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Новини за членове на БДФ 
 

"Телъс" подпомага 25 социални проекта със 150 000 лв. 

www.mediapool.bg | 07.12.2018 | 18:05 
Канадската аутсорсинг компанията "Телъс" през следващата година ще финансира 25 проекта на 
неправителствени организации, адресиращи проблеми в сферата на образование, околна среда и 
здравеопазване. Чековете за 2018 г. са на обща стойност 150 000 лева бяха връчени на официална 
церемония от Обществения борд на TELUS International Europe в София. С всяка изминала година 
конкуренцията става все по-голяма. 25-те отличени проекта бяха избрани от общо 277 проектни 
предложения, които кандидатстваха за подкрепа през годината. Това е рекорден брой проекти, каза 
Ксавие Марсенак, заместник-председател на Обществения борд на "Телъс Интернешънъл" в 
България. Най-много са подкрепените предложения в сферата на здравеопазването – 12, следвани от 
образованието – 11 и два в околната среда. Всеки един проект получава финансова помощ до 7500 
лв. Един от подкрепените проекти и "Предизвикателство АЗ МОГА". Той ще бъде реализиран от 
"Фабрика за идеи". От края на 2017 г. сдружението е официален представител за България на 
методологията Дизайн за промяна (Design for Change), вдъхновявайки повече от 2 милиона деца, 
техните учители и родители да повярват, че носят промяната в себе си. Децата ще получават сигурно 
пространство, в което ще имат възможност да опишат проблемите, които виждат, а учителите, които 
ще се обучават в рамките на проекта, от своя страна насочват и насърчават учениците. Целият процес 
се състои от няколко прости фази – "Почувствай", "Представи си", "Направи", "Сподели". В рамките на 
проекта децата не само мислят за проблемите и техните решения, но и ги реализират на практика, за 
да се превърнат в добър пример за останалите деца. Най-голямата безплатна онлайн образователна 
платформа в света Кан Академия отново получава финансиране за следващата си стъпка - уроците по 
химия безплатно на български език. Кан Академията (Khan Academy) дава безплатно образование с 
над 10 000 видео урока и 100 000 упражнения по математика и всички науки и се използва по цял свят 
от над 50 млн. потребители. С настоящия проект, към вече преведеното съдържание по математика, 
програмиране и биология в Кан Академия ще се добави и съдържание по химия - една от природните 
науки, която ни дава информация за околния свят. Добрите познания по химия се отразяват и върху 
индустриите, екологията, здравеопазването. Кан Академия ще позволи прилагането на т.нар. 
"огледална класна стая" в часовете по химия и ще даде шанс на всички деца и младежи в страната да 
учат основите на предмета със своето собствено темпо, умение по умение, в една насърчаваща, 
игрофицирана онлайн среда и с повече време за индивидуално внимание в клас. Заместник-
председателят на Обществения борд на "Телъс Интернешънъл" в България Ксавие Марсенак каза, че 
всеки един от финансираните проекти допринася по изключителен начин за подобряването на 
средата около нас. За пример той даде проекта "Национална школа по химия" на Сдружение на 
олимпийските отбори по природни науки, които се завърнаха с комплект от златен, сребърен и 
бронзов медал от международно състезание. С помощта на финансовата подкрепа на "Телъс" в 
средата на годината програмата АВLЕ Mentor свърза над 1000 ученици с ментори от различни 
професионални сфери, каза още Ксавие Марсенак. По време на церемонията бяха връчени грантове 
към социално значими проекти на фондации, сред които "Очи на четири лапи", "Синергиа", 
"Образование без раници", "Детски книги", "Национален алианс за работа с доброволци" и други. В 
реализиране на проектите са достигнати деца и младежи в над 15 града в страната, сред които Варна, 
Плевен, Самоков, Трън, Вършец, Благоевград, Стамболово. Всяка година Общественият борд на 
"Телъс" в България разпределя сумата от 150 000 лева между социално значими проекти, предлагащи 
решения на проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната 
среда. От създаването си през 2015 г. до момента Общественият борд на "Телъс" у нас е финансирал 
84 проекта на обща стойност 600 000 лева. В България бордът е основан през 2015 г. и негов 
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председател е Левон Хампарцумян. Сред членовете му са директорът на Български дарителски форум 
Красимира Величкова, членът на Управителния съвет на Нова телевизия Силва Зурлева, основателят 
на gorichka.bg Магдалена Малеева, изпълнителен директор на River Stixx Capital Елвин Гури, основател 
и председател на фондация I can too Нели Радева и представители на топ мениджмънта на TELUS 
International Europe. Общественият борд в България е петнадесетият по ред борд за цял свят. 

Общественият борд на TELUS International финансира 25 проекта 

www.tbmagazine.net | 10.12.2018 | 09:56 
Общественият борд на TELUS International Europe обяви финансирането на 25 проекта на 
неправителствени организации, адресиращи проблеми в сферата на образование, околна среда и 
здравеопазване. Връчените чекове за 2018 г. са на обща стойност от 150 000 лева. Сред отличените 
тази година проекти, тези в областта на здравеопазването и образованието са най-
много.  Финансираните организации са избрани сред общо 277 проектни предложения, които са 
кандидатствали за подкрепа през годината. „Тази година за финансиране от нашия борд 
кандидатстваха рекорден брой проекти. Всички те и особено тези, които финансирахме през годината, 
по изключителен начин допринасят за подобряването на средата около нас - пример е проектът 
„Национална школа по химия” на Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, които се 
завърнаха с комплект от златен, сребърен и бронзов медал от международно състезание. 
Благодарение на осигурената подкрепа от Обществения борд, към средата на 2018 г. програмата АВLЕ 
Mentor свърза над 1000 ученици с ментори от различни професионални сфери”, споделя Ксавие 
Марсенак - Заместник председател на Обществения борд на TELUS International в България. По време 
на церемонията бяха връчени грантове към социално значими проекти на фондации, сред които „Очи 
на четири лапи“, „Синергиа“, „Образование без раници“, „Детски книги“, „Национален алианс за 
работа с доброволци“ и др. В реализиране на проектите са достигнати деца и младежи в над 15 града 
в страната, сред които Варна, Плевен, Самоков, Трън, Вършец и Благоевград. Гост на събитието беше 
и заместник - кметът на Столична община - господин Дончо Барбалов, който връчи чека на една от 
подкрепените организации. В церемонията по награждаване взе участие и Димитър Стафидов – 
участник в „Гласът на България“, продуцент и графити артист, доброволец в младежката инициатива 
"ПОдЛЕЗНО" - една от подкрепените НПО за 2017 година, който изпълни пред гостите на събитието 
авторски песни. Всяка година Общественият борд на TELUS International в България разпределя сумата 
от 150 000 лева между социално значими проекти, предлагащи решения на проблеми в сферата на 
здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. От създаването си през 2015 г. до 
момента Общественият борд на TELUS International Europe в България е финансирал 84 проекта на 
обща стойност 600 000  лева. 

Общественият борд на TELUS International финансира 25 проекта на неправителствени 
организации със 150 000 лв. 

www.actualno.com | 10.12.2018 | 09:56 
На официална церемония Общественият борд на TELUS International Europe обяви финансирането на 
25 проекта на неправителствени организации, адресиращи проблеми в сферата на образование, 
околна среда и здравеопазване. Връчените чекове за 2018 г. са на обща стойност от 150 000 лева. Сред 
отличените тази година проекти, тези в областта на здравеопазването и образованието са най-много. 
Финансираните организации са избрани сред общо 277 проектни предложения, които са 
кандидатствали за подкрепа през годината. „Тази година за финансиране от нашия борд 
кандидатстваха рекорден брой проекти. Всички те и особено тези, които финансирахме през годината, 
по изключителен начин допринасят за подобряването на средата около нас - пример е проектът 
„Национална школа по химия” на Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, които се 
завърнаха с комплект от златен, сребърен и бронзов медал от международно състезание. 
Благодарение на осигурената подкрепа от Обществения борд, към средата на 2018 г. програмата АВLЕ 
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Mentor свърза над 1000 ученици с ментори от различни професионални сфери”, споделя Ксавие 
Марсенак - Заместник председател на Обществения борд на TELUS International в България. По време 
на церемонията бяха връчени грантове към социално значими проекти на фондации, сред които „Очи 
на четири лапи“, „Синергиа“, „Образование без раници“, „Детски книги“, „Национален алианс за 
работа с доброволци“ и др. В реализиране на проектите са достигнати деца и младежи в над 15 града 
в страната, сред които Варна, Плевен, Самоков, Трън, Вършец и Благоевград. Гост на събитието беше 
и заместник - кметът на Столична община - господин Дончо Барбалов, който връчи чека на една от 
подкрепените организации. В церемонията по награждаване взе участие и Димитър Стафидов – 
участник в „Гласът на България“, продуцент и графити артист, доброволец в младежката инициатива 
"ПОдЛЕЗНО" - една от подкрепените НПО за 2017 година, който изпълни пред гостите на събитието 
авторски песни. Всяка година Общественият борд на TELUS International в България разпределя сумата 
от 150 000 лева между социално значими проекти, предлагащи решения на проблеми в сферата на 
здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. От създаването си през 2015 г. до 
момента Общественият борд на TELUS International Europe в България е финансирал 84 проекта на 
обща стойност 600 000 лева. За Обществения борд на TELUS International Europe В България Бордът е 
основан през 2015 г. и негов председател е Левон Хампарцумян, а сред членовете му са Красимира 
Величкова, директор на Български дарителски форум, Силва Зурлева, член на УС на Нова телевизия, 
Магдалена Малеева, основател на gorichka.bg, Елвин Гури, изпълнителен директор на River Stixx 
Capital, Нели Радева, основател и председател на фондация I can too и представители на топ 
мениджмънта на TELUS International Europe. Общественият борд в България е петнадесетият по ред 
борд за цял свят. За повече информация: http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria-community-
board 

Общественият борд на TELUS International финансира 25 проекта на неправителствени 
организации със 150 000 лв. 

www.prinbulgaria.com | Proximity | 10.12.2018 | 12:58 
Традиционно всяка година компанията подкрепя проекти на неправителствени организации в 
областта на образованието, екологията и здравеопазването 07.12.2018 г. София На официална 
церемония Общественият борд на TELUS International Europe обяви финансирането на 25 проекта на 
неправителствени организации, адресиращи проблеми в сферата на образование, околна среда и 
здравеопазване. Връчените чекове за 2018 г. са на обща стойност от 150 000 лева. Сред отличените 
тази година проекти, тези в областта на здравеопазването и образованието са най-много. 
Финансираните организации са избрани сред общо 277 проектни предложения, които са 
кандидатствали за подкрепа през годината. „Тази година за финансиране от нашия борд 
кандидатстваха рекорден брой проекти. Всички те и особено тези, които финансирахме през годината, 
по изключителен начин допринасят за подобряването на средата около нас - пример е проектът 
„Национална школа по химия” на Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, които се 
завърнаха с комплект от златен, сребърен и бронзов медал от международно състезание. 
Благодарение на осигурената подкрепа от Обществения борд, към средата на 2018 г. програмата АВLЕ 
Mentor свърза над 1000 ученици с ментори от различни професионални сфери”, споделя Ксавие 
Марсенак - Заместник председател на Обществения борд на TELUS International в България. По време 
на церемонията бяха връчени грантове към социално значими проекти на фондации, сред които „Очи 
на четири лапи“, „Синергиа“, „Образование без раници“, „Детски книги“, „Национален алианс за 
работа с доброволци“ и др. В реализиране на проектите са достигнати деца и младежи в над 15 града 
в страната, сред които Варна, Плевен, Самоков, Трън, Вършец и Благоевград. Гост на събитието беше 
и заместник - кметът на Столична община - господин Дончо Барбалов, който връчи чека на една от 
подкрепените организации. В церемонията по награждаване взе участие и Димитър Стафидов – 
участник в „Гласът на България“, продуцент и графити артист, доброволец в младежката инициатива 
"ПОдЛЕЗНО" - една от подкрепените НПО за 2017 година, който изпълни пред гостите на събитието 
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авторски песни. Всяка година Общественият борд на TELUS International в България разпределя сумата 
от 150 000 лева между социално значими проекти, предлагащи решения на проблеми в сферата на 
здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. От създаването си през 2015 г. до 
момента Общественият борд на TELUS International Europe в България е финансирал 84 проекта на 
обща стойност 600 000 лева. За Обществения борд на TELUS International Europe В България Бордът е 
основан през 2015 г. и негов председател е Левон Хампарцумян, а сред членовете му са Красимира 
Величкова, директор на Български дарителски форум, Силва Зурлева, член на УС на Нова телевизия, 
Магдалена Малеева, основател на gorichka.bg, Елвин Гури, изпълнителен директор на River Stixx 
Capital, Нели Радева, основател и председател на фондация I can too и представители на топ 
мениджмънта на TELUS International Europe. Общественият борд в България е петнадесетият по ред 
борд за цял свят. За повече информация: http://info.telusinternational-europe.com/bulgaria- community-
board За контакти: Ива Колева, CSR Manager ivanka.koleva@telusinternational.com +359 877 171 668 

Дарителска кампания осигурява достойни старини за десетки възрастни българи 

www.dnes.dir.bg | 10.12.2018 | 15:21 
Над един милион и половина българи живеят под прага на бедност, сочат данни на НСИ за миналата 
година. Една от най-застрашените групи е тази на самотните възрастни хора, които освен с ниските 
доходи трябва да се справят сами с редица битови проблеми. А това често е свързано с допълнително 
понижаване на стандарта на живот. Да изживеят достойно старините си в собствените домове, на 
самотните възрастни хора помагат от Каритас България. Екипи на организацията от медицински сестри 
и социални помощници осигуряват домашни грижи на възрастни на територията на 14 населени 
места, сред които София, Пловдив, Русе, Белене, Раковски, Малко Търново и редица села от цялата 
страна. Сътрудниците на Каритас оказват медицинска грижа, помощ при административни въпроси и 
посещения в институции, за пазаруване и разходки, както и за редица други битови нужди. И може би 
най-важното - те отделят необходимото внимание на възрастните, разговарят с тях, проявяват 
разбиране. Инициативата на Каритас "Грижа в собствения дом - достойни старини за възрастните 
хора" набира финансиране чрез дарителската кампания на Райфайзенбанк "Избери, за да помогнеш", 
която през последните десет години подкрепи с над 2.7 млн. лв. общо 233 важни за обществото 
социални, здравни, културни и еко каузи. Всеки, който желае, може да помогне на Каритас с дарение 
през платформата izberi.rbb.bg само с банкова карта, през Райфайзен Онлайн или със SMS на единен 
дарителски номер 17 777 с ключова дума DMS CARITAS. Благодарение на каузата на Каритас, десетки 
възрастни хора ще имат възможност да живеят по-спокойно в уюта на собствения дом. Сред другите 
социални каузи, включени в дарителската кампания, са още проекти на SOS Детски селища, Фондация 
"За нашите деца", Фондация "Дечица", Фондация "Конкордия България", Фондация "Х. Степич - 
Благотворителност за Централна и Източна Европа", както и Детска градина "Слънчице", Мездра. 
Повече информация за проектите и лесен начин да подкрепите избраната от вас кауза - на 
izberi.rbb.bg. 

Планинската спасителна служба търси подкрепа за техните кучешки спасител 

www.24chasa.bg | 10.12.2018 | 18:15 
Каузата „Спасители на четири лапи” е част от проектите, подкрепени от кампанията на Райфайзенбанк 
„Избери, за да помогнеш” 24 часа, 7 дни в седмицата те са готови да зарежат всичко, което правят, и 
да се втурнат да спасяват човешки животи в планината. Така могат да бъдат описани хората от 
Планинската спасителна служба(ПСС), създадена преди повече от 85 години, а от 1950 г. е част от 
Българския червен кръст. "В цялата страна има близо 530 мъже и жени доброволни планински 
спасители, които са разделени в 32 отряда и покриват почти цялата планинска територия на страната", 
разказва Павел Павлов от ПСС и допълва, че само 46 от тях са щатни спасители, които работят и 
поддържат 5-те денонощни центъра в страната. Част от планинската службата е Групата за спасяване 
с кучета. Четириногите помощници са 22 и поддържат непрекъсната готовност да помагат в екстремни 
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условия в планината. Формацията е единствената у нас, която включва спасители на четири лапи. 
Кучетата и водачите им работят освен в планината при лавинни инциденти, те се включват когато има 
бедствия и аварии, както и при акции за издирване на хора. Добротата на спасителите излиза и извън 
пределите на България, както при земетресението в Армения през 1988 и двете разрушителни 
земетресения в Турция през 1999 г. Заедно са оказали помощ на над 10 000 човека в периода 2013 - 
2017 г. Проведени са 421 спасителни акции във високите части на планината. Павлов разказва, че в 
много от акциите спасителното куче е безценен помощник. Четириногите са включени в спасяването 
на хора в планината от 1974 г. От изключителна важност за работоспособността на косматия спасител 
е той да е отпочинал преди спасителна операция, за да може веднага да започне работа и да даде 
най-доброто от себе си, защото "те се раздават на 100%". Понякога кучетата пътуват стотици 
километри, за да започнат акция. Спасителите на четири лапи се нуждаят от комфорт по време на 
придвижването до мястото на инцидента. "Тяхната ефективност е с определено време, те също като 
нас хората се изморяват и имат нужда да се възстановят, за да могат отново да се хвърлят в 
спасяването, защото работят безрезервно и безусловно", разказва още планинският спасител. И 
добавя, че е важно кучетата да имат къде да починат преди и по време на животоспасяващите акции. 
Планинската служба намира подкрепа в лицето на Райфайзенбанк за трета поредна година. Проектът 
"Спасители на четири лапи" е част от каузите в десетата юбилейна благотворителната кампания на 
банката "Избери, за да помогнеш". Тази година заедно работят за закупуване на 2 ремаркета за 
превозване на кучетата, за да дадат тези много важни условия за работа на кучето. През миналата 
година банката, която е приела присърце каузите на ПСС, помага за закупуване на животоспасяващ 
дефибрилатор, а през 2016 г. за GPS приемници за издирване в планината, с чиято помощ се определя 
точното местоположението на нуждаещ се, за да могат планинските спасители максимално бързо да 
помогнат. Тазгодишната кауза е да се изработят две специализирани ремаркета, които могат да 
транспортират по 4 кучета едновременно и да се ползват като къщички по време на акциите. Идеята 
е ремаркета да бъдат разположени в Северна и Южна България, за да осигури оптимално покриване 
на цялата територия на страната. Те са топло- и шумоизолирани, както и ще предпазват от изгорелите 
газове на автомобили. Сега спасителната служба също има ремаркета, но целта е те да бъдат 
осъвременени. Павлов разказва, че четириногите помощници живеят при техните водачи, защото са 
планинска двойка. Това прави работата на водачите с тях денонощна, защото се отглеждат в домашни 
условия и така чрез игра, те учат и възприемат постоянно, за разлика от полицейските кучета, които 
живеят на едно място и работата с тях е през деня. Планинската спасителна служба има и ежегодна 
учебна програма. Кучета и техните водачи задължително всяка година преминават през 3 обучения, 
като 2 от тях се провеждат в планината и са фокусиране върху спасяването при лавинни инциденти. 
Третото обучение е насочено за реагиране при бедствия и аварии. Около 2 години и половина 
продължава обучението на четириногите спасители. Тяхната работа в планината продължава до 8-9-
годишна възраст, а след това "се пенсионират", като прекарват останалата част от живота си при своя 
водач. 

