в бежански
центрове.

Щастливи сме, че успяваме да помогнем!

Търсят се дарители на средства, с които да бъдат платени съдебни дела на пострадали от домашно насилие.
Инициативата е на Асоциация НАЯ от Търговище и има за цел да събере 4800 лева, с които да се покрият
разноските на 8 жени и техните деца, за да получат мерки за закрила.

Каузата е под мотото "Дари 8 букета от правни услуги на 8 жени, пострадали от домашно насилие!". Организацията
от Търговище беше избрана заедно с други 7 за участие в инициативата "8 кампании за 8 март" на Фондация
BCause за 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 3000 лева от Фонд за подкрепа на жени, пострадали от домашно насилие на фондацията.

Асоциацията на европейските журналисти – България започва кампания за набиране на средства, за да може
електронното издание Mediapool.bg да покрие разноските по съдебния процес за 1 млн. лв., заведен срещу тях от
застрахователна компания "Лев Инс".
Рекордният размер на иска влече със себе си огромни съдебни разноски, които са непосилни за бюджета на една
сравнително малка независима медия. Ето защо АЕЖ призовава всички, за които свободата на медиите е важна,
да се включат с дарение. 

Заглавие: Търсят подкрепа срещу насилие

Дата: 15.03.2023 08:16
Медия: Радио Шумен

Заглавие: Дари за Mediapool.bg. Защити свободното слово

Дата: 14.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Значителната сума, която ответникът трябва да осигури, за да участва адекватно по делото, вероятно е и една от
целите на застрахователната компания да предяви толкова голям иск. Става дума за десетки хиляди левове. 
По първоначални оценки, ще са нужни 40 000 лева или 4% от размера на иска. АЕЖ ще преведе всички постъпили
дарения на Mediapool. В случай че остане неизползвана сума, тя ще постави началото на фонд за правна помощ за
медии и журналисти, които са обект на SLAPP ("дела шамари").
Една голяма компания или един олигарх може да си позволи да води такива дела, без да отделя голяма част от
ресурсите си. За един журналист или за малка редакция обаче подобно дело може да се окаже сериозна тежест,
да им попречи да вършат обичайната си работа или направо да я ликвидира. 
Характерното за тези дела е, че те не целят защитата на легитимен интерес. Целта не е ищецът да защити доброто
си име или да бъде компенсиран за нанесена му щета от неправомерни действия, а да се накара медия,
журналист или активист да замълчи. Подобни процеси имат смразяващ ефект върху цялата обществена среда. Те
блокират възможността за публичен дебат по която и да е значима тема, ако тя е неудобна за лица и фирми с
много власт, пари и влияние.
Припомняме, че искът е заради информационен материал на медията, в който е цитирана официална стенограма
с изказване на министъра на финансите Росица Велкова. 
АЕЖ призова "Лев Инс" да оттегли иска. Същото направиха и десетки журналисти и граждани, които откликнаха на
нашата покана да пишат до изпълнителния директор на компанията Павел Димитров.
Можете да дарите в следната банкова сметка:
BG41RZBB91551011658021
KBC bank
Или в PayPal
Основание: Правна помощ за Mediapool 

Има ли я културната политика у нас и как се развива секторът? Каква е стратегията за управление и съществува ли
въобще такава? От реформи ли има нужда или пък от пари културата? Или пък въобще не трябва политика,
защото културното развитие е част от общественото развитие и отразява естествената динамика на общностите и
техните взаимоотношения. Кой носи отговорност за посоката, в която върви обществото ни и има ли роля
културния живот в това?

И понеже пандемията, войната в Украйна, ваксините, маските, политическата криза и т. н. засилиха усещането, че
обществото ни е дълбоко разделено и че пропастите са непреодолими, решихме да измерим колко точно
раздалечени сме едни от други и има ли мостове, които все още ни свързват в общество. За да стане още по-
интересен разговорът за това дали културата ще ни извиси или срине, решихме да сложим добра основа и да
стъпим на резултатите от изследването на ценностите: "За разширената онтология на ценностите, или защо
демокрацията у нас е само в бирата", изготвен от Силвия Борисова и Венелин Стойчев.
Изследването беше направено чрез задълбочени интервюта върху 21 групи, обхващащи около 70 човека от
гражданското общество - социално и публично разпознаваеми личности, активно отстояващи своята политическа и
идеологическа позиция. Повечето от тях са хора над 40 годишна възраст, работещи в сферата на хуманитарните и
социални дейности. 
Целта на социолозите бе да вникнат по-дълбоко в проблема с отклоненията, свързани с политическата и
ценностна идентификация на участниците и реалната им позиция във всекидневното им ежедневие на фона на
проблемите, с които се сблъскваме като общество.

Една от изненадващите констатации, до които стигат социолозите е, че въпреки различните политически
убеждения на участниците, дълбокият анализ показва, че мненията, които споделят са сходни, а именно - общото
заключение, че демокрация в момента не съществува. Под маската ѝ седи скрита диктатура, която се проявява и
рефлектира върху ежедневието на цялото гражданско общество.
Една от сферите, върху която тази демократура оказва сериозно негативно влияние е културния сектор. В рамките
на дискусията, Мария Панайотова и Стефан Зарев от театър Нокс споделиха от първо лице ключовите проблеми, с
които културният сектор се сблъсква и колко фатални могат да бъдат те за бъдещото развитие и цялостно
съществуване на организациите, които се опитват да развият културна дейност в страната ни.
Някои от основните въпроси, които дискутираме по време на разговора са:
1. Съществува ли все още законът за хазарта, който гласи, че 10% от приходите, спечелени от хазартна дейност,
трябва да се разпределят целево за Национален фонд култура? Какви са получените суми във фонда според
миналогодишни данни и каква е причината да са значително по-ниски от реалните хазартни приходи? 
2. Открива ли се проблематична страна в закона за меценатството? Има ли сериозни липси на структурирани
правила и механизми на работа, което прави закона нефункциониращ? Следствена причина ли е липсата на
вписани меценати в регистрите от последните няколко години? 
3. Колко ключов е така утопичнияt Национален план за възстановяване и устойчивост за необходимите реформи в
сектора на културата, касаещи независимите артисти, възпитаването на нови кадри в администрацията на

Заглавие: Неуспялата политика за насърчаване на културата - гражданска дискусия

Дата: 14.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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културния сектор, създаването на програми, обучаващи в реализирането на културни проекти и др.? Какви са
причините за неизпълнението на етапите и целите, нужни за получаване на помощните суми? 
След проведеното проучване и състоялата се дискусия, няма как да не се замислим за пряката връзка в
разделението на обществото и неработещите системи, които бавно, но значително подкопават дейността на
различните граждaнски сектори в страната. Дали липсата на конкретен план, насоки, правила, препоръки и съвети
във всичките етапи на обществото са пътят към падението на една нация?
Какво всъщност е културата за нас? Доколко я пазим и защитаваме, доколко е ценно за нас развитието ѝ? Правим
ли за нея това, което тя прави за нас, а именно фундаментално обогатяване и незаменимо развитие, ключово за
пълноценно израстване..?

Гледайте ни във Facebook

Можете и да слушате разговора в Spotify канала на БЦНП

Досега в поредицата дискусии на Гражданския стопаджия говорихме по темите:

1. Няма за кого, но ще гласувам...

2. Преброихме се, и какво от това?

3. Евро vs. лева - печелим или губим?

4. Дарителството – имидж стратегия или чиста емпатия

5. Символите на нацията - дискусия от поредицата "Граждански стопаджия"

Гледайте видеото тук:

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Българския център за нестопанско право и Асоциацията на европейските журналисти – България и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

"Учението никога не изтощава ума." - Леонардо да Винчи

С тази вдъхновяваща мисъл задаваме тон и поставяме високо летвата на необятните възможности в новия девети
сезон на нашата НПО ковачница за супергерои - Пролетна обучителна програма 2023 на Къщата на гражданските
организации.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!

Официално откриваме "кастинга" за новите НПО звезди, а сред условията за участие попадат любопитство,
амбиция и неуморен хъс за нови знания и полезни умения.
Отново ще обменяме знания - ценни и всеобхватни, способни да обогатят личната ни креативност, да развият
дейността на организацията и да допринесат за благото на цялото гражданско общество. Защото всички ние сме
взаимно свързани, а първата стъпка към голямата промяна е в нашите ръце.
Иначе казано – нека мислим глобално и действаме локално.
За поредна година запретнахме ръкави и внимателно подбрахме актуални теми, полезни и приложими за
дейността на всяка гражданска организация. За пореден път ще черпим опит от доказани специалисти в сектора.
Ще покрием теми като отчитане на НПО, стопанска дейност за НПО, писане на становища, изготвяне на годишен
бюджет, управление на социални мрежи за начинаещи, писане на проекти и други.

Пролетната обучителна програма е подходяща за членове и екипи на граждански организации, читалища и
социални предприятия, които вярват, че любопитният, жаден за нови знания ум, и отвореното съзнание, са ключът
към успеха на личността, което е и ключ към успеха и хармонията на цяло едно общество.

Тази година решихме да структурираме обучителните сесии под формата на синтезирани лекционни видеа,
напоени с най-важната и актуална информация по съответната тема. Две от планираните сесии ще проведем на
живо в София. Вижте кои по-долу.

Заглавие: Време е за ПРОЛЕТНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 2023

Дата: 14.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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Цената за участие в 1 сесия е 25 лв. с ДДС., като при записани 3 сесии, общата цена ще бъде 70 лв., при 6
записани сесии - 140 лв., а при записани 9 сесии - 200 лв. Изисква се предварително заплащане по банков път до
3 дни след регистрация за избраните обучения.

След регистрация, ще получите имейл за потвърждение (ПРЕГЛЕЖДАЙТЕ И СВОИТЕ СПАМ ПАПКИ), а след
заплащане на записаните сесии, ще получите и достъп до видео лекциите.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!

Вече нямаме търпение да ви разкажем, за вълнуващите сесии, които предстоят! Ето какво ви очаква:

Сесия 1: Общи правила за счетоводно отчитане на НПО и проектна отчетност | видео сесия

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, Български център за нестопанско право

Знаете го и вие, знаем го и ние - правилното поддържане на изрядна счетоводна отчетност е критично важно за
всяка организация, независимо от размерът й. Да познаваме основни счетоводни документи и процеси на
отчитане засяга всички членове на екипа ни. Затова в тази сесия ще научим азбучните правила за организиране на
счетоводната отчетност, изискуемите документи за отчет на приходите и разходите, както и специфики на отчитане
на проектните дейности в зависимост от произхода на финансирането им. Включете се!

Елена Калинова е финансов директор на Български център за нестопанско право. Има дългогодишен
професионален опит в работата с неправителствени организации, познава отблизо спецификите на
тяхната дейност и най-вече – как изрядно да си водят финансовите и счетоводните документи, как да
подготвят и оптимизират своите бюджети и да отчетат направените разходи в съответствие с
изискванията на донорите.

Сесия 2: Стопанска дейност за НПО – може ли НПО да прави СД и при какви условия, примери. Как се облага
данъчно и как се осчетоводява? | видео сесия

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, Български център за нестопанско право

Златният въпрос - може ли едно НПО да извършва стопанска дейност и защо е важна тя за финансовата
устойчивост на организацията? Ще дадем яснота по темата, ще обсъдим как можем да планираме приходите и
разходите от стопанската дейност в организацията, какви са дължимите данъци и къде са подводните камъни в
счетоводното отчитане. Сесията не е за изпускане, особено ако във вашата организация планирате да развивате
стопанска дейност или вече го правите.

Сесия 3: Изготвяне на годишен бюджет на организацията и препоръки за ефективното му управление | видео
сесия

Лектор: Елена Калинова, финансов директор, Български център за нестопанско право

Правилно изготвеният бюджет на организацията е изключително важен и мощен инструмент за управление на
процесите и паричните потоци. Проследяването на динамиката на разходите и приходите дава предварителен
поглед върху финансовите рисковете, навременното идентифициране на потенциални проблеми и рамка за
нуждите от фондонабиране. В тази лекция ще предоставим ценни указания как да съставите работещ и динамичен
организационен бюджет и как да го свържете с отделните бюджети по проекти.

Сесия 1: Първи стъпки за ефективно управление на НПО | видео сесия

Лектори: Айлин Юмерова, програмен директор, Български център за нестопанско право

и Радина Банова, правен консулант, Български център за нестопанско право

За да се създаде една организация с нестопанска цел са необходими хора и ентусиазъм. За да се развива тя
успешно, обаче, са необходими знания и грижи за нейното ефективно управление - на екипа, на документите и на
процесите. В тази сесия ще представим добрите стандарти за уреждане на отношенията между организацията и
ангажираните с нея хора. Ще ви дадем практически съвети за щекотливите текстове от вътрешно-устройствените
документи. Ще обърнем внимание и на основните законови изисквания във връзка с отчетността и изрядността на
вашата организация.

Айлин Юмерова е програмен директор в Български център за нестопанско право. Координира програми за
подкрепа и развиване капацитета на гражданските организации, за набиране на средства за дарителски
кампании на БЦНП и за насърчаване на социално ангажираното изкуство, което има отношение към
гражданските права и свободи. Има богат опит в работата с юридически лица с нестопанска цел, в
насоките по предоставяне на юридически консултации, провеждане на обучения, изготвяне на анализи и
становища. 
Радина Банова-Стоева е правен консултант в Български център за нестопанско право. Освен в работата по
предоставяне на юридически консултации на юридически лица с нестопанска цел, има предходен опит в
сферата на търговското и корпоративно право и правото на интелектуална собственост.



Отговорностите ѝ в БЦНП касаят, освен юридическо съдействие на ЮЛНЦ, изготвяне на правни анализи и
становища, провеждане на обучения и мониторинг на законодателството.
Сесия 2: Писане на становища и как действаме след това – НА ЖИВО 27.03., 17:00 ч., София, ул. Христо Белчев 3

Лектори: Айлин Юмерова, програмен директор, Български център за нестопанско право

и Радина Банова, правен консулант, Български център за нестопанско право

Как оставяме следа в защита на своята кауза? Това е един от големите въпроси пред НПО, които активно се борят
за постигането на промяна в средата чрез застъпничество и активизъм. Отстояването на позиции по значими
въпроси или горещи теми става винаги през комуникирането на каузата ни пред институции, медии, хора. А това,
което остава след всичко казано, е написаното. В тази сесия ще се тренираме в писане на послания, защитаване
на тези, натрупване на аргументация и обличане на всичко това в становище. Ще поговорим и за задължителните
стъпки и за какво трябва да сме нащрек след участието си в обществения дебат.

