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Новини за членове на БДФ 
 

VIVACOM финансира 13 проекта по програмата "Регионален грант" 

www.profit.bg | 01.03.2019 | 15:00 
Общо 13 проекта отличи  журито на последното издание на VIVACOM Регионален грант, съобщават от 
компанията. Те ще получат подкрепа на обща стойност 60 000 лв. Освен финалистите, още един 
проект, кандидатствал за подкрепа в програмата, получава специална награда от VIVACOM извън 
първоначално обявения бюджет. С програмата VIVACOM подпомага развитието на регионите в 
България и стимулира участието на местните общности, като предоставя грантово финансиране на 
граждански организации, читалища, училищни настоятелства и настоятелства към детски градини от 
цялата страна за реализация на проекти на местно ниво. Тя се осъществява в партньорство с 
Българския център за нестопанско право. В журито, което оценяваше проектите, бяха журналистите 
Мария Чернева и Ива Дойчинова, съоснователят на сдружение „Българска история“ Иван Кънчев, 
директорът на отдел "Корпоративни комуникации" във VIVACOM Веселка Вуткова и директорът на 
Българския център за нестопанско право Надя Шабани. До крайния срок през декември 2018 г. за 
финансиране кандидатстваха 259 граждански идеи от всички 28 области на страната. Най-много – 161 
предложения, са подадени от сдружения и фондации в обществена полза, следвани от читалища (70), 
настоятелства на училища (17) и детски градини (11). Преобладаващ е броят на предложенията, 
изпратени от градове (205), а проектните идеи, дошли от села, са 54. Значителна част от получените 
идеи са с културно-образователна и социална насоченост, предвиждащи най-разнообразни дейности 
и подходи за обединяване на общностите, преодоляване на различията, осмисляне на ежедневието с 
достойни  каузи, атрактивни занимания и вдъхване на нов живот в старите обичаи. Освен за развитие 
на местната общност, в последните четири години VIVACOM Регионален грант спомага за подобряване 
на целия неправителствен сектор у нас. За четирите години, в които се провежда, инициативата успя 
да оформи общност от активни граждански организации, които споделят опит и идеи помежду си, а с 
подкрепата на Български център за нестопанско  право се обучават и надграждат знанията и уменията 
си така, че да реализират по-ефективно идеите си.  Ето кои бяха финалистите в програма VIVACOM 
Регионален грант за 2018-2019 година: Сдружение „Закрилници" от Монтана получава подкрепа за 
създаване на социално предприятие в подкрепа на млади хора с интелектуални затруднения. 
Основните дейности, с които ще бъдат ангажирани младежите, са изработване на пчелни кошери, 
отглеждане на пчели и добиване на мед, а произведеният мед ще бъде продаван в подкрепа на 
социалната кауза. Фондация ПОдЛЕЗНО, София печели с проекта „Студентко“ за създаване на първото 
споделено пространство за учене в Студентски град по модел на споделените пространства за работа 
(co-working). Организацията иска да помогне за решаването на проблема с липсата на библиотеки и 
читални, пространства за учене, екипна работа, обмен на идеи и срещи на студенти със сходни 
интереси в Студентски град. Мястото ще бъде отворено денонощно и в него младите хора ще могат 
да се фокусират върху образованието си, ще разработват съвместни проекти и ще придобиват нови 
знания и умения. Морски спортен клуб „СЕРЕКО“, Царево,  ще бъде „На гребена на вълната”. Това е 
името на проекта за организиране на регата за начинаещи ветроходци. В нея ще участват всички деца, 
трениращи отскоро в Морския клуб, както и деца от други спортни клубове. Според СЕРЕКО, сериозен 
проблем е липсата на възможности за участие в състезания на деца от клуба, които тренират от 1-2 
години и не са част от неговия представителен отбор. Народно читалище „Отец Паисий-1927" в с. 
Извор, общ. Радомир, съвместно с училището в селото ще създаде условия, в които децата, с помощта 
на възрастни хора, да изучават български фолклорни празници, обичаи и традиционната празнична 
трапеза, свързана с тях. Предвижда се обзавеждане и оборудване на кухня в училището, където всеки 
петък бабите от селото ще гостуват, за да учат децата как да приготвят традиционни български ястия 
и да им разказват за традиционните празнични обреди. Предвиждат се още шест съвместни събития 
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– за празниците Варвара, Игнажден, Велики, Четвъртък, Благовец, Сурова, Поклади – както и 
създаване на книги „Рецептите на баба" и „Ритуали и обреди в село Извор“. Фондация Лърн, София ще 
създаде платформата „Питай смело" към популярния сред тийнейджърите сайт loveguide.bg. Тя ще 
свързва лекари и терапевти с тийнейджъри от Пловдив, Стара Загора и Бургас. Идеята е децата да 
могат да получат съвет, да запишат час за преглед, консултация или терапия по темите на съзряването 
и сексуалното здраве, сексуалните отношения, тормоза в училище или онлайн, хранителните 
разстройства и др. Екипът на фондацията получава всяка седмица десетки запитвания от тийнейджъри 
по тези въпроси. Народно читалище „Любен Каравелов 1897", с. Куртово Конаре, обл. Пловдив с 
проекта „Да се опознаем!” ще приобщава чужденците мигранти, които живеят в селото, към живота 
на местната общност. Читалището ще постигне това чрез  проучване и установяване на контакт с 
всички заселили се в селото чужденци, ще организира съвместна фотоизложба, ще проведе и 
публикува интервюта с тях и ще организира тематични вечери „Да се запознаем с…”. Чужденците ще 
бъдат включени и в дейностите на традиционния „Куртово Конаре фест. Сдружение „Прегърни ме“ от 
София с проект „Разбери ме“ ще помогне на 18 деца от институции и от социално слаби семейства да 
се запознаят с професията радиожурналист по време на едноседмична творческа ваканция в Трявна. 
Там децата ще се срещнат с водещи български радиожурналисти и ще подготвят заедно 
радиопредаване, което ще бъде излъчено по Дарик радио. Чрез проекта организацията цели да 
мотивира децата да продължат образованието си, да ги насърчи да развиват капацитета си и да им 
даде нови идеи за професионална реализация. Фондация „ФАР - Фабрика за анализи и решения“ от 
София с проекта си „София – толерантна и многолика!“  ще се бори срещу ксенофобските влияния 
върху младежта. В различни райони на столицата ще бъдат изградени арт инсталации, пресъздаващи 
колоритността на чужди култури. Инсталациите ще бъдат направени съвместно с хора на изкуството и 
ученици в паркове, изоставени общински сгради, исторически квартали и публични пространства. По 
време на проекта учениците ще имат възможността да се запознаят с културите на различни държави. 
Сдружение Фуyтура от София ще организира „Спортна благотворителна лига“, чиято основна цел е да 
даде възможност на младите хора от Студентски град в София да спортуват повече, както и да 
използват спорта като средство за социални контакти и за възпитаване на култура за 
благотворителност и съпричастност. Спортната благотворителна лига (СБЛ) ще осигурява в 
продължение на една година всички удобства и средства за практикуване на 3 вида спорт – футбол, 
тенис на корт и тенис на маса. Ще има по 1 турнир по всеки вид спорт с временни и крайни класирания, 
като участниците ще бъдат мотивирани с награди на всеки от кръговете. Сдружение „Обсерватория за 
идеи 2Д”, Габрово печели с проект „Звездни градове” за създаване на „Планетарен клуб” в града. В 
клуба ще се провеждат занятия с деца на възраст между 10 и 15 години в областите на астрономията, 
астрофизиката, астронавтиката, космическото инженерство, ракетостроенето и друг интересни теми, 
свързани с Космоса. Целта е да се предизвика интересът у децата, да бъдат подтикнати да използват 
и развиват въображението си, да мечтаят, да мислят логично, да работят в екип, да предлагат свои 
идеи и решения на различни проблеми. Проектът ще научи децата да използват Интернет, 
компютрите и смартфоните за образователни цели. Народно читалище „Пробуда - 1920", с. Копринка, 
общ. Казанлък получава подкрепа за проекта „По стъпките на траките“. Чрез съчетание на история, 
култура, спорт и творчество децата от селото на възраст от 8 до 15 години ще проучат и представят 
историята и културното наследство на древните траки, населявали територията на общ. Казанлък. Ще 
бъдат организирани туристически походи с посещения на исторически обекти. Наред с опознаването 
на историята, децата ще учат как да се ориентират в природата и как се строи бивак. Ще се проведат 
пленери и творчески работилници, в които децата ще рисуват, ще приготвят хляба на траките, ще 
изработват одежди и предмети от техния бит. Фондация „Проект Северозапад“, с. Люти брод, общ. 
Мездра ще създаде „Социална кухня за възрастни хора". Тя ще предлага топла храна за над 300 
възрастни хора от 10 села в община Мездра, необхванати от общински социални услуги. Чрез 
ежедневния си контакт с хората, екипът на Фондацията ще може по-пълноценно да подкрепя 
възрастните и да отговаря адекватно на техните нужди, както и да развие допълващи услуги. 
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Сдружение с нестопанска цел  „Еквилибриум" от Русе получава финансиране за проекта „Тактилна 
работилница за равни възможности в общността“. В Регионалния исторически музей ще бъде 
създадена нова експозиция със социални функции – тактилна изложба на най-емблематичните за Русе 
културно-исторически паметници. Ще бъдат изработени 5 детайлни тактилни макета на сгради, които 
ще могат да се опознават чрез пипане. Посетителите ще преминават през интерактивни сесии, които 
ще помагат на децата и възрастните с увреждания да опознаят по достъпен за тях начин най-
емблематичните културно-исторически забележителности на града, а хората без затруднения ще 
бъдат поставяни в ситуации, които ще им помогнат да разберат как се чувстват хората със сензорни 
или когнитивни нарушения. Извън 13-те финалисти, допълнителна подкрепа от VIVACOM ще получи 
проектът на Настоятелство „Детска усмивка" към ЦДГ-14 във Враца – „Детска вселена".  Основната цел 
е децата, посещаващи градината, да бъдат обучавани на правилата за безопасно движение на 
пешеходци по улиците, като за тази цел ще бъде създадена интерактивна площадка в двора на 
детската градина с пешеходни и автомобилни светофари, знаци, кръстовища и др. 
 
Бел. ред.: Съдържанието е препубликувано в редица издания  

Шоколад със сол 

www.economynews.bg | 01.03.2019 | 16:35 
С дегустация на занаятчийския шоколад с натурална морска сол от Атанасовско езеро, произведен от 
шоколадиерите Гайо започна представянето на новия проект на Българска фондация 
Биоразнообразие „Лагуната на живота“, като производителите даряват 7 % от стойността на всеки 
шоколад за дейности за опазването на природата. В хода на 6-годишния проект ще се популяризират 
екосистемните услуги от езерото и ползите от Натура 2000, ще се търсят нови продукти като шоколада 
със сол, сапун с луга или натуралната сол от Атанасовско езеро. Акцент ще бъде създаване на 
благоприятни условия за редкия европейски вид птица – голям воден бик чрез възстановяване на 
съществуващ в миналото водоем, който сега е запълнен с наноси. Ще се възстанови считаното за 
изчезнало в миналото растение морска рупия, за да се тества чрез него подобряване качеството на 
водата в Атанасовско езеро.  