Майките на деца с увреждания – с наградата “Човек на годината” 

www.varnautre.bg | 10.12.2018 | 19:21 
Осем награди за личности и организации със значим принос и активност в защитата на правата на 
човека, животните и опазването на околната среда бяха връчени в рамките на годишните награди 
„Човек на годината“ на Българския хелзинкски комитет. Деветчленното жури присъди големия приз 
на протестиращите родители на лица с увреждания. “Това бе най-масовата правозащитна акция в 
България през последните години, която постигна важни политически резултати”, каза Красимир 
Кънев, председател на журито, връчвайки наградата “Човек на годината” 2018 на протестиращите 
родители на деца с увреждания. Усилията на група родители на лица с увреждания и съмишленици за 
цялостна промяна в начина, по който държавата откликва на специфичните нужди на хората с 
увреждания, датират от почти десет години. През 2018 г. активните родители организираха мрежа от 
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протестни палаткови лагери в много български градове под мотото „Системата ни убива“, участваха в 
работни групи, срещи и дискусии с отговорни институции, за да се даде шанс за достоен живот и 
адекватни възможности за хората с увреждания и техните семейства. В резултат на усилията им, 
законовите промени, които трябва да поставят началото на дълго исканата промяна, бяха приети от 
Народното събрание. Дейността им продължава със създаването на Гражданска инициатива под 
името “Системата ни убива всички” и активност за реформа в системата на ТЕЛК. Освен голямата 
награда „Човек на годината” журито определи и една обединена, подгласна награда, както и шест 
специални награди. Български фонд за жените и клуб „Не си сам/а“ са отличени с подгласна награда 
за систематичните си усилия в борбата срещу насилието и стереотипите, основани на пола. Интернет 
порталът Loveguide получи приза „Вдъхновение на годината“ за застъпничеството си за правата на 
децата и младежите в България чрез здравно и сексуално образование, и превенция на сексуалното 
насилие. Фондацията „Дивите животни“ и организацията за защита на животните „Четири лапи“ 
спечелиха наградата „Застъпници на годината“ за спасяването на лъвчетата Масуд и Терез, родени в 
разградския зоопарк, както и за продължаващите грижи за останалите в зоопарка животни. Отличието 
„Журналист на годината“ отиде при разследващия журналист Димитър Стоянов за усилията му за 
утвърждаване свободата на словото и разобличаване на неправомерни действия на органите на реда. 
Призът “Активисти на годината” журито присъди на Младежка ЛГБТ организация “Действие”, 
фондация “Ресурсен център – Билитис” и фондация GLAS за съвместната им работа по отварянето на 
Rainbow Hub – първият общностен ЛГБТИ център в България, както и за инициирането на онлайн 
петиция за признаване на еднополовите бракове, събрала вече 5000 гласа. Андриан Христов, 
директор на училището в с. Иваново край Харманли, получи отличието в категория “Постоянство и 
храброст” за успешната и продължаваща интеграция на деца-бежанци и усилията за защита на 
правото им на образование. Историята на първите ученици-бежанци в с. Иваново можете да видите 
тук: https://youtu.be/zK_Ov_G-Om0 В категория „Доблест на годината“ наградата спечели Национална 
гражданска инициатива 7000 за кампанията за отмяна на запрещението и въвеждането на 
подкрепеното вземане на решение, запазващо достойнството и правата на хората с интелектуални 
затруднения и психично-здравни проблеми. Тази година журито на наградите „Човек на годината“ 
беше в състав Красимир Кънев, председател на БХК; Татяна Ваксберг, журналист; Красимира 
Величкова, директор на Български дарителски форум; адвокат Александър Кашъмов, ръководител на 
правния екип на Програма „Достъп до информация“; Явор Гечев, директор маркетинг и връзки с 
обществеността на фондация „Четири лапи“; Марияна Кацарова, журналист и правозащитник; Петко 
Петков, съдия; адвокат Даниела Михайлова, ръководител на правната програма на „Инициатива за 
равни възможности“ и “Човек на годината” 2015; Яна Бюрер Тавание, член на УС на БХК. Журито 
разгледа общо 41 номинации. Те бяха селектирани според предварително обявените критерии за 
допустимост на номинацията сред още по-голям брой номинирани личности и организации. 

Отличиха "КонтурГлобал Марица Изток 3" с приз "Дарител на годината" 

Младите хора от Града на поетите ще получат иновативно и модерно пространство за четене в 
Регионална библиотека "Захарий Княжески", наречено "Тийн зона" 
в. Старозагорски Новини | 11.12.2018 | 01:43 
На 6 декември Регионална библиотека "Захарий Княжески" - Стара Загора, връчи своите традиционни 
годишни награди. Отличията, разпределени в две основни категории - "Дарител на годината" и 
"Читател на годината", са признание за най-изявените читатели, партньори и дарители, подкрепили 
културната институция през изминалата 2018 г. 
"КонтурГлобал Марица Изток 3" получи приз "Дарител на годината" в категорията "Институции/ 
компании, подкрепящи библиотеката". Поводът е, че през 2018 г., като част от програмата си за 
социални инвестиции, "КонтурГлобал Марица Изток 3" осъществи проект "Енергия за библиотеката" 
и в резултат на това съвсем скоро ще зарадва младите хора на Стара Загора със съвременна "Тийн 
зона". Компанията изцяло обнови и обзаведе една от големите зали в библиотеката и я превърна в 
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специално кътче за тийнейджъри, пълно с книги и комикси, подходящи за тяхната възраст. 
Пространството за млади хора ще разполага и с отлична интернет свързаност, като по този начин чрез 
електронни четци ще предлага и друг, модерен достъп до знание и култура. То е съобразено с 
интересите на съвременните младежи, като се вземат предвид и най-добрите практики, и установени 
световни модели за работа с тийнейджъри. Целта на реорганизацията и обособяването на "Тийн 
зоната" е да се привличат все повече и повече млади хора в библиотеката, като им се предложи 
интересно съдържание по иновативен метод. Официалното откриване на новата "Тийн зона" 
предстои в началото на новата година, когато залата ще бъде символично"подарена"на младежите в 
града. 
Призът "Дарител на годината" е поредното признание към "КонтурГлобал Марица изток 3". През 2016-
а и 2017 г. енергийната компания беше отличена в категория "Подкрепа за библиотеките" на 
Годишните награди на Българската библиотечно-информационна асоциация за дългогодишното си 
сътрудничество със старозагорската библиотека, а през ноември 2018 г. получи приза "Най-голям 
корпоративен дарител" в годишните награди на Българския дарителски форум, категория 
"Нефинансови дарения". 
По време на церемонията на 6 декември Регионална библиотека "Захарий Княжески" връчи и 
специален приз за осмокласниците от Езиковата гимназия в града, които в началото на учебната 
година са осъществили своята инициатива "Дари книга, дари щастие". Вместо букети за първия учебен 
ден децата събраха 60 книги и ги дариха на библиотеката. 
С награди бяха отличени и най-малкият читател, най-активният"читател в "Детски отдел", най-
четящият тийнейджър, най-активният читател в "Заемна за възрастни" и най-възрастният читател. 
10.12.2018 
Стр. 5 

Хасково: Градът ще бъде домакин на благотворителния концерт на Avon 

www.focus-news.net | 11.12.2018 | 08:30 
Хасково. Мисията на Avon срещу рака на гърдата ще засвидетелства своята благодарност към всички, 
допринесли за благородната кауза със своя традиционен благотворителен концерт. Той ще се проведе 
в град Хасково в зала „Дружба“ от 19.00 часа и ще бъде под надслов „Благодаря От любов към живота“. 
Това съобщиха от пресцентъра на Община Хасково. Концертът е знак на благодарност към всички 
благородни граждани на Хасково, които през тази година активно подкрепят каузата. За всички тях 
специално участие ще има Мария Илиева, която ще бъде подкрепена на сцената от редица местни 
изпълнители. Това са Представителен Смесен Хор "Родна песен" с диригент Николина Стаматова, 
Камерен оркестър Хасково с диригент Цанислав Петков и гост -диригент Йордан Пъшев и Клуб по 
Спортни танци "Гранд" при Военен клуб Хасково с треньори Николай Манолов и Павлина Вълчева. 
Водещ на събитието ще бъде Теодор Тодоров. Концертът ще се проведе с неотменната подкрепа на 
Община Хасково и „Ангели в розово“. Водеща роля в концерта имат и Посланиците на хуманността на 
Avon от град Хасково – Славея Мурдикуди и Илиана Христова, и Зоналният мениджър на Avon за 
региона – Таня Караславова. Дамите имат ключова роля в благотворителната инициатива Мисията на 
Avon срещу рака на гърдата. През тази година тяхната основна задача бе да популяризират кампанията 
и да разпространяват посланията й до колкото се може повече хора. Благодарение и на тяхната 
отдаденост, Хасково е общината с най-голям принос за каузата през тази година. Думите 
„Предварително ти БЛАГОДАРЯ“ са в сърцето на кампанията. С тях екипът на Avon и хилядите им 
Представители имат за цел посланието на засегнатите жени да достигне до всички, които ще 
подкрепят каузата, както и към всички останали, които са го правели до сега и ще продължат да го 
правят. Благодарение именно на тях, през изминалата година каузата имаше сериозен ръст в 
събраните средства за борбата с рака на гърдата. Средствата за кампанията се набират чрез 
благотворителните продукти от розовата серия на Avon, като 100% от печалбата се дарява в подкрепа 
на битката срещу рака на гърдата и мисията на компанията да повишава информираността на 
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обществото по отношение на рисковете, симптомите и необходимостта от ранна диагностика Avon 
подкрепя Фондация „Една от 8“, която целогодишно осигурява безплатна психологическа, 
юридическа, информационна и практическа подкрепа на засегнатите жени, и организира безплатни 
профилактични прегледи в цялата страна. Концертът е с вход свободен, но всеки посетител ще има 
възможност да подкрепи каузата на място и чрез дарение. 

Международна конференция отбеляза успешното партньорство между бизнеса и 
културните институции 

www.3e-news.net | 11.12.2018 | 13:01 
На 10 и 11 декември в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ се състоя международна 
конференция по случай 140 години от основаването й, на тема „Благотворителност и култура на 
дарителство“. Надежда Груева, директор на регионална библиотека „Захарий Княжески“ - Стара 
Загора и Надя Синигерска-Бохорова, мениджър КСО и устойчиво развитие на „КонтурГлобал Марица 
Изток 3“ представиха съвместна презентация озаглавена „Библиотеките и бизнесът – устойчивост и 
отговорност“. Вече пета година „КонтурГлобал Марица Изток 3“ си партнира с регионална библиотека 
„Захарий Княжески“ по различни проекти, като наскоро получи и приз „Дарител на годината“ в 
категорията „Институции/компании, подкрепящи библиотеката“. Компанията дарява ежегодни 
абонаменти за специализирани издания в областта на енергетиката, минното дело и екологията, 
десетки нови заглавия на известни чуждестранни и български автори за библиотечния фонд, 
обзавеждане за читалните, както и модерно технологично оборудване. Читателите на библиотеката 
ще могат да се зарадват на още един голям и предизвикателен проект в първите дни на 2019 г. - 
„Енергия за библиотеката“. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ изцяло реновира и обзаведе една от 
големите зали на сградата на библиотеката, за да се превърне в сигурно убежище за тийнейджъри – 
пълно с книгите и комиксите, които ги интересуват, с отлична интернет-свързаност, предлагащо 
електронни четци и друг модерен достъп до знание и култура; място, ръководено от децата, с техните 
правила и избори, следвайки вече установени световни модели на работа с тийнейджърите. Целта на 
проекта е да привлече младите хора в библиотеката, при техните условия и в специално планирано за 
тях пространство. „Тук ние виждаме основната роля на културните институции – те осигуряват дом и 
простор на творчеството, изкуството, напомнят ни за огромния потенциал на човешките същества. 
Библиотеките и читалищата са национално богатство на България, повече от 150 години те поддържат 
традиционните ценности и отварят път на нови идеи. Задача на всеки от нас е да продължим 
започнатото в много по-трудни врмена и да ги подкрепяме в работата им като център на живота в 
общността“, каза по време на конференцията Надя Синигерска-Бохорова, мениджър КСО и устойчиво 
развитие на „КонтурГлобал Марица Изток 3“. "Контур Глобал Марица Изток 3" е мажоритарен 
собственик на втората по големина топлоелектроцентрала в България, носеща същото име. 
Компанията е част от международната енергийна компания ContourGlobal, която управлява 
портфолио от електроцентрали от възобновяем и конвенционален тип на 3 континента (Европа, 
Латинска Америка и Африка). Компанията е инвестирала над 1,4 милиарда лева в модернизацията и 
рехабилитацията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“, превръщайки електроцентpалата в първата 
централа на лигнитни въглища на Балканите, която работи в пълно съответствие с най-високите 
европейски стандарти за безопасност на труда и опазване на околната среда. Чрез своята програма за 
социални инвестиции, „КонтурГлобал Марица Изток 3“ по традиция подкрепя културните и 
образователни институции в региона – библиотеки, читалища, училища, културни домове. През 2016 
и 2017 г. компанията беше отличена в категория „Подкрепа за библиотеките” на Годишните награди 
на Българската библиотечно-информационна асоциация за дългогодишното си сътрудничество със 
старозагорската библиотека.  В края на ноември 2018 г. КонтурГлобал Марица Изток 3 бе отличена и 
с приз „Най-голям корпоративен дарител“ в годишните награди на Българския дарителски форум, 
категория „Нефинансови дарения“ за 2017 г. 
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„Прегърни ме от Любов към живота“ с Мария Илиева в благородна кауза в Хасково 

www.haskovo.net | 12.12.2018 | 12:55 
Благотворителният концерт в Хасково в подкрепа на жените с рак на гърдата събра десетки зрители в 
зала Дружба снощи. Инициативата е част от националното турне на Avon “Благодаря! От любов към 
живота”. В концерта участваха Хор "Родна песен " с диригент Николина Стаматов, Камерен оркестър 
Хасково с диригент Цанислав Петков и гост - диригент Йордан Пъшев, Клуб по Спортни танци "Гранд" 
при Военен клуб Хасково с треньори Николай Манолов и Павлина Вълчева. Специален гост на 
музикалното благотворително събитие беше една от най-оБичаните български певици Мария Илиева. 
Търговскит директор на компанията организатор Даниел Шопов  връчи на кмета на Хасково Добри 
Беливанов благодарствен плакет за оказаното съдействие в кампаниите  в помощ на жените с рак на 
гърдата. На концерта снощи присъства и Нана Гладуиш от Фондация „Една от 8“, която целогодишно 
осигурява безплатна психологическа, юридическа, информационна и практическа подкрепа на 
засегнатите жени, и организира безплатни профилактични прегледи в цялата страна.. Haskovo.net 

Награда „Златно сърце” за „Забавно лято, грижовна есен” (СНИМКИ) 

www.blitz.bg | 12.12.2018 | 17:55 
Програмата, включваща безплатни Образователно-приключенска академия, медицински прегледи, 
Академия за местни предприемачи и Академия за учители донесоха на една от водещите компании в 
тютюневата индустрия в България, престижната награда. Призът бе връчен на Годишните награди за 
благотворителност и корпоративна социална отговорност на списание и клуб Business lady и списание 
Bulgaria Business Review. Отличието е в категорията „Цялостна корпоративна социална отговорност“ за 
устойчивата програма „Забавно лято, грижовна есен“. Това е шестата награда за благотворителност и 
корпоративна социална отговорност, която се връчва за програмата. „Благодарни сме за признанието 
за нашата програма, което допринася за развитието на общностите в тютюнопроизводителните 
райони в България. Вече 4 поредни години „Филип Морис България“, с помощта на фондация „BCause” 
изпълнява проекта, обхващащ все по-голям брой тютюнопроизводителни райони в страната. В 
съответствие със стратегията ни за устойчивост на нашата корпоративна социална отговорност, 
вярваме, че програмата „Забавно лято, Грижовна есен” ще продължи да се разширява и през 
следващата година.” – заявиха от Филип Морис България ЕООД. Програмата се осъществява с 
финансовото съдействие на една от водещите компании в тютюневата индустрия в България и е част 
от инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна социална отговорност за 
подпомагане на общностите в различни тютюнопроизводителни региони и общини в България. От 
създаването на програмата през 2015-а година, в първия й модул „Забавно лято” са включени вече 
над 1 500 деца на възраст между 6 и 14 години. Във ваканционните месеци през лятото те посещават 
безплатна Приключенско-образователна академия, осъществявана в партньорство с Читалище 
„Бъдеще сега”, Фондация BCause и местната администрация. През втория модул на програмата 
„Грижовна есен”, която се провежда през есента, медицински екипи от фондация „Направи добро” на 
УМБАЛ „Александровска осъществяват безплатни специализирани прегледи. Близо 2 000 души на 
възраст над 60 години в четири тютюнопроизводителни региона в страната са се възползвали от 
присъствието на медицинските екипи на място. През 2017-а година за първи път се провежда и трети 
модул, насочен към подготовка на млади предприемачи за стартиране на малък бизнес. Обучението 
е разработено и адаптирано за хора с предприемачески идеи от тютюнопроизводителните региони с 
цел да им бъде дадена възможност за създаване, развиване и реализация на собствен бизнес проект. 
В края на обучението, селектирани проекти получават и финансова подкрепа за осъществяване на 
своите идеи на практика. Практически насочените занимания и консултации за стартиращите 
предприемачи се осъществяват от признати експерти в областта, а Филип Морис България осигурява 
допълнителен награден фонд от 24 000 лева за бизнес проектите, които се осъществяват в тези 
региони. През 2018-а година, в рамките на първата част от програмата – „Забавно лято”, стартира още 
един модул – Академия за учители. 13 учители от селата Правда, Черник, Чернолик и град Дулово 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

13 

 

взеха участие в нея. В продължение на два месеца те усвоиха богат набор от неформални подходи и 
методи в образованието, с които работят инструкторите в Летните академии за деца от Народно 
читалище "Бъдеще сега". Академия за учители дава още възможности за развитие на човешкия 
потенциал, в сферата, за която най-много се говори, но устойчивите модели все още не намират 
реализация - образованието! 

„Избери, за да помогнеш“ набира средства за реставрации в парк-музей „Шипка“ и 
крепостта „Баба Вида“ 

www.3e-news.net | 13.12.2018 | 13:33 
Десетото юбилейно издание на дарителската кампания на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш“ 
подкрепя проекти за реставрации в два от паметниците символи на българската история – 
националния парк-музей „Шипка“ и крепостта „Баба Вида“, които ежегодно се посещават от над 160 
хиляди туристи. От 2009 г. благотворителната инициатива на банката е подкрепила 233 важни за 
обществото културни, здравни, социални и еко каузи с над 2.7 млн. лв. Проектът „Шипка – героизъм с 
много имена“ предвижда възстановяване на 14-те плочи, разположени в района на паметника, които 
разказват за сраженията по време на Освободителната война и посочват имената на голяма част от 
бранителите на прохода. През годините голяма част от тях стават обект на кражби. „Благодарение на 
възстановените възпоменателни плочи посетителите ще имат възможност да получат достоверна и 
въздействаща информация за събитията, свързани с отбраната на Шипченския проход от лятото и 
зимата на 1877 г.“, споделя директорът на музей „Шипка“ Чавдар Ангелов. Той разкрива, че новите 
плочи ще бъдат каменни, за да отговарят на цялостния облик на парка-музей, като се планира те да 
бъдат открити през 2019 г. за честванията на 142-ата годишнина от Шипченската епопея. Проектът 
„Шипка – героизъм с много имена“ може да бъде подкрепен чрез дарение през платформата 
izberi.rbb.bg само с банкова карта или чрез SMS на единен дарителски номер 17 777, с ключова дума 
DMS SHIPKA. Дарителската кампания на Райфайзенбанк подкрепя още един исторически символ, 
който се нуждае от спешно възобновяване. Със събраните средства за проекта „Замък Баба Вида – 
бисер от Средновековието“, включен в „Избери, за да помогнеш“, ще се подпомогне поддръжката на 
най-застрашените участъци на единствения изцяло запазен средновековен замък в България. 
„Планираме още почистване на крепостните стени, изграждане на обезопасителни парапети и 
поставяне на художествено осветление на обекта, с което се надяваме да го превърнем в още по-
атрактивна дестинация за туристите“, казва Фионера Филипова, директор на Регионалния 
исторически музей във Видин. Каузата за съхранение на крепостта „Баба Вида“ може да бъде 
подкрепена чрез дарение през платформата izberi.rbb.bg или SMS на 17 777 с ключова дума DMS VIDA. 
В сфера Култура и образование десетата кампания „Избери, за да помогнеш“ подкрепя още проекти 
на на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, Регионална библиотека „Никола Вапцаров“ 
в Кърджали, НУФИ „Широка лъка“ и Читалище „Самообразование“ – с. Бачево, община Разлог. 
Информация за всички каузи, включени в благотворителната инициатива на Райфайзенбанк, е 
достъпна наizberi.rbb.bg. През платформата лесно могат се правят дарения за реализиране на всеки 
един от проектите. 