Сесия 3: Как да пишем и управляваме проекти | видео сесия

Лектор: Пламен Тодоров, административен директор, Български център за нестопанско право

Подготовката на добро проектно предложение е като участие в дебат при строго определени правила и с цел да
убедим аудиторията в силата на нашата теза за процесите на промяна на средата ни. За да си представим тази
трудна задача като процес ще обърнем внимание на поставянето на цели, очаквано
въздействие/промяна/резултати, разбира се, неотменните административни изисквания към проектните
предложения и кандидатите, ограничения, допустимост и др.) Ще поговорим за това как трябва да обмислим
проектната идея, както и включването на партньори и други участници в нея. Ще обсъдим също така как да оценим
реалистично собствения си капацитет и нужният ни такъв, което е свързано и с бюджета, който ни е нужен. Ако
проектната ни идея е представена убедително и е получила подкрепа стигаме до следващата фаза - изпълнението
на проекта, която е истински важна за постигането на нашата визия за промяната, която целим. За да стане ясно,
че пътят не е никак лесен, ще поговорим за управлението на проекти, а за черешка на тортата - ще надникнем и в
отчитането им.

Пламен Тодоров е административен директор на Български център за нестопанско право. В неправителствения
сектор е от 2000 година и има дългогодишен опит в стратегическо планиране, административното и финансово
управление на НПО, подготовката, управлението и отчитането на проекти, финансирани от европейски,
американски програми, национално финансиране и др., В експертизата си включва и оценяване, мониторинг и
договаряне на проекти, финансирани от ЕС, както и организиране и провеждане на тръжни процедури според
изискванията на ЕК и националното законодателство.

Сесия 1: Управление на социални мрежи за начинаещи | видео сесия

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации и социални мрежи, Български център за нестопанско право

Социалните мрежи - там, където изграждаме нашите общности от последователи, съмишленици, приятели и
единомислещи активисти. Там, където развиваме истории, търсим подкрепа, активизираме общността, черпим и
споделяме ценна информация. Знаем, че като граждански организации понякога ни е трудно да преценим на кой
"фронт" да се пуснем, къде да инвестираме време и усилия за дигитална комуникация и въобще как да планираме
и структурираме комуникацията си така, че усилията ни да не отиват напразно. Ако желаете да започнете отначало
или да поставите добра основа в работата си със социалните мрежи във вашата организация, тази сесия е точно
за вас. Включете се!

Александър е специалист по комуникации и връзки с обществеността, франкофон, завършил бакалавър по
Връзки с обществеността и магистър Стопанско управление с дигитален маркетинг в Софийски
университет. Професионалният му път започва със стаж като редактор в американско онлайн издание за
улична култура. Навлиза в нестопанския сектор през 2014г., като през годините работи по темите,
свързани с правата на децата, борба с трафика на хора, късометражно кино, културни събития и др.
Силните му страни са създаване на социални awareness кампании, организиране на събития, фотография и
дигитална комуникация, а също има интереси и в сферата на изкуствата на занаятите, графичен дизайн и
музиката, като средство за комуникация. 

Сесия 2: Работа с медии: кое поведение е най-подходящо? - НА ЖИВО 19.04., 17:00 ч., София, ул. Христо Белчев 3

Лектор: Ивета Шилигарова, експерт комуникации и социални мрежи, Български център за нестопанско право

Целта на това обучение е да се повиши капацитетът на НПО да предават своите послания на медиите и чрез тях.
Той ще бъде воден от опитен обучител по връзки с медиите и журналист и ще се състои главно от практически и
интерактивни упражнения, включително практика за интервюта пред камера. Темите, които ще бъдат разгледани,
включват: какво искат журналистите, избор на подходящи за медиите аспекти от работата на НПО, яснота на езика
и създаване и представяне на послания. Обучението ще продължи 3 часа като ще бъдат разгледани различни
реални казуси. Обучението ще се води от Ивета Шилигарова – телевизионен журналист, комуникатор и специалист
по политически мениджмънт. В сесията своя опит ще предаде и Надя Шабани директор на Български център за
нестопанско право.



Ивета е журналист по професия, с опит във водещи телевизионни медии. Завършила е бакалавър по Връзки с
обществеността и магистър по Политически мениджмънт в Софийския университет "Св. Климент
Охридски". Ивета започва кариерата си в Българската Национална телевизия, а след това работи като
репортер в Новини и актуални предавания в NOVA телевизия. Развива се като специалист по Дигитален
маркетинг в сферата на ритейла, но истинската ѝ страст към работата в полза на обществото отново я
връща към работата с кауза. Обработката на видео и аудио съдържание и писането са част от целия ѝ
професионален път, а по-късно започва да се занимава и с дизайн.

Сесия 3: Как да разказваме истории чрез видео и снимки | видео сесия

Лектор: Александър Киров, експерт комуникации и социални мрежи, Български център за нестопанско право

Създаването на добро и стойностно визуално съдържание не винаги е въпрос на голям ресурс. Ще го докажем.
Умението да разказваме завладяващи истории чрез видео и снимки е сред новите комуникационни инструменти,
част от инвентара на всяка гражданска организация, която цели да променя нагласи чрез своето публично
говорене. Ето защо в рамките на тази сесия ще обърнем внимание на няколко прости правила за това как да
разказваме добри, завладяващи и ясни визуални истории, с които да подсилим посланията си.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ ТУК!

Отново, темите са много, все така актуални и всеки човек, ангажиран с дейността на една гражданска организация
ПОНЕ ВЕДНЪЖ си е задал въпрос, чийто отговор ще открие тук - в ПРОЛЕТНАТА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА.

Хайде, регистрирайте се днес и не се колебайте да споделите за Порграмата с колеги от вашия екип!

За повече информация, пишете ни на vasil@bcnl.or

Текстът представя акценти от разговора в поредния епизод на предаването "Властта на гражданите":
Образи от света на тишината, по Дарик радио с водещ Георги Донков. Гости са Фани Бъчварова от
фондация "Мотиф" и Николай Стойков, документален журналист

Казват, че когато едно от сетивата ни не работи добре, останалите се развиват повече от обичайното и така
компенсират. За хората, които не чуват добре или изцяло са загубили слуха си, зрението и комуникацията чрез
образи са особено важни. Фани Бъчварова разказва как фотографията помага на младежи да дадат израз на
идеи, мисли и емоции и да развие въображението и визуалната им култура. Фондация "Мотиф" работи с
общността на глухите вече трета година. Това е проектът, с който започват образователните си дейности и който
допълва основните занимания на медията "Мотиф". Медията основно прави видео и фото документална продукция
за неправителствени организации в България. Темите са човешки права, климатични промени, неравенства.
Организацията работи също и за УНИЦЕФ, Тръст за социална алтернатива, Върховния комисариат за бежанците,
Асоциацията на европейските журналисти (АЕЖ) и обучава журналисти и фоторепортери в принципите на етично
отразяване на деца в риск и уязвими хора. 
Фани и Николай казват, че глухите хора са една от невидимите общности, от различните. Тяхното образование
не отговаря на нуждите им и има много дефицити. 
Заедно с пейзажния фотограф Добрин Минков те разработват програма за обучение по фотография. Бързо
откриват пресечната точка на собствените си занимания с визуална комуникация и образния жестомимичен език
на глухите. Започват с деликатно запознаване и влизане в общността, за да разберат какви са нуждите, кое и как
могат да преподадат и за кое е необходимо да намерят подходящия начин. Първата година е време за опитване и
уточняване на програмата. Сега тя има теоретична и практическа част, продължава 5 дни и завършва с изложба
на заснетите кадри. Участниците са на възраст от 15 до 35 години от София, Пловдив, Варна. Най-силният интерес
засега е в Пловдив. Фани казва, че привличат участници чрез социалните мрежи, Съюза на глухите, вестник
"Тишина", гимназиите за глухи. Въпреки, че в обучението използват обичайните средства като видео и
презентации, начинът на работа е по-различен, тъй като се възползват от помощта на интерпретатор на жестовия
език. Практиките също са с преводач. 
Николай споделя, че за него най-ценно е доверието, което се създава между тях и младежите. Те виждат, че
преподавателите им са добри и способни професионалисти и са открити с тях. Постепенно започват да общуват и
извън обучението, предимно в социалните мрежи. Фани допълва, че целта на програмата не е да ги направят
фотографи, а да ги привлекат към фотографията като средство за изразяване, да започнат да мислят
творчески. В българското образование не се обръща внимание на визуалната култура. В програмата младежите
научават основни правила в снимането, които могат да използват и в други области – работа с композиция и
светлина, жанрове във фотографията, необичайни гледни точки към обекта, обработка на заснетите кадри. Част от

Заглавие: Властта на гражданите. Да дадеш ново сетиво

Дата: 14.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://www.ngobg.info/bg/news/128021-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE.html


любимите им теми са вдъхновяващи имена във фотографията и как човек променя света чрез фотография.
Николай разказва как постепенно започват да разбират какво им харесва и защо, формират критерии, започват
да мислят критично, да импровизират, да откриват един нов свят.
Фондация "Мотиф" е една от малкото организации, които работят с глухи младежи. Невидимите общности в
страната са много и те се страхуват да се открият за обществото, защото то не ги приема. "Този модел трябва да се
разчупи. Организации като нашата вадят тези общности на светло. Те не са толкова различни, като нас са.
Проблемите идват, когато не познаваме тези хора. Някои хора инстинктивно се страхуват от
непознатото", казва Николай. 
Някои от младежите използват новите умения в работата си, а едно момиче вече учи в националната гимназия
по полиграфия и фотография. На изложбата в края на програмата виждаме хора и животни, портрети, градски
сцени и пейзажи. Младежите снимат собствения си живот и той вече изглежда различно.
ххх
Предаването е реализирано в рамките на проект "Какво можем заедно", финансиран от Фонд Активни
граждани България (https://www.activecitizensfund.bg) по финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство. Проектът се изпълнява от Фондация Дарик в партньорство с Фондация 42 и НПО Портала.
Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните епизоди се носи от Фондация Дарик, НПО портал и
Фондация "Четиридесет и две" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че те отразяват
официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и
Оператора на Фонд Активни граждани България.
#власттанагражданите.
. 

Президентът Румен Радев взе участие м церемония по връчването на Годишните награди за отговорен бизнес
2022. Това е най-утвърденият и авторитетен национален конкурс за корпоративна социална отговорност,
устойчиво развитие и многообразие, който се провежда под мотото "Дай добър пример". Ежегодна инициатива на
Български форим на бизнес лидерите (БФБЛ), която търси и отличава отговорните компании и ангажираността им
с различни каузи. През 2022 година Годишните награди за отговорен бизнес отбелязват 20 години от създаването
си. 

Фондация "Енчо Керязов" започва нова кампания за издирване на деца таланти в сферата на спорта,
образованието и изкуството за 12-то издание на "Нощ на звездите" . Приемането на кандидатури стартира на 20
март и щe приключи на 9 април.

Основната мисия на фондацията е да насърчава и стимулира млади таланти в развитието на техния потенциал и
да намира практики за съхраняване паметта за големите постижения на българското цирково съсловие през
годините.

Право на участие имат деца и младежи, които са постигнали високи резултати и имат отличия от световни,
европейски и национални форуми – спортни състезания, фестивали по изкуства и олимпиади по образователни
предмети (приоритетно комисията разглежда форуми и събития, включени в календара на Министерство на
образованието и науката).

"В сайта на фондацията enchokeryazov.org има формуляри, в които учители, треньори, преподаватели, президенти
на федерации и директори на училища могат да изтегрят, да попълнят и да подават кандидатури на своите
възпитаници. Родителите нямат право да подават заявления.И тази година няма да има промяна в категориите и
те остават три – Образование, Изкуство и Спорт", сподели специално за БНР известният цирков артист Енчо
Керязов, който е и зам.-кмет на община Ямбол.

"Най-важното, което искам да напомня, е, че децата и младежите трябва да бъдат до 18 години,. И тази година
кадидатите ще бъдат оценявани от комисии, които ще отсеят по 10 полуфиналисти във вяска категория, а след
това от тяхте ще изберат тримата финалисти", сподели патронът на фондацията.

"Всяка година шоуто, което подготвяме в чест на децата таланти е различно. Стараем се да изненадаме публиката
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и никога това, което виждат на сцената не е такова, каквото са очаквали. Доста отдавна сме ангажирали гост-
звездите. Първият артист, който ангажирахме беше клоуна, защото те са много малко в света. Изключително съм
доволен, щастлив и горд, че за това издание успяхме да ангажираме една от звездите в цирковото изкуство,
носител на Златен клоун от цирковият фестивал в Монте Карло – клоунът на клоуните Дейвид Лалибри. Отново
зрителите ще видят Гвардейският представителен духов оркестър към представителната гвардейска част с главен
диригент подполковник Ради Радев, който е и главен диригент на Българската армия. Те придават на всеки
спектакъл уникална атмосфера и тържественост. Очакваме наш гост отново да бъде и президентът Румен Радев.
Друг артист, който е уникален – това е Фреди Нок. Фреди има 7 рекорда вписани в Книгата за Рекордите на Гинес.
Миналата година той премина по въже без никакви осигуровки над Античния театър на 30 метра височина. Тази
година подготвяме съвсем различно изпълнение. Искам да благодаря за помощта на цирк Балкански, защото те
ще ни помогнат с реквизита и с гости от Колумбия, които заедно с Нок ще опитат да направят нов световен рекорд.
За да бъде изпълнен номера под Античния театър ще монтираме 200-тонен кран", разкри още Енчо Керязов.

Носителите на годишните награди в съответните категории ще бъдат обявени на тържествената церемония-
спектакъл "Нощ на звездите" на 26 август в Античния театър на Пловдив.

Бизнес академия за стартиращи предприемачи – BASE ще бъде официално открита в Благоевград. Началото ще
бъде поставено на 23.03.2023 г. в зала "22 септември" от 17.30 часа.

BASE e проект на Фондация "Америка за България " и Съвета на жените в бизнеса в България, който е подкрепен
от Община Благоевград.
Академията представлява иновативен курс за обучение. Той е напълно безплатен за желаещите и включва както
теория, така и практически занимания.