«Аурубис България» закри гостуваща фотоизложба 

www.novpogled.net | 01.03.2019 | 17:36 
На 28 февруари, в информационния център на «Аурубис България» в Пирдоп, официално беше 
закрита фотографската изложба "Благотворителността през обектива" 2018, която гостува в Пирдоп 
през целия месец февруари. Изложбата включва фотографии на професионални фотографи, които 
показват различните лица на доброто и промяната. Това е единственият конкурс в България за 
документална фотография, който дава грантове на фотографи, за да заснемат свой социален проект. 
Изложбата е организирана от Български дарителски форум и фондация "Bcause", в партньорство с 
«Аурубис България». На официалното закриване присъстваха ученици и учители от СУ "Св. Паисий 
Хилендарски" - гр. Златица, интересуващи се и работещи по темата за доброволчеството и 
благотворителността; Теодора Бакърджиева - мениджър "Проучвания и проекти" към Български 
дарителски форум, Гергана Висариева - мениджър технически обучения в «Аурубис България», медии. 
Гергана Висариева връчи парична награда от петстотин лева на СУ "Св. Паисий Хилендарски" за 
реализиране на проект "Заедно", включващ превръщането на свободни пространства в сградата на 
училището в ученически кът за неформално общуване, организиране и провеждане на ученически 
инициативи. Проектът беше презентиран от Ивайла Дуралиева - ученичка от 11 клас в училището. 
Теодора Бакърджиева приветства гостите и изрази задоволство от добрата съвместна работа с 
компанията и общността в района. Тя сподели надежда и за бъдещи общи инициативи. Всички имаха 
възможността да разгледат изложбата. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.economynews.bg/фирмишоколад-със-сол-лидл-теленор-news88200.html
http://www.novpogled.net/news/aurubis-balgariya-zakri-gostuvashta-fotoizlozhba--93752.html
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"Дънди Прешъс Металс Крумовград" с първа "награда за най-добра социална политика 

Инвестираните досега средства за подкрепа на проекти и инициативи възлизат на 3,8 млн, лева 
в. Нов живот, Кърджали | 02.03.2019 | 00:01 
На официална церемония Българският форум на бизнес лидерите обяви финалистите и отличи 
победителите в Наградите за отговорен бизнес 2018. Общо 111 корпоративни проекта, осъществени 
от рекорден брой компании - 73, се състезаваха в най-престижния конкурс за корпоративна социална 
отговорност и устойчиво развитие у нас, който се проведе за 16-а поредна година. 
Годишните награди за отговорен бизнес имат за цел да насърчат и популяризират високите стандарти 
и добрите практики на частния сектор в сфери като образование, екология, развитие на служителите, 
подкрепа за местните общности и цялото общество. 
За своята програма за инвестиции "Дънди Прешъс Металс Крумовград" ЕАД получи първа награда в 
категория "Най-добра социална политика на малко и средно предприятие". 
"Дънди Прешъс Металс" продължава да се доказва като добър работодател и постоянно надгражда 
имиджа си на иновативна минна компания, която работи с отговорност към хората и околната среда 
като вярва, че добрите взаимоотношения с общностите се основават на партньорство, диалог и 
споделено желание за просперитет в годините на добив и напред в бъдещето. 
Своята активна социална политика компанията започна през 2015 г. с подписването на Меморандум 
за разбирателство между дружеството и община Крумовград. Вече 5 години, основна цел на 
Меморандума е подобряване условията на живот и подкрепа устойчивото развитие на общината чрез 
инвестиции в осигуряване на заетост и развитие на умения, подкрепа за развитието на областите 
здравеопазване, образование, култура и спорт, подобряване на инфраструктурата и създаване на 
благоприятни условия за развитие на малък и среден бизнес, грижа за околната среда и развитие на 
туризма. Инвестираните към момента средства за подкрепа на проекти и инициативи от страна на 
"Дънди Прешъс 
Металс Крумовград" възлизат на 3,8 млн. лева. 
Ето и финалистите в ГОДИШНИТЕ 
КАТЕГОРИЯ "ИНВЕСТИТОР В ОБЩЕСТВОТО" 
1.Райфайзенбанк - "Избери, за да помогнеш" 
2. ЛИДЛ България - "Ти и LidI за по-добър живот" 
3. SAP България - "Роботика за България" 
КАТЕГОРИЯ "ИНВЕСТИТОР В ЗНАНИЕТО" 
1. Технологика - Интерактивен детски център за наука и технологии "ТехноМеджикЛенд" 
2. SoftUni - Безплатни обучения по основи на програмирането в 33 града в България 
2. VMware - Service Learning Accelerator 
3. Telenor България - Кампания за безопасен интернет 
КАТЕГОРИЯ "ИНВЕСТИТОР В ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ" 
1. Хюлет Пакард Ентърпрайз - Форум "Жените таланти в бизнеса - невероятната ТИ" 
2. Нестле България - "Нестле се нуждае от младите" 
3. Кауфланд България - Kaufland България в подкрепа на знанието 
КАТЕГОРИЯ "ИНВЕСТИТОР В ОКОЛНАТА СРЕДА" 
1. TELUS International Europe - TELUS Ден на подкрепа 
НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРЕН БИЗНЕС 2018: 
2. Загорка - "Създаваме по-добър свят" 
3. ЧЕЗ Разпределение - Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях 
въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България 
КАТЕГОРИЯ "МАРКЕТИНГ, СВЪРЗАН С КАУЗА" 
1. Billa България - Кампания "Да помогнем заедно" в подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми 
2. ЧЕЗ Електро България - We Do Green 
3. Търговска верига "Фантастико" - "Никое дете не трябва да расте само" 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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КАТЕГОРИЯ "НАЙ-ДОБРА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА МСП" 
1. Дънди Прешъс Металс Крумовград -Дънди Прешъс Металс Крумовград инвестира в бъдещето на 
община Крумовград 
2. BG Assist - "Силата да бъдеш свободен" - подкрепа за деца и възрастни със зрителни увреждания 
3. Questers България - Благотворителна програма на Questers 
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА ENGAGE 
BG Assist - "Силата да бъдеш свободен" - подкрепа за деца и възрастни със зрителни увреждания 
01.03.209 г. 
Стр. 5 

Платформата “Оле Мале” дава шанс на майки на деца с увреждания да работят 

www.econ.bg | 01.03.2019 | 21:35 
Платформата “Оле Мале” е истинско социално предприятие. Тук има производство, има снабдяване, 
има разпределяне, има доставки, има куриери. Това каза в интервю за БГНЕС Красимира 
Хаджииванова, която е една от основателките на сайта. Той дава възможност на майки на деца с 
увреждания да изкарват пари от ръчно изработени стоки и е естественото продължение на 
родителския им проект „Майко Мила”. „За днешния ден се подготвяме от декември месец. Всички 
мартеници при нас са ръчно изработени. Техни продукти се предлагат в Оле Мале, а също така и на 
базари, както и на пикови празници като Коледа и 1-ви март. Майките произвеждат и бижута, шалове, 
украшения, картини, имаме дори семейство, което прави много красиви дървени предмети”, обясни 
Хаджииванова и добави, че около 60 майки успяват да печелят пари през платформата.Тя коментира, 
че тези майки са най-уязвимата група и липсата на адекватна подкрепа от държавата са станали 
причина през 2016 г. да създадат „Оле Мале”, който през 2018 г. печели „Промяната” – социално 
отговорната инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в партньорство с Фондация 
Reach for Change България. „Когато една жена роди дете с увреждане или то претърпи увреждане след 
раждането, почти в 90% от случаите, тя е родителят, който напуска работа, за да може да се грижи за 
болното си дете. Съответно остава без финансов гръб, без препитание, зарязва професията си и се 
превръща в болногледач. Често бащата напуска семейството, което не е само тенденция у нас, а по 
целия свят. За съжаление държавата не прави нищо, за да помогне на тези майки да се интегрират 
обратно като редовни данъкоплатци. Вместо да им предложи варианти за преквалификация или 
някакъв тип надомна работа, така че те отново да могат да изкарват пари и да вкарват данъци в 
държавната хазна, тя ги превръща в лични асистенти, въобще в хора, които трябва да ходят и да се 
молят за помощи”, каза Красимира Хаджииванова. На въпрос на БГНЕС какво печелят от тази дейност, 
тя каза, че няма нищо по-хубаво от това да накараш един човек да се чувства независим и пълноценен 
.„Печелим едно задоволство от една добре свършена работа, печелим хора, които виждат, че не сме 
яхнали гърба им с някаква неясна цел, а наистина искаме да изградим една солидарна женска 
общност в България. Ние работим затова с „Майко мила” и „Оле Мале”. Искаме да поставим акцент и 
върху децата. Въпросът за хората с увреждания е вкаран в един коловоз на говорене, който вече се 
изтърка. Ние искаме да извадим това съжаление и това съчувствие и да поставим нещата на едно по-
горно ниво”, обясни съоснователката на платформата. Тя е категорична, че много от хората с 
увреждания имат определена степен на работоспособност и държавата е тази, която трябва да намери 
как и къде да бъде използван потенциалът им. „Крайно време е да престанем да казваме за хората с 
увреждания, че са 70% нетрудоспособни, а да обърнем нещата и да кажем, че този човек има 30% 
способност да прави определени неща”, категорична е Хаджииванова.  

ЗАБАВНО ЛЯТО, ГРИЖОВНА ЕСЕН 

СОЦИАЛНО-ОТГОВОРНАТА ДАРИТЕЛСКА ПРОГРАМА НА ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ СЛЕДВА 
СТРАТЕГИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМПАНИЯ ФИЛИП МОРИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 
сп. EVA | Елка ВЛАХОВСКА | 02.03.2019 | 00:01 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.econ.bg/Добри-практики/Платформата-Оле-Мале-дава-шанс-на-майки-на-деца-с-увреждания-да-работят_l.a_i.769845_at.11&amp;width=120&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=25&amp;locale=bg.html
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Стратегията за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл включва редица програми за 
социална отговорност в областта на защитата на човешките и трудовите права, образованието и 
предприемачеството, опазването на околната среда, предоставянето на навременна хуманитарна 
помощ при бедствия, строгото прилагане на антикорупционни практики, осъществяването на проекти 
за добри земеделски практики, борбата с незаконната търговия. Както в много други страни, така и в 
България, компанията идентифицира социално-икономическите проблеми и предизвикателства и 
предприема различни устойчиви във времето социално-отговорни инициативи. Пример за това у нас 
е програмата "Забавно лято, Грижовна есен", която вече пета година се изпълнява в 
тютюнопроизводителните региони на България. За целите и резултатите от прилагането й EVA 
разговаря с Вержиния Джевелекова, мениджър връзки с обществеността във Филип Морис България, 
и Елица Баракова, изпълнителен директор на Фондация Bcause. 
Г-жо Джевелекова, как възникна идеята за проекта "Забавно лято, Грижовна есен" и в кои населени 
места се осъществява? 
Стартирахме програмата през 2015 г. с идеята да реализираме дългосрочен проект за устойчиво 
развитие и подкрепа на отдалечените и обезлюдяващи се тютюнопроизводителни райони в България. 
Включените инициативи имат за цел изпълнението на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие, 
с които компанията е ангажирана - подобряване на достъпа до качествено образование, здравна 
грижа и създаване на икономически възможности и растеж. Заедно с основния ни партньор и 
изпълнител на програмата Фондация Bcause започнахме първоначално в Сатовча, като всяка следваща 
година разширявахме обхвата, броя на населените места и броя на участниците. В момента 
програмата покрива 14 общини и 23 населени места в областите Благоевград, Хасково, Кърджали и 
Силистра. Какво представлява проектът в детайли и към кои възрастови групи е ориентиран? 
Първият панел в програмата е "Забавно лято", който предоставя възможност на учениците на възраст 
между 7 и 14 години да се включат в летни образователно-приключенски академии и да придобият 
важни знания и умения. Освен че осигуряват достъп до качествено образование, академиите целят да 
създадат ангажираност на учениците през летните месеци, както и превенция на детския труд в тези 
общности. За успеха на инициативата говори фактът, че в населените места, където се провеждат 
заниманията, местното население с нетърпение очаква обявяването на записването за програмата. 
Нещо повече, от 2018 г. се сформира и паралелна допълнителна "Академия за учители" в тези райони 
за хората, които желаят да бъдат обучени на най-новите образователни методи, за да продължат 
добрата работа с децата по места, Втората част на програмата "Грижовна есен" предлага достъп до 
специализирани медицински прегледи за най-възрастните хора в тютюнопроизводителните региони. 
Ефектът от тази инициатива е много голям, тъй като много от тези хора преминават за първи път през 
специализирани прегледи, а назначеното последващо лечение понякога се оказва изключително 
важно. 
Създадохме и трети панел, целящ да осигури подкрепа за стартиране на малък и среден бизнес в 
покритите от програмата региони. Млади предприемачи от районите бенефициенти получават 
професионално обучение за създаване на бизнес проект и план, като могат да кандидатстват за 
финансиране на своята бизнес идея. Наградният фонд от 24 000 лв., който предоставяме на 
финалистите в конкурса, се допълва от насоки за представяне и защитаване на бизнес идеите, както и 
за изпълнение на проектите. Бяха ли отчетени положителни резултати през изминалите години и 
какви са плановете за развитието на програмата занапред? 
Щастливи сме, че програмата "Забавно лято, Грижовна есен" се разраства всяка година, като се 
добавят нови инициативи в отговор на конкретните нужди на местните общности. Показателно за 
успеха на програмата е, че досега е успяла да обхване и повлияе на общо над 7000 души, включващи 
децата в училищна възраст, младежите с бизнес идеи и възрастните хора в тези райони. Резултатите 
са окуражаващи, но това, което ни мотивира да продължим да развиваме програмата, най-вече е 
голямата промяна, която виждаме в нагласите на хората в тези райони и проявата на ангажираност на 
общностите с всеки изминал етап. Многото получени отличия за програмата, като наградите за "Най-
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добра програма на малко и средно предприятие" от Българския дарителски форум и Българския 
форум на бизнес лидерите, ни карат да вярваме, че сме поели в правилната посока и даваме добър 
пример за социална отговорност с доказана устойчивост във времето. 
Г-жо Баракова, каква е ролята на Фондация Bcause за осъществяване на социално-отговорната мисия 
на Филип Морис България? 
Вече 4 години ние помагаме голямата цел на компанията за благополучие на 
тютюнопроизводителните региони да получи конкретно измерение в програмата за всяка година - 
цели, дейности и индикатори за резултат и промяна. След това организираме изпълнението на 
програмата, подбираме нужните експерти, грижим се те да изпълняват очакваните задачи. Оценяваме 
постиженията и се стараем във всяка следваща програма да търсим нови възможности за посрещане 
на местните нужди от подкрепа. В работата си се облягаме на репутацията и местните контакти на 
Филип Морис България, разчитаме на тях и за постоянна обратна връзка от институциите и 
общностите. 
С кои организации си партнирате при изпълнението на програмата? 
Програмата има три компонента, ние каним партньори, които имат капацитет, експертно знание и 
репутация и работят с мисъл за най-добрия интерес на местните хора. Така за летните академии за 
ученици и за учители в малките села и градове работим заедно с млади инструктори, треньори по 
съвременни методи за неформално образование, подбрани и обучени от Народно читалище "Бъдеще 
сега", с платформата "Аз чета" организираме гостувания на писатели, с лекари от Фондация "Направи 
добро - Александровска" организираме нужните прегледи на място за възрастните хора. Студенти по 
медицина, стипендианти на програмата ни "Готови за успех", също участват в прегледите, а 
предприемаческият компонент се организира изцяло от експертите в нашия Център "Ринкър". 
Какви резултати бяха отчетени за изминалите години по проекта "Забавно лято, Грижовна есен"? 
За четири години програмата е достигнала до 1766 деца, като част от тях участват неколкократно. По-
важното е, че в резултат от академиите децата имат ново отношение към ученето, сами търсят ново 
познание и имат пораснало самочувствие. 4925 човека над 55 години получиха ценни съвети за 
здравното си състояние, десетки са случаите на навременна медицинска намеса. Повече от 200 
активни хора споделиха идеите си за малък бизнес - отначало предпазливо, а после по-смело, 20 от 
тях успяха да усъвършенстват идеята си и да я превърнат в план, 6 получиха финансиране за първите 
си стъпки. 
Какво предстои през 2019 г.? 
Най-добрата програма досега, разбира се! Ще разширим практическите обучения за учители, ще 
задълбочаваме медицинските прегледи и ще окуражаваме повече местни предприемачи! 
Материалът е изготвен с подкрепата на Филип Морис България. 
Стр. 168, 169 