Как доброто да не остава анонимно 

www.novini.dir.bg | БНР | 13.12.2018 | 14:56 
В сезона на благотворителността в „Нашият ден” разговаряхме за медиите и корпоративното 
дарителство или по-точно затова ка... В сезона на благотворителността в „Нашият ден” разговаряхме 
за медиите и корпоративното дарителство или по-точно затова как медиите /да/ разказват за 
него.  Дали законът пречи да цитираме имена на компании, реализирали значими инициативи и 
проекти в полза на обществото или дарителски кампании? Къде и как да определим границата между 
скритото търговско съобщение и правото на пълна информация за слушателите? Кой е най-добрият 
начин да информираме за добрите примери за корпоративна социална отговорност, така че да се 
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обърнат нагласите, че в обществото ни нищо не се случва, че изобилства негативното и че няма 
развитие? Има ли добри практики и стандарти, които да служат като ориентир за медиите? Това бяха 
въпросите, които коментирахме в „Нашият ден“ днес. Можем да ги обобщим така: Как 
добротворчеството да не остава анонимно в медиите? Предложихме отговори,  заедно с гостите в 
студиото: Розита Еленова от медийния регулатор (СЕМ), Красимира Величкова от Българския 
дарителски форум, обединяващ компании и фондации, които отделят ресурси за благотворителност, 
Таня Величкова – старши продуцент „Актуални предавания и спорт“ в програма „Хоризонт“ на БНР и 
Симона Велева – експерт по медийно право към Асоциацията на европейските журналисти. Повече за 
тях можете да научите в звуковия файл: http://bnr.bg/hristobotev/post/101057308 

259 уникални граждански идеи кандидатстваха в четвъртото издание на VIVACOM 
Регионален грант 

www.ngobg.info | 13.12.2018 | 17:03 
На 9 декември приключи срокът за кандидатстване в четвъртото издание на програма VIVACOM 
Регионален грант. Включиха се граждански организации от всички 28 области в страната и споделиха 
своите проектни идеи за подобряване на средата и създаване на положителна промяна, полезна за 
общността. Всяка една от инициативите се отличава със своя заряд, мисъл и пъстрота на решенията за 
хората от големите и малки населени места как да живеят по-сплотено, по-радостно и с по-голяма 
надежда в сърцата. Челното място в първия етап от конкурсната програма за набиране на проектни 
предложения (от 17 октомври до 9 декември 2018 г.) традиционно се зае от кандидатурите на 
сдруженията в обществена полза (115), следвани от народните читалища (70), фондациите в 
обществена полза (46) и настоятелствата към училища (17) и детски градини (11), регистрирани като 
юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. И тази година широка се оказа палитрата на 
населените места, от които граждански активните организации се включиха в Програмата. 
Преобладаващ бе броят на предложенията, изпратени от градове (205), а проектните идеи, дошли от 
села, са 54. Част от проектите обръщат поглед към българските корени и народните обичаи, към 
инициативи, свързани с артистични прояви и културни събития с участието на местното население, 
социални активности сред и за природата. Други са насочени към подкрепа на хора от уязвими групи, 
занимания с деца, насърчаване на доброволчеството и благотворителността. Значителна част от 
идеите са с културно-образователна и социална насоченост, като в това число се предвиждат най-
разнообразни дейности и подходи за обединяване на общностите, преодоляване на различията, 
„овкусяване“ на ежедневието със смислени каузи, атрактивни занимания и вдъхване на нов живот в 
старите обичаи. Какво предстои оттук нататък? I. Първи етап – предварителен подбор До 31.12.2018 г. 
получените проекти ще бъдат оценени съобразно зададените в общите условия критерии от екип 
експерти от Български център за нестопанско право (БЦНП), който ще извърши предварителния 
подбор. До втория етап ще бъдат допуснати първите 50 проекта, класирани от експертите. II. Втори 
етап – оценяване от журито Крайното решение за това кои ще бъдат финалистите, които ще получат 
финансова подкрепа от VIVACOM Регионален грант, ще се вземе през януари 2019 г. от жури в състав: 
Мария Чернева (журналист), Ива Дойчинова (журналист) и Иван Кънчев (съосновател на сдружение 
„Българска история“), Веселка Вуткова (директор „Корпоративни комуникации” във VIVACOM) и Надя 
Шабани (директор на Български център за нестопанско право). Финалистите ще бъдат обявени на 
официална церемония в края на януари 2019 г. , а договорите с тях ще бъдат сключени през февруари. 
Общата стойност на наградния фонд на програма VIVACOM Регионален грант за 2018 - 2019 е 60 000 
лева. Всеки един от финалистите ще има възможност да получи безвъзмездна помощ /грант/ в размер 
до 5 000 лева съобразно предвидения бюджет в проектното предложение. Програмата ще подкрепи 
инициативи с продължителност до 1 година. *Снимките в материала са от проекти, подкрепени от 
третото издание на VIVACOM Регионален грант (2017-2018 год.), инициирани от сдружение "Любен 
Каравелов" - с. Каравелово, 97-мо СОУ "Братя Миладенови" - София и сдружение "Екосистъм Юръп" - 
София. Повече за проектите и постигнатите резултати можете да прочетете на www.ngobg.info. 
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 „ТИ И LIDL ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“ С ПРИЗ „НАЙ-ДОБРА ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА 

www.bebok.eu | 13.12.2018 | 17:08 
„ТИ И LIDL ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТ“ С ПРИЗ „НАЙ-ДОБРА ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА“ В ГОДИШНИТЕ 
НАГРАДИ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ   Най-голямата социално отговорна инициатива на 
Лидл България – “Ти и Lidl за по-добър живот” бе отличена като „Най-добра дарителска програма“ в 
годишните награди на Български дарителски форум. Престижната награда бе връчена на компанията 
лично от кмета на София г-жа Йорданка Фандъкова на официална церемония. За 13-та поредна година 
конкурсът търси компаниите, които устойчиво и прозрачно подкрепят значими за обществото 
инициативи и каузи. Победителите се класират според финансовите и нефинансови инвестиции, 
направени през изминалата 2017 година, като е оценяван и положеният доброволен труд от страна 
на служителите. „За Лидл България инвестицията в обществото е един от ключовите ни приоритети. 
Затова „Ти и Lidl за по-добър живот“ за нас е дългосрочно начинание и това, което вярваме, че я 
отличава от други програми е, че дава възможност на граждански организации от цялата страна да 
кандидатстват с проекти и инициативи, чрез които да подпомогнат местните общности да водят по-
качествен и пълноценен начин на живот. Отличието „Най-добра дарителска програма“ е отговорност, 
която приемаме и е стимул за нас да продължаваме напред“, заяви Милена Драгийска, главен 
изпълнителен директор на Лидл България. Най-голямата социално отговорна инициативата на Лидл 
България се реализира за втора поредна година и към момента чрез нея са подкрепени общо 51 
проекта на стойност 390 000 лева. Само за първата година на изданието, което донесе и престижното 
отличие „Най-добра дарителска програма“, са реализирани 31 инициативи на граждански 
организации от 18 населени места в България. Целта на „Ти и Lidl за по-добър живот“ е да допринася 
за по-качествен и пълноценен живот на хората в различните региони на страната като подпомага 
проекти 4 тематични области: образование, култура и историческо наследство, здравословен начин 
на живот и околна среда. През 2019 г. предстои да бъде обявено третото издание на инициативата, с 
което компанията ще търси нови проекти на организации от цялата страна, като максималното 
финансиране на всеки от тях е на стойност 10000 лева. 

Награда Златно сърце за Забавно лято, грижовна есен 

www.19min.bg | 13.12.2018 | 17:25 
Програмата, включваща безплатни Образователно-приключенска академия, медицински прегледи, 
Академия за местни предприемачи и Академия за учители донесоха на една от водещите компании в 
тютюневата индустрия в България, престижната награда. Призът бе връчен на Годишните награди за 
благотворителност и корпоративна социална отговорност на списание и клуб Business lady и списание 
Bulgaria Business Review. „Филип Морис България” ЕООД получи отличието в категорията „Цялостна 
корпоративна социална отговорност“ за устойчивата програма „Забавно лято, грижовна есен“. Това е 
шестата награда за благотворителност и корпоративна социална отговорност, която се връчва за 
програмата. „Благодарни сме за признанието за нашата програма, което допринася за развитието на 
общностите в тютюнопроизводителните райони в България. Вече 4 поредни години „Филип Морис 
България“, с помощта на фондация „BCause” изпълнява проекта, обхващащ все по-голям брой 
тютюнопроизводителни райони в страната. В съответствие със стратегията ни за устойчивост на 
нашата корпоративна социална отговорност, вярваме, че програмата „Забавно лято, Грижовна есен” 
ще продължи да се разширява и през следващата година.” – заявиха от Филип Морис България ЕООД. 
Програмата се осъществява с финансовото съдействие на една от водещите компании в тютюневата 
индустрия в България и е част от инициативите на Филип Морис Интернешънъл за корпоративна 
социална отговорност за подпомагане на общностите в различни тютюнопроизводителни региони и 
общини в България. От създаването на програмата през 2015-а година, в първия й модул „Забавно 
лято” са включени вече над 1 500 деца на възраст между 6 и 14 години. Във ваканционните месеци 
през лятото те посещават безплатна Приключенско-образователна академия, осъществявана в 
партньорство с Читалище „Бъдеще сега”, Фондация BCause и местната администрация. През втория 
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модул на програмата „Грижовна есен”, която се провежда през есента, медицински екипи от 
фондация „Направи добро” на УМБАЛ „Александровска осъществяват безплатни специализирани 
прегледи. Близо 2 000 души на възраст над 60 години в четири тютюнопроизводителни региона в 
страната са се възползвали от присъствието на медицинските екипи на място. През 2017-а година за 
първи път се провежда и трети модул, насочен към подготовка на млади предприемачи за стартиране 
на малък бизнес. Обучението е разработено и адаптирано за хора с предприемачески идеи от 
тютюнопроизводителните региони с цел да им бъде дадена възможност за създаване, развиване и 
реализация на собствен бизнес проект. В края на обучението, селектирани проекти получават и 
финансова подкрепа за осъществяване на своите идеи на практика. Практически насочените 
занимания и консултации за стартиращите предприемачи се осъществяват от признати експерти в 
областта, а Филип Морис България осигурява допълнителен награден фонд от 24 000 лева за бизнес 
проектите, които се осъществяват в тези региони.   През 2018-а година, в рамките на първата част от 
програмата – „Забавно лято”, стартира още един модул – Академия за учители. 13 учители от селата 
Правда, Черник, Чернолик и град Дулово взеха участие в нея. В продължение на два месеца те усвоиха 
богат набор от неформални подходи и методи в образованието, с които работят инструкторите в 
Летните академии за деца от Народно читалище „Бъдеще сега“. Академия за учители дава още 
възможности за развитие на човешкия потенциал, в сферата, за която най-много се говори, но 
устойчивите модели все още не намират реализация – образованието! 

КонтурГлобал Марица Изток 3 с приз за най-големи нефинансови дарения 

От 23.11.2018 г. 
сп. Ютилитис | 14.12.2018 | 00:01 
На 22 ноември в София се проведе 13-то издание на церемонията по връчване на едни от най-
престижните награди в областта на устойчивото развитие -наградите "Най-голям корпоративен 
дарител" на Българския дарителски форум. Домакин на церемонията по традиция бе Президентът на 
Република България, Румен Радев. Наградите се връчват според финансовите и нефинансовите 
инвестиции на компаниите през изминалата 2017 г., както и за положен доброволен труд от страна на 
служителите им. "КонтурГлобал Марица Изток 3" беше обявена за победител в категорията 
"Нефинансови дарения". "КонтурГлобал Марица Изток 3" спечели отличието В надпреварата с 
множество изявени компании с мащабни програми за социални инвестиции, реализирайки в 2017 г. 
дарения на обща стойност 814 488 лв., съобщават от енергийното дружество. 
Стр. 8 
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Общи новини  
 

Модерен кувьоз от "Българската Коледа" получи АГ болницата 

в. Черно море, Варна | Ели МАРИНОВА | 08.12.2018 | 00:01 
Проф. д-р Емил Ковачев: Кампанията показва, че човечността у хората не е загубена 
Свръхмодерен и изключително необходим кувьоз от кампанията "Българската Коледа" получи 
неонатологичното отделение на варненската СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов". С тази апаратура ще се 
подобрят интензивните грижи, които екипът на болницата полага за най-малките, но и най-борбени 
пациенти. В момента кувьозът вече се използва, информира управителят на лечебното заведение 
проф. д-р Емил Ковачев, д.м.н. Лекува се недоносено дете. "Благодарение на тази кампания за 
поредна година получаваме дарение - високоспециализирана скъпоструваща апаратура - каза д-р 
Снежинка Цветкова, завеждащ отделението по неонатология. - Тази година това е кувьоз за 
интензивно лечение за отглеждане на недоносени деца, включително и на такива с много ниско тегло. 
През тази година в болницата са родени 11 такива деца с тегло под 1000 грама. Един от основните 
проблеми на бебетата с такова тегло е свързан с терморегулацията. Интензивните кувьози им 
осигуряват максимален комфорт. Апаратурата е снабдена с всички възможности за подаване и 
дозиране на кислород. Снабден е с теглилка и възможности за мониториране на детето. 
Придобивката е изключително ценна за отделението, като се има предвид големия брой бебета, които 
се лекуват в интензивно отделение. Цената на такава апаратура е около 18 000 лева. Имаме 25 
интензивни кувьоза. 
Отделението е много добре оборудвано, благодарение и на "Българската Коледа", и на Норвежкия 
инвестиционен фонд и кампанията "Аз вярвам и помагам", но винаги има нужда от апаратура, защото 
отделението е много натоварено" - допълни д-р Цветкова. 
Мотото на "Българската Коледа" през 2017/2018 г. бе "Детският живот - продължително лечение и 
рехабилита-ция". Благотворителната инициатива на президента е събрала 1 790 000 лв., с които е 
закупена модерна апаратура за диагностика, лечение и рехабилитация на деца. Освен това дарение 
АГ болницата в морската столица се сдоби и със скъпоструващи автоклави (стерилизатори) и 
хирургичен инструментариум. Модерната апаратура е дарение от холандската фондация 
S.H.H.O. AD MEERSEN, която от години подпомага СБАГАЛ "Проф. д-р Д. Стаматов". 
"Българската Коледа" показва, че човечността у българина не е загубена, подчерта проф. Ковачев. 
07.12.2018 г. 
Стр. 2 

Рекорден брой са номинираните за награда доброволчески инициативи в Асеновград 

www.focus-radio.net | 07.12.2018 | 16:10 
Асеновград. Рекорден брой са номинираните за награда доброволчески инициативи в Асеновград. 
Това каза за Радио „Фокус“ – Пловдив Милена Марковска, директор на Градската библиотека „Паисий 
Хилендарски“ в Асеновград, по повод Петите годишни номинации за доброволческа инициатива 
„Донка Пашкова“.  Тя припомни, че срокът за номинации изтече на 3 декември, тази година 
номинираните каузи, реализирани в Община Асеновград през последната година, са общо 29. „Сред 
номинираните инициативи през тази година отново имаме такива, които са насочени към 
подобряване на околната среда и към устойчивото развитие. Също така имаме номинирани и редица 
благотворителни кампании, а друга група номинации със свързани с организирането с помощта на 
доброволци на културни и спортни събития. Номинирани са и редица инициативи, насочени към 
съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство“, каза Марковска. Тя 
посочи, че реализираните през последната година инициативи на територията на Община Асеновград 
са реализирани от хора от различни възрасти – от деца в детската градина, през младежки 
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организации до възрастни. „Доброволчеството търпи положително развитие. Фактът, че ежегодно 
расте броят на номинациите е показателно, че хората все повече намират смисъл в това да правят 
нещо добро за хората около себе си и за самите себе си, защото чрез тези инициативи се подобрява 
качеството на живот на хората“, коментира Марковска. Церемонията по официалното връчване на 
призовете „Донка Пашкова“ ще се проведе днес от 18.00 часа в Градската библиотека „Паисий 
Хилендарски“. Тони МИХАЙЛОВ 

Откупиха над 60 произведения на изкуството за дарения на деца в нужда 

www.trud.bg | 07.12.2018 | 18:50 
За десета поредна година се проведе благотворителната инициатива „Изкуството за деца в нужда“ на 
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”. Бяха откупени над 60 произведения на изкуството от каталога 
на Фондацията, а събраните средства в полза на деца в неравностойно положение са над 36 хиляди 
лева. Даренията бяха набрани от целогодишната кампания през 2018 г. за продажба на картини, 
пластики и фотографии и от парични дарения. Добрата кауза е в подкрепа на децата, младежите и 
девойките от дом „Княгиня Надежда“, от Центъровете за настаняване от семеен тип „Другарче“ и 
„Изгрев“ и от Центъра за специална образователна подкрепа „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Кривня. 
Подкрепят се и студенти-отличници от различни университети, които печелят стипендии от 
Фондацията. Броят на дарителите расте с всяка изминала година, а благородната кауза става все по-
популярна. В нея участват не само художници и галерии, които даряват картини, но и институции и 
частни лица, които ги откупват в подкрепа на децата. На благотворителния коктейл в хотел-галерия 
„Графит“ бяха отличени най-изявените партньори в благородната мисия на Фондация „Св. Св. 
Константин и Елена“ с годишните награди „Арт дарител 2018“. Тази специална вечер на добротата и 
милосърдието бе с участието на струнно трио „Магнифика“ и със специалната изява на Хилда Казасян, 
която подкрепи кампанията със своята музика. 

Деца помагат на деца с жълти стотинки в буркан 

www.kmeta.bg | 07.12.2018 | 19:16 
За втора поредна година читалище „Просвета-1929” в мездренското село  Оселна се включва в 
благотворителната инициатива „Жълти стотинки”- деца помагат на деца. Чрез Сдружение „Съзидание-
2012“ и по примера на френска кампания, деца от планинското селище събират в културната сгради 
дребни пари, които да дарят за благородна кауза. Монетите се събират в буркани, поясни Десислава 
Димитрова – секретар на читалището, които по-късно се предават на организаторите на кампанията. 
Инициативата бе подета миналата година в село Дърманци и веднага намери съмишленици в други 
села на общината. През 2017 година инициативата „Жълти стотинки“ събра 53 191,75 лв., 
които бяха използвани за закупуване на медицинско оборудване за болници в четири града на 
България. Тази година се събират средства за Стара Загора – Клиниката по неонатология към УМБАЛ 
“Проф. Д-р Стоян Киркович” – АД, където се нуждаят от два съвременни интензивни кувьоза и два 
комплекта тръби за апаратите за изкуствена вентилация, съобщават организаторите. Повече за тях 
може да намерите на:www.stotinkite.com. Децата от Оселна участват и в друга доброволческата 
инициатива „Изплети топлина“ вече за четвърта поредна година. Тази година тя бе съвместно с деца 
от трети и четвърти клас на СУ „Св. Климент Охридски“ в село Зверино с ръководител Петя Илиева и 
местното народно читалище „Факел-1926“. Инициативата има за цел да се изплетат топли дрешки – 
шапки, шалове, чорапи за останали без дом деца и възрастни. 