Програмата BASE има за цел да насърчи хората да инициират свой собствен бизнес или ако вече имат собствена
предприемаческа дейност, да я доразвият и разширят. По този начин се стимулира и цялостното подобряване на
бизнес средата в региона.

Освен умения за построяване основите на бизнеса, участниците в курса ще усвоят методи за оценка на бизнес
идея, управление на финанси и изработване на бизнес план. 
Обучението завършва с представяне на бизнес плановете на участниците, които ще бъдат оценени от компетентно
жури. Предвиден е и награден фонд в размер на 10 000 лв., осигурени от организаторите на проекта.

Завършилите успешно академията получават сертификат от Фондация "Америка за България" и съвета на жените
в бизнеса в България!

Програма:
Откриване: 23.03.2023 г. в зала "22-ри Септември" на Община Благоевград.

Лекции: Всеки четвъртък от 17:30 до 20:30 ч. в зала "101" на Община Благоевград.

Награждаване и закриване: 29.06.2023 г. в зала "22-ри Септември" на Община Благоевград.

Заявки за записване могат да бъдат подавани на email: office@womeninbusiness.bg с копие до
cabinet.kmet@blagoevgrad.bg до 17.03.2023 г. и на телефон: 0894 656 130.

Асоциация НАЯ от Търговище стартира кампания за набиране на средства, с които да бъдат платени съдебни
дела за защита на жени в тежка ситуация на домашно насилие.

Дарителската инициатива има за цел да събере 4 800 лева, с които да се покрият разноските на 8 жени и техните
деца, за да получат мерки за закрила.
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"През миналата година чрез подкрепата на дарители в такава кампания, ние помогнахме на 8 жени. Платихме над
50 консултации с адвокат и 6 съдебни дела по Закона за защита от домашното насилие. Това бяха случаи на тежко
насилие, в което имаше реален риск за живота на пострадалите и те се нуждаеха от съдебна защита, но нямаха
средства, за да платят за консултации и водене на дело", обясни координаторът на кампанията Нина Николова.

Инициативата е под мотото "Дари 8 букета от правни услуги на 8 жени, пострадали от домашно насилие!" и
разказва вълнуващата история на една млада жена, спасена от капана на домашното насилие.

"Тя дойде в нашия център с пеленаче на ръце, само с дрехите на гърба си, бягайки след поредния жесток побой.
Страхуваше се, че той ще я намери и ще я убие. Ние й помогнахме да получи съдебна защита. Платихме
консултации с адвокат и водене на дело, за да има жената спокойствие за себе си и детето си. Тя заживя при
родителите си, получи развод и издръжка за детето. Скоро ще започне работа", разказват от Асоциация НАЯ и
призовават доброто да бъде продължено и да се помогне на още жени в такава трудна ситуация.

Организацията от Търговище беше избрана заедно с други 7 за участие в инициативата "8 кампании за 8 март" на
Фондация BCause за 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.

Може да подкрепите каузата като дарите онлайн на този линк:

https://platformata.bg/bg/kauzi/1982:dari-8-buketa/details/campaign.html

10 проекта ще получат финансиране на обща стойност 144 602 лева за разработването и провеждането на
образователни програми и събития на територията на Епископската базилика на Филипопол в Пловдив. В
обявения конкурс на Фондация "Америка за България" и "Приятели на Базиликата – Пловдив", в сътрудничество с
Общински институт "Старинен Пловдив", бяха подадени 32 предложения от организации от цялата страна.
Конкурсът цели да насърчи посещенията на деца и ученици в Епископската базилика, като им даде възможност
чрез програми, творчески ателиета, игри и други образователни събития да научат повече за богатото културно-
историческо наследство на Пловдив и на България. Средствата, с които ще бъдат осъществени спечелилите
проекти, са набрани в кампанията "Подари си птица". В нея 34 дарители, граждани и фирми, "осиновиха" мозаечни
птици за малко над 153 000 лева.

Журито в състав доц. Елена Кантарева – Дечева – временно изпълняващ длъжността директор на ОИ "Старинен
Пловдив", Надя Захариева и Юлиана Дечева от Фондация "Америка за България", Димана Трънкова – журналист,
участвала активно в работата по изграждането на съдържанието на Базиликата и Стоян Антонов – преподавател в
Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и един от осиновителите на птица, одобриха проекти свързани
със създаването и провеждането на ателиета, игри и занимания в областта на историята, природните науки,
приложното изкуство, литературата, дизайна и архитектурата.

Спечелилите проекти и участници в конкурса са: "Настолните игри през Античността и Средновековието" на
Център за неформално образование и културна дейност АЛОС; "Окото на пауна" на фондация "Про Либрис"; "ARTE
факти – разработване на пилотна образователна програма за културното наследство и живота в античния
раннохристиянския Филипопол" на Софийски университет "Св. Климент Охридски"; "Тесерите" – тъканта на
мозайките" на Народно читалище "Св.Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908"; "Архитектурни приключения в
Епископската базилика" на Детска архитектурна работилница; "Птиците на Римската империя в миналото и днес"
на Българско дружество за защита на птиците; "Игра "Гъската" на фондация "Културни перспективи"; "100 ПТИЦИ!"
на Съюз на българските илюстратори; "Музеен детектив" на фондация "Изиарт" и "Мост през времената" на
сдружение "Магна Силва".

Фондация "Приятели на Базиликата – Пловдив" обединява активни граждани и представители на бизнеса в
Пловдив от 2018 г. Мисията на "Приятели на Базиликата" е да превърне Епископската базилика в оживен културен
и образователен център, привлекателно място за деца и възрастни, пловдивчани и гости от България и света.
Първата инициатива на "Приятели на Базиликата" е кампанията "Подари си птица". Всеки може да избере
измежду близо 100 мозайки на птици, за които да се грижи с дарение от минимум 5000 лева. Повече за
кампанията може да научите в сайта www.plovdivmosaics.org./ПловдивПрес
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Дата: 15.03.2023 16:07
Медия: Пловдив Прес

https://www.plovdiv-press.bg/2023/03/15/10-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80/324725/


Благотворителна великденска кампания в подкрепа на 600 възрастни стартира в Бургас сдружение "Усмивка",
съвместно с местната община. В кампанията "Доброто продължава - Да дарим усмивка на възрастните хора в
Бургас" могат да бъдат дарени пакетирани хранителни продукти, съобщиха от сдружението, като уточняват, че
кампанията ще продължи до 10 април.
Това е третата поред великденската кампания на сдружението в Бургас. Миналата година кампанията бе в
подкрепа на 400 възрастни и деца в защитени жилища. 
"Оказа се, че броят на хората, които нашите дарители подкрепиха миналата година, надхвърли тази цифра. Това
ни мотивира да организираме нова - великденска кампания, която посвещаваме на всички възрастни, живеещи в
самота. Доходите на голяма част от самотно живеещите не им позволяват да поемат дори минималните разходи,
които идват с празниците. Затова отправяме покана към гражданите на Бургас и цяла България да се включат в
нашата кампания, като подготвят великденски подарък за някой възрастен", казаха от сдружението.

Даренията се приемат на адрес - ул. "Янко Комитов" 4. Могат да се дарят олио, боб, леща, ориз, макарони,
спагети, юфка, овесени ядки, корнфлейкс, всякакви консерви, пакетирани сладки и др. След 2 април ще се
приемат и нетрайни продукти като: вакуумирани кашкавал, сирене, яйца, козунаци, всякакъв вид вакуумирани
колбаси, сезонни плодове.
По желание всеки може да включи в пакета перилни и почистващи препарати, памперси за възрастни, подложни
чаршафи, постелъчно бельо, олекотени завивки, запазени дрехи, обезболяващи лекарства, които се продават без
рецепта и др. Могат да се даряват и продукти, които не са в списъка, но дарителят счита, че ще бъдат от полза. 

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.

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, уточни за Радио Стара Загора Нели Бонева – управител на центровете от семеен тип в
Казанлък. По думите й терапевтичната зона ще заработи през септември тази година.

Психологическата подкрепа, консултациите, социалната работа – това са неща, които са жизненоважни за
всеки човек, засегнат от насилие, поясни тя

Коалиция от неправителствени организации "Заедно срещу насилието" организира дискусия, на която ще бъде
отправен апел към следващия състав на парламента да приеме отхвърлените в 48-ото Народно събрание
промени в Закона за домашното насилие.

"Да кажем на политиците, че има теми, които са надпартийни и общочовешки" - така Юлия Андонова, директор
"Развитие и комуникация" към фондация П.У.Л.С., формулира целта на събитието. По думите ѝ хиляди семейства
страдат от домашно насилие, а липсват адекватна национална политика и добро законодателство.

"Трябва да има цялостна политика, която да разглежда и подкрепата за пострадалите, и ефективни наказания."

Заглавие: Благотворителна великденска кампания стартира в Бургас сдружение "Усмивка"

Дата: 16.03.2023 09:59
Медия: Виа Понтика

Заглавие: Нова терапевтична зона за хора с увреждания ще бъде изградена в Казанлък

Дата: 16.03.2023 08:45
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Юлия Андонова: Предложените промени в Закона за домашното насилие са компромисни

Дата: 16.03.2023 08:15
Медия: Факти

https://www.viapontika.com/index.php?page=article&article=72433
https://bnr.bg/starazagora/post/101793749/nova-terapevtichna-zona-za-hora-s-uvrejdania-shte-bade-izgradena-v-kazanlak
https://fakti.bg/bulgaria/764098-ulia-andonova-predlojenite-promeni-v-zakona-za-domashnoto-nasilie-sa-kompromisni


Психологическата подкрепа, консултациите, социалната работа – това са неща, които са жизненоважни за всеки
човек, засегнат от насилие, поясни Андонова.

За над 23 години фондация П.У.Л.С. е помогнала на повече от 10 000 души, пострадали от насилие – "съдби, които
не са стигнали до новините", отбеляза тя.

Важно е темата за насилието да не се използва за популистки цели, а в момента наблюдаваме това. То не е в
интерес на хората, които се нуждаят от помощ, коментира Юлия Андонова.

Според нея "най-яростните противници на промените продължават да сеят страх и манипулации сред широката
общественост, със странни изказвания за джендър идеологии, които изобщо отсъстват от разговора по темата
насилие".

Немалка част от експертните препоръки не влязоха и в настоящия вид на закона, посочи Андонова в предаването
"Преди всички". Според нея обсъжданият в последното Народно събрание проект за промени е "компромисен
вариант, в който има заложени добри мерки, които са по-добре от нищо".

Парламентът отхвърли промени в текстовете на Закона за защита от домашното насилие

Андонова подчерта колко е важно да има регистър на сигналите за насилие и отново повдигна темата за липса на
достатъчно кризисни центрове в страната. Те са с непостоянно финансиране и често затварят врати, добави тя.

"Трябва да намерим сили като общество да спрем този кръговрат", изтъкна в заключение Юлия Андонова.

Дарение – два апарата за поддържане на телесната температура, на стойност 8000 лв. получи от "Ротаракт клуб
Русе Университетската болница "Канев" в града.

Апаратите помагат на пациентите да поддържат телесната си температура при продължителни хирургични
операции. Така се избягва вероятността да изпаднат в хипотермия и се намалява рискът от инфекции. Единият
апарат е предназначен за Педиатричното отделение, а другият е за хирургичните звена.

По думите на Лора Любенова от "Ротаракт" – Русе, средствата са събрани от различни инициативи на младежите.
Помощ са оказали и от Ротари клуб "Русе" и Ротари клуб "Русе – Дунав".

От името на болницата директорът Иван Иванов връчи благодарствена грамота за дарението на младежите от
Ротаракт-Русе.

"Апаратът е много важен при продължителни операции и при травматични пациенти, изпаднали в шок, при които
телесната температура е значително понижена. Много е важно да се поддържа нормалната температура, за да се
подобри кръвообращението", поясни хирургът д-р Силви Йорданов.

Скъпи родители, през месец март започваме една станала вече традиционна кампания на Карин дом,
ориентирана към децата с Даун Синдром. 
Инициативата на Карин дом се провежда по повод Международния ден на хората със Синдром на Даун, който
отбелязваме всяка година на 21-ви март. Еднократните консултации на нашите специалисти имат за цел да
подпомогнат развитието на децата на възраст 0-7г. и да подкрепят родителите. Консултациите са безплатни и ще
се проведат онлайн (за деца от страната), на място в Карин дом или в дома на семейството (за семейства от
Варна) от специалисти на Карин дом.
Консултациите имат за цел да подпомогнат развитието на децата и да подкрепят родителите. За да се включите в
безплатните консултации е необходимо да попълнете формуляра и ще се свържем с вас за допълнителни
уточнения.

Заглавие: Млади ротарианци дариха на УМБАЛ "Канев" 2 апарата за поддържане на телесната температура

Дата: 16.03.2023 00:08
Медия: TVN-Bulgaria

Заглавие: Безплатни консултации за деца с Даун Синдром на възраст 0-7 г. предлагат специалистите на Карин
дом

Дата: 15.03.2023 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации

https://tvn.bg/mladi-rotariantsi-dariha-na-umbal-kanev-2-aparata-za-poddarzhane-na-telesnata-temperatura/
https://www.ngobg.info/bg/news/128032-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BD-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-0-7%D0%B3.html


Попълнете формуляра ТУК! 
Записванията ще се проведат до 31-ви Март 2023 или до запълване на местата. Консултациите ще се проведат в
рамките на до 2 месеца след приключване на записванията. Специалистите, които ще се включат в консултациите
са: рехабилитатор, ерготерапевт, логопед, психолог, социален работник, консултант по кърмене. Местата са
ограничени и при запълването им ще спрем записванията.
Инициативата на Карин дом се провежда по повод Международния ден на хората със Синдром на Даун, който
отбелязваме всяка година на 21-ви март.
За допълнителна информация можете да се свържете с нас
на тел: 052/302 518, 0878/ 302 518 – Петя Иванова.
Екипът на Карин дом препоръчва подкрепата на семействата, които очакват дете с Даун Синдром да започне още
преди раждането, а работата с децата със синдром на Даун – от самото раждане. Вече на много места в страната
има услуги по Ранна детска интервенция /РДИ/. Семейно-ориентираният подход и работата в семействата са
основополагащи принципи и при предоставянето на социалната услугата Ранна интервенция на Карин дом за
деца от 0-3 г. и техните семейства. Овластяването на семействата, повишаването на тяхната компетентност,
осъзнатост, увереност е предимство и гаранция за успех в развитието на децата. Основните услуги за Ранната
интервенция се предоставят в дома на детето, а някои от допълващите, като групи за игра, библиотека на
играчките и др. се предлагат в сградата на Карин дом.
Как да стимулираме развитието на детето със Синдром на Даун? Успешни техники и игри"- можете да прочетете
на сайта ни тук. 
Ранната интервенция е най-ефективна, ако се провежда в домашна обстановка, на детска площадка, в детска
ясла или градина. Включването на родителите, на братята и сестрите на бабите и дядовците, на всички значими за
детето възрастни и деца, улеснява процеса на постигане на напредък в развитието, резултатите са по-устойчиви, а
децата се включват от рано в социалния живот на общността.
С децата със синдром на Даун светът е по-пъстроцветен, различен и слънчев! Точно за това на този ден в знак
на подкрепа и съпричастност обуваме шарени чорапи! 
Шарени, като хромозомите, когато ги оцветяват с флуоресциращи молекули, за да открият с помощта на
флуоресцентен микроскоп допълнителното трето копие към хромозома 21. Всъщност тази допълнителна
хромозома променя нормалния ход на растеж и развитие на децата. Но това не е пречка децата да се усмихват,
общуват, играят, учат, творят, да развиват потенциала си, да бъдат максимално независими."
Консултациите са финансирани по проект на Карин дом от Фондация Медикор, Лихтенщайн.
Photo credit: https://www.dreamstime.com/ 

Центърът за терапевтична езда "Приятели на Зита" набира доброволци, които да помагат в базата в с. Кокаляне,
например като водачи на конете, с които се провеждат сесиите.