Фондация “Искам бебе” избира двойки, на които да дари средства за инвитро 

www.dnesbg.com | 05.03.2019 | 12:40 
На 8 март изтича приемът на документи на двойки, желаещите да кандидатстват в благотворителната 
кампания на фондация “Искам бебе” – “За нов живот във В. Търново”. Средствата, осигурени в 
инициативата, са в размер на 4000 лв. и ще бъдат дарени на две двойки с репродуктивни проблеми 
от региона. Сумата е събрана с подкрепата на съмишленици на каузата на Фондация “Искам бебе” във 
В. Търново чрез различни инициативи в града през изминалата година. Документите за 
кандидатстване са публикувани на сайта на фондацията. Задължително условие за кандидатстващите 
е да живеят на територията на община В. Търново. “Важно е да се подчертае, че помощта, която ние 
ще дадем на две двойки от областта, няма нищо общо с държавния или общински фонд “Инвитро”. 
Дори и двойката да е подала документи или да е получила финансиране от общинския фонд, това не 
пречи да кандидатстват и за помощ от нашата кампания”, обясни Вероника Михайлова, координатор 
на фондацията за В. Търново. Имената на печелившите двойки ще бъдат обявени на финала на 
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кампанията на 11 март. В сградата на Община В. Търново в присъствието на нотариус, представители 
на местната власт и фондация “Искам бебе” чрез жребий ще бъдат избрани двете двойки, които ще 
получат финансиране в размер на 2000 лв. от кампанията “За нов живот във Велико Търново”. 
Александра ДИМОВА  

Кауза на БАЛИЗ-Плевен е част от националната кампания „България дарява“ 

www.plevenzapleven.bg | 06.03.2019 | 15:08 
Сдружение БАЛИЗ-Плевен е част от Национална кампания „България дарява“, която ще се проведе за 
първи път. В седмицата 22-31 март може да изберете от множество каузи, за които да дарите. Една от 
тях е каузата на Сдружение БАЛИЗ – Плевен «Чуй ме, аз говоря!» за набиране на средства за 
закупуване на лаптоп със специализирани програми за развитие на комуникативните възможности за 
обучение на деца с множествени увреждания. Нужните средства са 10 000 лв. Помагащите технологии 
за контрол с поглед са изключително важни за деца и възрастни, които имат проблеми с говора и с 
фината моторика (трудности при извършване на прецизни и координирани движения на ръцете) и ще 
ги подпомогне да участват активно в социалния живот. Те се основават на възможността чрез камера 
и специализирани програми да се определя къде върху екрана на компютъра е фокусиран погледът 
на потребителя. Технологията се прилага при деца с церебрална парализа, множество увреждания, 
аутизъм и други комуникативни затруднения. Децата учат и развиват своите умения под формата на 
игра. Това е заложено в програмите, които се използват в работата с подпомагащите технологии. 
Започва се с подобряване контрола и точността на погледа, задържане на вниманието, изграждане на 
взаимовръзка между причина и следствие, подобряване разбирането на инструкции, следване на 
последователност от действия, провокиране на инициатива за комуникация и комуникация, чрез 
избор на символи или изписване на думи или фрази, които програмата произнася. От реализирането 
на каузата «Чуй ме, аз говоря!» ще се възползват над 20 деца, посещаващи социалната услуга Център 
за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – Плевен. Банкова сметка:Първа 
инвестиционна банка IBAN – BG23FINV915010BGN0CLJU BIC – FINVBGSF Повече за кампанията може да 
научите на https://bulgariadariava.bg/ – https://bulgariadariava.bg/cause/chui-me-az-govorya/. Каузата 
на БАЛИЗ – Плевен е ТУК.  

Национална дарителска кампания от 22 до 31 март 

www.ngobg.info | 06.03.2019 | 15:53 
Над 120 каузи на граждански организации от цялата страна набират средства в първото издание на 
инициативата „България дарява“. „Оцеляваме чрез това, което получаваме, но истински живеем 
според това, което даваме". Дванадесет граждански организации, които споделят тази максима на 
британския политик Уинстън Чърчил, обединиха усилията си за насърчаване на дарителството в 
нашата страна. Те са инициатори на националната кампания „България дарява", която се организира 
за първи път тази пролет. Инициативата има за цел да ангажира широк кръг от хора с дарение към 
обществено значими каузи в рамките на конкретен период от годината – 22-31 март 2019 г. Освен да 
популяризира филантропията, кампанията иска да помогне на каузи от всички краища на България да 
достигнат до повече хора и да намерят поддръжници. Първото издание на „България дарява" 
представя над 120 проекта на граждански организации от цялата страна в най-различни сфери на 
обществения живот: човешки права, образование и таланти, природа и околна среда, социална 
подкрепа и здравеопазване, култура и изкуство, спорт, подкрепа на възрастни хора или деца и 
младежи в риск. Всеки може да се запознае с тях в интернет платформата на кампанията, да избере 
най-близката до сърцето си кауза и да дари за нея, колкото реши. В „България дарява" участват 
нестопански организации, читалища, училищни настоятелства. Освен че събират средства за своите 
каузи, те се ангажират да работят при пълна прозрачност и отчетност за изразходваните пари и 
постигнатите с тяхна помощ резултати. Дарителството е акт на съпричастност и желание да промениш 
света около себе си заедно с хора, които споделят твоите ценности и визия за решаването на актуален 
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обществен проблем. Когато даряваш, ставаш част от общност, която обединява твоите усилия и 
усилията на твоите съмишленици и умножава многократно ползата от действията ти, убедени са 
инициаторите на „България дарява“. Участието в кампанията е важно и поради още една причина: то 
подкрепя неправителствените организации – основния инструмент за пряко въздействие на 
гражданите при взимането на решения, които ги засягат. Зад инициативата „България дарява" 
застават: Сдружение „Български дарителски форум" Фондация „Български център за нестопанско 
право" Фондация „Български фонд за жените" Фондация „Бикоуз: в помощ на благотворителността" 
Сдружение „Българско дружество за защита на птиците" Сдружение „Национална мрежа за децата" 
Сдружение „Център за приобщаващо образование" Фондация „Международна наградата на херцога 
на Единбург-България" Фондация „Заслушай се" Фондация „Светът на Мария" WWF България УНИЦЕФ 

Лидл България отново с отличие на годишните награди на БФБЛ 

www.ngobg.info | 06.03.2019 | 15:53 
Заместник-министърът на икономиката Александър Манолев връчи отличието на Милена Димитрова 
от отдел „Корпоративни комуникации" в Лидл България Лидл България получи поредното признание 
за социално отговорната си политика. На тазгодишните награди за отговорен бизнес, организирани от 
Българския форум на бизнес лидерите, най-голямата социално отговорна инициатива на компанията 
„Ти и Lidl за по-добър живот“ бе отличена в категорията „Инвеститор в обществото“, след оспорвана 
конкуренция с общо 29 други кандидатури. През 2018 г. се проведе второто издание на „Ти и Lidl за 
по-добър живот“, което за поредна година бе в партньорство с Фондация „Работилница за граждански 
инициативи“ и Български дарителски форум. Инициативата отразява стремежа на Лидл България да 
допринася за по-пълноценния и качествен живот на хората в различни региони в страната, като 
подкрепя социално значими проекти на граждански организации в следните 4 области: образование, 
околна среда, култура и историческо наследство и активен начин на живот. До този момент, в рамките 
на своите две издания през 2017 г. и 2018 г., „Ти и Lidl за по-добър живот“ е подкрепила общо 51 
социално значими проекта от цялата страна. Всеки един от тях е финансиран със сумата до 10 000 лв., 
а общата стойност на финансираните проекти през двете години е близо 390 000 лв. Това превръща 
инициативата в най-голямата у нас грантова програма на компания, финансираща граждански 
организации. Пряко „Ти и Lidl за по-добър живот“ е подобрила живота на 12 500 човека и е повлияла 
на още 95 000. Сред тях са 3 000 русенци, които станаха част от проекта „Периметър здраве“ в Русе и 
участваха в различни спортни активности като състезания по воден слалом, велошествия, крос 
преходи и много други спортни инициативи. Над 2000 деца и родители от Пловдив пък спортуват 
благодарение на комбинираната спортна площадка, изградена в детска градина „Малкият принц“. 
Повече от 16 000 ученика трупат географски познания по модерен, иновативен и ефективен начин 
благодарение на проекта „Поколение на иновациите“ на „Български географски портал – Географ БГ“. 
Отново благодарение на инициативата и проекта „Светът на слепите хора“ други близо 3 000 деца и 
техните семейства опознават света на хората с нарушено зрение и се учат да реагират правилно при 
срещата си с тях. От двете издания на „Ти и Lidl за по-добър живот“ най-много са подкрепените 
проекти в областта на Образованието – 24, следвани от Активния начин на живот – 12, Околната страна 
– 8, и Култура и историческо наследство – общо 7. Финансираните проекти са от 29 населени места в 
страната. Сред тях има и граждански организации от по-малки населени места като селата Бяга, Ясен, 
Куртово Конаре, Долни Вадин, Могилица и Чупрене, където с помощта на Лидл България местните 
граждански организации допринасят за по-добрия живот в своята общност. Снимка: Български форум 
на бизнес лидерите 
 
 