С дрехи за бедни "облякоха" десетки дървета в Дупница 

Подеха акцията в Стара Загора и Видин 
в. Монитор | Северина ДИМИТРОВА | 08.12.2018 | 00:01 
С дрехи за бедни дупничани "облякоха" десетки дървета в града. С топли палта, якета и шапки 
осъмнаха в петък сутринта всички дървета от Дома на техниката до жк "Развесена върба" в града. На 
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тях бяха поставени и послания за всички крайно нуждаещи се хора, част от които гласяха: "Студено е! 
Обличайте се!", "Подаряваме с радост" и АР "Благодарности и поклон пред всички дупничани, които 
откликнаха на призивите ни и показаха, че сме съпричастни и че сме общност! Благодарим както за 
дрехите, така и за отделеното време, грижата и милосърдието на всеки, който се включи в кампанията. 
Топлината е във всички нас и когато сме заедно, можем да преодолеем по-лесно студа, недоверието 
и скептицизма", обявиха организаторите на благородната кауза. 
Дрехите за крайно нуждаещите се хора бяха поставени КЪСНО ВЕЧЕРТА В ЧЕТВЪРТЪК, за да могат 
хората да си ги вземат, без да се притесняват от околните. 
Инициативата за "обличане" на дървета с топли дрехи за нуждаещи се хора започна преди три години 
от София. Тогава дърветата по столичния булевард "Витоша" осъмнаха с якета. Когато първоначалната 
изненада отмина, стана ясно че не е арт инсталация, а акция за благотворителност. Жестът бе дело на 
млади ентусиасти. На дрехите те бяха оставили бележки, които указват, че не са загубени, а са 
оставени на дърветата, за да ги вземат хората, които нямат топли дрехи за зимата. Акцията носеше 
МОТОТО "НЕ СЪМ ИЗГУБЕН". 
С нетрадиционния си подход ентусиастите очевидно успяха да провокират и други хора, които да 
последват примера им. Още същата година в Стара Загора около 100 якета, шапки шалове и топли 
дрехи бяха закачени на дърветата в парк "Алана". Топлата идея се разрасна и якета започнаха да се 
появяват и в кварталите, а не само в обявения от организаторите район. На следващата година във 
Видин едно дърво беше "облечено" в яке, което търсеше своя нов притежател. Сега заразителния 
пример вече е в Дупница, а вероятно до Коледа ще се появи отново и в други градове. 
Стр. 2 

Ротари клуб -Сливен събра над 15 000 лв. за важна кауза 

в. Сливенски новини | 08.12.2018 | 00:01 
На благотворителния коледен бал, който се състоя на 30 ноември в ресторант "Централ", Ротари клуб 
Сливен обедини хора с щедри сърца в името на повишаване на сигурността на пешеходните зони в 
града. На събитието присъстваха кметът на Сливен Стефан Радев, областният управител Чавдар 
Божурски, народният представител Кольо Милев, ротарианци от различни краища на страната и много 
приятели на благотворителността. 
Президентът на Ротари клуб Сливен Минчо Афузов приветства гостите и обяви, че средствата, които 
ще бъдат набрани, ще бъдат предназначени за насочено осветяване на най-рисковите пешеходни 
пътеки в Сливен. 
При голям интерес преминаха благотворителната томбола и разпродажбата на квалитетни вина. Най-
голямата сума бе събрана от проведения търг на произведения на изкуството. Сливенските художници 
Пеньо Иванов и Антон Иванов отново нарисуваха безвъзмездно красиви бутилки, пълни с 
превъзходно калояновско вино, чрез продажбата на които за благородната кауза постъпиха 830 лв. 
Най-оживеното наддаване предизвика продажбата на есенен пейзаж от Сливенския Балкан, сътворен 
от Димитър Кавръков. Приятел от Ротари клуб Момчилград гордо отнесе творбата, след оспорвана 
надпревара с местен бизнесмен. Значителни суми постъпиха от продажбата на изкусно нарисуваните 
дъна на бъчви, дело на Антон Кънчев, и картини на Пеньо Иванов и Веселин Дамянов. 
Последен щрих към благотворителната вечер бе набирането на средства чрез наддаване за красива 
торта, сътворена от Ваня Стоянова, съпруга на пастпрезидента Христо Стоянов. Тортата бе отнесена от 
дама с добро сърце, за да подслади живота на деца в неравностойно положение. 
07.12.2018 
Стр. 2 

Людмила Константинова, доброволец на годината: Ще продължа да помагам на хората 
докато се пенсионирам 

в. Черноморски фар, Бургас | Георги РУСИНОВ | 08.12.2018 | 00:01 
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• Синът й е основният мотиватор за доброволческата дейност 
• По спорт не е запалена, но се възхищава на спортните хора фондация "Астика "награди за осми 
пореден път доброволците на годината. Националният конкурс е разделен в няколко области. В една 
от тях -за физически занимания и спорт приза грабна бургазлийката Людмила Константинова. Тя се 
занимава с доброволческа дейност само от година, но вече прави впечатление на неправителствената 
организация и печели награда, фондация "Астика" раздава наградите си в Ценя на доброволеца. 
Людмила в рамките на годината е участвала в два маратона като доброволец - ултракрос триатлона 
"Лъвско сърце" и "Бургас рън" . Единствената й връзка със спорта обаче е, че баща й е бил учител по 
физическо. 
Интервю на 
- Людмила, честита награда! За първа година сте доброволец и вече Ви отличават. Как се чувствате 
като отличена за доброволческата си дейност? 
- Изключително съм изненадана и то приятно. Благодарна съм за това, разбира се. Аз искрено вярвам, 
че в сърцето си никой доброволец не чака отплата. В един момент, научавайки за тази награда, се 
чувствам изключително щастлива, защото вложих много сърце и желание, много воля и големи 
усилия. 
- Какви са най-важните качества за един човек, за да е добър доброволец? 
- Мотивацията да бъдеш полезен, независимо, че не си състезател, че не можеш да плуваш, да бягаш 
или да колоездиш, но да бъдеш до тези хора, да им помогнеш да стигнат до финала, защото всеки 
един от нас има нужда от подкрепа. 
- Как решихте да се захванете с доброволческа дейност? 
- Мотиватор за доброволческата ми дейност е синът ми, който участва като доброволец миналата 
година в миналогодишното издание на "Лъвско сърце", а тази година беше участник. Желанието ми 
да участвам като доброволец беше много голямо, защото смятам, че всеки, който има воля и чувства, 
може да върши доброволческа дейност. Бях доброволец на трасе, което е изключително отговорно. 
Много състезатели минаха покрай мен, срещнах се с изключителните емоции от феърплея. 
Благодарността на състезателите и уважението им към нас, доброволците, беше невероятно. 
- В какво точно се изразяваше работата ви? 
- Бях на бегаческото трасе и следях дали има някой, който не се чувства добре, който е дезориентиран. 
Използвах уменията си от това, че съм студентка трети курс помощник-фармацевт в университет "Асен 
Златаров". Благодарение на ученията, които съм минала в университета, бях много полезна. Бях и на 
колоездаческото трасе доброволец, почти цял ден. Там имаше много ситуации, но съм доволна, че се 
справих и с помощта на останалите доброволци от съседните пунктове. Точно това е хубавото в 
доброволческата дейност - че никога не си сам, подкрепяш се с приятели, съмишленици и колеги. 
Разчитате един на друг, за да може да осигуриш безопасността, здравето и живота на състезателите. 
- А наложи ли се да помагате на някого? 
- За щастие не, но наблюдавах през цялото време и бях на нокти. Маратонът е изключително тежък. 
- Разкажете малко и за "Бургас рън"? 
- Това бе първото издание на "Бургас рън". Там също бях на трасе разпределена, както и много други 
хора. Бях и в базов лагер. Където имаше нужда от помощ, помагах. Но там в сравнение с ултракрос 
триатлона "Лъвско сърце" нещата бяха далеч по-спокойни. Тук по-скоро доброволческата ми дейност 
беше да ориентирам хората какво да правят, защото този фестивал нямаше състезателен характер, но 
беше много емоционално. 
- Казахте, че синът Ви е участвал тази година в "Лъвско сърце". Една от причините да се запишете като 
доброволец, не беше ли, за да му хвърляте едно око и на него? 
- (Смее се). Донякъде, да. Нещата обаче бяха много комплексни, тъй като голяма част от приятелите 
му също участваха в триатлона, друга част пък бяха доброволци. Така се случи, че всички се 
обединихме около това да сме заедно и да преживеем емоцията, каквато е ултракрос триатлонът 
"Лъвско сърце". Беше много тежко състезание, но аз, разбира се, бях там и за да му окажа подкрепа. 
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На него за малко не му стигна времето, за да завърши, но пък участва, което е важното в този триатлон. 
Дали ще завърши или не, не е толкова от значение. Самото предизвикателство е важното в този 
случай, а и за мен си беше такова. 
- Той как приема вашата доброволческа дейност? 
- И той беше доброволец и затова много се вълнува и ме мотивира. Той е моето вдъхновение и моята 
гордост. 
- Смятате ли да продължите да помагате на хората? 
- Ами аз на шега съм споделяла, че ще продължа докато се пенсионирам. Със сигурност обаче смятам 
да продължа, извън шегата. Даже вече съм заявила желание за участие за следващия маратон и това 
е "Каланджа" в Синеморец. Той ще се проведе през май месец догодина. 
- Само в тази сфера ли смятате да работите, или сте се насочила и към друга? 
- Смятам основно засега в тази сфера да продължа да работя. Хората са много различни и аз смятам, 
че това е моето място. 
- Защото с Вашите познания се предполага, че може да се включвате и в инициативи на БЧК например? 
- Мислила съм в интерес на истината и предполагам, че в бъдеще може да се включа и в такива 
инициативи. Аз преди години съм участвала в някои инициативи на БЧК, но в момента това е нещото, 
което ме вълнува най-много -маратоните и хората, които срещам там.- Очевидно клоните към 
спортните занимания. Имате ли страст към тези активности тогава? 
- Не, никаква (смее се). Точно това е различното. Нямам никаква страст към спорта, но много се 
възхищавам на хората, които участват в тези маратони, триатлони и състезания и правят това, което 
правят. Те са машини и успяват. 
07.12.2018 
Стр. 7 

 „Дни на донорството“ дават шанс на хората с репродуктивни проблеми 

www.tvevropa.com | 08.12.2018 | 12:18 
За поредна година фондация „Майки за донорство“ организира инициативата „Дни на донорство“. 
Целта и е не само да съберат средства чрез благотворителен базар, за да помогне на хората с 
репродуктивни проблеми, но също така да се насърчи донорството. Затова и кампанията подарява 3 
донорски ин витро процедури. Виктория Димитрова – фондация „Майки за донорство“: „В България 
донорството на яйцеклетки и сперматозоиди не е популярно, което е много жалко. Българите сме 
много добри хора и това нещо ще ни накара наистина да дадем живот. За разлика от света, там е много 
по-популярно, има т. нар. донорски банки за яйцеклетки, а в България има огромен недостиг. Ще дам 
за сравнение – от 2014 г. до днес имаме 3430 жени и около 180 мъже“. Каузата се осъществява с 
подкрепата на болница „Надежда“. Д-р Анелия Рачева подчерта, че през последните години 
пациентите с репродуктивни проблеми постоянно се увеличават. Тя отдава това и на факта, че все 
повече хора решават да имат семейства по-късно. д-р Анелия Рачева – административен директор на 
УМБАЛ „Надежда“: „Колкото повече напредва възрастта, все по-трудно става да се осъществи 
репродуктивната функция, възрастта на пациентите действително е по-висока, но въпреки това има 
шансове съвременната наука да намерят решение на своя проблем“. Дарина Чилева е една от жените, 
които е получила шанс да има дете след като е получила донорска яйцеклетка от кампанията. Дарина 
Чилева: „След 11 години опити и борба чувството е безценно – да усетиш новия живот в себе си за 
първи път стигаме дотук и емоцията е невероятна“. Инициативата продължава и в неделя, когато ще 
има възможност за безплатни консултации с водещите лекари на болница „Надежда“. 

Как мотористи от „Sofia Riders” помагат на деца, лишени от родителска грижа? 

www.nova.bg | 08.12.2018 | 15:08 
Момчетата на ръмжащите мотори си имат закон - да помагат винаги, когато могат. Спазвайки 
законите, всеки месец в дома в град Роман пристигат мотористи от „Sofia Riders”. Те имат една 
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единствена цел - да дарят усмивки на децата, лишени от родителска грижа. Идеята се ражда преди 
няколко години. Зад нея стои д-р Асен Цеков, който е неврохирург на мотор. 453 деца са изоставени 
от родителите си от началото на тази година Мотористите нямат клуб. Обединява ги страстта към 
моторите и любовта към изоставените деца на България. При първите посещения децата се 
страхували от шума на моторите, но при всяко следващо посещение изпитват голяма радост.  „Правим 
го, за да разбием общата представа, че мотористите са едни лоши момчета. Ходили сме в много 
домове, най-вече в защитени жилища. В Роман ходим всеки месец", каза д-р Цеков. Каузата им „Да 
дарим усмивка” помага на деца от домове. Даряват продукти и консумативи, и най-ценното  - 
внимание. Всички са обединени зад една цел и от един човек - д-р Цеков или бате Асен, както го 
наричат децата. Д-р Цеков е неврохирург, завършил Медицинския университет през 2011 г. Оттогава 
е част от екипа на отделението по неврохирургия, което ръководи баща му.  „Когато дойде време да 
кандидатствам, моите родители ми казаха да не се занимавам с медицина. Аз естествено влязох 
„Медицина”. Тогава моят баща ми каза да не избирам неврохирургия, а аз съответно станах 
неврохирург", разказа д-р Цеков. ДЕЦА СЪС СЪРЦА: Ученици помагат на болна съученичка Преди 
4 години той и група приятели попадат в дома в Роман. Те решават, че ще се върнат, за да продължават 
да даряват усмивки. На третия път, когато се върнали в дома, децата плачели от радост, спомня си 
неврохирургът. Всяко дете си има любимец сред мотористите.  Повече по темата вижте във видеото. 
Новините на NOVA - вече и в Instagram, последвайте ни. За още новини харесайте и страницата ни във 
Facebook ТУК. 

Деца и възрастни във Велико Търново продават изработени от тях предмети на Коледен 
базар с благотворителни каузи 

www.novini.dir.bg | БНР | 08.12.2018 | 18:08 
Къщички с коледни подаръци, изработени от деца и от сръчните самодейци от социалните услуги във 
Велико Търново и общината, ... Къщички с коледни подаръци, изработени от деца и от сръчните 
самодейци от социалните услуги във Велико Търново и общината, са част от коледния  базар в 
старопрестолния град. До 30 декември, включително, всеки желаещ може да зарадва своите и близки, 
като им подари сувенир, картина, картичка, играчки за елхата и други ръкоделия, а с дадената сума 
да подкрепи благотворителните каузи на децата и възрастните и да подпомогне работата на арт 
работилниците на центровете за социални услуги Коледни украси и сувенири, пресъздаващи 
българските фолклорни и обредни традиции, изработват децата от Центъра за настаняване от семеен 
тип на ул. „Цветарска“ във Велико Търново. Момичетата и момчетата творят в ателиета, наречени „Ние 
можем“, разказва възпитателят Албена Кръстева: “Това са едни малки приказни стаички, в които 
работят с ръчичките си, с въображението, с максималния ресурс, който имат децата, работим основно 
български фолклор. Представяме на базара традиционната българска сурвачка с всички символи, 
работим с кратунки, работим с природни материали, да сътворят една магия, в която да повярват, 
защото най-голямата магия са децата“. С парите от благотворителните продажби на коледния базар 
децата от Центъра за настаняване от семеен тип ще сбъднат някоя от мечтите си, обясни Кръстева. 
Миналата година момичетата и момчетата са избрали да отидат на допълнителна екскурзия. Останали 
и пари, с които по тяхно желание са купени допълнителни неща, които да дообогатят и разнообразят 
бита им.  “Децата обичат да работят кулинарни дейности, вдъхновява ги сами да приготвят храната си. 
Центровете са оборудвани достатъчно добре, така че децата да могат да творят. Те да почувстват 
старата Коледа, тогава, когато нижат паричката и разказват какъв е символът, тогава, когато нижат 
сушените тиквени семки, когато си правят кравайчетата сами за сурвачките, всяко едно от децата 
разказва в неговото семейство как е било и така ние си правим едно голямо семейство. Това, което 
ще ни спаси всички нас, не само децата, е здравата основа, българският корен. Това, което ще ни 
направи по-добри, е да съхраним родовата памет“.  Деца от 10 училища и детски градини в област 
Велико Търново се включиха в кампанията за подпомагане на общинския приют за бездомни животни 
в село Шемшево. Те изработиха коледни играчки и сувенири, които се продават благотворително на 
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коледния базар в старата столица. Кампанията е на сдружение „Приятели на животните – Велико 
Търново“. Набраните средства от благотворителната продажба на детските произведения ще се 
използват за кастрациите в приюта, обясни Анастасия Иванова от неправителствената организация: “В 
самия приют условията не са никак лоши. Имат много разнообразни нужди като винаги храната при 
тях е нужна. Тази година също имат много голяма нужда от одеяла. От тази година в приюта започнаха 
да правят кастрации на животни, затова и там помагаме както можем. Самият приют също имат 
ветеринарни лекари, които се грижат за тях“.  В приюта могат да се кастрират също дворни и домашни 
кучета. Услугата е безплатна. 409 са осиновените животни от общинския приют за бездомни кучета в 
село Шемшево за последните три години. Нови стопани са намерили 70 на сто от животните. 
Доброволците и децата се отзовават в помощ на приюта за бездомни животни като през почивните 
дни ходят да разхождат кучетата, за да не се прекъсва социализацията им. В началото от сдружението 
„Приятели на животните“ решили за коледната благотворителна кампания за приюта за бездомни 
кучета в село Шемшево да потърсят за съдействие само учебните заведения в община Велико 
Търново, но на призива се отзовали детски градини и училища от цялата област. Преди да започват да 
изработват своите сувенири за благотворителните продажби, децата проведоха срещи и дискусии с 
природозащитниците, разказва Анастасия Иванова: “Самата дискусия, която водим с децата, е за 
хубавото, лошото и доброто отношение към животните, показваме им клипчета. Тази емоция, която 
те имат, начинът, по който те реагират, това означава, че те са с добри сърца, че те са добри хора и 
това, че ги е трогнало това нещо, говори много за тях. Така те ще израснат едни по-добри хора, които 
няма да си изхвърлят домашните любимци на улицата, за да няма хора като нас, които да ги прибират 
след това. Товар е целта на цялото занимание“. Своята благотворителна кауза на коледния базар във 
Велико Търново имат и хората от старческия дом „Венета Ботева“ в старата столица. В арт клуб 
„Усмивката“ възрастните жени и мъже изработват красиви дървени пана с копринени конци и пирони, 
а 14 години с талантите в ателието се занимава трудотерапевтът Кина Ганцарова: “Това създава много 
голямо удоволствие на възрастните хора, защото наподобява българската бродерия. Работим с цветни 
копринени конци. Коприната, когато е на слънчева светлина, паната стават приказни. През всичките 
тези години имаме голямо разнообразие на пана. Те вече наброяват около 200 вида. Изработването 
на детски сувенири също – шият мечета, плетат шалчета и всичко това много им помага. Всички тези 
парички сега по Коледа имаме инициатива „Сбъдни мечта““. Всяко година в старческия дом намират 
начин да поощрят своите неуморни обитатели, които с умиление наричат „работни пчелички“.  С 
парите от благотворителните базари ги водят на екскурзия, но сбъдват и желания, различни от 
всеобщите за здраве и щастие за децата и внуците. Една от нетрадиционните реализирани мечти с 
пари от благотворителните продажби, е била за възрастен мъж, който обича конете, разказва Кина 
Ганцарова: “И ние сбъднахме неговата мечта, заведохме го в Арбанаси и там хората бяха много 
отзивчиви. Той видя конете, помилва ги, даже се повози и на кон. Сега имаме дядо, който мечтае 
внукът му да го повози на самолет. И това ще се случи, може би, ако той е в добро състояние 
здравословно“.  С благотворителни продажби на коледния базар във Велико Търново до края на 
декември ще се набират пари и за подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми, които се подготвят 
за процедури ин витро. 

Пловдив: Пациентите с ревматологични заболявания от УМБАЛ „Свети Георги“ организират 
благотворителен базар в полза на отделението на 15 декември 

www.focus-news.net | 08.12.2018 | 20:41 
Пловдив. Пациентите с ревматологични заболявания от УМБАЛ „Свети Георги“организират 
благотворителен базар. Това съобщиха за Радио „Фокус“ - Пловдив от болничното заведение. 
Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България организира на 15 декември 
в София благотворителен коледен базар под надслов „С любов и усмивка за Коледа“ в полза на 
Клиника по ревматология на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив. Базарът ще се проведе на 15 декември 
от 11:00 до 17:00 ч. в залата на Културен център „Г8“ на ул. „У. Гладстон“ №8 в столицата. 
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Организацията непрекъснато се старае да подпомага хора с ревматични заболявания със събраните 
средства от своите ежегодни благотворителни активности. Този път е избрала да помогне на повече 
хора с ревматични заболявания, затова и изборът е паднал върху УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив, 
където се намира една от ревматологични клиники в страната. В Клиниката по ревматология на 
УМБАЛ „Свети Георги“ се лекуват хора от цялата страна. Тя разполага с 35 легла, разпределени в два 
сектора – мъжки и женски, и от началото на 2018 г. през нея са преминали 2230 пациенти. С приходите 
от базара Организацията иска да помогне за подобряване на битовите условия за пациентите, така че 
те да отговорят на високата професионална подготовка на екипа и добрата технологична 
обезпеченост. Клиниката по ревматология на УМБАЛ „Свети Георги“ – Пловдив е създадена през 1993 
г. и е разположена в База 1 на болницата на бул. ”Васил Априлов” 15А, където сградният фонд е 
значително по-стар от този на База 2 на болницата – Хирургичния блок на бул. „Пещерско шосе“ №66 
в Пловдив. В Клиниката по ревматология се извършват диагностика и лечение на болните с активни 
ревматологични заболявания. Клиничното звено е база за провеждане и участва в многоцентрови 
международни и одобрени от ИАЛ клинични проучвания за лечение на болните с ревматоиден артрит 
със съвременни биологични средства, за лечение на болните с остеоартроза, системен лупус и 
остеопорозата при постменопаузални жени. Извършват се и високоспециализирани дейности по 
профила на клиниката като: ултрасонография на ставите и околоставните тъкани, ставна артроцентеза 
– с диагностична цел и за инжектиране на медикамент, пункционна биопсия на синовиална тъкан, 
артроскопия на колянната става с целенасочена биопсия, компенсирана поляризационна 
микроскопия на СТ за диагностика на кристалните артропатии (подагра и други артропатии), биопсия 
на подкожна абдоминална мастна тъкан за откриване на системна амилоидоза, ЕКГ изследване и 
Ехокардиографско изследване на болните. Екипът на Клиниката по ревматология и ръководството на 
УМБАЛ „Свети Георги“ изказват своята благодарност и признателност за съпричастността на 
Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България. 