В конната база се помага на деца с различни проблеми в развитието- психо-емоционални, когнитивни,
поведенчески, езикови, а така също и с двигателни затруднения, обясни пред Радио София Веселина Фелдман,
психолог и основателка на центъра:

"В България няма обучителна система и специалистите, които могат да работят с конете и децата, са много
малко. Терапията е ефективна, но е резултат на скъпи инвестиции, нуждае се от подкрепа."

Фелдман допълни, че търсят доброволци, но все пак воденето на кон е много специфична работа, съпроводена и
с други дейности. Изисква се обучение и време за опознаване на тези красиви животни.

Работата на доброволците е динамична, включително и за груповите терапии на деца с коне. Човек трябва да
обича природата, да е физически здрав и силен, да бъде отговорен.

Чуйте разговора на Златина Петкова.

Фондация Animal Hope Bulgaria – Kazanlak набира доброволци за подобряване на условията в приюта на

Заглавие: Лесно ли е да водиш кон терапевт?

Дата: 15.03.2023 19:13
Медия: Българско национално радио

Заглавие: Казанлъшка организация търси доброволци за облагородяване на приют за кучета и котки инвалиди
в град Крън

Дата: 15.03.2023 18:18
Медия: Българска телеграфна агенция

https://bnr.bg/post/101793980/lesno-li-e-da-vodish-kon-terapevt
https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/424391-kazanlashka-organizatsiya-tarsi-dobrovoltsi-za-oblagorodyavane-na-priyut-za-kuch


сдружението за кучета и котки инвалиди, който се намира в град Крън. Това съобщи за БТА председателят на
организацията Ивелина Недкова. Всеки, който има желание да помогне, може да се присъедини към екипа в 9:30
часа на 18 март до входа на гробищния парк в Крън, откъдето групата ще се придвижи до приюта.

"Тъй като вече настъпва пролетта и има много неща, които трябва да се свършат при нашите животни, реших да
потърся помощ от доброволци. Първата ни задача е да почистим тревната площ и да ремонтираме оградата на
градинката пред приюта. Целта е да извеждаме животните там", коментира Недкова. Тя посочи, че се планира да
бъде изработена пейка и препятствия за игра на кучетата. "Имаме и стар дървен материал, който ще
оползотворим за направа на палети, на които да поставим кучешките легла", каза още Ивелина Недкова и
допълни, че има и няколко къщички за ремонтиране.

Тя изрази надежда колкото се може повече хора да изявят желание да се включат в предстоящите дейности.
Недкова допълни, че следващата инициатива е ремонт на едно от загражденията, което е с отделни боксове. Там
ще бъдат сложени плочки и нови прегради.

/ЛРМ/

На официална церемония Българският форум на бизнес лидерите (БФБЛ) обяви победителите в седемте
категории на Годишните награди за отговорен бизнес 2022 – юбилейното 20-о издание на най-авторитетния
национален конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие, който се
провежда под мотото "Дай добър пример".
Престижните отличия бяха връчени от президента Румен Радев, министъра на образованието и науката проф. д-р
Сашо Пенов, заместник-министъра на околната среда и водите Ренета Колева, заместник-министъра на труда и
социалната политика проф. Емил Мингов, заместник-министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова,
британския посланик Роб Диксън, председателя на БФБЛ Левон Хампарцумян и заместник-председателя Антон
Панайотов.

Рекордните 134 кандидатури, подадени тази година, бяха оценени от независимо и обективно жури от уважавани
експерти от НПО сектора, институциите, бизнеса, академичните среди и медиите.

Прилагането на устойчиви социални политики и отстояването на каузата за социален и отговорен бизнес е ключът
за успешното развитие на България, изтъкна президентът Румен Радев. "Ако искаме да се развиваме като
просперираща държава и прогресивно общество, имаме нужда от бизнес лидери с мъдрост и визия за бъдещето,
със съпричастност към проблемите на обществото, към околната среда и природата, с мисъл за служителите, за
местната общност, за младите хора и тяхната реализация в България, с подкрепа към образованието и науката.
Вярвам, че само с подобно отношение успехите могат да бъдат устойчиви и да гарантират хармонично развитие на
нашето общество", заяви президентът Радев.
Целта на БФБЛ като организатор на конкурса е да отличи най-добрите бизнес практики на отговорност и да
популяризира приноса на частния сектор за изграждането на справедлива социална среда и устойчиво бъдеще.

Голямата награда "Инвеститор в обществото" спечели Нестле България с инициативата "Нестле за Живей
активно!".

Хармоника бе класирана на първо място в най-оспорваната категория тази година "Инвеститор в околната среда"
с кампания за почистване на р. Струма.

L'Oreal България взе златото в "Инвеститор в знанието" със стипендиантската програма "За жените в науката" в
партньорство с ЮНЕСКО.

Призът "Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд" е за Бош Инженеринг Център София и техния проект
за развитие на екипа и изграждане на бъдещи таланти.

Проектът Lidl Палитра на Lidl България заслужи отличието в най-новата категория "Многообразие на работното
място". Тя бе въведена в конкурса преди една година и цели да популяризира Хартата на многообразието –
съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите и Центъра за изследване на демокрацията.
Хартата насърчава политиките за недискриминация, равнопоставеност и приобщаване в работна среда и е част от
европейската платформа, която обединява 26 национални харти. Наградата предоставя на отличените две
допълнителни възможности – да присъстват на откриването на Европейския месец на многообразието тази
година в Брюксел и да споделят своя опит и добри практики на уебинар за многообразие на работното място,
който БФБЛ организира също през април.

Заглавие: Ето кои са големите победители в юбилейния конкурс на БФБЛ за отговорен бизнес

Дата: 15.03.2023 17:09
Медия: Твоят Бизнес
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Кампанията "Да изчистим България" на bTV Медиа Груп й донесе първото място в категория "Маркетинг, свързан с
кауза". 
За втора поредна година Интерланг спечели отличието "Най-добра социална политика на МСП" с програмата си
"Ангажирани служители в социални каузи".

Алто Комюникейшънс енд Пъблишинг грабнаха специалната награда "Engage" за ангажираност на служителите с
инициативата "Стара хартия за нова книга". За нея се състезават всички компании, участвали в конкурса, а
носителят се определя от Британското посолство.

Компанията получи признание сред общо 12 кандидатури в категорията "Най-добра социална политика на малко
или средно предприятие" за своята благотворителна програма

На официална церемония се състоя връчването на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум
на бизнес лидерите (BBLF). Questers завоюва второ място и получи признание сред общо 12 кандидатури в
категорията "Най-добра социална политика на малко или средно предприятие" за своята благотворителна
програма. Конкурсът се организира за 20 поредна година, а победителите се излъчват чрез независимата оценка
на високоавторитетно жури от експерти от различни професионални направления.

Отличената благотворителна програма на Questers е активна повече от 14 години. Тя е насочен към каузата за
модернизиране на българското образование, както и развитието на алтернативните форми на обучение в
страната. Компанията се стреми да съдейства на младите хора да бъдат по-добре подготвени за пазара на труда,
както и за по-добрата им интеграция в зряла възраст. Успехът на програмата се дължи на високото ниво на
ангажираност на служителите на Questers, които се включват пряко с парични и предметни дарения, предлагане
на каузи, които се нуждаят от подкрепа и включване като доброволци в различни инициативи.

Финансовите дарения през 2022 г. от благотворителната програма на Questers се равняват на 46 849 лв. От тях 33
023 лв. са насочени към образователни инициативи, като половината от сумата е дарена от служителите и след
това удвоена от компанията. В допълнение, с останалите 13 826 лв. са подпомогнати други социални и зелени
каузи и инициативи. През последната година с развитието на програмата, компанията насочи част от даренията
към "Заедно в час", "Училищна Телерик Академия", "Враца Софтуер", "Rails Girls", клуб "S.K.O.R.E.C" , както и към
допълнителни иниациативи за хора и животни в риск като "Time Heroes", Ателие "Творилница", "Оле-мале", "Animal
Rescue" и др.

Повече информация за програмата и събраните средства може да бъде открита тук.

Два апарата за поддържане на телесната температура получи Университетската болница "Канев" в Русе.
Дарението е от "Ротаракт клуб Русе", а стойността му е 8000 лева, съобщи Лора Любенова от "Ротаракт клуб Русе".
По думите ѝ средствата са събрани от различни кампании. 
Апаратите помагат на пациентите да поддържат телесната си температура при продължителни хирургични
операции. Така се избягва вероятността да изпаднат в хипотермия и се намалява рискът от инфекции. Единият
апарат е предназначен за Педиатричното отделение, а другият е за хирургичните звена.
"Апаратът е много важен при продължителни операции и при травматични пациенти, изпаднали в шок, при които
телесната температура е значително понижена. Много е важно да се поддържа нормалната температура, за да се
подобри кръвообращението", каза хирургът д-р Силви Йорданов. 

Заглавие: Questers с престижно отличие от Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на
бизнес лидерите

Дата: 15.03.2023 17:05
Медия: My PR

Заглавие: Университетската болница "Канев" в Русе получи като дарение апарати за поддържане на телесната
темепература

Дата: 15.03.2023 16:02
Медия: Утро Русе

Заглавие: Оранжева пейка във Варна "казва": Не на домашното насилие

Дата: 15.03.2023 16:21

https://www.mypr.bg/news/business/Questers-s-prestizhno-otlichie-ot-Godishnite-nagradi-za-otgovoren-biznes-na-Balgarskiya-forum-na-biznes-liderite-36586/
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Оранжева пейка във Варна стана част от борбата срещу домашното насилие у нас. Мястото за сядане в ярък цвят
се намира близо до Морското казино. На облегалката му има табела, гласяща "Не на домашното насилие!", видя
репортер на Moreto.net.
Пейката е поставена по инициатива на Зонта интернешънъл клуб Варна и фондация "SOS – семейства в риск". На
пейката има посочен телефон за пострадали: 052/609677.
Това не е първата подобна инициатива във Варна. Преди няколко години се появиха червени пейки със сходни
надписи на различни места в града. Част от тях са все още на места си и могат да бъда видяни и използвани за
отмора. 

Инициативата "Нестле за Живей Активно" взима първо място в категория "Инвеститор в обществото", а програмата
"Нестле за Живей Активно" печели третото място за "Инвеститор в знанието"

В юбилейното двадесето издание на Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум за бизнес
лидерите, националната инициатива "Нестле за Живей Активно" е отличена на престижната първа позиция в
категорията "Инвеститор в обществото". Позната на над 75 % от българите, инициативата разчита на редица
забавни и иновативни начини, като се стреми с всяко издание да надгражда своята активна програма, давайки на
хората разнообразие от дейности, с които да включат позитивни и полезни практики в ежедневието си. В резултат
на усърдната работа на екипа на Нестле България успява вече 18 години да намира нови и интересни начини да
доказва, че активният и балансиран начин живот може да е алтернатива за всеки човек.

Трето място в категорията "Инвеститор в знанието" бе отредено на програмата, "Нестле за по-здрави деца".
Стартирала през 2012 година образователната програма вече 11 години се грижи за повишаване на
осведомеността относно балансираното хранене, активният начин на живот и правилната грижа за планетата при
децата. Това се случва освен благодарение на усърдната работа, така и на непрекъснатите творчески усилие за
създаване на разнообразно и иновативно съдържание, с което да се популяризира цялостния устойчив и
пълноценен начин на живот от най-ранна детска възраст.

"За мен и за целия екип, който стои зад инициативата "Нестле за Живей Активно" и програмата "Нестле за по-
здрави деца" е истинска чест да получим тези две отличия. Чувството да видиш как всички усилия, положени през
годините имат смисъл и значение не само за Нестле семейството, но и извън него, е истински незаменимо.
Благодарим за признанието, а ние ще продължим усилената работа за създаването на един още по-активен и
балансиран начин на живот за малки и големи", Нели Ангелова, мениджър Комуникации Нестле Югоизточен
пазар.

Наградата за първо място в "Инвеститор в обществото" за "Нестле за Живей Активно" бе връчена от президента на
Република България Румен Радев и приета от Петър Стоилов, изпълнителен директор на Нестле България, и
Нели Ангелова, мениджър Комуникации Нестле Югоизточен пазар.

За наградите

Годишните награди за отговорен бизнес са създадени преди 20 години от Българския форум на бизнес лидерите.
Те представляват национален конкурс за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразия
и ежегодно награждават компании с различни каузи в седем категории - Инвеститор на обществото, Инвеститор в
околната среда, Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд, Инвеститор в знанието, Награда за
маркетинг, свързан с кауза, Най-добра социална политика на малко или средно предприятие и Многообразие на
работното място.