ТехноЛогика получи за трети път отличието „Инвеститор в знанието“ от БФБЛ 

www.computerworld.bg | 06.03.2019 | 17:46 
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Компанията спечели наградата заради иновативния център детски център за наука и технологии 
TechnoMagicLand.ТехноЛогика отново, за трети път, спечели наградата „Инвеститор в знанието“ на 
церемонията „Награди за отговорен бизнес 2018“, организирана от Българския форум на бизнес 
лидерите (БФБЛ). Отличието бе спечелено от българската софтуерна компания със създадения от нея 
интерактивен детски център за наука и технологии TechnoMagicLand. Предходният награден проект 
на ТехноЛогика бе за програмата „Инженерното образование – солидно и работещо“, която 
допринесе за качествена промяна на обучението в инженерните специалности в 10 технически 
университета и техните филиали в България и Македония. Прочетете още: TechnoMagicLand ще 
събужда интереса на децата към STEM „Мисията на TechnoMagicLand е да запали искрата на интереса 
към технологиите и природните науки у подрастващите, използвайки учене чрез преживяване, 
обясняват от компанията. - Центърът е предназначен за деца на възраст 7-14 г. и техните родители. 
Чрез специално проектирани и изработени станции за интерактивни експерименти се дава 
възможност за изява на естествения стремеж на децата към опознаване на света. А уникалната за 
подобни центрове информационна система разпалва вродената страст към състезания. Част от 
посещението в TechnoMagicLand са и атрактивните демонстрации от различни области на науката, 
които се провеждат всекидневно в определени часове. Предлагат се и работилници и курсове, които 
превръщат запалената искра на любопитство в трайно пламъче на интерес у бъдещите инженери и 
иноватори. В тях те се запознават с основите на техниката, автомобилостроенето, разработката на игри 
и приложения и други“, добавят от ТехноЛогика. TechnoMagicLand www.technomagicland.com се 
намира в София Тех Парк в сграда „Експериментариум“ и е отворен за посетители от вторник до 
неделя от 10 до 19 часа. Зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева връчи наградата 
на Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика. „…Българският отговорен бизнес не 
разбира корпоративната социална отговорност само като дарения, въпреки че сме вложили 1% от 
приходите ни в продължение на 5 години в този център, каза Траянов при приемането на наградата. - 
По-важното е, че инвестирахме труда на наши колеги и капацитета на фирмата да разкрива корените 
на проблеми и предизвикателства. А те са именно ниския интерес към предметите STEM (наука, 
технологии, инженеринг и математика) в училищата, прогимназиите, гимназиите и университетите и 
затова се стремим да търсим иновативно решение за България и Европа. Дано да сме вдъхновили 
нашите колеги и конкуренти, с които, когато става дума за образование, всички заедно сме 
добронамерени инвеститори в знание.“ 

Набират участници за международния етнофестивал в Минерални бани 

www.prinbulgaria.com | PR Sales | 08.03.2019 | 13:01 
КНСБ и Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов”, със съдействието на Община Минерални 
бани, Хасковска област организират провеждането на ХІХ Международен детски етнофестивал 
„Децата на Балканите – с духовност в Европа”, посветен на на 1-ви юни - Международен ден на детето. 
Тази година мероприятието ще бъде под патронажа на г-н Бисер Петков - министър на труда и 
социалната политика. Детският етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа” е сред 
отличените български фестивали със Сертификат за европейско качество, получен от Европейската 
фестивална асоциация. Медийни партньори на на събитието ще бъдат Българска национална 
телевизия и БНР Радио Благоевград. Красотата на света се състои именно в неговата пъстрота и 
многообразие. За деветнадесета поредна година ще бъдат отправени послания за толерантност 
между етносите, за уважение към различните духовни и културни ценности. Българският фолклор 
идентифицира нашата нация и представя по уникален начин страната ни пред Европа и света. Наш 
дълг е да пазим фолклора и традициите и да ги предаваме на поколенията след нас. Групови и 
индивидуални певци, инструменталисти и танцьори магат да кандидатстват за участие в ХІХ 
Международен детски етнофестивал в срок до 31 март 2019 г. при съблюдаване на утвърдения Статут, 
съдържащ Регламент за участие. ХІХ детски етнофестивал ще се открие на 31 май 2019 г. от 10 ч. в 
Летния театър на красивото родопско селище Минерални бани, Хасковска област и ще продължи до 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.prinbulgaria.com/news.php?nid=14157
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1 юни. В него ще вземат участие деца от различни региони на страната и различни етноси. Очакваме 
и гости от Румъния, Сърбия, Македония, Босна и Херциговина, Турция, Молдова, Индия и други. През 
двата фестивални дни, нашите медийни партньори от БНТ ще изготвят два концерта с вълнуващи 
изпълнения на участниците и документален филм за детския празник, които ще се излъчат по БНТ, 
БНТ 2 и БНТ свят. Паралелно с концертната програма, ще бъдат организирани съпътстващи дейности 
– представяне на традиционни занаяти, игра с награди, пленер и други развлекателни и 
образователни занимания за децата. 

2 742 лв. дарява Ротаракт на фондация „Искам бебе” 

www.velikotarnovo.utre.bg | 11.03.2019 | 11:01 
С огромен успех приключи благотворителната инициатива „С цвете в ръка срещу репродуктувните 
проблеми”, която бе организирана от великотърновският клуб Ротаракт.  На 7-ми и 8-ми март 
младежите подаряваха цвете на всеки съпричастен в каузата им гражданин, дарил над 5лв. Сумата от 
2742.08 лв., която бе събрана през тези два дни, ще бъде дарена на Фондация „Искам бебе”, която 
подпомага двойки, борещи се с проблемите при зачеване. Ротаракт е младежка организация, 
създадена и спонсорирана от Ротари, която е съставена от мъже и жени на възраст между 18 и 30 
години. Всеки Ротаракт клуб провежда периодични срещи, които протичат при разнообразна 
програма- членовете дискутират актуални социални проблеми и идеи за проекти, обсъждат 
организацията на междуклубни мероприятия и спортни инициативи, изнасят се лекции от 
специалисти в различни области на социалния и професионалния живот. 
 
 
Общи новини  
 

WWF, партньори и доброволци възстановиха ценни крайречни гори по Дунав и Марица 

www.dariknews.bg | 02.03.2019 | 09:16 
Близо петгодишните усилия на WWF по възстановяването на крайречните гори се увенчаха с успех и 
след съвместна дейност с Изпълнителната агенция по горите и Регионални дирекции по горите в Русе 
и Пловдив днес са възстановени 481 декара горски площи в две защитени зони от Натура 2000 – „Река 
Марица“ и „Мартен-Ряхово“. За целта бяха използвани различни дървесни видове от местен 
произход, поради което възстановените гори се доближават максимално до естествените. Значение 
на крайречните гори Крайречните гори заемат само половин процент от площта на горските територии 
в България. Същевременно те са толкова богати на биоразнообразие, че приличат на екваториалните 
джунгли. Освен дом на стотици видове растения и животни, те са изключително важни за 
предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката. 
В резултат на природни нарушения и най-вече на човешки въздействия много от крайречните 
местообитания са в лошо състояние, а други са частично или напълно унищожени. Как започна всичко? 
Поради огромното им значение, в края на 2014 г. WWF в партньорство с ИАГ, РДГ-Русе и РДГ-Пловдив 
започна възстановяване на крайречни гори около реките Дунав и Марица. Kрай Марица („Мерич 
Орман“ и „Гущерова одая“) бяха засадени около 55 000 дръвчета от местни видове като черна топола, 
полски бряст, летен дъб, бяла и черна елша и полски ясен. В защитена зона „Мартен-Ряхово“ край Русе 
бяха възстановени 98 декара гори от бяла върба и черна топола. „Резултатите при възстановяването 
на крайречните гори са много мотивиращи. В течение на проекта аз виждах как се променя 
отношението на заинтересованите страни – от скептицизъм и трудно възприемане на идеята за 
възстановяване на естествените гори до гордост от свършеното и ангажимент за поддържането им в 
бъдеще. Когато има партньорство между неправителствените организации и държавата, има и добри 
резултати“, коментира Нели Дончева, ръководител на практика „Гори“ на WWF. За възстановяването 
на горите WWF приложи също иновативния Саарландски метод. Той позволява набелязване „дървета 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://velikotarnovo.utre.bg/2019/03/11/528889-2_742_lv_daryava_rotarakt_na_fondatsia_iskam_bebe
https://www.dariknews.bg/regioni/ruse/wwf-partniori-i-dobrovolci-vyzstanoviha-cenni-krajrechni-gori-po-dunav-i-marica-2151116
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на бъдещето“ от характерен местен вид и отстраняване с природосъобразни методи на агресивни 
„конкурентни дървета“ от чужди видове, които пречат на развитието им. В рамките на тези пет години 
WWF организира изложба, възстанови туристическа инфраструктура, въвлече местните общности, 
разработи доклади и информира широк кръг хора за значението на крайречните гори. В работата на 
природозащитниците активно се включиха и ученици, които доброволно помагаха със засаждането и 
отглеждането на дърветата. WWF не спира дотук За съжаление, значителната част от крайречните 
местообитания в България вече не съществуват, а част от наличните са подложени на отрицателно 
въздействие, което поставя под въпрос тяхното бъдещо оцеляване. Затова WWF ще продължи да 
работи за тяхното възстановяване и опазване. Резултатите от последните години показахакак реално 
партньорство между гражданските организации и отговорните институции може да доведе до видими 
ползи за природата и хората. 

Столична община поставя постоянни контейнери за текстил 

www.24chasa.bg | 02.03.2019 | 09:18 
Столичната община в партньорство с TexCycle разположи първите 20 постоянни контейнера за текстил 
на територията на София. Те са част от системата за събиране и третиране на текстилни отпадъци, 
която Столичната община започна да разработва в началото на 2019 г. Целта е постепенно да се 
изгради устойчива система за събирането и последващо третиране на този вид отпадъци, подобно на 
останалите вече изградени и успешно работещи 12 системи за събиране на различни потоци отпадъци 
в София, включително опаковки, зелени отпадъци, електрическо и електронно оборудване, опасни 
отпадъци, батерии, акумулатори, излезли от употреба МПС и други. „През 2018 г. проведохме 
различни инициативи за събиране на ненужни дрехи от домакинствата, в резултат на които бяха 
събрани и последващо третирани общи 24.5 тона текстилни отпадъци. Опитът ни през изминалата 
година показа, че гражданите имат нагласа да изхвърлят разделно и текстилните си отпадъци. 
Резултатите дадоха основание на кмета в края на 2018 г. да предложи на Столичния общински съвет 
да започнем да изграждаме система за събиране на ненужния текстил. След като преминахме през 
необходимите нормативни процедури и беше избран изпълнител за събирането и последващото 
третиране на отпадъците, сега стартираме с разполагане на 20 контейнера в различни квартали на 
столицата, като предстои броят им постепенно да се увеличава“, коментира зам.-кметът по екология 
в Столичната община Йоана Христова при представяне на контейнерите. Тя напомни, че правилното 
събиране и третиране на текстилните отпадъци намалява вредното влияние на този вид отпадък върху 
компонентите на околната среда, включително и върху качеството на атмосферния въздух. Събраните 
ненужни дрехи се транспортират до площадки за третиране на текстилни отпадъци, където 
преминават през процес на разделяне. Годните за повторна употреба се отделят, а негодните 
текстилни материали се сортират по цвят, изрязват се техните ципове и копчета и се предават както на 
инсталации за производство на изолационна вата, така за производство на памучни парцали за 
индустрията. Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба като дрехи 
или парцали, както и други отпадъци, отделени в процеса на сортиране (например опаковки), се 
балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. TexCycle заявява 
готовност за предоставяне на сортирани и обработени дрехи под формата на дарение при такава 
необходимост в някоя от социалните институции на общината. Открийте списък с местата, на които са 
разположени контейнерите тук: https://texcycle.bg/bin-locations-list/#sofia Както и карта на тяхното 
разположение тук: https://texcycle.bg 

Доброволци зарадваха с храна и топъл обяд самотни и бездомни хора 

www.dnesbg.com | 02.03.2019 | 12:31 
Десетки дарители от Велико Търново, Севлиево, Сливен и Габрово се включиха в кампанията в 
подкрепа на самотни възрастни и бездомни хора „Имам нужда от ТЕБ“. Организатори на инициативата 
са фондация „Дякония и мисия“ и приятели. В продължение на месец и половина в три пункта в 
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старата столица – Православния център „Проф. Тотю Коев“ и храмовете „Възкресение Христово“ и „Св. 
Троица“, и в клуб „Вселена“ в Г. Оряховица се събираха трайни хранителни продукти. На 1 март и в 
навечерието на националния празник събраните продукти бяха дарени на нуждаещите се заедно с 
топъл обяд. За хората от В. Търново топлата храна бе осигурена от редовния дарител в кампаниите за 
бездомни – Вики Тюфекчиева, собственик на верига заведения в старата столица. Бизнесменът 
Севдалин Кръстев осигури обяд за хората в неравностойно положение в Г. Оряховица. Всички те 
получиха и празнични картички с пожелания за 1 март и настъпващата пролет, изработени с много 
любов и старание от децата от III клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Долна Оряховица, с класен 
ръководител г-жа Караколева. Директорът на фондацията Стефка Кънчева и Мария Атанасова, която 
е доброволец и студент във ВТУ, посетиха домовете на самотните възрастни хора заедно с екип на 
социалната дирекция в Г. Оряховица. Бездомните хора в града получиха пакетите с храна и топъл обяд 
в клуб „Вселена“. Организаторите на кампанията – фондация „Дякония и мисия“, Ярослав Матоуш и 
Севдалин Кръстев, изказват благодарност на Боряна Кирилова, директор на Дирекция „Социално 
подпомагане“ в Г. Оряховица и нейния екип за съдействието. Инициативата бе подкрепена и от 
бизнесмена Николай Рашков и Ралица Величкова от читалище „Христо Козлев“ в Долна Оряховица. 
Фондация „Дякония и мисия“ продължава да събира трайни хранителни продукти, с които ще 
зарадват самотни възрастни хора и бездомни за Възкресение Христово в нова инициатива, под 
надслов „Пасхална радост“. Весела БАЙЧЕВА  