Болницата в Горна Оряховица получи нов кувьоз за 18 746 лева 

www.velikotarnovo.utre.bg | 09.12.2018 | 15:20 
Нов транспортен кувьоз на стойност 18 746 лева дариха днес благодетели на болницата в Горна 
Оряховица. Апаратът бе предоставен на АГ-отделението от Десислава Николова, Румяна Илиева и 
техни съмишленици от цялата страна. Отделението се нуждае от кувьоза наложително за 
транспортиране на недоносени новородени към болницата във Велико Търново или УМБАЛ Плевен. 
Началникът на АГО Д-р Михаил Милатович и управителят на МБАЛ Д-р Иванов благодариха сърдечно 
за благотворителния жест. 

Отново кръводарителска акция в навечерието на Коледа 

www.dariknews.bg | 10.12.2018 | 09:20 
И тази година, преди Коледа, отново ще се проведе традиционната кръводарителска акция. Мястото 
е РЦТХ - Стара Загора на ул. "Армейска" 18А, началният час е 8:00 на 17 декември. А ето ги и най-често 
задаваните въпроси, свързани с кръводаряването: 1. През какъв период от време може да се дава 
кръв? Между две кръводарявания трябва да са минали поне два месеца. 2. Какво количество кръв се 
взема? Стандартното кръводаряване е от 410 до 490мл. Обикновено при едно кръводаряване се 
вземат средно 450 мл. кръв. 3. За колко време се възстановява взетата кръв? Кръвта възстановява 
обема си в рамките на 48 часа. След това се активизира производството на млади еритроцити и нивото 
на хемоглобина от преди кръводаряването се достига за около 30-40 дни. 4. Какви са изискванията, за 
да стане човек кръводарител? Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, за когото лекар 
прецени, че кръводаряването не застрашава здравето му и дарената от него кръв е безопасна за 
болните, които се нуждаят от нея, може да стане дарител. Мъжете могат да даряват кръв 5 пъти в 
рамките на една календарна година, а жените – 4 пъти, като интервалът между две кръводарявания 
трябва да бъде минимум 2 месеца. Жените трябва да не са в менструален цикъл, а също и да не са 
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бременни или кърмачки.5. Кой не може да дарява кръв? Не се допускат хора, които страдат от 
заболявания като СПИН, хепатит, сифилис, туберкулоза, токсоплазмоза, бруцелоза, отосклероза и 
Мениеров синдром, бронхит, алергии, хроничен остеомиелит и деформации на костите, ревматизъм, 
язва на стомаха или дванадесетопръстника, псориазис, екземи по кожата, глаукома и т.н. 
Противопоказани са всички остри заразни болести (през време на боледуването и реконвалесцентния 
период). Хората, които са имали контакт със заразно болни – за период, равен на инкубационния, 
също не могат да даряват кръв. Проблем е наличието на сърдечно-съдово заболяване, тропически 
инфекции, костно-мозъчни, бъбречни и чернодробни прблеми. Кръводаряване не се извършва и в 
случаи, когато по преценка на лекаря или освидетелстващото лице този акт на съпричастност 
представлява опасност за здравето на дарителя. 6. Как да се подготвим за кръводаряването? Два-три 
дни преди акта на кръводаряване човек трябва да се храни редовно и разнообразно – това заздравява 
силите на организма и повишава качеството на кръвта. Кръводаряването не трябва да се извършва на 
гладно. Кръводарителя трябва да е сигурен, че е здрав и отпочинал. След кръводаряването се приемат 
повече калорични течности и храни. 7. Какво се препоръчва след кръводаряване? Компресивната 
превръзка следва да остане на ръката Ви най-малко 2 (два) часа. Препоръчваме да не пушите най-
малко 2 (два) часа след приключване на кръвовземането. Не натоварвайте ръката на убождането най-
малко 4 (четири) часа след приключване на кръвовземането. Постарайте се да приемате повече 
калорични течности и храни в първите 3 (три) дни след кръвовземането. През първите 24 часа обемът 
на взетата кръв се възстановява напълно. Вегетарианската храна не пречи за възстановявянето. В 
първите часове след кръводаряването отбягвайте силно задимени, с висока температура и влажност 
помещения. Тези от Вас, които извършват професионално или любителски рискови дейности 
(пилотиране на самолети, управление на автобуси или влакове, работа с кранове, качване на 
подвижни стълби или скелета, делтапланеризъм, катерене и гмуркане), следва да изчакат най-малко 
12 часа, преди да се върнат към тях. При появили се случайно оплаквания от Вашето здраве, които 
свързвате с процеса на кръводаряване, моля, позвънете на тел. +359 2 9210 477 в рамките на 
работното време на НЦТХ или се обърнете към Вашия личен лекар. 8. Може ли кръводаряването да 
ми навреди? Не. Кръводаряването може да се окаже опасно само ако сте скрили важна информация 
от лекаря по време на прегледа: например прекаран инфаркт, тежка травма на главата в миналото, 
епилепсия, тежко чернодробно заболяване, прием на медикаменти и т.н. Но дори и тогава не е 
сигурно, че кръводаряването ще има някакъв неблагоприятен ефект. Просто не крийте информация 
от нас и ни оставете да преценим дали сте подходящ за кръводарител. Повярвайте, ние нямаме 
интерес да връщаме кръводарители. И без това са твърде малко. 9. Какви изследвания се правят на 
взетата кръв? С всяка единица кръв, която се взема, се вземат и две придружаващи – „сателитни” 
проби. От едната сателитна проба се изследва отново кръвната група на пациента и Rh фактора. От 
втората се правят изследванията на така наречените „трансмисивни инфекции”: Хепатит В, Хепатит С, 
HIV и сифилис. 10. Може ли да получа резултатите от изследванията си? Разбира се. Това е ваше 
законово право. Може да научите резултатите устно, ако дойдете лично в РЦТХ-Варна, поне 2 работни 
дни след кръводаряването или в ОТХ Шумен, Търговище, Добрич и Силистра 2 седмици след 
кръводаряването. По обясними причини такава информация не даваме по телефона или на други 
хора. Можете също да поискате резултатите си в писмен вид. 11. Ако съм дарявал кръв преди, 
присъствам ли в компютърната система? Зависи. РЦТХ Варна води регистър на всички кръводарители 
от 2007 година. Ако сте дарили в област Варна кръв от 2007г. насам, то присъствате в регистъра и може 
да бъдете открит там – заедно с всички данни от предишното ви кръводаряване. В Шумен водим такъв 
регистър от 2005 година. Сега е създадена Национална информационна система (от юни 2014г.) и 
всеки кръводарителен център в страната ще има достъп до данните от предишните ви 
кръводарявания. 12. Каква е процедура за даряване на кръв? Попълва се въпросник относно вашето 
здравословно състояние. Следват: Преглед и личен разговор с лекар. Предварително изледване на 
кандидат кръводарителя - вземат се няколко капки кръв от пръста за експресно определяне на кръвна 
група и хемоглобин. Ако хемоглобинът е под 125 г/л за жените и под 135 г/л за мъжете, 
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кръводаряването не се разрешава. Кръводаряване - количеството на дарената кръв е между 405 и 450 
мл. Сакът, в които тя се събира, има специален разтвор с обем 63 мл. Той подържа живота на кръвните 
клетки и благодарение на него кръвта и кръвните съставки запазват лечебните си качества в срок до 
36 дни. Важно: Ако по време на кръводаряването дарителят се почувства зле, процесът на 
кръвовземане се преустановява. В този случай дарената кръв няма качества да се прелее на пациент, 
но не се изхвърля. Използва се за производство на кръвни продукти с определен лечебен ефект. 
Важно за кръводаряването: Съгласно нормативната уредба в Република България дарената кръв се 
използва за лечение на пациенти само в пределите на страната (в редки изключения и за тежко 
пострадали наши сънародници в чужбина).Всички консумативи, които се използват по време на 
кръводаряването са индивидуални, стерилни и за еднократна употреба. Не съществува никаква 
възможност от заразяване със СПИН или друга инфекция, предавана по кръвнен път. Кръводаряването 
е полезно. То стимулира процес на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на 
организма. Кръводарителите получават 2 дни платен отпуск (чл. 157, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда), 
подкрепителна закуска и подарък, а при излично изявено желание и резултатите от направените 
изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група. 

Тенис легендата Мануела Малеева за доброто, събуждането на България, тениса и мечтите 

www.dnesbg.com | 10.12.2018 | 12:53 
Мануела Малеева е един от най-успешните български спортисти на всички времена. Като тенисистка 
българката печели турнир от “Големия шлем”, достига № 3 в световната ранглиста, а успехите на трите 
сестри – Мануела, Катерина и Магдалена, които са сред водещите тенисистки на планетата, засега 
нямат аналог в света. На 17 години Мануела побеждава легендата в тениса Крис Евърт и с това 
прекъсва поредицата ѝ от 125 победи. На 27 години българката се разделя с тениса след десетки 
успехи, макар да й предричат още по-бляскаво бъдеще. Днес Мануела живее в Швейцария и има три 
деца. Често се връща в България, защото тук са родителите ѝ, има много приятели и близки. У нас 
нейната кауза е да помага безвъзмездно на деца с детска церебрална парализа и да съдейства за 
промяната на старата ни към по-добро. В тази връзка преди 10 г. Мануела създава фондацията 
“Суисклиникъл”, като работи за това децата с увреждания в България да имат достъп до съвременни 
помощни ортопедични средства. Благодарение на нейните усилия в Стара Загора е създадена 
ортопедична работилница, в която български специалисти, обучени от швейцарските колеги, 
изработват ортопедични шини и дават много по-добри шансове на стотици български деца. Като 
посланик на доброто и съосновател на партия “Да, България” у нас преди дни Мануела гостува във 
Велико Търново. Пред “Янтра ДНЕС” тя разказва за благотворителната си дейност, за тениса, за 
събуждането на гражданското общество в България и за мечтите си. “Суисклиникъл” е швейцарска 
фондация, основана преди 10 г. от членове на семейството на българската тенисистка в Швейцария. 
Но основен изпълнител за подпомагане на децата с ортопедични проблеми са Мануела и д-р Бруно 
Франиер, детски ортопед и брат на бившия ѝ съпруг. Двамата добротворци връщат усмивките на 
много български деца. Една вечер бяхме се събрали със семейството в Швейцария и си казвахме кой 
какво иска да направи още в живота. Така дойде идеята, че всеки от нас иска да върне на обществото 
това, което е получил. Аз се смятам за успял човек и съм щастлива и благодарна на това, което имам. 
Искам да върна доброто, което съм получила, разказва Мануела. Така се стига до идеята за създаване 
на фондацията. Преди 10 г. Мануела идва в България и започва да обикаля социалните домове, за да 
разбере какво се случва там, има ли деца с ортопедични проблеми и как може да им помогне. Като 
майка разбирам как тези деца в домовете страдат, че са изоставени, освен това някои от тях имат и 
увреждания. Това ме докосна много и вложих всички усилия и възможности чрез фондацията да 
направим живота им по-добър. Разбрах, че има деца с увреждания, при които е нужно малко да се 
направи и бихме могли да им помогнем, дори с 1-2 операции. Така те ще се включат успешно в 
обществото. След съвет от приятел Мануела отива в Стара Загора, защото там има повече детски 
домове. За един ден обикаля 5 институции и среща се с прекрасни хора, които работят там. Открива, 
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че за изоставените деца се полага истинска грижа от персонала, но липсата на родители е страшна. 
Тези деца искаха да бъдат гушнати. Тогава ги строих в две редички и прегърнах всяко едно от тях. Тази 
емоция никога няма да забравя. Разбрах, че на тези деца с медицински проблеми трябва да се 
помогне и така започна всичко. С д-р Франиер започнахме прегледи по домовете, той поставя 
диагнози и определя лечение, аз превеждам. В същото време намерихме ортопедична работилница 
в Стара Загора, строена преди 20 г. по проекти, но не функционираща, където започнахме да правим 
шини, лонтеги, ортези и протези, съобразно проблема и възрастта на детето. Така се разбира за 
дейността на “Суисклиникъл” в Стара Загора, където започват да идва и семейства с деца от цялата 
страна. Дейността се разширява и в София. Вече 10 г. аз превеждам, срещам се с всеки един родител 
и дете, обяснявам какво трябва да се направи, следя състоянието му. Вече имаме прегледани над 600 
деца. Но някои от тях са консултирани и по 10 пъти, тъй като с растежа помощните средства трябва да 
се коригират. Поели сме някои малчугани дори от бебета и искрено са радваме на успехите, а такива 
примери има много. И всичко това е безплатно. Все пак сме поставили касичка за доброволни 
дарения, защото ние сме фондация и набираме средства само от дарители, обяснява Мануела, която 
с д-р Франиер работят абсолютно доброволно. Тъй като в България професията на ортопедичния 
техник е на изчезване, д-р Франиер започва да обучава български екип. Става ясно, че детска 
ортопедия при ДЦП в България почти няма. А и трябва да мине много време след лечение, за да се 
постигнат резултати. Все пак в София има някакви специалисти за ДЦП, затова избрах Стара Загора за 
такъв център, тъй като градът заема централно място в страната. Така д-р Франиер идва 5-6 пъти в 
България, преглежда децата, оперира ги, ако е необходимо. Според нея ортопедичният център е 
напреднал много, но са необходими повече български специалисти. Остават много неразрешени 
проблеми при децата с увреждания, макар да вкарахме нов метод на лечение. Ще бъде хубаво, ако 
цялата терапия при за тях бъде осъществявана в България. За съжаление това още не е постигнато. А 
трябва обществото и управляващите да погледнат на тези деца като хора, не като проблем и 
недостатък. Да се даде адекватна помощ на родителите, които са отдали изцяло живота си за тях. В 
Швейцария един родител получава всякаква помощ за дете с увреждания. Дори може да го остави в 
център през деня и майката да работи. В България, за съжаление, системата смазва такива родители. 
След стотици хиляди часове и успехи на корта исках да видя друг свят, да имам деца, разказва за 
живота си извън тениса Мануела, която е избрана за спортист на годината на Швейцария, но не и на 
България. Днес тя не е треньор по тенис, децата ѝ също не се занимават с този спорт, дава им 
възможност да избират. Преди тенисът беше моят живот, правех всичко програмирано, играех от 
турнир на турнир, а при победа дори нямах време да се зарадвам. Загубите обаче бяха голяма драма 
за мен, а в тениса няма място за чувства, споделя Мануела. Затова след големите успехи на корта тя 
прекратява спортната дейност и се отдава на семейството и децата. Днес те вече са пораснали и всеки 
е поел по свой път. Лора учи лингвистика, а Ива – остеопатия, и в момента е в Аржентина заради 
другата си страст – тангото. Тимо вече е завършил гимназия и ще ходи войник. Той пък е в Ямайка, 
където играе хип-хоп. Сега е моментът децата ми да пътуват, да опитат от много неща, те са свободни, 
казва тенис звездата. Влязох в политиката и за мен това е втора кауза, като фондацията. Усетих, че 
нямам право повече да стоя настрана. Чакаме някой да оправи държавата, а това сме ние. Аз стоях 
настрана много години и се опитах в граждански инициативи да повлияя по някакъв начин. Но си 
дадох сметка, че не това е начинът. Затова с приятели учредихме партия “Да, България”, с която много 
се гордея. Зная, че правя всичко това със сърце и всеки един от нас е отговорен за това, което иска да 
промени. Нямаме право да стоим встрани. Според Мануела радващото е, че гражданското общество 
в България вече се събужда и доказателство за това са протестите на майките на децата с увреждания 
за промени в системата. По отношение на спорта като цяло, той е съсипан след годините на 
несполучилия преход, смята тенисистката. Според нея всички спортисти искат едно и също – 
съвременни условия за развитие на спорта в България. Готова съм да седнем и да поговорим, да 
търсим добри за страната устойчиви решения. Но нека не позволяваме на хора, които не знаят нито 
какво е изстрадана загуба, нито пък заслужена победа да ни разделят. Днес Мануела пътува често, на 
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всеки 2-3 седмици идва в България. Когато съм в родината, ми липсва семейството и атмосферата в 
швейцарския дом, където децата пораснаха. Когато съм в Швейцария, мисля за България, защото 
сърцето ми си остава тук, но винаги казвам, че имам два дома. В родината ме връща вярата, че ще 
успея да променя нещо към по-добро и това ми дава сили и смисъл в живота. Мога да си стоя спокойно 
в Швейцария, но съвестта не ми го позволява. Обичам да си почивам в домашната градинка в 
Швейцария, да ровя в земята, произвеждам салати и домати, стигат за семейството. Чувствам се 
свободна в тази държава, където всичко е спокойно и уредено. Да живееш без предразсъдъци и да 
бъдеш отворен за света и живота, това свободата. Мануела мечтае да види България по-хубава и по-
добра, иска да помогне на повече деца с увреждания чрез фондацията си, щастлива е да види децата 
си успели в живота. И макар вече да не е професионално в тениса, любимото място на Мануела като 
пристан в България е тенис-клубът на фамилията Малееви. Малко или много, тенисът е част от моя 
живот, казва бронзовата медалистка от олимпиадата в Сеул през 1988 г. Вася ТЕРЗИЕВА сн. Даниел 
ЙОРДАНОВ loading... 

Благоевград е домакин на благотворителен турнир по минифутбол 

www.blagoevgrad.utre.bg | 10.12.2018 | 13:43 
Благотворителен Коледен турнир по минифутбол ще се проведе в Благоевград. Спортната инициатива 
ще бъде в рамките на 3 дни, от 21 декември /петък/ и ще продължи до неделя /23 декември/. 
Турнирът е с начален час 18.00 часа, а теренът е в спортна зала „Скаптопара“. Благотворителната кауза 
има за цел да бъдат подпомогнати Родилно отделение и отделението по Патологична бременност към 
МБАЛ-Благоевград. Инициативата ще събере бивши и настоящи футболисти, минали през школите на 
родния футбол, както и редица социални отбори от Благоевград. Българският футболен съюз също се 
включва в благотворителната кауза, като съдиите ще свирят безвъзмездно. Водещите и 
коментаторите също стават част от благотворителния турнир, като и тяхната помощ е безвъзмездна. 
Организатори на турнира са Българската фентъзи футбол асоциация /БФФА/ и Община Благоевград, 
която безвъзмездно предоставя залата за ползване. Всеки, който желае да се включи в инициативата, 
ще има възможност да го направи по време на събитието на място в зала „Скаптопара“, където ще 
бъдат разположени кутии за дарения. 

Ние дарихме книги, направете го и вие 

www.woman.bg | 10.12.2018 | 15:25 
Кампанията от екипа на сдружението "Градската читалня" има за цел да се съберат 2019 книги до 
началото на следващата година. Всеки един от нас може да се включи, стига да има желание.  Всичко 
това се извършва в партньорство с "Глобални библиотеки България". Целта е събраните книги да се 
разпратят в различни библиотеки в страната, дори ако има възможност и в български библиотеки в 
чужбина. Условието е книгите да са нови и да са издадени в последните 10 години. Така хората в 
малките населени места ще имат възможност да притежават интересни заглавия, станали популярни 
през последните няколко години. Даренията на книги може да се направят в "Читалнята", която се 
намира в Градската градина в столицата. Няма как да пропуснете локацията, която е под формата на 
"Стъклена бутка".  Работното време е всеки ден от 10 до 20 ч. Хубава новина е, че кампанията върви с 
бързи темпове и книгите вече са многобройни. До момента са дарени над 2000 нови заглавия на 
различни библиотеки в страната. Екипът на Woman.bg също дари няколко книги и така се включи в 
една от най-смислените кампании.  И помнете - четенето винаги е било модерно! 

 „Изплети топлина“ 2018 приключи топло и успешно за Габрово 

www.gabrovonews.bg | 10.12.2018 | 15:55 
65 шапки, 45 шала, 166 чифта терлици, 11 чифта ръкавици, 34 чифта чорапи, 17 бебешки артикула и 
една жилетка – така изглежда равносметката на габровското участие в благородната кампания 
„Изплети топлина“ в цифри. Със своя труд в кампанията за оплитане на шапки, шалове, чорапи и 
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ръкавици за хора в нужда се включиха баби от НЧ „Дядо Стойно – 1927“ – с. Поповци, НЧ „Просвета – 
1931“ – с. Новаковци, НЧ „ Нов живот – 1906“ – с. Кметовци, както и потребители на две социални 
услуги в града – Дневен център за пълнолетни лица с уреждания и Дневен център за стари хора. 
Център за работа с доброволци към Община Габрово, който стана координатор на кампанията на 
Фондация „Има начин“ на местно ниво, благодари на тях и на още десетина жени от Габрово, които 
се включиха в плетенето на „топлина“ за хора, останали без дом. „Изказваме благодарност и за 
дарената прежда. Начинът, по който „Изплети топлина“ се организира и проведе в Габрово, ни дава 
увереност да продължим и занапред – активни, организирани, мотивирани. Вярата ни в доброто 
пораства с всяка следваща кампания, в която добрите хора се обединяват в името на добра кауза“, 
споделят от Центъра за работа с доброволци към Общината. Следете ни и във Фейсбук на: 
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730 Сходни новини:„Изплети 
топлина“ набира скорост в Габрово „Великденски внучета“ в подкрепа на възрастни хора Баба Марта 
идва в Габрово В ЕМО „Етър” някои плетоха в името на своя кауза,…Кристина Сидорова поздрави 
потребителите на Дневния…Търсят се доброволци 

Социална кухня „Не хаби - дари“ се открива в София 

www.novinite.bg | 11.12.2018 | 09:03 
Зимата е труден сезон за хората в нужда, затова е добре дошло да имат поне топла храна. От район 
„Възраждане“ информират, че от 17 декември ще започне да функционира социална кухня. В двора 
на храм „Св. св. Кирил и Методий“, който се намира в район „Възраждане“ на ул. „Георг Вашингтон“ 
47, на Женския пазар ще заработи социална кухня „Не хаби - дари“. На 17 декември от 11.30 ч. под 
патронажа на омбудсмана на Република България Мая Манолова социалната кухня ще заработи, пише 
Столица.бг Целта на тази хуманна инициатива е да подпомогне социално слабите хора, които са 
изпаднали в нужда или във временно затруднение. Тя ще функционира до края на април 2019 г. Всеки 
делничен ден от 12:00 ч. до 14:00 ч. ще се раздава топла храна, която ще е съобразена с постите на 
Българската православна църква и ще включва: топла супа, хляб, кисело мляко или плод. Изцяло 
доброволци ще се заемат с раздаването й. 