За "Нестле за Живей Активно"

Националната инициатива "Нестле за Живей Активно!" вече 18 години промотира сред българските граждани по-
целесъобразно и здравословно ежедневие и полага усилия да помогне в борбата с високия процент на
затлъстяване. Ежегодните издания на инициативата целят да вдъхновяват хората да включат повече движение в
ежедневието си и да се хранят по-балансирано. Събитията, част от календара на инициативата дават възможност
на хората да се докосват и да участват в разнообразни активности – спорт, танци, походи, игри и други форми на
движение, заедно със знаменити български спортисти и олимпийци, с приятели, със семействата си.

За "Нестле за по-здрави деца"

Медия: Moreto.net

Заглавие: Нестле България е отличена с две награди в категориите Инвеститор в обществото и Инвеститор в
знанието в годишните награди за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите

Дата: 15.03.2023 16:34
Медия: My PR
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"Нестле за по-здрави деца" е глобална инициатива на Нестле, целяща да достигне и помогне на 50млн. деца да
водят по-здравословен начин на живот до 2030г. В България образователната програма "За по-здрави деца" е
разработена през 2012 г. и е одобрена от Министерството на образованието и науката. Специално създаденото
интересно и занимателно съдържание учи децата как да се хранят здравословно и балансирано, важността от
активният начин на живот, а през 2022 г. в програмата се включи модул "Устойчивост", насочен към правилната
грижа за планетата.

Бош Инженеринг Център София (ИЦС) беше отличен с първо място в категория "Инвеститор в човешкия капитал и
условията на труд" на 20-тите годишни награди за отговорен бизнес на Български форум на бизнес лидерите
(БФБЛ). Наградата бе връчена от заместник-социалният министър Емил Мингов на Антоанета Антова-Георгиева,
ръководител инженеринг отдел в Центъра.

"Тази награда e за всички наши таланти, които са най-ценният ни капитал. Бош Инженеринг Център София
демонстрира отговорност и добри практики като работодател, предлагайки дългосрочна заетост и образование,
както и подкрепа в професионалното развитие на колегите ни. Центърът ни се грижи за създаването на устойчива
среда у нас, за развитието на млади хора с потенциал в IT и аутомотив индустрията. Екипът ни вижда своята
социална роля в предаване на знанията и уменията на експертите ни и това ни мотивира силно", сподели
Антоанета Антова-Георгиева при получаването на престижното отличие.

Бош Инженеринг Център София предлага на служителите си предимството да работят за авторитетна
международна компания, участие в разработването на технологии, които променят автомобилната индустрия,
стабилност и усещане за приятелска атмосфера и семейна среда.

Служителите на Бош ИЦС са активни в реализирането на иновативни проекти и се възползват от множеството
възможности за професионално израстване и обмяна на опит като участват във вътрешните обучения и семинари.
Социалният ангажимент към значими за обществото теми и регулярното участие в доброволчески инициативи са
неизменна част от добрите практики на компанията.

Експерти на Центъра са ментори на стажанти и младежи от дуално обучение, преподават на студенти в
университетите и собствената инженерна академия Bosch ECS Career Camp или са ролеви модели в програми на
Фондация "Заедно в час".

Националният конкурс на БФБЛ за корпоративна социална отговорност, устойчиво развитие и многообразие
отличава постиженията на компаниите от 2003 г. насам и целта на организаторите е да бъдат представени и
насърчени най-добрите бизнес практики, както и да се популяризира приносът на частния сектор за изграждането
на по-добра социална среда и устойчиво бъдеще. В 20-то издание на наградите се включиха рекордните 134
корпоративни инициативи, а Бош Инженеринг Център София се състезаваше в своята категория с още 17
кандидатури.

Преди 9 години на 15 март Фондация "Александър Русев" направи своята първа крачка. Девет неуморни за Илиян
Русев – Скури години, изпълнени с надежда, че мечтата на неговия син Александър Русев ще се сбъдне и в Русе
ще отвори врати първият водно-рехабилитационен център за деца и възрастни с физически и ментални
затруднения.

"Изминахме целия път от това да намерим подходящо място, на което всяко едно дете със специфична
потребност да има възможност да плува, да се наслади на възможностите на водата, които тя ни дава.

Минахме през всички препятствия, които бяха неизбежни – натоварени графици, липсващи такива, понякога
липсваха и съвсем нормални условия за водни занимания.

Заглавие: Бош Инженеринг Център София бе отличен с първо място на 20-тите годишни награди на Български
форум на бизнес лидерите

Дата: 15.03.2023 16:11
Медия: Autoclub.bg

Заглавие: Фондация "Александър Русев" празнува девети рожден ден

Дата: 16.03.2023 13:21
Медия: Русе инфо
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Плувахме навън, защитавахме името на всички специални деца и възрастни с физически и ментални затруднения,
като ходихме на състезания и печелихме медали.

Трудихме се много, старахме се ежедневно, децата са герои, истински герои!"

Остава малко до крайната цел, а фондацията има уверението и подкрепата на Община Русе, че проектът ще
получи така чаканата първа копка. "Подкрепете децата на Русе", призовават от фондацията в своята фейсбук
страница.

Банкова сметка на Фондация "Александър Русев"

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG 06 BPBI 7921 1045 5933 01 – лева

IBAN: BG 85 BPBI 7921 1445 5933 01 – евро

И през тази година през месец март Карин дом организира една станала вече традиционна кампания,
ориентирана към децата със Синдрома на Даун. Инициативата се провежда по повод Международния ден на
хората със Синдром на Даун, който отбелязваме всяка година на 21-ви март.

Карин дом предоставя 10 еднократните консултации от специалистите на центъра, които имат за цел да
подпомогнат развитието на децата на възраст 0-7г. и да подкрепят родителите. Консултациите са безплатни и
ще се проведат онлайн (за деца от страната), на място в Карин дом или в дома на семейството (за семейства от
Варна).

Повече подробности чуйте от разговора с Виргиния Василева, психолог и психотерапевт във фондация
Карин дом:

Записванията за безплатните консултации ще се проведат до 31-ви март или до запълване на местата.
Специалистите, които ще се включат в консултациите са: рехабилитатор, ерготерапевт, логопед, психолог,
социален работник, консултант по кърмене.

Виргиния Василева разказа пред микрофона на Радио Варна, че е изключително важна навременната подкрепа
на семействата, които очакват дете с Даун Синдром, която трябва да започне още преди раждането, а работата с
децата със синдром на Даун – от самото раждане. Семейно-ориентираният подход и работата в семействата са
основополагащи принципи и при предоставянето на социалната услугата Ранна интервенция на Карин дом за
деца от 0-3 г. и техните семейства. Овластяването на семействата, повишаването на тяхната компетентност,
осъзнатост, увереност е предимство и гаранция за успех в развитието на децата.

С децата със синдром на Даун светът е по-пъстроцветен, различен и слънчев! Точно за това на този ден (21 март)
в знак на подкрепа и съпричастност обуваме шарени чорапи, призовават от Карин дом. Шарени, като
хромозомите, когато ги оцветяват с флуоресциращи молекули, за да открият с помощта на флуоресцентен
микроскоп допълнителното трето копие към хромозома 21.

За 2021 г. само една от 31 жертви на домашно насилие област Сливен е получила защита от съда. Това сочи
статистиката представена в доклад на фондация "Асоциация Анимус", чиито представители участваха в работна
среща в областната администрация, съобщиха от институцията. На срещата, в която участваха още експерти от
Регионалната дирекция за социално подпомагане – Сливен, Областната администрация и общините Сливен,
Нова Загора, Котел и Твърдица, областната полиция, бе с цел да се установи готовността за разкриване на нови

Заглавие: Безплатни консултации за деца с Даун Синдром организира Карин дом

Дата: 16.03.2023 11:00
Медия: Радио Варна

Заглавие: За 2021 г. само една от 31 жертви на домашно насилие област Сливен е получила защита от съда,
сочи доклад на фондация "Асоциация Анимус"

Дата: 17.03.2023 10:54
Медия: ПроНюз Добрич

https://bnr.bg/varna/post/101794206/bezplatni-konsultacii-za-deca-s-daun-sindrom-organizira-karin-dom
https://pronewsdobrich.bg/za-2021-g-samo-edna-ot-31-zhertvi-na-domashno-nasilie-oblast-sliven-e-poluchila-zashtita-ot-sada-sochi-doklad-na-fondatsiya-%E2%80%9Easotsiatsiya-animus-p309773


социални услуги, оказващи закрила, психологическа и юридическа помощ и социално подпомагане за жертви на
домашно насилие.
Според доклада през 2021 година на телефон 112 са били подадени 994 сигнала за домашно насилие. До сигнали
в районните управления на МВР са стигнали 327 сигнала, а общият брой сезиращи молби за мерки за защита от
трите районни съдилища в Сливен, Нова Загора и Котел е бил 76. От тези 76 сезиращи молби има 41 броя
прекратени дела и мерки за защита.
По време на дискусията стана ясно, че предвиденият актуализиран срок за откриване на Кризисния център за
жертви на домашно насилие в град Сливен е месец юли 2023 г., като тепърва ще се търси подходящ персонал,
отговарящ на спецификата на дейността. През ноември 2021 г. в Сливен започна изграждането на центрове за
бездомни и за жертви на домашно насилие, финансирани по Оперативна програма "Региони в растеж", като
срокът за изпълнение бе месец януари, т.г. 
Към момента в област Сливен не съществуват специализирани услуги за подкрепа на жертви на домашно
насилие, посочват още от областната администрация. Няма и Кризисен център по реда на Закона за закрила на
детето – като мярка за закрила на деца жертви на домашно насилие. Единствената услуга, в която може да бъде
настанена жена – жертва на домашно насилие, е "Звено майка и бебе" към Комплекса за социални услуги за деца
и семейства в Сливен, с капацитет четири места, за настаняване на майки с деца до тригодишна възраст. Освен
това към Центъра за обществена подкрепа в Сливен е разкрита услугата "Спешен прием", където могат да бъдат
настанени самостоятелно деца - жертви на домашно насилие.

И как днешните младежи вече усещат остро липсата на знания за боравене с пари

Рени Миткова е управител на водещата компания за управление на вземания у нас "ЕОС Матрикс", част от
немската EOS Group. Председател е на Асоциацията за управление на вземания. Има магистърска степен по
международен туризъм от УНСС и Executive MBA от Cotrugli Business School, Загреб. През 2010 г. печели приза
"Млад мениджър" на фондация "Еврика", а през 2009 и 2021 г. е сред 10-те финалисти в конкурса "Мениджър на
годината". Ранното обучение за финансова грамотност е кауза, с която е лично и професионално ангажирана от
много години и участва в редица инициативи и пилотни програми. В блога си на www.renymitkova.com публикува
статии от опита си като мениджър, финансов експерт и майка на три деца.

Съвместно с Рени Миткова и ЕОС Матрикс, Darik Business Review стартира обучителна поредица, посветена на
финансовата грамотност. Представяме ви втория материал от нея:

"Разпределяне на пари в брой" е метод за спестяване, при който вземате наличния си месечен доход в брой и го
поставяте в различни пликове, всеки от които представлява конкретна бюджетна категория като наем, храна или
почивка.

Целта е да следите разходите си и да избегнете неприятни изненади в края на месеца.

Човек би предположил, че във времената на PayPal и онлайн банкирането тази доста остаряла форма на
управление на личните финанси не би била особено актуална.

Тенденциите в социалната медийна платформа TikTok обаче показват друга история, а именно, че пликовете с
пари в брой са отново много популярни, особено сред младите хора. Това се потвърждава и от скорошно
потребителско проучване на EOS, проведено в 13 европейски страни.

Според него, младите хора все повече обръщат внимание на това как планират личния си бюджет и все повече
установяват, че образователната система не ги подготвя за реалния живот, в който трябва да попълват данъчни
декларации и да избегнат порочния кръг на перманентната задлъжнялост.

Друг интересен извод на проучването е, че наред с традиционно по-широкия набор от методи на плащане,
характерен за 18-34-годишните, през последните 6 месеца половината от тях по-често са използвали пари в брой.

Тази промяна в потребителското поведение на младите европейци е пряко свързана със споделяната от тях
нужда от повишаване на финансовата им грамотност - те предпочитат да боравят с пари в брой, тъй като така по-
лесно могат да разчетат разходите си.

Безспорно, да се научим как да управляваме средствата си е също толкова важно, колкото писането и смятането,
и би трябвало да се изучава още в началните класове.

Но докато финансовата грамотност стане част от учебната програма, можем сами да се образоваме, като
намерим книги или курсове по въпроса. Книгите, с които бих предложила да започнете, са:

Заглавие: Защо финансовата грамотност на младите е стабилната основа на тяхното бъдеще?

Дата: 17.03.2023 10:02
Медия: Дарик Бизнес Ревю

https://dbr.bg/4178


"Ще те науча как да станеш богат" от Рамит Сети – с фокус изцяло върху управление на личните финанси и
въпреки сериозната тема - забавно написана;
"Пълно финансово преобразяване" от Дейв Рамзи – засягаща и темата със задлъжняването. Авторът е
фалирал заради над 4 милиона долара дългове към банки, които успява да погаси преди кризата от 2008 г.
От тогава работи за мисията си да помогне на хората да управляват разумно парите и да живеят без
дългове. Води и много популярно радио шоу по тази тема;
"Мисли и забогатявай" от Наполеон Хил – бестселърът от началото на миналия век третира настройката да
забогатееш, защото в крайна сметка всичко опира до желание и воля;
"Умни пари" на Стойне Василев – много разбираемо и практично четиво;
"Богат татко, беден татко" на Робърт Кийосаки, което, според мен, е задължителна книга и за всеки
тийнейджър;
"Моите пари" на Джери Бейли и Фелиция Лоу – четиво за всички родители и децата им, представящо по
забавен начин света на парите - от това откъде идват през сложната лихва и банковата система.

Никога не е прекалено рано да започнем да говорим с децата за пари - за да не стане в някакъв момент
прекалено късно за това. Финансовата грамотност започва от семейството и как децата се отнасят към парите,
когато пораснат, в голяма степен повтаря модела, с който са отгледани у дома.

Ето защо един от най-ценните уроци за тях, който ще им помага цял живот, е личният пример на разумно
управление на парите.

Заместник-областният управител Антоний Андонов взе участие в работна среща, организирана от фондация
"Асоциация Анимус" във връзка със създаването на социални услуги за лица жертва на домашно насилие в област
Сливен.

Целта на срещата бе да се установи готовността на четирите общини от областта за разкриване на нови социални
услуги, оказващи закрила, психологическа и юридическа помощ и социално подпомагане за лица жертви на
домашно насилие.