Обществен дарителски фонд за Враца обявява конкурсна процедура за набиране на 
проектни предложения по програма „Визия за Враца 2020 година – общност на младежта и 
туризма“ 

www.modernavratza.com | 02.03.2019 | 14:53 
Програма „ВИЗИЯ ЗА ВРАЦА - 2022 ГОДИНА - ОБЩНОСТ НА МЛАДЕЖТА И ТУРИЗМА“ е тригодишна 
програма, която се осъществява с финансовото съдействие на Фондация „Америка за България“ и 
Обществен дарителски фонд за Враца”. По програмата ще се финансират проекти за развитие на 
местната общност и реализиране на стратегическите цели на Визията за общностно развитие на Враца. 
Предвиждаме поредица от дейности, които да се превърнат в традиционно добри практики, насочени 
към задържането на младите хора във Враца и развитието на туризма в града и други важни за 
общността сфери. Дейностите ще бъдат водени от принципа „действай локално, мисли глобално“ и 
ще развиват компетенции и потенциал, които да се мултиплицират във времето и ефекта да става все 
по-голям, все по-видим и все по-осезаем за местната общност. Общата стойност на бюджета на 
Програмата за 2019 година е 80 000 лева. Целта на конкурсната процедура е да финансира проекти на 
представители на местната общност, които да изпълнят дейности и инициативи, насочени към 
решаването на значими проблеми в приоритетните области, изведени във Визията за общностно 
развитие на Враца. Приоритетните области са три – туризъм, неформално образование, еко-култура и 
спорт. Кандидатите по програмата могат да бъдат юридически лица с нестопанска цел, настоятелства 
на училища или детски градини, спортни клубове, читалища и фирми. Структури на местната власт, 
включително общини, кметства, държавни институции и организации или техни клонове и 
представителства на територията на община Враца могат да бъдат партньори по проектите. Целта на 
програмата е да се обхванат различни представители на общността – деца, младежи и възрастни хора, 
участници в различни инициативи и събития. Допустими дейностите в настоящата Конкурсна 
процедура са за организиране и провеждане на дейности и инициативи в сферата на туризма, 
неформалното образование, еко културата и спорта и изграждане и оборудване на малка 
инфраструктура за провеждане на различните мероприятия. Програмата изисква минимум 20% 
собствен принос на кандидатите от общия бюджет на всеки проект, а максималната сума на 
финансирането за един проект е 12,000 лева. Проектните предложения по настоящата конкурсна 
процедура се подават на електронната поща на Обществен дарителски фонд за Враца - 
odf.vratsa@gmail.com   в PDF формат до 20:00ч. на 31.03.2019 г. Пакетът с документи за кандидатстване 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.modernavratza.com/obshtestven-daritelski-fond-za-vraca-obyavyava-konkursna-procedura-za-nabirane-na-proektni-predlojeniya-po-programa-viziya-za-vraca-2121-godina--obshtnost-na-mladejta-i-turizma_26553.html
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може да намерите на страницата на ОДФ за Враца https://odfvratsa.org/. Въпроси по свързани с 
конкурсната процедура се задават в писмен вид на e-mail: odf.vratsa@gmail.com в срок до 25.03.2019 
г. включително. Одобрените проектни предложения ще бъдат обявени на уебсайта на Обществен 
дарителски фонд за Враца не по-рано от 19.04.2019 г. На 07 март 2019г. от 14:00 часа в Залата на 
Общински съвет Враца ще се проведе информационен ден по Конкурсната процедура. 

Община Бургас отпуска по 2000 лв. за инвитро на семейства с репродуктувни проблеми 

www.flagman.bg | Автор: Георги РУСЧЕВ | 02.03.2019 | 17:11 
Администрацията е изключително активна в тази насока от повече от 10 години, над 100 са родените 
за периода бебета Община Бургас продължава кампанията си, с която от години помага на двойки с 
репродуктивни проблеми. Зам.-председателят на Постоянната комисия по здравеопазване и 
социални дейности към Общинския съвет – Милен Ненчев, е внесъл писмо, с което иска от 
администрацията да одобри предложението на всяка двойка с проблеми да бъдат отпуснати по 2000 
лв. Тяхната цел е да подпомогнат младите семейства за процедури по инвитро. Новите технологии 
позволяват почти гарантирано забременяване след извършване на процедури от този тип. Политиката 
на Общината по този въпрос е безкомпромисна, като за 2017 г. бяха отпуснати общо над 70 хил.лв, с 
които близо 30 млади семейства сбъднаха най-голямата си мечта – да имат деца. Бургас взе 
уникалната статуетка "Ангел на благодарността" в НС! Над 120 бебета родени инвитро с подкрепата 
на общината Само година по-късно Община Бургас взе уникалната статуетка „Ангел на 
благодарността”, която бе връчена в Народното събрание на зам.-кмета Йорданка Ананиева за това, 
че от 10 години администрацията отделя огромни усилия да подпомага семейства с репродуктивни 
проблеми. Над 120 деца до момента са се появили на бял свят вследствие именно на тази политика. 
Няколко години след началото на кампанията, в УМБАЛ-Бургас бе създадено специализирано Звено 
за асистирана репродукция, което улесни процедурите драстично и до днес оттам помагат на десетки 
двойки годишно. Звеното по асистирана репродукция на УМБАЛ-Бургас дари на Бургас цял випуск от 
ученици за 5 години (ВИДЕО) Предложението за тазгодишното подпомагане, внесено от Милен 
Ненчев, ще се разгледа на предстоящата сесия на Общинския съвет в края на март.  

Днес стартират номинациите за "Младите лидери на Плевен" - 2019 г. 

www.pleven.utre.bg | 04.03.2019 | 09:41 
Днес стартират номинациите за "Младите лидери на Плевен" - 2019г. Проектът цели да обърне 
внимание и признае усилията, успехите и постиженията на младите хора от Плевен. Това са хората, 
които са постигали високи успехи в областта им на развитие и са пример за вдъхновение на всички 
нас. Ние търсим онези от тях, които са постигнали изключително високи постижения. Млади мъже и 
жени на възраст между 16 и 33 години, които могат да бъдат номинирани в шест категории.: "Бизнес 
предприемачество", "Доброволчество", "Култура и изкуство", "Наука и технологично развитие", 
"Спортни успехи", Успехи в сферата на медицината". Те ще бъдат оценявани от авторитетно жури, 
състоящо се от доказани професионалисти в различни области. Победителите в шестте категории, ще 
бъдат наградени на официална церемония през месец април. "Днес имаме нужда повече от всякога 
да се огледаме и да видим доброто около нас. Потънали в сивото си ежедневие и заобиколени от 
негативни новини ни трябва малко цвят. Трябват ни малко поводи за гордост, а какво по-добро от това 
да видиш млади и успели хора от твоя край. И повярвайте ми, Плевен има своя потенциал. Плевен 
има с какво да се гордее и ще го покажем за пореден път!", споделя организаторът на проекта Йордан 
Грижов За повече информация www.plevenleaders.com  

Тъжно! Събират дарения за порутената къща на най-големите дарители на България 

www.blitz.bg | 04.03.2019 | 14:43 
Националният инициативен комитет, създаден за честванията на 200 години от рождението на Евлоги 
Георгиев, започва дарителска кампания. Целта е да бъде възстановена и реставрирана вилата на най-

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.flagman.bg/article/182241
http://pleven.utre.bg/2019/03/04/528424-dnes_startirat_nominatsiite_za_mladite_lideri_na_pleven_2019_g
http://www.plevenleaders.com/
https://www.blitz.bg/obshtestvo/regioni/tzhno-sbirat-dareniya-za-porutenata-kshcha-na-nay-golemite-dariteli-na-blgariya_news660651.html
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големия дарител, която се намира в Карлово. Сградата е на повече от 125 години. Тя е общинска 
собственост и се намира в съседство с вълнено-текстилната фабрика, построена от Евлоги Георгиев. 
Вилата е била предназначена за управителя на предприятието и неговото семейство. През 50-те 
години се е използвала за детски лагер, а 70-те и 80-те там са били административни канцеларии. 
Оставена без обитатели в следващите години бързо започнала да се руши. „Състоянието беше 
изключително тежко. Липсата на покривно покритие, което с годините се е компрометирало до такава 
степен, че е позволило на снежни навявания вътре да навлизат и да позволят на подовите конструкции 
да изгният до такава степен, че да не могат да държат стените“, обясни пред БНТ Димитър Ахрянов - 
главен архитект на община Карлово. В края на миналата година общината започна аварийно спасяване 
на вилата със средства от бюджета. Те обаче няма да са достатъчни за цялостното възстановяване на 
сградата. „Искаме да има една експозиция музейна за дарителството и заедно със Софийския 
университет и неправителствени организации да изпълним със съдържание през цялата година там 
да има научни форуми, да идват студенти, докторанти, професори, хора на науката, които да 
провеждат форуми, така ще изпълним с още повече съдържание това, което братята са ни завещали“, 
посочи Емил Кабаиванов - кмет на Карлово. Община Карлово разработва проект и за сградата на 
вълнено-текстилната фабрика, която също е дарение от братята Евлоги и Христо Георгиев на града. 
Сградата е частната собственост и паметник на културата, но от години също тъне в разруха. „В 
началото на лятото ще бъде внесен в Института на паметници на културата, за да може да получи 
негово одобрение и съгласно чл. 72 от Закона за културното наследство общината със свои средства 
да извърши реставрацията и да ги потърси от собственика на сградата“, добави Кабаиванов. 
Националната дарителска кампания е подкрепена от вицепрезидента Илияна Йотова и държавни 
институции. Кулминацията на честванията по повод 200 години от рождението на Евлоги Георгиев ще 
бъде в началото на октомври. 

Поставиха метално сърце за капачки в Тервел, каузата е закупуване на ново родилно легло в 
МБАЛ-Добрич 

www.dobrichonline.com | 05.03.2019 | 08:46 
Община Тервел закупи метално сърце за събиране на пластмасови капачки с благотворителна цел То 
ще бъде поставено чрез анкериране в зелената площ със здравец, в дясно пред централния вход на 
Община Тервел. Всеки желаещ може да поставя капачки в сърцето, което се заключва с катинар, който 
ще се съхранява в общината с цел сигурност. След като сърцето бъде напълнено с капачки, те ще бъдат 
отнесени за рециклиране от координаторите на благотворителната инициатива от град Добрич. 
Кампанията за събиране на капачки, в която участва Община Тервел, е насочена към подпомагане на 
МБАЛ-Добрич с апаратура, от която болницата има нужда. „Със събиране на капачки не само 
съдействаме да се закупи нужна апаратура, но също така даваме пример на децата, че с нещо толкова 
малко и на пръв поглед незначително могат да се постигат големи неща. Всички заедно, малки и 
големи, се учим също да опазваме околната среда. Вярваме, че с обединението ни в нещо такова, 
можем да се научим да се обединяваме за всичко друго“, казват организаторите на кампанията. 
Ентусиастите от Добрич припомнят, че първата им постигната цел е закупуване на Пациентен монитор 
за Родилното отделение на болницата в Добрич, който е дарен на 14 септември, 2018 г. Този път 
стремежът на организаторите на благотворителната капмания е закупуване на ново и по-модерно 
родилно легло, от което имат нужда в МБАЛ – Добрич. Коментирай Сподели 

Ротаракт, Ротари клуб и Съвета за младежка политика с дарение за МБАЛ – Пазарджик 

www.zdrave.net | 05.03.2019 | 10:40 
Ротаракт Пазарджик Бесапара заедно със Съвета за младежка политика и Ротари клуб Пазарджик 
Бесапара, ще направят дарение на медицинска техника в МБАЛ – Пазарджик, съобщава регионалният 
сайт pzdnes.com. Благотворителните организации ще предоставят безвъзмездно три инфузионни 
помпи и два пулсоксиметъра. Инфузионната помпа служи за прецизиране на инфузионните разтвори. 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
https://www.dobrichonline.com/novini/51540/postavikha-metalno-srtse-za-kapachki-v-tervel-kauzata-e-zakupuvane-na-novo-rodilno-leglo-v-mbal-dobrich
https://www.zdrave.net/Новини/Ротаракт,-Ротари-клуб-и-Съвета-за-младежка-политика-с-дарение-за-МБАЛ-–-Пазарджик--/n8843
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Чрез нея дозирано се вливат определени течности и различни медикаменти. Инфузионните помпи 
също така служат за подаване на храна и медикаменти към преждевременно родените бебета в 
първите, критични дни след раждането им. Πyлcoвият oĸcимeтъp ce зaщипвa нa пpъcтa и гo зacнeмa c 
инфpaчepвeни вълни. Xeмoглoбинът aбcopбиpa инфpaчepвeнaтa cвeтлинa, ĸoгaтo в нeгo нямa 
ĸиcлopoд. Koлĸoтo пo-мaлĸo ĸиcлopoд имa в ĸpъвтa, тoлĸoвa пo-мaлĸo cвeтлинa пpoниĸвa в пpъcтa и 
cъoтвeтнo дocтигa дo ceнзopa нa пyлcoĸcимeтъpa. Обща стойност на дарението е около 4000 лв., 
съобщи Александра Димова от Ротаракт Пазарджик Бесапара. 