Кампания за събиране на капачки донесе на хора с увреждания помощно устройство 

www.faragency.bg | 11.12.2018 | 14:11 
Михаил КОЛЕВ Специално устройство ще помага на хора със специфични потребности в сдружение 
„Социален център-Бургас“ да се изразяват чрез поглед. За целта то се прикрепва към лаптоп или 
монитора на настолен компютър и позволява тяхното визуално управление. Технологията Tobii е 
закупена с помощта на благотворителна кампания за събиране на капачки, която е продължила 
година и половина. Това заяви председателят на Центъра Марионела Стоянова. По нейни думи това 
ще помогне на потребителите на Центъра да се интегрират още по-добре в околния свят. Общата сума 
на устройството е 3729, 76 лв., като от тях 1392, 50 лв. са от предадени за рециклиране капачки. 
„Благодарим на всички, които ни помогнаха. Първоначално бяхме заявили, че ще събираме по-голяма 
сума, но в течение на времето цената на устройството леко спадна и това ни даде възможност да се 
справим с тези пари, които имахме събрани до момента“, каза още Стоянова. Тя допълни, че в 
кампанията са се включили и много деца от детски градини и начални училища, заедно с техните 
родители и учители. „Децата бяха много съпричастни. Това показва, че те имат и ще имат и за в бъдеще 
едно по-различно отношение към хората със специфични потребности, което е най-важно“, 
категорична е директорът на Сдружението. За да изпробва новата технология бе избрана 34-
годишната Мария, която освен церебрална парализа, страда и от страбизъм (кривогледство). Мария 
заедно със своята майка (в центъра) пробва новата технология „Целта е тя да говори чрез 
устройството, следейки и задържайки с поглед букви на екрана и по този начин образува дума или 
фраза. Те после се появяват с човешки глас и ние я чуваме и разбираме какво иска да ни каже. 
Погледът е нейният говор. В момента сме в начален стадий в работата си с тази технология, ползваме 
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я от по-малко от месец“, каза Соня Енева, логопед в СУ „Петко Росен“ и „Социален център-Бургас“. 
Самото устройство навлиза в България преди 4-5 години, където е изпробвано успешно на няколко 
презентации в различни градове. В световен мащаб то функционира от около 15 години в страни като 
Швеция, Норвегия, Израел и Полша. Освен от Мими технологията ще бъде използвана и от други 
потребители на Центъра. Процесът е дълъг, защото при лица с по-лек от нейния случай, които вече 
работят и комуникират спокойно с устройството, е отнело повече от година ежедневна системна 
работа. На отбелязването на успешния край на кампанията за закупуването на технологията Tobii 
присъства и майката на Мария. „Тя имаше голямо желание да учи. Вкъщи много обичаше да се 
занимава с буквите, да й чета постоянно нещо. Благодарение на Сдружението Мими се записа в 
помощното училище и сега е в пети клас. С помощта на общи усилия тя ще може да използва това 
устройство. Това ще бъде облекчение за нея, защото понякога аз не я разбирам и се налага дълго да 
й задавам много въпроси, докато разбера какво иска да каже. Дъщеря ми гори от желание да се 
усъвършенства, да учи и не се предава в нито един момент. Вече може да пише някои от буквите и да 
се разписва“, сподели Ана Крушкова. 

Благотворително: Купи и дари на деца и възрастни хора за празниците! 

в. Нов живот, Кърджали | 12.12.2018 | 00:01 
За девета поредна година в навечерието на Коледните и Новогодишните празници младежи от 
Интеракт клуб и доброволци на Български младежки Червен кръст в Кърджали организираха 
ротарианска благотворителната кампания под надслов "КУПИ и ДАРИ". Инициативата се проведе пред 
две големи търговски вериги, където доброволци набираха хранителни продукти от първа 
необходимост за деца и възрастни хора в неравностойно положение. 
Набраните 765 килограма хранителни продукти на обща стойност 2288,40 лева са предоставени на 
"Екип 254" на БЧК за подпомагане на 110 души, картотекирани в Областния съвет на БЧК в Кърджали. 
11.12.2018 г. 
Стр. 3 

Майките от “Системата ни убива“ с кампания за подпомагане на гладуващи хора с 
увреждания 

www.novini.dir.bg | БНР | 11.12.2018 | 15:23 
Майките на деца с увреждания от инициативата “Системата ни убива“ започват нова кампания за 
подпомагане на гладуващи хора с у... Майките на деца с увреждания от инициативата “Системата ни 
убива“ започват нова кампания за подпомагане на гладуващи хора с увреждания с хранителни 
продукти. Това каза за “Хоризонт“ една от майките Вера Иванова. Продуктите се купуват с пари от 
дарения: “Започваме тези дни със закупуването на храна в София, Перник, Радомир, Трън, Пловдив. 
Има много обаждали се от тези райони хора, които бедстват в момента и гладуват. Търсим 
доброволци с транспорт за Якоруда, за местата, които са по-отдалечени, по-високопланински и до 
които може би да не можем да стигнем с коли, но ще бъдем благодарни на всеки дарител, който дари 
храна“. Майките подготвят и разкриването на гореща телефонна линия, на която да се дават безплатни 
консултации на хората с увреждания за промените, настъпили в правата им, след приемането на двата 
закона - за хората с увреждания и за личната помощ. 

AES България дарява 2 млн. лева за нов стадион в Гълъбово 

www.publics.bg | АВТОР: publics.bg | 11.12.2018 | 17:25 
На тържествена церемония в Гълъбово днес бе направена първа копка на нов градски стадион. 
Инвестицията в проекта е в размер на 2 млн. лева и е осигурена от AES България като част от 
програмата за корпоративна социална отговорност на компанията. Първата копка на бъдещия стадион 
AES Арена Гълъбово бе направена от президента на AES България Оливие Маркет, изпълнителния 
директор на AES България Иван Цанков, от Тодор Бележков, директор „Експлоатация” на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС 
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Гълъбово”, от кмета на Община Гълъбово Николай Тонев и от областния управител на Стара Загора 
Гергана Микова, съобщават от енергийната компания. „Нашата мисия е да подобряваме живота на 
хората в регионите, в които работим. Много се радвам, че започваме нов проект в Гълъбово след като 
реновирахме Младежкия център в града и облагородихме парковото пространство около него, и 
реконструирахме централния булевард в Гълъбово – „Република”, заяви Оливие Маркет. „Още си 
спомням как синът ми Луи игра с футболния отбор на Гълъбово – „Ботев”, и той все още пази с гордост 
екипа си. Надявам се, че след няколко години, благодарение и на новия стадион, отборът на града ще 
достигне и до Шампионска лига”, допълни с усмивка Маркет.   „Всеки построен обект променя облика 
на града за добро. Ние работим по много проекти, но тези, които са построени с помощта на AES и 
останалите инвеститори в града, винаги са били с особена обществена значимост за моите 
съграждани. Дарение като това, което днес получаваме, допринася за развитието на младежта и 
спорта в нашата община и помага да задържим младите хора в града”, заяви Николай Тонев. Той 
допълни, че общината има дългосрочно и ползотворно сътрудничество с AES България и ТЕЦ „ЕЙ И ЕС 
Гълъбово”.   За изпълнител на обекта е избрано общинското дружество „Благоустройство и чистота”, 
а строителните работи ще бъдат започнати веднага.    До момента AES България е инвестирала над 14 
млн. лева в проекти за подпомагане на местните общности в Гълъбово и Каварна. Приоритет в 
програмата за корпоративна социална отговорност на AES България са проектите в сферата на 
образованието, здравеопазването, спорта и местната инфраструктура.     

Как да изберете коледен подарък с кауза? 

www.topnovini.bg | 11.12.2018 | 18:21 
В очакване на Коледа пазаруването се превръща в истинска еуфория и често се случва да купум 
подаръците в последния момент, защото нямаме време или не сме открили нищо подходящо. Освен 
подаряването на скъпи вещи има нещо много по-удовлетворяващо и това е включването в 
благотворителна кампания. Така можем да помогнем на хора с увреждания или такива в тежко 
социално положение. Заедно с приятелите ни от URBO ви препоръчваме няколко кампании, с които 
може да зарадвате себе и си хората, които имат нужда от надежда: Коледни играчки от ОЛЕ МАЛЕ Ако 
закупите украшение или друг предмет от ОЛЕ МАЛЕ, ще помогнете на майка на дете с увреждане. При 
покупката стойността на продукта отива директно при майката – вие заплащате както стойността му, 
така и доставката. Съшо така може да научите къде и кога може да намерите продуктите на марката 
или да дарите пари само с един клик на сайта на организацията: https://www.olemale.bg/ WWF 
кампания за опазване на дивата природа Включете се в кампания на най-голямата природозащитна 
организация, която има развита дейност у нас. Парите, с които ще закупите тениска с логото на 
организацията ще будат пренасочени към природозащитни дейности като опазване на изчезващи 
растителни и животински видове. Със сигурност ще намерите подходящ подарък за себе си или 
близък, а и както казват от организацията „Празници винаги ще има, а от опит знаем, че пандата 
винаги разтуптява сърцата. Може да ги откриете на адрес: https://shop.spasetedivatapriroda.bg 
Коледни сувенири и украшения от „Онкоболни и приятели“ Сдружение “Онкоболни и приятели” 
организира работилници, които осигуряват арт терапия и работа на онкоболни жени, които не успяват 
да намерят друга работа поради заболяването си. Можете да намерите сувенирите и продуктите, 
изработени от членовете на Сдружението от техния профил в Grabo. Още идеи за подаръци вижте ТУК. 

14 714 лв, за болни деца от търг с вещи на звезди 

Наддаванията бяха най-много за фланелка на национала Радослав Василев и ръкавици на Тервел 
Пулев 
в. Марица, Пловдив | 12.12.2018 | 00:01 
Над 200 души присъстваха на втория благотворителен търг "Изгряваща надежда" в подкрепа на 
майките на деца с увреждания от Пазарджик. Всички те се насладиха на изпълнения на живо на 
звездите Орлин Павлов и Нели Петкова, а търгът в хотел "Форум" стартира с разиграването на техни 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home


София 1124 
Ул. „Леонардо да Винчи” 4Б, ет.2 

Тел.: (02) 951 59 78 
http://dfbulgaria.org 

 

 
БДФ / МЕДИЕН МОНИТОРИНГ  

С подкрепата на фондация „Америка за България”  

32 

 

вещи. За последния албум на Орлин наддаването в залата стигна до 200 лева, а обиците на бившата 
вокалистка на Ку-Ку Бенд се продадоха за 400 лв. 
Ето някои от разиграните уникати 
Най-скъпо продадените вещи в търга тази година са фланелката на нападателя на националния отбор 
по футбол Радослав Василев с автограф от треньора на трикольорите Петър Хубчев. След дълго и 
оспорвано наддаване тя беше продадена за 800 лева, а боксовите ръкавици на Тервел Пулев, с 
автограф от шампиона - за 720 лв. За големи суми се разиграха пълната дискография на Ку-Ку Бенд - 
общо 24 диска повечето от които вече не могат да бъдат намерени на пазара, нямат ги дори самите 
музиканти, заедно с книгата на Иво Сиромахов, разказваща цялата история на групата от създаването 
й до днес, с автографи от всички музиканти. 
Ожесточено наддаване имаше и за автобиографичната книга на Димитър Бербатов "По моя начин" с 
автограф от бившия нападател на Манчестър Юнайтед, за лентата на момичетата от ансамбъла по 
художествена гимнастика, за пластиката "Кръгът на любовта" - скъп семеен подарък, предоставен от 
Силвия Кацарова. 
Звезди изпратиха и свои видеа 
В благотворителния търг бяха разиграни още роклята на Марияна Попова, с която преди година тя 
изпя от сцената на наградите на БГ Радио песента "Аз съм любов" и на практика призна за любовта си 
към актьора Веселин Плачков. Наддаване имаше и за бижута от зъб на глиган, както и за уникален 
моливник от револвер собственост на самия Плачков. 
Последва разиграване за ветрило на Йорданка Христова и яке на младата дизайнерка с пазарджишки 
корен Иванка Христова, което пристигна чак от Лондон. Повечето от дарителите участваха виртуално 
в търга със свои видеопослания. 
Най-младият почетен гражданин на Етрополе - певецът, музикант, писател и поет Кристиян Григоров 
остави без дъх гостите с три свои изпълнения. Крис е роден незрящ и с чупливи кости. Благодарение 
на помощта на хората той е претърпял няколко операции, които са укрепили скелета му. Крис дойде 
в Пазарджик, за да декларира подкрепата си към майките от Сдружението. 
В залата имаше присъствие и от страна на народните представители от 13-и избирателен район. 
Средствата - близо 15 хиляди лева, бяха събрани общо от продадените в търга вещи, от куверти, от 
благотворителния коледен базар, подреден в една от залите на хотела, и от лични дарения. Личности 
от Пазарджик, представители на бизнеса от града и региона, на рицарите тамплиери направиха 
парични дарения. Така с общи усилия сумата достигна 14 714 лв. Те ще бъдат разпределени сред 
десетте членове на Сдружението. 
*** 
* Родителите на 6-годишната Добромира Млекарова, която страда от ДЦП, ще използват средствата 
за поставяне на ботулинов токсин в крачетата на Доби, както и на шини. 
* 15-годишният Мартин Кълвачев страда от аутизъм, а средствата ще бъдат използвани за провеждане 
на безглутенова диета и терапии с психолог и логопед. 
* Със събраните средства Цветелина Кузева - на 19 години, ще може в продължение на известно време 
да провежда така необходимата й ежедневна рехабилитация. 
* Стоян Караджов - с диагноза Множествена склероза, се нуждае от скъпо лечение с Бетаферон, а 
Даниела Гъркова ще прибави сумата към средствата, които семейството й събира за нужния асансьор 
за жилището им. 
* Атанас Кънев, който страда от спастична церебрална парализа, ще използва средствата за 
рехабилитация и терапия с психолог. 
* 24-годишната Румяна Георгиева е с диагноза ДЦП. Руми, която успешно завърши висшето си 
образование, се нуждае от всекидневна рехабилитация и санаториално лечение. 
* За санаториално лечение и терапии с логопед и психолог ще използва събраната сума и Злати 
Костова - на 25 години. 
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* Двете сестри Александра и Йорданка Тодорови, които страдат от Спинална мускулна атрофия, ще 
подпомогнат лечението си с поддържаща лечебна гимнастика и масажи. 
11.12.2018 
Стр. 15 

Американец свил $750 000 от концерт за деца у нас 

С парите за благотворителност Робин ди Маджо купил къща на бившата си жена 
в. 24 часа | 12.12.2018 | 00:01 
Американски продуцент присвоил $ 750 000, предвидени за организиране на благотворителен 
концерт за бездомни деца в България, предаде АП. Барабанистът и бивш музикален директор на ООН 
Робин ди Маджо бе арестуван в петък в дома му в Лос Анджелис. Очаква се да му бъдат повдигнати 
обвинения във финансова измама и го заплашват до 20 г. затвор 
Ди Маджо получил значителната сума от $ 750 000, след като се съгласил да помогне на фондация 
"Мир за теб, мир за мен" да организира благотворителен концерт в България. Вместо да преведе 
парите на музиканти обаче, той ги изхарчил за лични нужди, сред които да покрие вноски по лизинг 
на кола, кредитна карта и да купи къща на бившата си съпруга за четвърт милион долара. 
В кариерата си на барабанист 47-годишният Робин ди Маджо е участвал в записването на албуми на 
Пол Саймън и Даяна Рос. 
Скандалът с концерта, организиран от Ди Маджо в България, избухна преди две години. През лятото 
на 2016 г. от фондация "Мир за теб, мир за мен" обявиха, че планират на 1 октомври същата година 
да се проведе 10-часов благотворителен концерт на Националния стадион "Васил Левски" в подкрепа 
на бездомни деца и на деца, жертви на войни и агресия. 
Фондацията "Мир за теб, мир за мен" беше специално създадена, за да осъществи събитието. То бе 
замислено по модел на концерта на "Уембли" Live Aid през 1985 г., организиран от ирландския певец 
и автор Боб Гелдоф. Тогава световни звезди свириха над 16 часа паралелно на стадионите "Уембли" в 
Лондон и "Джон Ф. Кенеди" във Филаделфия и други в 
Япония, Австрия, Австралия, Германия и Съветския съюз, обединявайки милиони зрители и дарители 
срещу глада в Африка. 
Съобщено беше, че участие в София са потвърдили и дори вече имало подписани договори със 
световните звезди Мик Джагър, Род Стюърт, Джъстин Тимбърлейк, 
Бруно Марс, Слаш, бандите "Иигълс" и "Ърт, Уинд енд Файър", актьорите Джони Деп и 
Антонио Бандерас. 
Пред български медии Ди Маджо заяви тогава, че концерт ще има, но българите са твърде големи 
песимисти, за да повярват. "Живейте с негативизъм, много ще ви помогне", беше неговият коментар. 
Пред "24 часа" през 2016 г. Робин ди Маджо дори обяви плановете си: "Ако концертът е успешен, ще 
правим по един на 12 месеца". 
Средствата от концерта трябваше да бъдат предоставени на Червения кръст и Червения полумесец 
под надзора на ООН, ЮНЕСКО и Върховния комисариат на бежанците към ООН. 
Концертът беше широко рекламиран, а в страницата на събитието във фейсбук своето присъствие бяха 
потвърдили 4500 души, а още 15 000 бяха посочили, че са заинтересовани. Плановете бяха концертът 
да бъде излъчван в над 50 държави на петте континента. 
През септември 2016-а обаче организаторите съобщиха, че са били излъгани от промоутъра Робин ди 
Маджо и обещаните артисти няма да пеят у нас. 
Измамникът бе освободен под гаранция от $ 40 000, като ще носи проследяващо устройство в 
очакване на предварителното изслушване по делото следващия месец. 
Стр. 11 

Научи тънкостите при писането на рекламен текст за НПО с BOOST 

www.capital.bg | TimeHeroes | 12.12.2018 | 00:23 
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Публикацията е част от платеното съдържание в Капитал Light. Представи си предстартова треска. 
Последните дни и нощи преди началото на голяма кампания, с която твоята гражданска организация 
ще се опита да вдигне шум и да събере за своята кауза вниманието на обществото, нови съмишленици 
или финансова подкрепа. В този момент, обзалагаме се, мозъци и компютри прегряват, защото има 
да се измислят, напишат и пренапишат цял куп рекламни материали. Ще ги наричаме рекламни 
материали, защото каузите се комуникират и промотират точно така, както се промотира комерсиален 
продукт – с прецизно премерени послания, отправени с верния тон и съдържащи онова парченце 
информация или емоция, което ще грабне скъпоценните 30 секунди време в свръхнатоварения поток 
от новини, събития и кампании. Може би в този момент пишеш брошура, за да запалиш за твоята кауза 
някой, който дори не е подозирал за нея. Може би композираш ударен пост за социалните медии. 
Може би си мислиш как утре ще излезеш на улицата и ще имаш точно пет думи, с които да накараш 
случаен минувач да се спре и да те изслуша... Има ли значение кои са тези пет думи и как ги 
подреждаш? Трябва ли задължително да вкараш прословутия "призив за действие"? Как да предадеш 
смисъла и значимостта на каузата така, че всеки да се свърже с нея и да реагира? За всички тези 
въпроси би било просто супер да имаш на една ръка разстояние някое от онези митични създания, 
наречени копирайтъри и рекламисти, които обръщат сложните концепции в прости изречения, 
жонглират с думи и прицелват посланията право към сърцето. Всъщност имаш ги. Намират се изцяло 
на твое разположение в BOOST – програмата за повишаване на комуникационните умения на 
гражданските организации в България, създадена от най-голямата платформа за доброволчество 
TimeHeroes.org. Всеки месец TimeHeroes събира вдъхновяващи специалисти в сферата на маркетинга, 
за да отговорят в серия от кратки видеа на конкретни въпроси, зададени от НПО. Горещата тема през 
декември е "Тънкостите при писане на рекламен текст", а пред камерата застават, с целия си опит и 
знание, трима от най-респектиращите в бранша: Мария Милушева (Noble Graphics), Максим 
Стоименов (proof.) и Иван Хадживеликов (Tribal Worldwide Sofia). Преди да изстреляш своя въпрос към 
тях, със сигурност ще ти е полезно да чуеш и надградиш с първите две основополагащи теми в BOOST 
– "Брандинг и сторителинг" и "Комуникационна стратегия". Зареди тефтера за важни записки, кажи 
никой да не те занимава в следващия половин час и си пусни първата серия бързи, но безценни 
маркетинг уроци за НПО. В следващите видеа от поредицата можеш да получиш професионален 
отговор на твоя голям въпрос относно малките детайли в писането на рекламни текстове. Само го 
засили към специалистите до 20 декември. 