В работната среща взеха участие експерти на "Асоциация Анимус", Регионалната дирекция за социално
подпомагане – Сливен, на Областна администрация и общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, както и
областният координатор в ОД на МВР за работата срещу домашното насилие Васил Монев.

По време на дискусията стана ясно, че предвиденият актуализиран срок за откриване на Кризисния център за
жертви на домашно насилие в град Сливен е месец юли 2023 г., като тепърва ще се търси подходящ персонал,
отговарящ на спецификата на дейността. Към момента в област Сливен не съществуват специализирани услуги за
подкрепа на жертви на домашно насилие. Няма и Кризисен център по реда на Закона за закрила на детето – като
мярка за закрила на деца жертви на домашно насилие. Единствената услуга, в която може да бъде настанена
жена – жертва на домашно насилие, е "Звено майка и бебе" към Комплекса за социални услуги за деца и
семейства в гр. Сливен, с капацитет четири места, за настаняване на майки с деца до 3-годишна възраст. Освен
това към Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в Сливен е разкрита услугата "Спешен прием", където могат да
бъдат настанени самостоятелно деца – жертви на домашно насилие. За разлика от тези спомагателни услуги,
специализираните кризисни центрове имат възможност да оказват индивидуална подкрепа, да предоставят
правно консултиране и социално-психологическа помощ и да обезпечават ежедневието на жертвите на домашно
насилие в рамките на шест месеца.

Според статистиката за област Сливен, изнесена днес в доклад на фондация "Асоциация Анимус", през 2021
година на телефон 112 са били подадени 994 сигнала за домашно насилие. В същото време до сигнали в
районните управления на МВР са стигнали едва 327 сигнала, а общият брой сезиращи молби за мерки за защита
от трите районни съдилища (Сливен, Нова Загора и Котел) е бил едва 76. От тези 76 сезиращи молби обаче има 41
броя прекратени дела и мерки за защита. Оказва се, че за 2021 г. само една от 31 жертви на домашно насилие на
територията на областта е получила защита от съда. Тези данни показват изключителен проблем с толерантността
към домашното насилие в област Сливен, е изводът в доклада.

В хода на работната среща днес заместник-областният управител Антоний Андонов заяви готовността на Областна
администрация да окаже максимално съдействие при намирането на ефективни решения в подкрепа на жертвите
на домашно насилие и пречупване на тенденцията за толерантност към насилниците, и постави на вниманието на
присъстващите тревожния за Сливен проблем "деца раждат деца", който също е свързан с насилието над
непълнолетни.

Заглавие: 3 сигнала за домашно насилие на ден в Сливенско, фондация отчита изключителен проблем с
толерантността

Дата: 17.03.2023 09:11
Медия: SlivenPress
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Участниците в срещата бяха категорични, че единственото възможно решение на проблемите, свързани с
насилието над жени, деца и уязвими хора, е безусловното единодействие между всички институции и
заинтересовани страни – полиция, прокуратура, съд, социални служби, училища, неправителствени организации и
др.

Заместник областният управител Антоний Андонов днес взе участие в работна среща, организирана от фондация
"Асоциация Анимус" във връзка със създаването на социални услуги за лица жертва на домашно насилие в област
Сливен.

Целта на срещата бе да се установи готовността на четирите общини от областта за разкриване на нови социални
услуги, оказващи закрила, психологическа и юридическа помощ и социално подпомагане за лица жертви на
домашно насилие.

В работната среща взеха участие експерти на "Асоциация Анимус", Регионалната дирекция за социално
подпомагане – Сливен, на Областна администрация и общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, както и
областният координатор в ОД на МВР за работата срещу домашното насилие Васил Монев.

По време на дискусията стана ясно, че предвиденият актуализиран срок за откриване на Кризисния център за
жертви на домашно насилие в град Сливен е месец юли 2023 г., като тепърва ще се търси подходящ персонал,
отговарящ на спецификата на дейността. Към момента в област Сливен не съществуват специализирани услуги за
подкрепа на жертви на домашно насилие. Няма и Кризисен център по реда на Закона за закрила на детето – като
мярка за закрила на деца жертви на домашно насилие. Единствената услуга, в която може да бъде настанена
жена – жертва на домашно насилие, е "Звено майка и бебе" към Комплекса за социални услуги за деца и
семейства в гр. Сливен, с капацитет четири места, за настаняване на майки с деца до 3-годишна възраст. Освен
това към Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) в Сливен е разкрита услугата "Спешен прием", където могат да
бъдат настанени самостоятелно деца – жертви на домашно насилие. За разлика от тези спомагателни услуги,
специализираните кризисни центрове имат възможност да оказват индивидуална подкрепа, да предоставят
правно консултиране и социално-психологическа помощ и да обезпечават ежедневието на жертвите на домашно
насилие в рамките на шест месеца.

Според статистиката за област Сливен, изнесена днес в доклад на фондация "Асоциация Анимус", през 2021
година на телефон 112 са били подадени 994 сигнала за домашно насилие. В същото време до сигнали в
районните управления на МВР са стигнали едва 327 сигнала, а общият брой сезиращи молби за мерки за защита
от трите районни съдилища (Сливен, Нова Загора и Котел) е бил едва 76. От тези 76 сезиращи молби обаче има 41
броя прекратени дела и мерки за защита. Оказва се, че за 2021 г. само една от 31 жертви на домашно насилие на
територията на областта е получила защита от съда. Тези данни показват изключителен проблем с толерантността
към домашното насилие в област Сливен, е изводът в доклада.

В хода на работната среща днес заместник-областният управител Антоний Андонов заяви готовността на Областна
администрация да окаже максимално съдействие при намирането на ефективни решения в подкрепа на жертвите
на домашно насилие и пречупване на тенденцията за толерантност към насилниците, и постави на вниманието на
присъстващите тревожния за Сливен проблем "деца раждат деца", който също е свързан с насилието над
непълнолетни.

Участниците в срещата бяха категорични, че единственото възможно решение на проблемите, свързани с
насилието над жени, деца и уязвими хора, е безусловното единодействие между всички институции и
заинтересовани страни – полиция, прокуратура, съд, социални служби, училища, неправителствени организации и
др.

През следващата седмица Историческият музей – Дряново ще бъде домакин на най-новата обучителна програма

Заглавие: В Сливен обсъдиха създаването на нови социални услуги за жертвите на домашно насилие

Дата: 17.03.2023 07:33
Медия: Канал 6

Заглавие: Историческият музей – домакин на най-новата обучителна програма на "Америка за България"

Дата: 16.03.2023 16:11
Медия: 100 Вести

http://kanal6.tv/%D0%B2-%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8/
https://www.stovesti.info/istoricheskiyat-muzey-domakin-na-nay-novata-obuchitelna-programa-na-amerika-za-balgariya-12272.html


на Фондация "Америка за България" – Академия "Муза".

Лектори по време на форума ще са Пол Орсели, Джейли Лойър, Кристина Феруерда, Мартина Денева, а целта на
програмата е подобряване на общуването между музеите и техните посетители. Темите, които ще се разискват в
работната среща на близо 40 участници в Академията са свързани с функциите на музейната работа и
създаването на експозиции с фокус към посетителя.

Днес глобализацията, огромните възможности за набиране на впечатления и лесният достъп до информация в
съвремието поставят пред куратори и дизайнери на музейна среда нови предизвикателства. Визуализацията в
експозиционното пространство цели задоволяване на човешките потребности от познанство с миналото и
културните ценности на цивилизацията, но и не само.

В рамките на семинара, с презентации, дискусии, изготвяне на оценки върху реално съществуващи обекти и
създаване на нови концепции за тяхното развитие ще се обсъжда и разнообразието от преживявания, които могат
да се получат при посещение в музей. Лекторите ще споделят опита си по оформянето на запомнящи се
експозиции и възможностите за лично и значимо надграждане на познанията след посещението им. Те ще
разискат и предоставянето на физически удобства за посетителите на постоянни и временни изложби, които биха
ги накарали да се чувстват комфортно, а присъствието им желано, така че да продължат да търсят потребление на
крайния продукт от тази дейност.

Обект на дискусия ще са и външните фактори, които могат да провокират силно съпреживяване към показаните
лични истории или събития и последвалите вдъхновения от срещата с добре обмислен и вече завършен
експозиционен проект. По време на форума, в ролеви симулативни игри участниците в обучителната програма ще
развиват нови концептуални идеи за музейните пространства и въображаемо ще добавят интерактивни елементи
в тях, за да ги доближат максимално до посетителя по нов и атрактивен начин.

Напоследък все повече говорим по темата за насилието, което за жалост продължава да изпълва ежедневието
ни, нерядко дори зад вратите на собствения ни дом. Само преди дни, чествахме деня, в който световната женска
общност, чества своите извоювани в историята социални, икономически, политически – чисто човешки права.
Тогава, на 8 март, ви представихме инициативата на фондация BCause, която за пета поредна година през март
подкрепи организации, работещи с жени и деца, пострадали от домашно насилие, както и организации, които
работят активно за превенция по този проблем.

Споделихме, че избрани 8 организации ще бъдат подпомогнати, за да проведат успешна дарителски кампании.

Една от тези организации е фондация "Конкордия", която започна дарителска кампания под надслов "Живот без
насилие за нашите майки и дъщери".

За да разкажат повече по темата, в предаването "Радиокафе" гостуваха Зорница Симеонова – комуникационен
експерт и Маргарита Димитрова – ръководител на мобилния екип към фондацията.

"Хората трудно говорят за насилието, трудно го припознават и споделят, че са жертви на такова, а в групите с които
ние работим, абсолютно се застъпва мнението то да не бъде припознавано", казва Зорница Симеонова.

Тя поясни, че работата на всички екипи във фондация "Конкордия" е фокусирана върху децата.

"Сто процента от децата, които идват при нас и търсят подкрепа, са преживели едно или в масовия случай много
видове насилие, живеейки в семейство, в което или са част или са свидетели на насилие. Работейки с децата, ние
искаме да не ги откъсваме, а да работим като цяло със семействата, с жени претърпели насилие, които не го
припознават, не знаят, че съответното поведение е насилие срещу тях", каза още Зорница Симеонова.

Тя сподели, че чрез средствата, които се надяват да наберат от дарителската кампания ще могат да проведат
обучение – какво е насилие, какви са видовете, как да се разпознават признаците на насилие и към кого могат
да се обърнат в случай на насилие.

Фондация "Конкордия" има 14-годишен опит в работата с маргиналните общности, за който те споделиха:

"Работата в изолираните общности е трудна, тъй като поради необразованост или липса на обща култура, жените
там не припознават себе си като жертви, освен това те са израснали поколения наред в такъв модел семейства",
посочи Маргарита Димитрова.

Заглавие: Фондация "Конкордия" набира средства в полза на жени и семейства от маргиналните общности в
София и Перник

Дата: 16.03.2023 13:43
Медия: Радио София

https://bnr.bg/sofia/post/101794380/fondacia-konkordia-nabira-sredsva-v-polza-na-jeni-i-semeistva-ot-marginalnite-obshtnosti-v-sofia-i-pernik


Тя допълни още, че в тези общности може да се говори за много видове насилие, но постави акцент върху
проблема с високата раждаемост.

"Това също е вид насилие. Обикновено тези жени не желаят да имат много деца, принудени са поради много
причини, сред които и финансови, налаган им е психологически тормоз. Но това можеш да го разбереш, когато
влезеш в общността и те припознаят в теб човек, който иска да им помогне", посочи още тя.

Дарителската кампания вече е открита в Platformata.bg.

Със средствата от нея ще се проведе програма за семейно планиране на жени в маргинализирани общности в
София и Перник. Целта е жените да разберат, че насилието не е нормален начин на живот, да бъдат критични
към него, да възпитават своите деца да го разпознават.

Чуйте още подробности за дарителската кампания и информационните срещи и обучения, които фондация
"Конкордия" планира да бъдат провеждани, от разговора в звуковия файл.

Три дни във "Втори дом", както нарекоха бившата Белодробна болница, украинските бежанци ще посрещат
приятели, дарители и доброволци в мястото, където преди година намериха убежище от войната. Те са подготвили
вкусно пътешествие за всички, които са им подали ръка в най-тежкия период от живота им, съобщи Наталия Елис.
Празникът ще започне днес в 13 часа. Жените и децата ще подготвят вкусни украински ястия, ще има рисунки и
ръчно изработени подаръци. Обитателите на дома ще покажат градинката, с първите цъфнали пролетни цветя,
които засадиха преди година. На 100 кв. м, върху асфалта, малчуганите ще дадат воля на въображението си и ще
рисуват с тебешири.

Празникът ще продължи в събота и неделя, като началото и в почивните дни ще е 13 часа.

Фондация Animal Hope Bulgaria – Kazanlak набира доброволци за подобряване на условията в приюта на
сдружението за кучета и котки инвалиди, който се намира в град Крън, предаде репортер на "Фокус". Всеки, който
има желание да помогне, може да се присъедини към екипа в 9.30 часа на 18 март до входа на гробищния парк в
Крън, откъдето групата ще се придвижи до приюта. 
"Приятели на животните, имаме нужда от малко доброволен труд. Пролетта настъпва и с нея трябва да се
захванем с няколко сериозни задачи, за да подобрим условията на нашите инвалидчета. За повечето от тях това е
техният дом и искаме те да са щастливи. Искаме да почистим и оправим оградата на тази градинка. След това ще
направим препятствия и пейка, за да можем да извеждаме кучетата там, да общуват с хора и да се забавляват",
апелират от организацията.
Рени АТАНАСОВА 

Пролетен благотворителен концерт организират членовете на "Лайънс клуб Велико Търново Янтар", съвместно с
танцова школа "Рали" в МДТ "Константин Кисимов" на 24 март от 18.30ч. Събитието е под наслов "От децата на
Велико Търново за децата на Велико Търново". Събраните от него средства ще бъдат дарени на Отделението по
неонатология в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" в старата столица.