Коафьор прави перуки за онкоболни 

в. България днес | 05.03.2019 | 00:01 
Казанлъшки стилист изработва и дарява перуки на преминали през химиотерапия, страдащи от 
онкологични заболявания жени. Само за 3 години 534 жени са получили перуки от ателието на 
Станимир Нанчев-Стенли. Последната партида е стигнала до 30 нуждаещи се дами. Повечето перуки 
са изработени от подарени коси в рамките на инициативата "Надеждата е красива" и нейното 
продължение "Деца даряват за деца", в която невръстни момчета и момичета се разделиха с дългите 
си коси, за да помогнат на връстници със заболявания. 
Стр. 8 

Библиотека "Дора Габе" получи дарение от инициативата "Книги за всички" 

www.dariknews.bg | 05.03.2019 | 13:20 
Регионална библиотека „Дора Габе” получи в дар художествена литература чрез инициативата „Книги 
за всички”. Освен за регионалната библиотека в Добрич, дарението включва литература и за 
общинските библиотеки в Генерал Тошево, Шабла, Тервел, Балчик и Каварна. Библиотеката изразява 
своята благодарност към организатора Делиян Маринов за направеното дарение в полза на всички 
читатели, любители на хубавата книга. Инициативата „Книги за всички” започна тази година. 
Основната мисия, която организаторът Делиян Маринов поставя на благородната кауза, е да бъдат 
осигурени колкото се може повече книги на съвременни родни автори във фондовете на различни 
регионални и общински библиотеки. Идеята на младия писател е културата да не се концентрира само 
в столицата и големите градове, а да достига и до читателите в малките населени места. За месец в 
инициативата се включват над двадесетина автора, а събраните книги са над 350. Първото зареждане 
се проведе февруари месец, като кампанията обхвана 11 региона в страната и част от прилежащите 
им библиотеки. Според организатора мащабите не са чак толкова големи, колко би искал, но все от 
някъде трябвало да се започне. До края на годината Делиян обмисля още няколко дарителски акции, 
като целта му е кампанията да обхване цялата страна. 

Общественият дарителски фонд финансира проектни предложения с до 12 000 лева 

www.dariknews.bg | 05.03.2019 | 14:51 
От началото на месец март, Обществен дарителски фонд за Враца стартира конкурсна процедура за 
набиране на проектни предложения по програма „Визия за Враца – 2022 година – Общност на 
младежта и туризма“. Фондът ще финансира проекти за развитие на местната общност, като 
приоритетните области са – туризъм, неформално образование, еко-култура и спорт. Програмата 
„Визия за Враца“ се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, като 
общата стойност на бюджета й за 2019 година е в размер на 80 000 лева. В конкурса за проекти могат 
да участват юридически лица с нестопанска цел, настоятелства на училища или детски градини, 
спортни клубове, читалища и фирми. Партньори на кандидатстващите могат да са както структури на 
местната власт, така и държавни институции или техни клонове във Враца. Сред условията на 
Програмата са собствен принос на кандидатите, в размер на 20% от общия бюджет на проекта. 
Максималното финансиране, което може да бъде отпуснато за всяко предложение е 12 000 лева. 
Желаещите да участват трябва да подадат своите проекти на електронната поща на Обществения 
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дарителски фонд за Враца – odf.vratsa@gmail.com, в PDF формат, в срок до 20:00 часа на 31 март 2019 
година. Повече информация, насоки за кандидатстване и добри практики могат да бъдат открити на 
следния адрес: 
https://odfvratsa.org/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B0%D1%9D/. 

Банка за кърма отвори врати в София 

www.dnevnik.bg | 05.03.2019 | 23:10 
Единствената банка за майчина кърма в София отвори врати днес, съобщи БНТ. През последната 
година тя беше ремонтирана с 1 милион лева на Столичната община. Заради прекъсването, сега 
банката има нужда от повече дарители на кърма, за да заработи нормално. След ремонта сградата на 
банката за майчина кърма е санирана изцяло, подменена е дограмата, а помещенията са обновени. 
Сменено е и част от медицинското оборудване, като предстои купуване на още специализирана 
техника. От днес тук вече приемат кърма, която дарителките могат да донесат на място или да бъде 
взета от дома им. "Единственото условие е да има желание да дари излишното количество кърма, 
което остава след като накърми собственото си бебе и да бъде здрава", обяснява д-р Мария Русинова, 
директор на банката. В банката вече има доста обаждания на майки, но повечето искат да вземат 
кърма. Затова се търсят предимно дарителки, още повече че процеса по събиране и изследване на 
кърмата изисква доста време. "Всички знаем, че кърмата е най-добрата храна за новородените и 
малките бебета. Затова искам да призова майките, които имат повече кърма, да се свържат с нас, на 
нашите телефона, на нашия сайт и да помогнат с кърмата си да нахраним нуждаещи се бебета", каза 
д-р Цветомира Борисова. С предимство за получаване на кърма са недоносените бебета, както и 
новородени, чиито майки по медицински причини не могат да кърмят. За тях кърмата е безплатна. 
Майките на здравите бебета я получават срещу символично заплащане. 

Четвъртите годишни награди „Благотворение“ на фондация „Св. Иван Рилски“ ще бъдат 
връчени на 2 април 

www.plevenzapleven.bg | 06.03.2019 | 09:55 
Стана ясна датата на официалната церемония по връчване на четвъртите годишни награди 
„Благотворение“ на фондация „Св. Иван Рилски“, която ще се проведе на 2 април в хотел „Маринела“ 
в София. Авторитетното отличие се присъжда на личности и организации със значим принос в 
здравеопазването. Наградите се връчват за четвърта година и имат за цел да насочат общественото 
внимание както към постиженията в здравеопазването, така и към човешката себеотдайност на 
хората, които стоят зад тях. Годишните призове на фондация „Св. Иван Рилски“ са израз на стремежа 
за утвърждаване доброто име на българския лекар, на професионализма в медицината, както и да 
насърчат благотворителната дейност, високите стандарти в здравната журналистика и ползотворната 
работа на неправителствените организации в здравния сектор. „За мен е удоволствие да обявя 
именно на 1 март, че годишните награди на фондация „Св. Иван Рилски“ ще се проведат само след 
един месец под егидата на омбудсмана на Република България – Мая Манолова. Като лекар и като 
човек се стремя да работя за споделяне на разбирането, че като хора и като общество имаме нужда 
да изграждаме лична и професионална култура на благотворителност“, каза д-р Елиза Георгиева, 
инициатор на конкурса и негов основен двигател. Категориите, в които се присъждат отличията тази 
година, са: Онкология Онкохирургия Образна диагностика Дентална медицина Психология 
Неправителствена организация в здравеопазването Здравна журналистика Благотворителност в 
здравеопазването Условията за участие могат да бъдат разгледани тук. За фондация „Св. Иван Рилски“: 
Фондация „Св. Иван Рилски“ е създадена през 2012 год. с цел утвърждаване на модерното 
здравеопазване за подобряване качеството на живот на хората. През юли същата година е направена 
първата в България едноетапна операция за отстраняване на злокачествено образувание на гърдата и 
поставяне на силиконов имплант, дарен от фондацията. Основните ѝ дейността се съсредоточават в 
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развитие на здравеопазването за профилактика и рехабилитация на онкоболни, психологични 
консултации, закупуване и даряване на силиконови импланти на жени с карцином на гърдата, 
финансиране на магнитно-резонансна диагностика на млечна жлеза, мобилна стоматологична помощ 
в малките населени места. Някои от каузите, подкрепени от фондацията, са Защитеното жилище за 
лица с психични разстройства в село Драгаш войвода, община Никопол, набиране на средства за 
безплатни зъбни протези за възрастни хора и осигуряване на силиконови импланти на жени с 
карцином на гърдата.  