Дариха 16 т продукти за хранителната банка 

в. Телеграф | 12.12.2018 | 00:01 
Най-големите вериги, членове на Сдружението за модерна търговия, са дарили през миналата година 
16 т храни на стойност 69 000 лева на Българската хранителна банка и БЧК. 
Това съобщиха от сдружението вчера. Седем от найголемите търговски вериги у нас са инвестирали 
над 3,8 милиарда лева в България. В тях работят 18 600 души, като през миналата година са били наети 
5500 нови служители. 
Стр. 14 

Складовете в приютите на отец Иван са празни, всеки желаещ може да помогне с храна 

www.bgonair.bg | 12.12.2018 | 10:26 
Деца от Русе протегнаха ръка на връстниците си от приютите на отец Иван в Нови хан и Якимово. 
Малките ученици искат да зарадват децата в нужда и да направят празниците им по-светли. 
Складовете в приютите са изпразнени и тази зима хората там оцеляват на ръба. Даренията ще се 
събират до края на седмицата, след което русенска фирма ще ги транспортира безплатно. Пред 
Bulgaria ON AIR отец Григорий, който отговаря за приюта в Нови хан, сподели, че правят всичко 
възможно да набавят хранителни продукти чрез собствено производство, но за съжаление то не е 
достатъчно и имат нужда от помощта на българските дарители. "Никак не ми е удобно да призовавам 
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хората за помощ. Всеки, който желае може да ни подкрепи с някаква храна, това е единственото, без 
което не можем", каза той. По над 250 човека разчитат на приютите в Якимово и Нови хан, за да 
оцелеят.  Отец Григорий разказа, че непрекъснато пристигат нови семейства в нужда. 

Има ли мода в благотворителността днес? 

в. Шуменска заря | Светлин ПЛАМЕНОВ | 13.12.2018 | 00:01 
Дали има мода в благотворителността днес? - потърсихме мнението на двама млади шуменци, 
членове на Детския ученически парламент към Центъра за подкрепа за личностно развитие към 
Общинския детски комплекс в Шумен, участвали в организирането и провеждането на Коледния 
благотворителен базар пред ДКТ "Васил Друмев". 
Стефан КАЛИНОВ, ученик: "Явно има мода днес да се правят благотворителни прояви. Сега, по Коледа, 
е техният пик. Толкова са много, че понякога дори се обърквам... Радвам се, че тези прояви са много 
и се увеличават. Не трябва да се пренебрегва нуждата от съпричастност. Не може в една държава 
всеки да има нормални доходи и всеки да бъде здрав. На тези, които нямат възможност да живеят 
добре, трябва да им се помага. Така е било и в миналото. Например Нанчо Попович е дал своите пари 
за въвеждането на светското образование в Шумен! Ако желаеш, можещ да дариш средства за строеж 
на училище, за изпаднал в беда човек и още куп добри дела, но всичко това да е под "шапката" на 
благотворителността. 
Каузата да помагаш чрез благотворителност трябва да продължава и да се дообогатява с нови идеи и 
форми. Но нека да си признаем има и хора, които спекулират с благотворителността! Явно те повечето 
от тях искат да изглеждат медиино привлекателни, дори по-вдъхновяващи пред телевизионния екран. 
Обкръжаващите ги, като ги видят по телевизията да възкликнат: "Ох, колко мило! С този светски бал 
ще се съберат пари да се помогне на някого и ли пък ще се построи нова сграда!" Но след това, се 
оказва че те се отказват да вложат събраните пари в обявеното добро дело под някакъв привидно мил 
начин... И обществото отново възкликва: "А, какво стана? Дали догодина ще има бал?" А за лъжата, за 
измамата, за манипулацията мнозина си затварят очите. Така обществото вижда само лъскавата 
обвивка, а не достига до същината на истината. 
Организираики благотворителния коледен базар на Детския ученически парламент за ползвателите 
на Дома за стари хора в Шумен, ние можехме да вземем случайни хора с молба да ни помогнат при 
изработването на сувенири за благотворителната разпродажба пред Театъра на картички и украси. 
Убеден съм обаче, че всеки, стига да желае, може според възможностите си и силите си да помогне 
на ближния. Ние поканихме самите възрастни хора от Старческия дом да се включат в базара с 
изплетени от тях ръкавички и терлици, с нарисувани от стари кереми -ди. Така те станаха част от 
нашата обща благотворителност. Аз съм хорист в детския хор "Бодра песен" с коИто сме правили 
концерти за набиране на средства за лечението на болни деца. Благотвори -телността има много 
форми - като организираш изложба, като станеш участник в концерт за добра кауза, като поканиш на 
сцената заедно с теб да се изяви страдащият и нуждаещ се от помощ твои съгражданин. Или пък с 
парички от детската си касичка да помогнеш за лечението на болно дете. 
Никак не са малко хората и институциите нуждаещи се днес и сега спешно от пари. Забелязвам че 
както в миналото, така и днес доста от дарителите запазват своята анонимност. Преди мнозина са го 
правили това от християнско почитание. Колкото и парадоксално да прозвучи, днес запазваш 
анонимност дарявайки, за да е да се разстроиш, да не разгневиш дори някого с постъпката си. Да не 
завидят, че някой с възможности е помогнал на нуждаещ се. Разбирам ги. 
На разпродажбата на нашия благотворителен коледен базар идваха и шуменци, кои -то даваха пари 
за каузата, а нищо не си вземаха от базара за спомен. Малко се огорчих... " 
Йоана ГЕОРГИЕВА, ученичка: "Винаги трябва да се поставяме на мястото на този, който страда. Това 
ще ни направи още по-добри хора. Като направиш добро се чувстваш сякаш вътрешно изпълнен, 
щастлив, удовлетворен. 
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Днес хората залагат на различното, на непознатото. В недалечното минало мнозина помагаха 
предимно на деца. Днес дават парите си за непознати, дори екзотични каузи. Ние решихме да 
подадем ръка на съпричастност на самостните, болни стари шуменци. 
Разбира се, че има благотворителни кампании, които се организират само заради това организаторите 
им да станат известни. Някои дори търсят популярност скандализирайки обществото. Позволяват си 
дори да манипулират цели групи от хора. И най-лошото е, че си позволяват да присвояват парите, 
събрани чрез лъжлива благотворителна инициатива... 
За да ми остане мил спомен от нашата благотворителна акция на Детския ученически парламент, аз 
си закупих едно магнитче, картички и украса за коледната елха у дома." 
12.12.2018 г. 
Стр. 2 

Студент стана Доброволец на годината 

Стефан Айвазов печели приза в раздел "Околна среда", като ученик създаде екоклуб 
в. Марица, Пловдив | 13.12.2018 | 00:01 
Носителят на националната пнаграда "Доброволец на годината"- 2018 г. в раздел "Околна среда" на 
Фондация "Астика" е Стефан Айвазов. Той е студент по медицина, отговорник на младежкия екоклуб 
"Приятели на природата" към РИОСВ -Хасково, природолюбител и доброволец. Официалната 
церемонията по връчване на наградите по повод на Международния ден на доброволеца се проведе 
в Бургас. 
Като ученик Стефан членува в екоклубовете към Спортното училище и Младежкия център. Включва се 
във всички екоинициативи, организирани от РИОСВ- Хасково, свързани с опазването на природата. 
През 2016г. е отличен с грамота и награда "Приятел на природата". Доброволецът участва още в 
засаждането на дръвчета в двора на ДГ"Звънче", в организирането на изложби и провеждането на 
образователни и доброволчески инициативи с екологична насоченост. Инициира създаването на 
младежки екоклуб към Регионалната инспекция. По негово предложение до РИОСВ в момента 
стартира и процедура по обявяването на 4 вековни дървета в Хасково. 
Националният конкурс "Доброволец на годината" се провежда за осма поредна година и цели, да се 
отдаде заслужено признание на доброволците за осъществяваните от тях дейности за подобряване 
на благосъстоянието и солидарността в обществото. Призьорите се определят от национална 
селекционна комисия, въз основа на получените по време на конкурсния етап номинации и приложен 
към тях доказателствен материал. Отличените доброволци са в областите хуманитарни дейности, 
околна среда, права на човека, култура и изкуство, спорт и физическа активност. Конкурсът е учреден 
на 4 декември 2010 г. 
12.12.2018 
Стр. 16 

Кампания за събиране на капачки донесе на хора с увреждания помощно устройство 

То ще им помага да се изразяват чрез поглед 
в. Черноморски фар, Бургас | Михаил КОЛЕВ | 13.12.2018 | 00:01 
Специално устройство ще помага на хора със специфични потребности в сдружение "Социален център 
- Бургас" да се изразяват чрез поглед. За целта то се прикрепва към лаптоп или монитора на настолен 
компютър и позволява тяхното визуално управление. Технологията Tobii е закупена с помощта на 
благотворителна кампания за събиране на капачки, която е продължила година и половина. Това 
заяви председателят на Центъра Марионела Стоянова. По нейни думи това ще помогне на 
потребителите на Центъра да се интегрират още по-добре в околния свят. 
Общата сума на устройството е 3729,76 лв., като от тях 1392,50 лв. са от предадени за рециклиране 
капачки. 
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"Благодарим на всички, които ни помогнаха. Първоначално бяхме заявили, че ще събираме по-голяма 
сума, но в течение на времето цената на устройството леко спадна и това ни даде възможност да се 
справим с тези пари, които имахме събрани до момента", каза още Стоянова. 
Тя допълни, че в кампанията са се включили и много деца от детски градини и начални училища, 
заедно с техните родители и учители. 
"Децата бяха много съпричастни. Това показва, че те имат и ще имат и за в бъдеще едно по-различно 
отношение към хората със специфични потребности, което е най-важно", категорична е директорът 
на Сдружението. 
За да изпробва новата технология бе избрана 34-годишната Мария, която освен от церебрална 
парализа, страда и от страбизъм (кривогледство). 
"Целта е тя да говори чрез устройството, следейки и задържайки с поглед букви на екрана и по този 
начин образува дума или фраза. Те после се появяват с човешки глас и ние я чуваме и разбираме какво 
иска да ни каже. Погледът е нейният говор. В момента сме в начален стадий в работата си с тази 
технология, ползваме я от по-малко от месец , каза Соня Енева, логопед в СУ "Петко Росен" и 
"Социален център-Бургас". 
Самото устройство навлиза в България преди 4-5 години, където е изпробвано успешно на няколко 
презентации в различни градове. 
В световен мащаб то функционира от около 15 години в страни като Швеция, Норвегия, Израел и 
Полша. 
Освен от Мими технологията ще бъде използвана и от други потребители на Центъра. 
Процесът е дълъг, защото при лица с по-лек от нейния случай, които вече работят и комуникират 
спокойно с устройството, е отнело повече от година ежедневна системна работа. 
На отбелязването на успешния край на кампанията за закупуването на технологията Tobii присъства и 
майката на Мария. 
"Тя имаше голямо желание да учи. Вкъщи много обичаше да се занимава с буквите, да й чета 
постоянно нещо. Благодарение на Сдружението Мими се записа в помощното училище и сега е в пети 
клас. С помощта на общи усилия тя ще може да използва това устройство. Това ще бъде облекчение 
за нея, защото понякога аз не я разбирам и се налага дълго да й задавам много въпроси, докато 
разбера какво иска да каже. Дъщеря ми гори от желание да се усъвършенства, да учи и не се предава 
в нито един момент. Вече може да пише някои от буквите и да се разписва", сподели Ана Крушкова. 
12.12.2018 
Стр. 3 

Започна 9-ят Благотворителен търг на Дарик и Gong.bg! 

www.gong.bg | 13.12.2018 | 09:25 
Точно в 8 часа тази сутрин започна Деветият благотворителен търг на Дарик радио, организиран от 
„Ники Кънчев шоу“, “Спортно шоу Гонг” и Gong.bg! За поредна година ще имате възможност да 
наддавате за уникални артикули, а всички събрани средства по традиция ще бъдат дарени в подкрепа 
на две каузи – недоносените деца и тези от аутистичния спектър. Търгът се провежда паралелно в 
ефира на Дарик радио и официалната страница във Фейсбук. Може да се включите директно в ефира 
на Дарик и да предложите конкретна цена или да наддавате под снимката на артикула. ТУК МОЖЕ ДА 
РАЗГЛЕДАТЕ ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Ето само част от най-любопитните артикули: Оригинална 
фланелка на Роналдо (Ювентус) с автографи Оригинална фланелка на „Ювентус“ на Кристиано 
Роналдо, подписана от самия него, Масимилиано Алегри, Дибала, Киелини, Куадрадо, Манджукич, 
Пянич, Матюиди, Кедира и други. Тениската е закупена в Германия по време на благотворителен търг 
в подкрепа на болно дете. Екипът е дарен от Никола Стоянов. Фланелка на Мартин Петров Фланелка 
на българският национален отбор по футбол на Мартин Петров с негов автограф. С тази фланелка той 
е играл при последния си мач за националния отбор. Фланелката е дарена от Даниел Готев. Екип на 
Цветан Соколов Националът Цветан Соколов дари екипа си на Кучине Лубе (Чивитанова), с който игра 
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във финалната среща срещу „Итас Трентино“ на световното клубно първенство в Полша този месец и 
бе обявен за най-добър диагонал на турнира за втори пореден път. Самият той сподели, че с радост 
се включва да помогне в благотворителния търг, тъй като възприема каузата за недоносените бебета 
и като лична за него и семейството му. Рамкирана фланелка на Козмин Моци Луксозно двустранно 
рамкирана фланелка на Козмин Моци от „Лудогорец“. Фланелката е с негов автограф и е от героичния 
мач, в който след изпълнение на дузпи през месец август 2014-та година Лудогорец влязоха за първи 
път в групите на шампионската лига. Тя е дарена от Олег Велинов, а началната цена на екипа е 400 лв. 
Топка с автографи Топка Puma, подписана от футболистите на Арсенал, играли за клуба през сезон 
2017/2018. Дарител е Arsenal Supporters Club Bulgaria, a началната тръжна цена е 250 лева. От 
българския фенклуб на Арсенал също даряват комплект уникални значки на „артилеристите“. И още: 
Tова са само малка част от предложенията, а ТУК може да намерите още куп интересни артикули, за 
които да наддавате! 

НПО- Клуб „Активна сигурност“ организира благотворителната кампания „SOS- Грижа без 
граници“ 

www.novini.dir.bg | БГНЕС | 13.12.2018 | 11:25 
НПО- Клуб „Активна сигурност“ започва благотворителна кампания „SOS- Грижа без граници“. 
Инициативата е дългосрочна и ще продължи през цялата 2019 година. НПО- Клуб „Активна сигурност“ 
започва благотворителна кампания „SOS- Грижа без граници“. Инициативата е дългосрочна и ще 
продължи през цялата 2019 година. Целта накампания е да се подпомогне на изоставените деца, 
лишени от родителски грижи за по-щастливо детство и по-добра възможност за интегриране в 
обществото, както и за мотивация на децатада спортуват и да живеят по-активно. Кампанията започва 
на 14 декември(петък) от 15:30 часа в ЦДЛРГ – „Oлга Скобелева“, гр. Пловдив. След това продължава 
в домовете – гр. Раковски, гр. Брезово и с. Зелениково. В подкрепа на децата, любезно се отзоваха от 
Сдружение „ Хайдути“, които ще проведат урок по Родолюбие и покажат част от буългарския филм, 
който заснемат „Смутни времена”, детето-чудо, носителката на 15 национални рекорда, два сребърни 
медала от европейски форуми, най-прогресираща младаатлетка на Балканите -Лиляна Георгиева, 
която е израснала в ЦДЛРГ – “ Мария Луиза“, гр. Пловдив, както и композитора Росалин Наков. 
Програмата включва: Коледни работилници и ателиета, където децата сами ще месят погачи, 
украсяват канелени сладки, занимателни игри, Автограф с усмивка. /БГНЕС 

„Каритас“ търси подкрепа, за да осигури достойни старини на хората у нас 

www.24chasa.bg | 13.12.2018 | 14:26 
Каузата „Грижа в собствения дом – достойни старини за възрастните хора” е част от проектите, 
подкрепени от кампанията на Райфайзенбанк „Избери, за да помогнеш” В края на 2017 г. възрастните 
хора на 65 и повече години са били около 20,8% от населението на страната, показват данни на 
Националния статистически институт. През 2025 година 1 от всеки 5 българи ще бъде на възраст над 
65 г. „За възрастните хора в България се говори само по време на празници, избори и при преброяване 
на населението. През останалото време те са оставени да изживяват дните си в тишина, забравени от 
всички“, разказва Ваня Клечерова - част от организацията „Каритас“, които вярват, че всеки човек има 
право на достойни старини. Клечерова допълва, че най-голямата болка на възрастните хора е 
самотата, защото дори да имат близки, се случва те да живеят в други градове или извън страната. 
Вдъхновени да помагат, преди 16 години екипът на „Каритас“ стартира услугата „Домашни грижи”. 
Така те осигуряват здравни и социални грижи на средно 360 възрастни хора на година. Мобилен екип 
от медицинска сестра и социален помощник посещават нуждаещия се в дома му и му предоставят 
грижи, според неговите потребности. Един от големите плюсове на услугата е, че възрастният човек 
не трябва да напуска дома си, където той се чувства най-спокойно и комфортно. От 2002 г. досега 
организацията е създала 9 центъра за Домашни грижи в Русе, София, Белене, Пловдив, Раковски, 
Малко Търново и селата Житница в област Пловдив, Бърдарски геран в област Враца и Гостиля в 
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област Плевен, а мобилните екипи предоставят комплексна грижа и в още 5 населени места, 
намиращи се в близост до посочените градове. „Във всеки етап от живота си, човек трябва да живее 
достойно, затова сме рамо до рамо до възрастните хора чрез тази услуга“, акцентира още Ваня 
Клечерова. Тя разказва, че услугата „Домашни грижи“ показва на възрастните хора, че не са забравени 
и захвърлени. А сътрудниците на „Каритас“ се превръщат в техни приятели, защото на хората „им 
липсва някой да прекрачи прага им, някой с когото да споделят своите вълнения и тревоги“. 
Сътрудниците на „Каритас“ се отнасят към възрастния човек с разбиране, внимание и с топло 
отношение и усмивка отнемат болката. Така те успяват да изгонят чувството на самота и да осмислят 
монотонните и не леки дни на старостта. Клечерова разказва, че нерядко екипите на „Каритас“ са 
единствените хора, с които възрастният човек имат контакт и затова са и негови близки – онези, които 
ще подържат ръката му и ще изслушат неговите думи. „Възрастният човек е като детето – той вижда 
със сърцето си, усеща с душата си и се радва на малките неща, а за да помагаш е нужно само добро 
сърце“, споделя Клечерова. В първите години екипът на добротворците е разбирал за хора, които имат 
нужда от помощ, от лични лекари, а вече ги търсят както възрастни хора, така и хора, които живеят в 
чужбина, но имат близки, живеещи в България. Клечерова разказва, че децата на един възрастен 
човек се чувстват много по-сигурни и спокойни, когато знаят, че техният близък е посещаван от екип 
специалисти и получава комплексни грижи, адекватни на неговите здравословни и социални нужди. 
Клечерова разказва, че за „Каритас“ е важно да осигуряват устойчиви грижи на възрастните хора. 
Затова те търсят финансиране на услугата „Домашни грижи“, защото „не може да се грижиш за някого 
само за месец-два и после, ако няма средства, да го оставиш“. И допълва, че са благодарни на 
„Райфайзенбанк“, която е приела присърце тяхната кауза. Инициативата на „Каритас“ е част от 
проектите, които ще получат подкрепата на банката в десетото юбилейно издание на дарителската 
кампания „Избери, за да помогнеш“. „Каритас“ се бори да осигури достойни старини на възрастните, 
а с подкрепата на банката те ще имат сигурността това да продължи. Средствата, които са нужни, за 
да се осигурят здравни и социални домашни грижи на един възрастен човек за един месец, са 90 лв. 
Te са нужни за възнагражденията на специалистите, за транспортните разходи за достигане до 
домовете на възрастните хора и административни разходи за центровете. Клечерова разказва, че е 
много важно да има инициативи като тази на Райфайзенбанк, за да се насочи вниманието към 
възрастните хора, „за да се събуди добротворчеството у хората и желанието да помагат на възрастните 
хора, защото остаряването е най-нормалната част от живота“. Най-дребните жестове, които могат да 
ни отнемат дори минута, могат да улеснят живота на един човек в нужда. Ежедневно подминаваме 
болката на другите, а най-малките неща могат да им донесат облекчение и усмивка. Дори да 
помогнем на някой да пресече или да отидем и да напазаруваме на възрастния съсед - на нас ни се 
струва нещо обикновено за деня, но за него тази помощ е от голямо значение. Тези жестове възвръщат 
радостта в погледа на възрастния човек, защото чрез тях той разбира, че не е забравен и изоставен. 