В тържеството ще вземат участие танцова школа " Рали", " Джуниър бенд", вокална формация "Графити" към НЧ

Заглавие: Украинските бежанци празнуват година от спасението във "Втори дом"

Дата: 17.03.2023 13:45
Медия: Марица

Заглавие: Търсят се доброволци за облагородяване на приют за кучета и котки инвалиди в град Крън

Дата: 17.03.2023 13:30
Медия: Фокус

Заглавие: "Лайънс клуб Велико Търново Янтар" организира пролетен концерт с кауза

Дата: 17.03.2023 12:37
Медия: Радио Велико Търново

https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/ukrainskite-bejanci-praznuvat-godina-ot-spasenieto-vav-vtori-dom
https://www.focus-news.net/novini/regioni/Tursyat-se-dobrovolci-za-oblagorodyavane-na-priyut-za-kucheta-i-kotki-invalidi-v-grad-Krun-1603322
http://radiovelikotarnovo.com/%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%8A%D0%BD%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BE%D1%80%D0%B3/


"Напредък" – гр. Горна Оряховица, фолклорен ансамбъл "Търновче", Александър Момински и Кристина Енчева от
вокалната школа "Мюзик саундс" и др.

тел. за резервации 0899935870

цена: 10 лв

неприсъствен куверт: 10 лв

КАМПАНИИ

Доброволческата инициатива "Не си сам" за втора поредна година стартира благотворителната си кампания в
Перник. В навечерието на Великден с хранителни пакети ще бъдат зарадвани около 400 домакинства в нужда.
Подробности за инициативата пред Радио София разказа Симеон Лазаров, който е един от организаторите.

"Всеки, който желае да се включи може да го направи по два начина - единият е да бъде дарител и съответно да
дари хранителни продукти, които ние да занесем на тези хора, или пък самият той да бъде доброволец при
раздаването и да се включи в предстоящите седмици", отбеляза Лазаров.

Той добави, че подробна информация за кампанията може да се намери в социалните мрежи, а даренията ще
бъдат събирани в един от големите хипермаркети в Перник. Дарения могат да бъдат изпращани и по куриер.
Хранителните продукти, които ще бъдат събирани са основни консервирани храни като ориз, боб, леща, а всеки
един пакет съдържа десет артикула. Броят на населените места, които ще обхване кампанията непрекъснато се
увеличава, а продукти ще бъдат раздадени и в Община "Радомир".

"Списъците, които имаме с нуждаещи се ги изготвяме с хора, които биха били по-запознати с обстановката в
дадено населено място. Обикновено това са кметски наместници и кметове, които ни помагат", посочи Лазаров и
допълни, че за град Перник сътрудничеството е и с общината.

"Доброволците могат да участват в няколко направления. Едното от тях е с действия за подпомагане на всякакъв
тип административна работа, а другото е да помогнат при раздаването на хранителните дарения. То ще бъде на
25 и 26 март, както и на 8 и 9 април", сподели той.

Повече подробности можете да чуете в звуковия файл.

Момичето се възстановява след операцията

Вече се чувствам доста по-добре и физически, и психически. Сякаш съм преродена.

Това каза 19-годишната Анита Чобанова от Асеновград, която в понеделник претърпя чернодробна
трансплантация в болница в Турция, предаде БиТиВи. Неин донор стана майка ѝ.

"На практика тя ми даде част от черния си дроб, който в момента се възстановява до 100% в тялото ми", обясни
момичето.

Анита е студентка в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". От 13-годишна има здравословни проблеми,
но въпреки това работи и се грижи за малкото си братче. През февруари тя припадна на работното си място, след
което лекари установиха, че страда от тежка чернодробна недостатъчност, известна като Синдром на Уилсън. За
лечението ѝ бяха необходими 90 000 евро, които нейни приятели и колеги събраха за два дни с благотворителна
кампания в Пловдив и Асеновград.

Още на 22 февруари Анита замина за Турция. След като всички изследвания бяха направени, на 6 март тя се

Заглавие: Храна за хора в нужда в Перник и Радомир

Дата: 10.03.2023 18:38
Медия: Радио София

Заглавие: 19-годишната Анита от болницата в Турция: Чувствам се, сякаш съм преродена
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Медия: 24 Часа
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подложи на операцията.

Кандидатът за депутат от Пловдив от коалиция "Продължаваме Промяна – Демократична България" Манол
Пейков заяви, че подкрепата за неговите благотворителни кампании е доказателство за българите имат сърце и
желание да помагат. "Ние винаги сме обвинявали българите, че са цинични, недоверчиви, не вярват на
институциите, не обичат да помагат. Но не е така. При мен са дарили над 17 000 отделни души. Това показва, че
хората имат сърце, имат желание да помогнат. Готови са да го направят. Това показва, че се заражда гражданско
общество и това е най-добрата новина. Защото държавите, в които всички искат да живеят, са държави с развито
гражданско общество. Ако няма силно гражданско общество, нещата се изпускат. Разделението на властите отива
на кино, превзема се съдебната власт, както става в България. Това показва, че ние все повече се приближаваме
към Европа и към цивилизования свят като манталитет, не само като география", каза Пейков. Той говори пред
Елисавета Белобрадова, също кандидат от коалиция "Продължаваме Промяна – Демократична България".

Манол Пейков: Нещата могат да се правят по честен и почтен начин

"С кампаниите, които направих, исках да покажа, че нещата могат да се правят другояче. В България сме свикнали
като даваме пари за нещо, някъде да отлитат в облаците и да изчезват. Без значение дали е за светофарни
уредби, дали е за асфалт, дали е за метро, дали е за нещо съвсем друго, за благоустройство, за култура, за
образование. Или за автобусни табла, както е в Пловдив. 16 милиона дадоха за тях, а те са абсолютно
непредсказуеми", добави Пейков.

"В Пловдив има много ресурси. Има пари и от туризъм, и от бизнес. Но няма обща визия, нещата се правят на
парче. Освен това градът не е ориентиран към хората. Той е ориентиран към определени групи, интереси. Има
много, много неща за правене тук, но на първо място най-важното послание, което се опитвам да стигне до хората,
е че нещата могат да се правят по честен и прозрачен начин. Това е малко бутонче, което ако го натиснем,
крачката ще е голяма", добави той.

"Мисля, че най-големият грях на правителствата на ГЕРБ, е че те създадоха усещане у хората, че ние сме
посредствени, като народ, като нация, че не можем повече, че имаме стъклен таван. Аз съм убеден, че това не е
така и съм убеден, че за да се случи промяната, не са ни нужни още 30 години. Просто е нужно да се направят
няколко насочени усилия в правилна посока. Най-важното от тях е, да се работи честно, почтено и с
държавническа визия", обясниПейков.

Кампанията за Украйна

"Започнах абсолютно без никакви очаквания с първата си кампания, в самото начало на март, може би 4 или 5
дни след началото на войната. Първите 8 месеца събрах около 270 000 лева, което тогава ми се виждаше
огромно. Различни кампании – за турникети, за обувки, за лекарства, две големи компании за обувки, първият път
400 чифта, втория път над 830 чифта", каза кандидатът от Демократична България.

"На 26 ноември един приятел ме помоли да му съдействам, да намери генератор за един театър в Ровно. Те
просто имаха нужда да играят на сцена, за да поддържат духа на хората. Направих една кампания за генератори.
За месец и половина, почти два, събрахме 1 380 000 лв. Превърнахме ги в 436, до момента, генератора и още 45
дарени, което прави 481 генератора. Всички генератори са по специални заявки, те са с подпис и печат. Отидоха в
над 135 различни места, в цяла Украйна, като около 55-60 генератора има в бесарабската част около Болград,
Измаил до Одеса. Всичко беше при нуждаещи се и бяха общо взето детски градини, училища, болници,
амбулатории, детски градини, училища, болници, амбулатории, няколко клуба на ветерани, но само обществени
институции. Практически има само между 8 и 10 генератора, които са отишли при частни лица. И те до един са
изпратени от конкретни хора за конкретни хора, а аз просто им осигурих транспорта", обясни Пейков.
Кампанията за Турция и Сирия

"Реално за седмица успяхме да съберем 1 300 000 лв. грубо. Имам огромен списък с неща, които сме купили.
Събрахме и страшно много предметни дарения. Предметните дарения абсолютно ни отвяха. Това са, може би,
над 500 палета, които хора доброволци, всеки божи ден са събирали, нареждали, разделяли – мъжки дрехи,
женски дрехи, старо, ново, палатки, спални чували, одеяла, друг тип завивки, чаршафи, храна. Абсолютно
невероятен е начинът, по който хората реагираха, фирми, бизнеси. Трябваха ни бег бегове – огромни чанти, в
които се събира един тон дрехи. Един от най-големите заводи в Европа, който се намира в Тервел, ни изпрати 500
броя напълно безплатно. Съюзът на превозвачите ни предостави неограничен брой транспортни единици из
страната. До Сирия плащаме само горивото. Ако трябва да го преброя, върху този 1 300 000, сигурно има още два
пъти по толкова във вид на труд, на усилия, на дарени стоки", добави Пейков.

Заглавие: Манол Пейков за благотворителността: Българите имат сърце и желание да помагат

Дата: 14.03.2023 11:23
Медия: Под тепето
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Вижте цялото видео

Успешно приключи благотворителна кампания ,,Купи си картичка, дари усмивка!" на Средно училище "Димитър
Благоев" в Доспат.

Организаторите благодарят на всички хора с добри сърца, които подкрепиха и помогнаха благородната
инициатива.

Припомняме, че ученици от 10 клас организираха благотворителна кампания, като изработиха красиви картички
по случай 8 март.

0

Средствата, събрани от конкурса "Баба Марта" в кв.Изток отиват за лечението на малката Мартина

Над 200 мартеници бяха изработени от деца и ученици от територията на кметство Изток за четвъртия Конкурс
"Баба Марта ". Мартениците бяха продадени благотворително в ДГ N11 "Знаме на мира ". Събраните средства в
размер на 2 244,00 лв. бяха преведени в сметката на Мартина Маринова Иванова – детенце от нашия квартал с
диагноза ДЦП – спастична диплегия, нуждаеща се от лечение в чужбина, съобщават от кметство Изток.

В конкурса участваха:

ДГ N4 "Чуден свят", ДГ N3 "Пролетен цвят ", ДГ N6 "Българче ", ДГ N11 "Знаме на мира ", XIII Основно училище "Св.
Св. Кирил и Методий"; X ОУ "Алеко Константинов"; XI ОУ "Елин Пелин"; ГПЧЕ "Симеон Радев" и ТПГ "Мария Кюри".

"Скъпи деца, ученици, учители и родители, благодаря Ви за участието в конкурса! Заедно можем да дадем сили и
енергия Мартина да се усмихва още повече и да бъде едно щастливо дете. Вярвам, че хубавото предстои и малката
Марти ще може да тича на воля. Нека продължим да даваме пример с добрите си дела!

Нашият мартенски конкурс винаги е насочен към благотворителни каузи. През 2020 година изработените
мартеници и рисунки бяха подарени на хора с увреждания от кметство Изток. А през 2021 година те бяха подарени
на медицинските центрове на територията на кметство Изток в знак на уважение за положените грижи и
всеотдайността на медицинските служители. През 2022 г. всички заедно се обединихме в подкрепа на Стиви",
заяви кметът на кметство Изток, инж. Десислава Стоянова.

Половин година след бедствието в Карловско държавата отпуска допълнително по 2500 лв. на пострадалите от
наводнените села Богдан, Каравелово и Слатина. Финансовата подкрепа ще отиде при хората, чиито домове бяха
засегнати от големия потоп на 2 септември миналата година.

Хората продължават сами да отстраняват щетите. Всички засегнати домакинства получиха по 375 лв. еднократна
помощ от държавата. 396 семейства в трите села получиха и средства по дарителската кампания. Но тези
средства се оказаха недостатъчни.

Заглавие: Ученици от Доспат събраха близо 3 хил. лева в помощ на съученик

Дата: 14.03.2023 09:09
Медия: Смолян нюз

Заглавие: Средствата, събрани от конкурса "Баба Марта" в кв. Изток, отиват за лечението на малката Мартина
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Заглавие: Отпускат до 2500 лв. на пострадалите от наводнените села в Карловско
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Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов каза, че министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров
е издал заповед към "Фонд за социална закрила", с която се дава възможност на всички пострадали, утвърдени с
решение на Общинския съвет, да кандидатстват за допълнително финансово подпомагане в размер до 2500 лв.
Кандидатстващите трябва да отговорят на 4 условия: имотът да е законно построен, да са получили
първоначалната помощ от 375 лв., жилището да е единствено, да имат месечен доход "социален минимум" – 504
лв. на член от семейството, допълни Кабаинавов. Документите се подават в Община Карлово, поясни кметът в
ефира на Нова. Той посочи, че пари няма да се дават, а ще се заплащат фактури за домакинско оборудване и
обзавеждане на дома.

Кметът обясни и какви действия са предприети по възстановяването на селата след наводненията.

Той посочи, че хората ще получат и обещаните 1200 кубика дърва - по 4 кубика на семейство.

Кметът посочи, че речните корита са почистени и няма риск за живота на хората в трите села. Инфрастуктурата ще
продължи да се възстановяна, според финансирането, допълни Кабаинавов.

Метално сърце за събиране на капачки с благотворителна цел си купиха в панагюрското село Елшица. Цената на
съоръжението е платена от дарения. А те се оказали дори в повече, така че част от сумата ще бъде дарена на
местен храм.Инициаторка на доброто дело е Пламена Живкова. Младата дама пуска в началото на февруари тази
година призив в социалните мрежи:"Уважаеми съселяни,Мили хора,Може ли в красивото ни село "да затупти"
добро сърце с "Капачки за бъдеще"?Ако да, помогнете да закупим и поставим такова в центъра на
селото.Благодарим!!!Кутията за дарения ще поставим в магазина на РПК "Средногорие" - гр.Панагюрище".Малко
повече от месец по-късно следва и нов пост с благодарност от името на Пламена и нейния съмишленик Владимир
Владимиров към всички отзовали се на призива и започващ с: "Когато сме заедно, можем!". От нето се разбира, че
общата сума на даренията е 871,95 лева. Сърцето е струвало 730 лева. Остатъкът от 141,95 лева ще бъде дарен
на храма "Света Троица" в Елшица.Засега инициаторите не са оповестили за какви бъдещи каузи ще се ползват
събраните занапред средства чрез предаване на капачки.

От добричката пицария "Моцарела 2" се похвалиха с новата си придобивка, изработена специално, за да бъде
поставена пред заведението в центъра на града. Съоръжението представлява крачна преса за метални кенчета.

Уникалното съоръжение е наречено "КенчеЯдец", съобщи логопедът Милена Савова от инициативата "Капачки за
благотворителност - МБАЛ Добрич". Тя посочи, че съоръжението е поставено по инициатива на управителя на
пицарията Георги Миланов.