Жената кауза Ади Банакиева "рекетира" приятели в помощ на хора с увреждания 

www.dnes.dir.bg | 06.03.2019 | 12:36 
Аделина Банакиева е една от лекторите в конференцията "She"s the ONE", в която екипът на #URBN ще 
събере на една сцена десет силни жени. Общото между тях е, че изразът "Няма невъзможни неща" ги 
описва най-добре. Съвременни момичета, които сами изграждат своите приказни кралства и не 
спират да работят за своето "заживели щастливо до края на дните си". Разноцветна мартенска 
селекция от 10 интересни, стойностни, вдъхновяващи и успешни жени. На сцената на "She"s the ONE" 
ще изгреят дами, които заслужават да бъдат поставени под прожекторите много по-често. Жени, които 
спасят животи. Буквално. Такива, които развиват успешно огромни компании. А трети просто правят 
живота ни по-красив, щастлив и стойностен. Конференцията ще се проведе на 28 март, в Клуб 1 на 
НДК, вход свободен. Пъстра, колоритна, огнена... това са прилагателните, с които първосигнално човек 
те описва. Но коя всъщност е Аделина Банакиева? Аз съм ужасно и перманентно преуморена 
всъщност, както и повечето жени с работа, семейство и каузи. Може би звучи тъпо, но всъщност да си 
работеща жена със здраво семейство и човек, който има социална и гражданска позиция, е зверски 
труд и ако не си самоакумулиращ се тип нищо няма да се получи. Най-важното е да намериш нещичко, 
което да те зарежда. При мен зареждането идва от негативи, което е лошо, но е факт. Като ми кажат, 
че нещо не става и няма да се случи и откачам. Не може НЕЩО да не става! Просто ако не става по 
един начин, трябва друг подход, за да стане! Щом нещо е тук - на Земята и зависи от хора, за да стане, 
значи просто трябва да се свърши тази работа и да се намерят подходящите хора за случването и 
толкова. Имаш градински център, занимаваш се с озеленяване, но и си отгледала петима сина. Как 
намираш време за всичко? Е, това не е лесен начин на живот, но аз не мога да водя друг явно. 
Семейството ми е голямо и наличието на много деца се случи на принципа: "Моето и твоето бият 
нашето", само че няма биещи се. Със съпруга ми сме заедно от 20 години и сме кумове на първия ми 
съпруг. Всъщност начинът да се справи човек с много деца е да не е сам и да има добро разпределение 
на задачите. Когато децата са над бройката, която можеш да държиш за ръка, вече е сложно. Все едно 
колко над две са децата. При нас децата са вече възрастни, само един тийнейджър на 14 години все 
още е вкъщи. Но не се заблуждавайте! Не става по-лесно, като напуснат дома, просто проблемите са 
по-сложни. Работата ми като флорист и озеленител и градинският ми център са всъщност най-лесното 
и приятно нещо, което върша, защото си харесвам работата и съм добра в нея. Градинският ми център 
от доста време е и магазин в полза на майки на деца (хора) с увреждания. Те и тийнейджъри, лишени 
от родителска грижа, които вече са извън "сладички пухкавки деца" и са " неосиновяеми" са "моите 
хора". Наричат те жената-кауза. Какви са каузите ти и какво те провокира? Не харесвам думата "кауза", 
предпочитам "общо дело" и съм част от Гражданска инициатива "Системата убива ВСИЧКИ" с други 
едни луди и непримирими хора, с които се опитваме да преборим системата и да обърнем мисленето 
на обществото и управляващите ни към социално уязвимите хора. Моята лична борба е тези хора да 
оцелеят, докато успеем да случим промените - да живееш с пенсия от 130 лв. и още 60 лева за 
придружител е тотално невъзможно и всъщност аз съм професионален рекетьор на приятелите си. 
Освен това разпродадох собствените си чанти, бижута и каквото ставаше за продажба и съм 
"подпукала" и тези на околните...Много магазини и автори ни даряват предмети, които продавам в 
магазина или през социалните мрежи, а с парите плащаме ток, дърва, памперси, храна и какво ли не 
още на тези хора. В днешно време хората рядко намират време за каузи, които не ги засягат лично. Ти 
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обаче бе сред майките на деца с увреждания, въпреки че не си родител на такова дете? Защо? Аз 
нямам дете с увреждане, но всъщност кой има гаранция, че утре детето му няма да падне от колелото 
си или на ски? Кой има гаранция, че семейството му е застраховано от заболявания? Тази война, 
подчертавам война, която водим с институциите и не само е за всички ни. Обществото не припознава 
хората с увреждания, просто защото няма достъпна среда, за да ги види и опознае. Защото те живеят 
толкова унизително бедно, че се срамуват. Държавата ни е далеч от европейските стандарти по 
влагане на пари в социални услуги и тези хора са затворници. А тъй като са затворници, те не са и 
електорат, за да бъдат интересни на някого. Така нареченото "приобщаващо образование" се случва 
само на хартия и реално дори и моят тийнейджър, който сега е в седми клас и е с диагностицирана 
дислексия, ме посъветваха любезно в "елитното училище", в което е от детската градина, "за да му е 
по- лесно" да кандидатства в по-обикновено" училище! А той е добър ученик, старае се, но не му 
предлагат помощ. Просто по- лесно е да го разкараме от главите си. Къде се крие тайната на успеха - 
било то в личен план или в работата? Чувствам се успешна, когато завоювам някоя макар и малка 
победа. Например преди два дни бях безкрайно щастлива, защото пуснахме тока, преди големите 
студове, на три къщи, чието електрозахранване беше спряно. Когато преборя някой частен съдебен 
изпълнител, сложил запор и изкарал на публична продан инвалидна количка и съм победител. Ей 
такива са ми победите всъщност...мизернички, но са си победи. Когато някой нов човек се присъедини 
към нас, когато дари нещо, когато си купи мартеничка от нас, когато предложи да закара прах за пране 
на някоя майка и аз се радвам. В дом с пет деца колко важни са парите? Парите са ужасно важни за 
всеки, колкото и красиво да звучи, че можем без тях. Това е наивно, а аз не мога да си позволя да съм 
наивна. Аз си мечтая не да събираме пари, за да плащаме за пътуване на деца в чужбина за 
рехабилитация и диагностика с локомат, а да има тук такъв. Е да, ама той струва 300 000 евро. Трябва 
ни локомат! Румъния има десетина, Турция да не говорим... това е страхотна машина, която помага, 
но тя струва пари. Трябват пари, за да санираме жилищата, в които живеят хора с увреждания. Трябват 
пари, за да купим хубави климатици, за да се топлят, а не да плащаме хиляди за ток, защото уредите 
им са стари. Дори и аз, за да съм жива, трябват пари. Малцина знаят, че се бориш с най-тежкото 
заболяване. Откъде намираш сили? Аз се лекувам с таргетна терапия и тя не се поема от НЗОК. 
Всъщност аз и сега се лекувам и то за сметка на труда на мъжа ми и на един от синовете ни. Просто 
такава е системата и за това трябва да се преборим, за да я променим. Ако не си страшен инат и не 
гледаш на заболяването си малко на шега всъщност, ти се превръщаш в роб на болестта си и накрая 
тя те убива, за да си намери друг роб. За сега между мен и моя рак, аз съм шефът! Казваш за себе си, 
че си малоумно позитивна...Има ли нещо, което те плаши? За да се занимаваш с добротворство 
(благотворителност не я харесвам като думичка) трябва да си позитивен. Трябва, за да имаш надежда 
и да намираш красивото и в скотската мизерия и за да дадеш сили на хора, които вече са загубили 
всякаква надежда. Аз се занимавам с безнадеждни случаи. Повечето хора се включват в акции, в които 
има надежда. Моите хора нямат. Те просто нито ще проходят, нито ще проговорят, но са живи и аз 
искам, докато са тук, да живеят достойно. Засега успявам само с това да са живи. Мечтата ми е да имат 
ентерална храна без да е нужно да им я купувам, да имат хубави и подходящи за всеки отделен случай 
колички, да се рехабилитират така, както това се случва в съседни държави, да могат близките им да 
ЖИВЕЯТ, а не просто да ги обслужват. В момента обаче това са само мечти. "Благо"-дарна работа ли е 
благотворителността? Благотворителността или добротворството не се прави, за да ти благодарят! Ако 
ти благодарят, значи е еднократна акция - моите не са такива. Повечето хора се разочароват, ако не 
виждат надежда. На мен също не ми е добре, но някой трябва и това да прави. Аз съм зла, стисната и 
се грижа за моите хора като баща-фелдфебел. Нито лев за екстри не остава - ток, памперси, лекарства, 
правя им зимнина, за да знам, че не гладуват. Много често не успявам да платя за телевизия или 
интернет, не успявам и с памперсите всеки път. Абе все нещо икономисвам и е отвратително. Мечтая 
си да им осигурявам с дейността си екстри! Да им купя плоски телевизори, да ги заведа на море и 
всъщност това са ми мечтите. Расте ли броят на хората, които се включват и ти помагат? За жалост, тъй 
като непрестанно хората са залети с молби за помощ и обществото става все по- индиферентно и 
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уморено да помага. За това е важно да говорим по темата, колкото повече говорим, толкова повече 
хора ще разберат, че ако няма обществен натиск, то този ужас ще продължи още 30 години. Затова ще 
завърша пак с това - всеки от нас може да бъде човек с увреждане, само една катастрофа или лошо 
падане на ски или шок от просто падане по стълби. Затова този проблем не е "на другите", този 
проблем е на всички и е ужасяващо неглижиран. Колкото и да протестирахме с грозни фланелки цяла 
година, колкото и да говорят по темата, това е само началото. От всеки от нас зависи да изгледа 2 
клипа за хората със Синдром на Даун или за проблемите на малките хора или за аутизма и да научи 
детето си как да се държи като види такива хора. Може да е популистко, но аз вярвам, че ние сме 
промяната. Има ли нови каузи, за които искаш да разкажеш? Има, разбира се. Те са си за мое 
удоволствие и удовлетворение. Помагам на "Дивите животни", като съм приемен дом на много от 
техните дивачета. В момента фазаните, които Столична община пусна през декември месец в Ловния 
парк, са при мен и си сменят перата и е чудно, че тези пилета все пак оцеляха. Имам и много кучета и 
котки, а когато работата с хора ме докара до рев - това ми е спасението! За разлика от хората, кучета 
ме обичат и без да им платя нещо. За повече засега нямам сили. Интервю: Надежда Христова 
Фотограф: Студио КАРЕ за #URBN Грим: Росина Георгиева Коса: Димитрина Колева PM: Йорданка 
Вълчева 

Благотворителен концерт подпомага онкоболни и техните семейства в Бургас, включете се 
във "Вечер на талантите" 

www.burgasinfo.com | 06.03.2019 | 13:13 
Благотворителен концерт "Вечер на талантите" в подкрепа на Сдружение "Онкоболни и приятели" ще 
се проведе на 23 март от 18:00 часа Дома на нефтохимика. Спектакълът се организира по инициатива 
на Английска езикова гимназия "Гео Милев". Участие в концерта ще вземат ученици от Английската 
гимназия, сред които носителката на приза "Мис България" - 2018 Теодора Мудева, Ясемин Шахин, 
рок група Nevermind, мажоретен състав на АЕГ, хип-хоп група The Imperialz, както и Вениамин 
Димитров, Станислава Василева, ВА "Фортисимо", ТСК "Фрея", Веселина Дамова, КСТ "Бургас 1975" и 
други. Организатори на събитието са Илиян Цветков - ученик от 11 клас в АЕГ, и Савана Лъск - Фулбрайт 
американски помощник-учител. Събитието ще се осъществи със съдействието на "Фулбрайт", Българо 
- американска комисия за образователен обмен, Община Бургас и рекламна агенция "Дигитал". 
Събраните средства ще бъдат предоставени на СНЦ "Онкоболни и приятели" за подпомагане на 
психосоциалната рехабилитация на онкоболни и техните близки. Телефон за контакт: 0884/ 64 09 09. 
Покани могат да бъдат закупени в сградата на Английската гимназия и на касата на НХК преди 
началото на концерта. Цената на поканата е 2 лева. 

Kaufland и Pampers обединяват усилия в подкрепа на недоносените деца 

www.3e-news.net | 06.03.2019 | 14:15 
Kaufland и Pampers обединяват усилия в подкрепа на каузата за недоносените бебета в България и 
техните семейства. За всеки закупен пакет от линията Pampers Premium Care в магазините на Kaufland 
през март, ще бъде направено дарение от 1 лев на фондация „Нашите недоносени деца“. През 2018 
г. Pampers представи първите у нас специализирани пелени за преждевременно родени бебета и дари 
над 350 000 от тях на 45 неонатологични отделения в цялата страна. Това са единствените пелени в 
България, предназначени за бебета, родени през втория триместър на бременността с екстремно 
ниско тегло – от 800 грама. През тази година Pampers обединява усилия с Kaufland, като набраните 
средства в рамките на общата кампания ще бъдат дарени на фондация „Нашите недоносени деца“. 
Неправителствената организация работи в подкрепа на преждевременно родените деца и техните 
семейства и има за цел подобряване на грижите за малките герои, както през болничния им престой, 
така и по време на тяхното детско развитие. От друга страна фондацията се фокусира върху работата 
с родителите, осигурявайки им медицински достоверна информация и подкрепа. „Да бъдеш майка на 
недоносено бебе е трудно, стряскащо и изисква много воля и сили. В България думата „недоносен“ 
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все още е непонятна за много хора, да бъдеш такъв значи да си различен. Напротив – недоносените 
бебета са борци, те са едни малки ангелчета, които са много по-силни от нас и имат такава воля за 
живот, която ние дори не можем да си представим. Те са едно малко, голямо чудо. Благодарим на 
Kaufland и Procter&Gamble за подкрепата на нашите чудеса“, каза Нина Николова. Социалната 
отговорност е неразделна част от корпоративната политика на Kaufland България. Компанията има 
мисия да подобрява качеството на живот в България и непрекъснато доказва, че е съпричастна към 
проблемите на обществото. С убедеността, че те могат да бъдат решавани само с действия, 
компанията подкрепя редица инициативи и включва в асортимента си продукти с кауза. През 2018 г. 
Kaufland пусна в търговската си мрежа два такива продукта – диск с детски песни и приказки 
„Маргаритка и Приказки без край“ и книжки от поредицата „Приключенията на Анди и Ая“. 
Компанията дари част от приходите от продажбата им, като чрез диска „Маргаритка и Приказки без 
край“ подкрепи изграждането на иновативни детски музикални съоръжения за игра в болнични 
заведения в страната, а чрез книжките „Приключенията на Анди и Ая“ – Академията „Анди и Ая“, в 
която се обучават глухи и слабочуващи деца, както и чуващи деца на глухи родители. 

Кампанията за кораба „Радецки“ продължава до края на м. март 

www.sbj-bg.eu | 06.03.2019 | 15:56 
Уважаеми приятели, Сдружение „Енергийно бъдеще за България” организира и проведе дарителска 
акция за създаване на паричен фонд, с който да се подпомогне извършването на необходимия 
технически преглед и ремонт на националната светиня на България кораб-музей „Радецки“. 
Родолюбивата инициатива получи подкрепата на г-н Бойко Борисов, министър-председател на 
Република България. Кампанията бе осъществена с подкрепата на Съюза на българските журналисти, 
Общонародната фондация „Христо Ботев“, както и редица български медии и не на последно място 
Националния исторически музей в качеството му на принципал на  кораба-музей „Радецки“. 
Набраните средства към 05.03.2019 год. са в размер 62 183 лв. В връзка с множеството запитвания, 
сдружение „Енергийно бъдеще за България” със съгласието на Националния исторически музей реши 
да удължи компанията за събиране на средства до края на месец март. От името на сдружение 
„Енергийно бъдеще за България” изказвам благодарност на стотиците физически и юридически лица 
от страната и чужбина, които се включиха в кампанията: СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Белене, ОУ „Д-р 
Петър Берон”, гр. Плевен, СУ „Николай Катранов”, гр. Свищов, ОУ „Филип Сакелариевич”, гр. Свищов, 
ПГ „Христо Ботев”, гр. Дупница, ПГО „Елисавета Багряна, гр. Бяла Слатина, ПГТ „Коста Петров”, с. 
Борован, обл. Враца,               ОУ „Христо Ботев”, с. Гложене, обл. Враца, ОУ „Христо Ботев”, с. 
Търнава,    обл. Враца, Клуб „Млади възрожденци” при СУ „Константин Конктантинов”,     гр. Сливен, 
НУ „Любен Каравелов”, гр. Съединение, НУ „Иванчо Младенов”,    гр. Враца, СУ „Мито Орозов”, гр. 
Враца, Детска градина „Звездичка”, с. Зверино, обл. Враца, 67 ЦДГ „Чучулига”, гр. София, Народно 
читалище „Просвета-1937”, с Кутово, обл. Видин, Общински комитет „Васил Левски”, гр. Съединение, 
Пенсионерски клуб, с. Ветрино, обл. Варна, Втора ловна дружина, гр. Белене и др.   След приключване 
на всички дейности по възстановяване на плавателността на кораб-музей „Радецки“ чрез средствата 
за масова информация, ще поканим всички дарители на круиз по река Дунав. Още веднъж благодаря 
на всички родолюбиви българи от страната и чужбина, които се включиха в дарителската кампания.      