Екипът на Банка ДСК организира благотворителен коледен обяд в подкрепа на Фондация 
„Нашите недоносени деца“ 

www.focus-news.net | 13.12.2018 | 14:55 
София. На 3 и 10 декември 2018 г. екипът на Банка ДСК организира благотворителен коледен обяд за 
служителите от Централно управление - София, съобщиха от пресцентъра на банката. Каузата, която 
служителите на банката подкрепиха, е кампанията „Големи чудеса за малките герои“ на Фондация 
„Нашите недоносени деца“. Коледният обяд, провел се на две различни дати в двата централни офиса 
на Банка ДСК в София, събра стотици служители на финансовата институция. По време на събитията, 
служителите на банката закупиха домашно приготвена храна от техни колеги и направиха своите 
дарения за каузата. Най-добрите ястия бяха отличени с награди. Общо събраната сума надхвърля 7 
300 лв., които ще бъдат използвани за подкрепа на борбата за оцеляване и нормално развитие на 
преждевременно родените бебета в България. „Щастливи сме да окажем подкрепа за една важна 
кауза – кампанията „Големи чудеса за малките герои“ на Фондация „Нашите недоносени деца“. За 
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всички нас в Банка ДСК е много важно във времето, в което живеем, да не губим чувствителността си, 
да не забравяме, че има уязвими групи в обществото, които се нуждаят от подкрепа, да намираме 
време за доброто. Надявам се, чрез нашите две коледни събития и дарената сума, да допринесем 
макар и с малко за борбата на малките герои - недоносените бебета и техните семейства, за да 
покажем не само силата на доброто, но и силата на общността и способността й да мотивира и 
извършва положителна промяна.“, заяви по време на събитията г-жа Виолина Маринова, председател 
на УС и главен изпълнителен директор на Банка ДСК. „Всяка година в България се раждат повече от 6 
000 недоносени бебета. Те не са просто по-малки новородени. Недоносените бебета имат нужда от 
специални и скъпоструващи грижи, не само по време на болничния им престой, но често и след това. 
Изключително важни са следболничните грижи, които трябва да са национален здравен приоритет, 
но все още липсва програма за проследяване на децата, родени преждевременно. Благодарим на 
Банка ДСК и всички служители, които подкрепиха каузата ни, за съпричастността им към грижите за 
най-малките. Заедно можем да направим големи чудеса за малките герои.”, коментира г-жа Моника 
Златанова, посланик на Фондация „Нашите недоносени деца“. Благотворителната кампания „Големи 
чудеса за малките герои” обхваща три важни направления в грижата за недоносените деца - достъп 
до качествена животоспасяваща апаратура по време на болничните грижи, изграждане на семейни 
стаи, които дават възможност на семействата да са с бебетата си, както и подпомагане дейността на 
семеен център за недоносени деца „Малки чудеса“ за проследяване и ранно детско развитие, но и за 
подкрепа на техните родители в този труден за тях период. 

Първа акция на Обществения дарителски фонд във Враца 

www.dariknews.bg | 13.12.2018 | 15:28 
Общо 2 823 лева са събрани на благотворителна вечер, организирана от Обществен дарителски фонд 
за Враца. Събитието се проведе в сряда, в ресторанта на хотел „Лева”. Това е и първата дарителска 
акция, организирана от ОДФ за Враца под надслов „Обособяване на зони за четене във всяко училище 
от община Враца”, съобщи председателят на фонда Емилиян Кадийски. Средствата ще се използват за 
изграждане на зони за четене чрез къщички за размяна на книги и организиране на дейности за 
насърчаване на четенето. Събитието уважиха кметът на Враца Калин Каменов, над 40 общественици 
и представители на бизнеса, както и приятели, и съмишленици на ОДФ. В програмата се включиха 
талантливи ученици от училища в града. Накрая на вечерта стана ясно, че 10 от къщичките намериха 
и своите осиновители. Средства за изграждането на зоните дариха „Broadway pass”, Сдружение 
„Вестители 2007”, Училищно настоятелство „Ентусиасти” към ППМГ „Акад. Иван Ценов”, „Строител 
Криводол” ЕООД, „Гергьовче” ООД, „Инвейтикс” ООД, „ПетроффСофт” ЕООД, „Алпла - Чернокожев” 
ЕООД, „Ташев-транс” ООД, юристите и магистратите от Враца. Набирането на дарения продължава с 
благотворителен базар „Коледни вълшебства”, организиран от доброволци и ученици. Той ще се 
проведе в дните от 17 до 21 декември на площад „Христо Ботев”. Събраните средства също  ще се 
използват за изграждане на зоните за четене. Средства може да се даряват и чрез банковата сметка 
на ОДФ: Райфайзен банк BG14RZBB91551009899218 SWIFT/BIC: RZBBBGSF Основание: „Обособяване 
на зони за четене във всяко училище от община Враца“. 

Благотворителна кампания "SOS - грижа без граници" 

www.plovdiv24.bg | 13.12.2018 | 15:56 
Източник: Plovdiv24.bg Имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в благотворителната ни 
кампания "SOS - грижа без граници“, организирана от НПО Клуб "Активна сигурност“. Инициативата е 
дългосрочна и ще продължи през цялата 2019 година. Това обявиха организаторите. И добавиха: 
Целта на кампания е да подпомогнем изоставените деца, лишени от родителски грижи, като: - 
Заявяваме нашата социално-отговорна позиция: В подкрепа на децата на България! - Подпомагане на 
децата за по-щастливо детство и по-добра възможност за интегриране в обществото. -  Мотивация на 
децата да спортуват и да живеят по-активно Стартираме на 14 декември(петък) от 15:30 часа в ЦДЛРГ 
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– "Oлга Скобелева“, гр. Пловдив, като продължаваме в домовете – Раковски, Брезово и 
село Зелениково. В подкрепа на децата любезно се отзоваха от Сдружение "Хайдути“, които ще 
проведат урок по Родолюбие и покажат част от  българския филм, който заснемат "Смутни 
времена",  детето-чудо, носителката на 15 национални рекорда, два сребърни медала от европейски 
форуми, най-прогресираща млада атлетка на Балканите - Лиляна Георгиева, която е израснала в 
ЦДЛРГ – "Мария Луиза“, Пловдив, както и композиторът Росалин Наков. Програмата включва: 
Коледни работилници и ателиета, където децата сами ще месят погачи, украсяват канелени сладки, 
занимателни игри, Автограф с усмивка. За да стане изпълнението на този проект още по-емоционално 
и вълнуващо, разчитаме на вас българските медии, да сте част от тези събития и да бъдете 
"проводник“ между обществото и децата. Призоваваме ви активно да се включите и в състезателната 
част, в която малчуганите ще демонстрират своите умения. 

100 хиляди лева набра Благотворителният бал на фондация “Сийдър” 

www.bebok.eu | 13.12.2018 | 17:08 
100 хиляди лева набра Благотворителният бал на фондация “Сийдър” в подкрепа на деца и младежи 
в неравностойно положение На 24-ти ноември, 2018г., в Sofia Event Center, се проведе 13-тият 
Годишен благотворителен бал на фондация „Сийдър“ - “Имало едно време...”. По време на събитието 
бяха набрани 100 хиляди лева, с които организацията ще подкрепи над 100 деца и младежи в 
неравностойно положение, живеещи в центровете им от семеен тип в Казанлък и Кюстендил. 
Събитието уважиха над 220 гости, сред които партньори и поддръжници на организацията, 
дипломати, представители на бизнеса и културните среди в България. Изпълнителният директор 
Александрина Димитрова приветства гостите, като им благодари за доверието и призова да 
продължат подкрепата си към каузата: „Над 100 деца и младежи в къщите ни в Кюстендил и Казанлък 
разчитат на фондация „Сийдър“ за да се чувстват сигурни, подкрепени, оценени и обичани. Екипът ни 
работи усилено, за да не ги разочарова, но ние също имаме нужда от помощ. Моля, присъединете се 
към нас, за да продължи тяхната приказка. Защото ние не можем да променим миналото на тези деца, 
но можем да повлияем на бъдещето им.“ Обръщение към гостите отправиха и представителите на 
златните спонсори на Благотворителния бал – Десислава Тальокова, Изпълнителен директор на 
фондация „Америка за България“, която поздрави присъстващите с поемата Hope на Емили Дикинсън 
и ги призова да подкрепят каузата. Дейвид Бътс, Управляващ партньор на Си Ем Ес София сподели, че 
неговата компания подкрепя “Сийдър” вече 13 години и се гордее с развитието и постиженията на 
фондацията. Водеща на тазгодишното издание на Бала беше популярната българска актриса Силвия 
Лулчева, а в програмата на вечерта се включиха HYPNOTIC трио – една от най-успешните струнни 
формации у нас. По време на събитието гостите се насладиха още и на музикалните изпълнения на 
Камино бенд, а в тон с приказната феерия на бала Елизабет Якимова и Петя Колева от балет Арабеск 
представиха танца „Пътят ми с теб“ по хореография на Ангелина Гаврилова. Основна част от 
програмата на събитието беше благотворителният търг с колекционерски предмети и преживявания. 
Водеща на аукциона за втора поредна година бе професионалният аукционер, лицензиран от 
британската аукционна къща Кристис – Преслава Фентъм – Флетчър. Най-скъпо продаденият предмет 
тази година беше тениска на суперзвездата на Реал Мадрид Гарет Бейл, подписана лично от самия 
футболист, която бе закупена за 4500 лв. Сред най-желаните предмети бяха още фотография на 
Лионел Меси с негов автограф, ден с известната българска поп изпълнителка Михаела Филева, ръчно 
рисуван стенопис от българската художничка Jo Iyaa, картина на известния художник Кръстьо 
Руйнеков, тенис топка, подписана от Григор Димитров и Цветана Пиронкова и др. Двама от гостите, 
които се ангажираха с най-голямо еднократно дарение по време на вечерта, ще имат възможността 
да посетят и прекарат един ден с децата в центровете от семеен тип на фондацията. Присъстващите 
имаха възможността да участват и в томбола за интересни награди, сред които уикенд за двама в 
хотел Хилтън Хамбург, ВИП билети за Софийска опера и балет, билети за Театър на сетивата София, 
ваучери за голф в Pravets Golf & Spa, любезно предоставени от партньорите на събитието. 
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Благодарение на златните спонсори - фондация „Америка за България” и CMS Sofia и бронзовия 
спонсор – „Дънди Прешъс Металс“, всички организационни разходи за вечерта бяха обезпечени и 
набраните средства от бала ще бъдат инвестирани в грижата за над 100 деца и младежи в 
неравностойно положение, за които организацията полага 24-часови грижи в своите центрове от 
семеен тип. Балът се организира още със съдействието на Amuse Bouche, Bulgaria Hall, City Stage, Coca-
Cola HBC Bulgaria, Dabov Specialty Coffee, Diamond Ring, Georgievi Bros. Winemakery Club, iPrint, Jameson, 
Kreston Bulmar, LZ Yachting, Modica Artisan Chocolates, Mokuso Office Massage, Mrs. Cherry Photography, 
Music Wine Art House, Novatel, Pravets Golf Club, Sensory Theatre Sofia, Sircrow, Sofia Film Fest, Sofia 
National Opera and Ballet, Sofia Philharmonic, Tropic fire, Whirlpool, Zagorka. 

Спешна нужда от дарения на дрехи 

www.ngobg.info | 13.12.2018 | 17:30 
Необходимостта от топли дрехи е силно осезаема за всички нас, а някои хора нямат възможността да 
си ги подсигурят. Във връзка с настъпването на зимния сезон имаме нужда от помощ в осигуряването 
на топли дрехи и палта на нуждаещите се от бежанската общност, затова  Съветът на жените бежанки 
в България започна кампания „Подари топлина"  за осигуряване на зимни дрехи и палта за хората от 
бежанската общност и търсещите закрила. Кампанията във Фейсбук: 
https://www.facebook.com/events/198228007749448/?active_tab=about Това са над 450 жени, мъже, 
юноши и деца в лагерите в София, както и семейства, вече установили се на външни адреси. Набираме 
всякакви дрехи (пуловери, панталони, палта, жилетки, бодита, шапки, шалове и ръкавици), както и 
завивки. Молим ви нещата, които ни изпращате, да бъдат чисти и здрави! Ще сме признателни и 
благодарни да помогнете една кауза да се превърне в топлина и радост!    Кампанията ще продължи 
до края на януари през 2019 г. Можете да донесете нещата, които искате да дарите в нашия офис, гр. 
София, ул. "Екзарх Йосиф" 95 или да ни ги изпратите в офисите на: Speedy (гр. София, ул. "Георги Сава 
Раковски" 48)  или  Еконт (гр. София, ул. "Георги Сава Раковски" 79-81).   „Съвет на жените бежанки в 
България" е неправителствена организация, която в голяма част от дейността си предоставя 
хуманитарна помощ на хората от бежанската общност и търсещите закрила. Средно месечно работим 
с около 250 човека, от Иран, Ирак, Сирия, Афганистан. Част от тези хора са настанени в Приемателните 
центрове за бежанци на Държавната агенция за бежанците, където имат подслон, храна, но не и 
дрехи, други живеят на външни адреси или директно на улицата, но отново в доста тежка социална 
ситуация. 

Регата събра над 18 000 лева за дуалното образование 

www.konkurent.bg | 14.12.2018 | 05:03 
Завърши успешно плаването на единствената българска яхта „Океанис“ в престижната международна 
регата за пресичане на Атлантическия океан – ARC. Както konkurent.bg съобщи първи, на тръгване 
българските ветроходци обявиха своята кауза, свързана с набиране на средства в подкрепа на 
образованието и професионалната ориентация на нуждаещи се деца от училища в Северозападна 
България. По сметката вече са събрани над 18 000 лева. „Много благодаря и голямо уважение към 
хората, които ни подкрепят. Ние събрахме 18 100 лева, които ще се използват за образование. 
Спонсорите ни могат да следват тази благотворителна програма на сайта на Оceanis. Благодаря ви, че 
подкрепяте усилията ни”, написа в социалните мрежи роденият във Враца Иво Евгениев, след 
завръщането на екипажа. „Океанис” финишира на 64-о място от 171 лодки в пристанището на Санта 
Лусия. За 17 дни яхтата е изминала 2 980 мили от Лас Палмас на Канарски острови до Карибите. 
„Плавахме 3 042 морски мили през Атлантическия океан за 400 часа, със средна скорост от 7.6 възела. 
За съжаление, ни се счупи на петия ден генакера и загубихме водещата си позиция. Въпреки, че го 
поправихме една седмица по-късно, не можехме да си върнем позицията и завършихме 11-ти в 
нашата дивизия. Имахме трудности и безсънни нощи, но също така изключително се наслаждавахме 
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на красотата и необятност на океана. Изгревите и залезите бяха поразителни, звездите бяха по-ярки 
откъдето и да е другаде”, сподели Иво Евгениев. 

Бъди човек - младежи помагат на възрастни хора 

в. Приятел, Самоков | Делян ВАСИЛЕВ | 14.12.2018 | 00:01 
Сякаш в противовес на битуващото в обществото ни донякъде негативно мнение за подрастващото 
поколение, членовете на доброволческата фупа "Бъди човек", сред които има и не малко ученици, 
организират пета поредна благотворителна коледна акция в помощ на възрастни хора в нужда. 
Главният организатор Радослав Христов сподели, че дарения на храни ще се приемат на 18 и 19 
декември от 13 до 19 ч. В зала "Самоков", а на следващия ден те ще бъдат пакетирани. 
"Всеки желаещ може да донесе продукти от първа необходимост - олио, брашно, захар, колбаси, 
плодове и зеленчуци, консерви и въобще всякакви дълготрайни продукти. Ние ще ги опаковаме и на 
21 -и декември ще ги разнесем до хората , коментира Р. Христов. Той поясни, че се приемат само 
хранителни продукти, а не парични средства. 
В последните години доброволците са изградили своеобразна мрежа на доброто, включително и в 
селата от общината. И сега - казват участниците - хората ни очакват, а и ние се радваме, че можем да 
бъдем полезни и да им дадем топлина и надежда преди настъпващите празници. 
Някак логично в съзнанието изниква възпятото от Богдана Карадочева стихотворение на Миряна 
Башева: "Ако до всяко добро същество застане поне още едно, ех, ще започне такъв живот, че само си 
викам "Дано"... 
Радослав Христов, който е сред най-активните членове на местния фенклуб на футболния ЦСКА, 
добави, че в тазгодишната акция ще се включи и кондиционният треньор на клуба Кирил Динчев, както 
и организирани привърженици на "червените" от София. Участието си потвърди и актрисата Луиза 
Григорова, известна с ролите си от телевизионния екран на д-р Вяра Добрева от "Откраднат живот" и 
Алекс от "Стъклен дом". 
Очакванията са кампанията да достигне до стотици домове в общината, за да могат и самотните 
възрастни хора, пенсионерите с ниски доходи и лицата в тежко социално положение да посрещнат 
коледно-новогодишните празници с нотка отпимизъм и с чувството, че не са забравени. 
14.12.2018 
Стр. 1 

"Розова Коледа" събра благотворително над 3000 лв. 

в. Приятел, Самоков | 14.12.2018 | 00:01 
Благотворителният бал на Сдружението на жени с онкологични заболявания и техните сподвижници 
"Сили имам да се боря", състоял се на 12 декември в ресторанта на хотел "Арена", събра 3150 лв. 
Парите ще се използват за благотворителни цели профилактични мероприятия срещу рака на гърдата, 
провеждане на здравни беседи, подкрепа на жени, получили тежката диагноза, и др. 
Традиционната проява премина под мотото "Розова Коледа". Известно е, че розовият цвят 
символизира борбата срещу рака на гърдата. Вече три години балът е символ на надежда и на 
приятелски протегната ръка, на доброта, топлота, човешки взаимоотношения. 
Инициаторки са сестрите Анита и Елица Симитчиеви. Те са продължители на благородното дело на 
своята майка Ирлина Симитчиева, основала преди години самото сдружение. 
Балът бе съпроводен с търг на картини, изготвени по проект "Заедно срещу рака", изпълняван в 
партньорство с фондация "Ценности, благоденствие, просперитет". В продължение на три месеца са 
работили ателиета по метода за рисуване с пръсти и в тях са участвали членове и приятели на 
сдружението. Те са сътворили в една приятна обстановка и атмосфера общо 23 маслени платна. 
"Когато човек работи без големи очаквания, само с ръцете и сърцето си, картините съчетават най-
доброто от всички участници, взети заедно, и сякаш става една обща творба", възкликна 
представителката на фондация "Ценности, благоденствие, просперитет" Ралица Руменова. 
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Затова, че Общината е постоянен добър партньор на сдружението, бе връчена грамота на зам.-кмета 
Люба Кленова. 
Събралите се бяха истински зарадвани от песните и стиховете надаровитите млади певици от вокална 
група "Медени звънчета", коледарите и участниците в танцовата формация "Самодивче" при ОУ 
"Митрополит Авксентий Велешки". Своеобразна покана за танци и веселие бяха и вълнуващите 
изпълнения на Габриела Даганова. Участниците в програмата също заслужиха грамоти. 
Сдружението "Сили имам да се боря" е известно със своята безкористна и успешна дейност. По време 
на организираните безплатни профилактични прегледи в града ни за рак на гърдата се изследват над 
200 жени годишно. Много добри са резултатите и от провежданите традиционни акции за даряване 
на кръв. 
14.12.2018 
Стр. 8 
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