"Всички можете да носите своите кенчета и да ги пускате в този причудлив, слънчев и закачлив помощник!
Благодарим за подкрепата! Заедно правим добрини!", написа Милена Савова.

Благотворителен базар и концерт "Заедно носим надежда за Марти" организират в Каварна.

Заглавие: Купиха с дарения сърце за капачки
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Заглавие: Благотворителни събития в помощ на тригодишния Марти от Каварна
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Събитията са организирани от СУ "Стефан Караджа" в Каварна, със съдействието на НЧ "Съгласие 1890" в
Каварна.

Благотворителният базар ще бъде подреден днес и утре (на 15 и 16 март) във фоайето на читалище "Съгласие", а
концертът ще бъде на 16 март, четвъртък, от 18 часа в салона му.

Средствата се събират в помощ на тригодишния Марти, който се бори с тежката диагноза остра лимфобластна
левкемия.

На концерта в четвъртък ще се изявят деца от от Детските градини "Здравец,, "Радост" и " Детелина", Детски
народен хор"Шарено коланче" към НЧ "Съгласие 1890", Певческа група "Добруджанка" и Фолклорна група
"Жарава" към Клуба на пенсионера, Фолклорен танцов клуб " Мераклии" и Детска фолклорна танцова школа
"Орисия", Представителен танцов ансамбъл към Средно училище за хуманитарни изкуства "Константин
Преславски", Варна.

Входът за концерта е с покани с минимална стойност 10 лева. Те се раздават днес и утре на благотворителния
базар, уточняват организаторите от училището.

На базара се предлагат изделия, изработени от учениците на СУ "Стефан Караджа", книгата на поетесата и
журналист Керанка Далакманска "Ще те събудя в седем сутринта", различни материали и изработки, предоставени
от каварненци.

Благотворителна великденска кампания в подкрепа на 600 възрастни стартира в Бургас сдружение "Усмивка",
съвместно с местната община. В кампанията "Доброто продължава - Да дарим усмивка на възрастните хора в
Бургас" могат да бъдат дарени пакетирани хранителни продукти, съобщиха от сдружението, като уточняват, че
кампанията ще продължи до 10 април.

БТА припомня, че това е третата поред великденската кампания на сдружението в Бургас. Миналата година
кампанията бе в подкрепа на 400 възрастни и деца в защитени жилища.

Оказа се, че броят на хората, които нашите дарители подкрепиха миналата година, надхвърли тази цифра. Това ни
мотивира да организираме нова - великденска кампания, която посвещаваме на всички възрастни, живеещи в
самота. Доходите на голяма част от самотно живеещите не им позволяват да поемат дори минималните разходи,
които идват с празниците. Затова отправяме покана към гражданите на Бургас и цяла България да се включат в
нашата кампания, като подготвят великденски подарък за някой възрастен, казаха от сдружението.

Даренията се приемат на адрес - ул. "Янко Комитов" 4. Могат да се дарят олио, боб, леща, ориз, макарони, спагети,
юфка, овесени ядки, корнфлейкс, всякакви консерви, пакетирани сладки и др. След 2 април ще се приемат и
нетрайни продукти като: вакуумирани кашкавал, сирене, яйца, козунаци, всякакъв вид вакуумирани колбаси,
сезонни плодове.

По желание всеки може да включи в пакета перилни и почистващи препарати, памперси за възрастни, подложни
чаршафи, постелъчно бельо, олекотени завивки, запазени дрехи, обезболяващи лекарства, които се продават без
рецепта и др. Могат да се даряват и продукти, които не са в списъка, но дарителят счита, че ще бъдат от полза.

/ВД/

Инициативата е на Гората.бг
Инициативата Гората.бг ще подари 15 000 плодни, медоносни и горски дръвчета на хората от Варна и региона,
като ги раздава директно на всеки желаещ, научи Moreto.net. Броят дръвчета, който всеки ще може да получи е
колкото може да засади.
Ще подаряваме плодни - дюли, кайсия (зарзала), орехи, череши (махалебка, дива), както медоносни ясен, явор,

Заглавие: В Бургас стартира благотворителна великденска кампания за 600 възрастни

Дата: 16.03.2023 09:42
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Във Варна ще подарят 15 000 плодни и медоносни дръвчета на всеки, който пожелае

Дата: 17.03.2023 11:30
Медия: Moreto.net

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/424582-v-burgas-startira-blagotvoritelna-velikdenska-kampaniya-za-600-vazrastni
https://www.moreto.net/novini.php?n=474560&c=06


липа, дъб цер, туи, красиви и ароматни текоми, люляци, златен дъжд, акация и др. съобщават
организаторите.
Всеки желаещ да си вземе дръвче може да отиде в неделя, 19.03.2023 г от 9:30 ч. на паркинга на магазин "Метро",
Варна, ул. "Атанас Москов" 2".Повечето дръвчета са 40-140 см., оптимални за прихващане и лесни за засаждане,
като има и такива до 2 метра. Дюлите, кайсиите (зарзали), орехите са директно плододаващи, черешите НЕ са
облагородени (подложки са) и следва да се облагородят/ашладисат. Размерите варират.
Ще помогнем и на пчелите с медоносни дървета, на хората и животните с плодни. На Земята с всяко дърво!
Така заедно ще се доближим до целта ни от 3 милиона дървета в България (вече сме засадили 2.35 милиона) и
ще направим Варна и областта по-зелени, красиви и чисти. Ще Ви дадем подробна информация за видовете,
заедно с инструкции за съхранение, засаждане и грижа. Ще бъдат качени и тук в събитието. Моля, носете си
използвани, но здрави найлонови пликове/малки чували, допълнително ще помогнете на природата,
съобщават от Гората.бг
Още информация може да откриете в събитието тук 

12 500 дръвчета подарява на хората от Шумен и региона Гората.бг. Това съобщават от платформата във Фейсбук.

Те ще бъдат раздадени от 14:30 ч. в събота, 18 март, в района на зала "Арена Шумен", уточняват организаторите.

Шуменци ще получат безплатно дюли, кайсия (зарзала), орехи, череши, както и медоносни ясен, явор, липа, дъб
цер, красиви и ароматни текоми, люляци, златен дъжд, акация и др. Повечето дръвчета са високи по 40-140 см.,
има и такива до 2 метра. Всеки шуменец ще получи толкото дръвчета, колкото желае и колкото може да засади.
Целта на Гората.бг е да бъдат засадени 3 милиона дръвчета в България. 

Стартира благотворителната инициатива "Подари Великденска трапеза" за хора в нужда от Северозапада. От
Сдружението "Бъди добър! Прави добро!" има амбиция да обхване над 970 самотно живеещи пенсионери, както и
деца и възрастни с увреждания. Всеки който желае да се включи в каузата може да го направи, като дари
хранителни продукт. Повече информация за благотворителността е публикувана на фейсбук страница на
Сдружението.

Снимката е илюстративна/АРХИВ

15 000 плодни, медоносни и горски дръвчета на хората от Варна и региона ще раздаде инициативата Гората.бг.
Фиданките ще се раздават директно на всеки желаещ. Броят дръвчета, който всеки ще може да получи е колкото
може да засади.

"Ще подаряваме плодни - дюли, кайсия (зарзала), орехи, череши (махалебка, дива), както медоносни ясен, явор,
липа, дъб цер, туи, красиви и ароматни текоми, люляци, златен дъжд, акация и др.", съобщават организаторите.

Всеки желаещ да си вземе дръвче може да отиде в неделя, 19.03.2023 г от 9:30 ч. на паркинга на магазин "Метро",
Варна, ул. "Атанас Москов" 2".Повечето дръвчета са 40-140 см., оптимални за прихващане и лесни за засаждане,
като има и такива до 2 метра. Дюлите, кайсиите (зарзали), орехите са директно плододаващи, черешите НЕ са
облагородени (подложки са) и следва да се облагородят/ашладисат. Размерите варират.

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

Заглавие: Даряват 12 500 дръвчета на Шумен

Дата: 17.03.2023 09:05
Медия: Радио Шумен

Заглавие: Великденско добро - в помощ на нуждаещи се от Северозапада

Дата: 16.03.2023 18:13
Медия: Vratsa GUIDE

Заглавие: Подаряват 15 000 дръвчета във Варна

Дата: 17.03.2023 12:00
Медия: Черно море

https://bnr.bg/shumen/post/101794732/daravat-12-500-dravcheta-na-shumen
https://novini.vratsa.eu/bg/velikdensko-dobro-v-pomosht-na-nuzhdaeshti-se-ot-severozapada-smallsmall/
https://www.chernomore.bg/a/2-varna/251197-podaryat-15-000-dravcheta-na-vseki-koyto-pozhelae-vav-varna


заедно ще се доближим до целта ни от 3 милиона дървета в България (вече сме засадили 2.35 милиона) и ще
направим Варна и областта по-зелени, красиви и чисти. Ще Ви дадем подробна информация за видовете, заедно
с инструкции за съхранение, засаждане и грижа. Ще бъдат качени и тук в събитието. Моля, носете си използвани,
но здрави найлонови пликове/малки чували, допълнително ще помогнете на природата, съобщават от Гората.бг

Още информация може да откриете в събитието тук

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

Чрез интерактивната онлайн платформа "Ръчкатор" гражданите могат да призовават чрез "сръчкване" политиците
към решаването на проблемите на децата. Идеята е на Националната мрежа за децата (НМД), според която това
е добра възможност да се прояви гражданска активност в търсенето на по-добри политики за децата.

Това е една инициатива, която предприемаме, тъй като много често от НМД сме самотни воини в поставянето на
горещите въпроси, касаещи децата, каза за БТА Георги Богданов, изпълнителен директор на НМД.

"Ръчкаторът" е онлайн инструмент със символичен характер, като идеята е да се включат голям брой хора, които
да помагат заедно да обръщаме внимание на политиците да вземат съответните решения, посочи той.

Първата тема, която поставят от НМД, е липсата на финансиране на Центъра за безопасен интернет, чиято
дейност към момента се издържа от дарения. За целта гражданите могат да кликнат върху образите на премиера
Гълъб Донев, вицепремиера и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник-министъра на
образованието и науката Мария Гайдарова в платформата. До тях от НМД изпратиха преди седмица писмо, в което
настояват държавата да обезпечи издръжката на Центъра за безопасен интернет, като предложиха и четири
възможности как да бъдат осигурени средствата. По думите на Богданов необходимата сума на година е 200 000
лв. Центърът е пред "постоянно закриване" заради липсата на гарантирани средства, не може вечно да се
издържа чрез проекти и дарения, предупреди той.

Предстои в "Ръчкатора" да бъдат поместени и други актуални за проблемите с децата теми. Целта не е да
верифицираме броя "сръчквания", а да покажем, че гражданите се вълнуват и очакват активност и от политиците,
коментира също Богданов.

Преди седмица НМД напомни, че провежда и кампания "Парламентарна група за децата", чиято цел е бъдещите
депутати да се запознаят с основните проблеми, свързани с децата, и с възможни решения.

/ИС/

1 април е срокът, в който творци могат да кандидатстват за конкурса за социално ангажирано изкуство
"Граждански будилник". Тази година темата ни е посветена на силата на доброволчеството. Това каза Айлин
Юмерова – програмен директор на Български център за нестопанско право, в предаването "Денят на фокус" на
Радио "Фокус". 
Тя обясни, че участие в него може да вземе всеки, който се занимава професионално или любителски със
снимане, рисуване или писане. "Тези, които разкажат през артистичния си поглед най-добрите истории за силата
на гражданското сдружаване, ще бъдат наградени през нашия награден фонд, за който в момента набираме
средства в дарителската ни кампания", обясни Юмерова. 
Наградният фонд ще бъде разпределен между топ тримата артисти във всяка от трите категории на конкурса –
фотография, илюстрация и текст. "Каузата ни е да подкрепим тези мислещи и будещи със своето изкуство хора",
каза още Юмерова. 
Никола Симеонов и Васил Андреев от група Cool Den разказаха, че са взели участие на фестивала миналата
година, а тази са се включили и в организацията на благотворителната инициатива. 

Заглавие: Чрез интерактивна платформа гражданите могат да призовават политиците към решаване на
проблемите на децата

Дата: 13.03.2023 16:00
Медия: Българска телеграфна агенция

Заглавие: Айлин Юмерова: До 1 април творците могат да кандидатстват за конкурса "Граждански будилник"

Дата: 13.03.2023 10:43
Медия: Благоевград 24

https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/422812-chrez-interaktivna-platforma-grazhdanite-mogat-da-prizovavat-polititsite-kam-res
https://www.blagoevgrad24.bg/novini/Bylgaria/Ailin-Yumerova-Do-1-april-tvorcite-mogat-da-kandidatstvat-za-konkursa-Grazhdanski-budilnik-1597340


Днес от 19.00 часа в зала "Щрак" на "Христо Белчев" 3 ще се проведе поредната инициатива за набиране на
средства за наградния фонд. Участниците в конкурса ще изрисуват тениските на групата, с които те ще свири на
концерта на 18 март. Минималната сума за даренията е 30 лева. 

Десетки неправителствени организации се обединиха в исканията си за сериозни законодателни промени в
борбата с домашното насилие, съобщава БТА.

На форум в София 35 организации представиха позиция, която изпращат до министри и кандидати за депутати.
Подписалите документа настояват за незабавни действия. От началото на годината вече има осем смъртни случая
в резултат на домашно насилие, а държавата не събира обобщени данни за проблема, казват експертите.

Близо един милион жени в България страдат от домашно насилие. В същото време са налице огромен
законодателен дефицит, институционална парализа и обществена апатия, пише в призива на неправителствените
организации.

За последните пет години у нас се натрупа критична маса. За този период не бяха направени промени в
законодателството, няма политическа воля за промяна. Това повече не може да продължава и в следващото
Народно събрание трябва да бъде гласуван закон, каза Лавена Лазарова, управител на Фондация "Будителките".

Държавата си затваря очите пред страданието на жертвите, се казва в призива на неправителствените
организации.

На форума присъства заместник-министъра на правосъдието Емил Дечев, експерти и кандидати за депутати.

Заглавие: Десетки НПО-та поискаха от държавата действия срещу домашното насилие

Дата: 15.03.2023 13:21
Медия: Под тепето

https://podtepeto.com/bulgaria/desetki-npo-ta-poiskaha-ot-darzhavata-dejstviya-sresthu-domashnoto-nasilie/
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