Кампания събира средства за абитуриенти от социалните инстиуции 

www.dariknews.bg | 07.03.2019 | 09:08 
Обществен дарителски фонд – Стара Загора и фейсбук групата „Помогнете, моля! Абитуриентите на 
Стара Загора” https://www.facebook.com/groups/553844811764550/, създадена по инициатива на 
Деница Митева, обявява кампания за набиране на средства за абитуриенти, които живеят в Центрове 
за настаняване или Домове за деца лишени от родителски грижи в Стара Загора. Тази година 
завършват 12 младежи и девойки, които живеят в социални институции.   Средствата, които събират, 
са за покриване на разходите по закупуване на куверт за ресторанта и фотоалбум на класа. 
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Необходимата сума е около 200 лв. на дете в зависимост от размера на куверта и цената на 
фотоалбума.   Даренията се събират по банкова сметка на Обществен дарителски фонд Стара Загора. 
Банкова сметка в лева: Първа инвестиционна банка IBAN: BG72FINV915053BGN0DJ4E BIC: FINVBGSF 
Основание: дарение бал 2019   Кампанията ще приключи на 30 април.   Моля, не изпращайте дрехи! 
Ако желаете да направите предметно дарение, предварително се свържете  с директора на 
съответния Дом, призовават организаторите. 

Технологичният мейкатон "ТОМ България" подава ръка на хората с увреждания 

www.bgonair.bg | 07.03.2019 | 10:01 
Доброволците от "ТОМ България" организират за трета поредна година технологичен тридневен 
мейкатон с цел решаване на конкретни проблеми на хора с увреждания. На събитието доброволците 
ще изготвят специални съоръжения и устройства за подобряването на живота на хората в 
неравностойно положение.  "Тази година сме се фокусирали върху хора със специални нужди, които 
искат да се занимават с изкуство. Искаме да измисляме устройства и за забавление. Правим събитието 
в Американския колеж. Имаме много участници под 18 години. Предварително сме подбрали 6 
предизвикателства за участниците. До 15 март може да се запишат доброволци за събитието. 
Научихме се как да общуваме комфортно с хора с увреждания", поясни една от организаторките на 
"ТОМ България" Поли Захариева.  В студиото на "България сутрин" тя отбеляза, че решенията, до които 
ще стигнат в края на събитието, ще бъдат достъпни онлайн за всеки, който иска да си ги свали и 
реализира в друга точка на света. "Предоставяме 72 часа на участниците да творят. Подкрепяме ги с 
каквото можем. Най-хубавото на формата е, че събира различни групи хора, които заедно стигат до 
решението на конкретните проблеми. Всяко устройство се изготвя спрямо изискванията на един 
конкретен човек. Българите по-скоро искат да помагат, но трябва да им бъде предоставена 
възможност", посочи пред Bulgaria ON AIR Силвия Бехар, която е част от организаторите на 
събитието.  Харесайте ни във Facebook ТУК 

Общинският приют за кучета в Търговище получи дарение от ученици 

www.novini.bg | 07.03.2019 | 11:11 
Общинският приют за безстопанствени животни в Търговище получи 300 кг храна за кучета от ученици. 
Дарението е занесено в приюта от децата от I "а" и "д" клас на Второ СУ "Проф. Никола Маринов" и 
класните им ръководители Румянка Добрева и Галина Пенчева, съобщиха от администрацията на 
кмета Дарин Димитров.  Средствата, с които е закупена храната, са събрани от благотворителен базар. 
Той е организиран по проект "Да научим децата да защитават животните", по който училището работи 
съвместно с Фондация "Четири лапи". В акцията са се включили и децата от II "а" и "г" клас, както и 
трите групи от занималнята в училището.  По време на посещението децата са се интересували какви 
са условията за отглеждане на животните и как могат да осиновят куче. Директорът на приюта Стойчо 
Атанасов е обяснил, че осиновяването се случва на място, като тези кучета са освободени от 
заплащането на годишна такса и са кастрирани. Изисква се единствено да бъдат регистрирани в 
местната администрация, в случай че се отглеждат на територията на общината. Той обясни, че от 
началото на годината осиновените кучета са 12, а в момента питомците на приюта са малко над 
100.  От Общинския приют припомнят, че той е отворен за посещения за граждани, които желаят да 
се включат в грижите за животните там. 

Столично училище дари жизненоважна апаратура на „Майчин дом” 

www.nova.bg | 07.03.2019 | 12:53 
Цяло училище се организира в помощ на недоносените бебета. Ученици от 51-во СУ „Елисавета 
Багряна”, София, са дарили жизненоважна апаратура на „Майчин дом”. Това са кислородни палатки, 
от които имат нужда 99% от бебета в Интензивното отделение. Цената на една кислородна палатка е 
около 150 лева, а нуждата от подмяна е непрекъсната. „Целта на кислородните палатки е да 

http://www.americaforbulgaria.org/page/home
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https://www.novini.bg/bylgariya/obshtestvo/527757
https://www.nova.bg/news/view/2019/03/07/242858/столично-училище-дари-жизненоважна-апаратура-на-майчин-дом/
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концентрират кислорода около главата на бебето, така че да поддържаме една кислородна 
концентрация не повече от 40%. По този начин една много голяма част от децата преминават своето 
кислородолечение до окончателното им стабилизиране”, казва професор д-р Боряна Слънчева, 
началник на клиника по неонатология към болницата. Все повече болниците печелят дела срещу НЗОК 
за неизплатени средства Дарението на учениците идва в най-подходящия за "Майчин дом" момент - 
когато болницата се нуждае от точно това оборудване. То ще помогне не само на недоносените 
бебета, но и на децата, които имат нужда от кислородолечение. „Да възпитаваме добродетели в 
нашето училище е една от основните каузи. Абсолютно сигурен съм, че нашите ученици ще бъдат 
добри хора.  И са готови на всичко, за да го докажат. Помогнахме, но не трябва да спираме до тук, а 
да продължаваме в същия дух”, споделя Веселин Стефанов, заместник-директор на училището.  

Малки и големи хубавици и красавци от "Елит Д" дефилират благотворително 

в. Утро, Русе | Нели ПИГУЛЕВА | 09.03.2019 | 00:01 
Благотворително ревю-спектакъл ще направят действащи манекени от агенция "Елит Д" които ще 
дефилират заедно с манекени-"ветерани" и с деца, които се подготвят тепърва да излязат на 
червената пътека. Това ще стане на 13 март от 18 ч в една от залите на хотел "Рига", когато ще се 
проведе традиционното арт събитие на сдружение "Сърца без граници". Момичетата и момчетата, 
които Диана Поптонева и нейният екип обучават на добри маниери, походка, осанка и чар, попиват и 
още нещо - съпричастието към чуждата болка и готовността да даряват. 
Тази година нашите усилия са насочени към събиране на средства, с които да купим кислороден 
концентратор и уред за ултразвук на обща стойност 1900 лева за децата с мозъчна недостатъчност и 
двигателни проблеми в центровете "Слънчо", каза Диана Поптонева. Тя припомни, че досега 
дарителските инициативи на "Сърца без граници" са създали кабинет за деца аутисти, доставили са 
три неонатални лампи и друга важна за здравето и настроението на болни деца апаратура. 
09.03.2019 
Стр. 12 

"Чудната градина" се похвали с първата си реколта 

Зеленчуците са отгледани от младежи с интелектуални затруднения 
в. Земя | Галина НЕДКОВА, Фермер.БГ Снимки: Авторът и Личен архив | 11.03.2019 | 00:01 
Първата зеленчукова продукция на "Чудната градина" вече е на пазара. Това са стотици връзки с 
пресен лук и чесън, произведени от младежи в неравностойно положение. Оранжерията на 
социалното предприятие, наречено "Чудната градина", започва да работи още преди година, преди 
да получи дори терен. Първите кофички разсад са отгледани на покрива на защитеното жилище, в 
което са настанени хората с интелектуални затруднения. През ноември социалното предприятие вече 
се сдобива с терен от 4 дка. Това става с решение на Общинския съвет на град Добрич. 
В издигнатата оранжерия веднага са заложени първите зеленчуци, които в момента са пораснали и 
младите хора ги изнасят на фермерския пазар. Оказва се, че интерес към чистата продукция има и от 
съседната област Варна. "Лукът и чесънът са без никакви препарати и химикали, никакви пестициди, 
хербициди, хормони и за каквото се сетите още", разказва д-р Хасан Ефраимов от УС на фондация "Св. 
Николай Чудотворец". 
Освен зеленчуци в "Чудната градина" се отглеждат различни видове цветя. Още през ноември са 
засадени и първите 30 овощни дръвчета - ябълки, сливи, череши, вишни и дори орех. Очаква се в края 
на март оранжерията да получи малини, къпини, ягоди и касис като дарение от лицензиран овощен 
разсадник. 
Сериозен успех на социалното предприятие е назначаването на младите хора с интелектуални 
затруднения по две програми за трудова заетост. 22-ма души с увреждания, които досега не са 
получили шанс за достойна реализация, сега ще имат работа в продължение на 30 месеца. 
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Теренът от 4 дка на "Чудната градина" е разположен в близост до защитеното жилище. 
Облагородяването му коства безкрайно много часове тежък физически труд, тъй като в продължение 
на десетилетия не е бил обработван, пълен е с камъни и отпадъци. За да може да се справят с 
обработките, от "Чудната градина" заявиха в социалните мрежи нуждата си от малък трактор. До 
момента са събрани около 4000 лв., съобщи Мария Методиева, председател на фондация "Св. 
Николай Чудотворец". "Не се отчайваме, смятаме, че до месец и нещо ще се справим, ще съберем 
нужните средства", не крие оптимизма си чаровната дама. Тя допълва, че "Чудната градина" има 
нужда от прикачен инвентар и от пикап или микробус за разнасяне на реколтата. 
До броени дни трябва да започне и изграждането на втората оранжерия в градината, за да може да 
се заложи още зеленчукова и цветна реколта. Предстои доставка на луковици и подготовка на разсад 
за летните зеленчуци. 
Стр. 4 

Ротари клуб Стара Загора събра необходимите средства за два свои благотворителни 
проекта 

в. Национална Бизнес Поща, Стара Загора | 11.03.2019 | 02:16 
Ротари клуб Стара Загора организира Пролетен благотворителен концерт в залата на Държавна опера 
Стара Загора, който се състоя в първия ден на март. Дарителската инициатива събра 7875 лева чрез 
продажбата на билети и от парични дарения по време на представлението, като по-голямата част от 
средствата са предоставени от ротарианците. Събраните пари ще бъдат предоставени за закупуване 
на апаратура за ранна диагностика на ракови заболявания за Комплексния онкологичен център в 
Стара Загора, който е партньор по проекта на Ротари клуб Стара Загора в този проект, а също и за 
обновено издание на "Културното, и историческо наследство на Стара Загора". Книгата е съвместен 
проект на Регионалния исторически музей Стара Загора, Ротари клуб Стара Загора и Община Стара 
Загора. 
Концертът в залата на операта беше дирижиран от маестро Владимир Бошнаков. Зрителите се 
насладиха на изпълненията на солистите Петър Костов, Русалина Мочукова и Емилия Иванова, на 
оркестър и хор на Държавна опера - Стара Загора. Те изпълниха произведения на Джузепе Верди, 
Джулио Качини, Франц Шуберт, Джакомо Пучини, Антонио Вивалди, Цезар Франк и Георг Фридрих 
Хендел. 
"С организирането на този концерт Ротари клуб Стара Загора поставя началото на честванията на 25-
годишнината от създаването на клуба. Той е чартиран през май 1994 година. В момента в него 
членуват 35 душ и. Клубът има множество признания от фондация Ротари за активното си участие в 
Глобалния проект за изкореняването на полиомиелита. 
Всяка година дава стипендии на изявени ученици в различни области на науката, изкуството и спорта. 
Старозагорските ротарианци изпълниха и проекта "Нови технологии в нашите училища", 
благодарение на това 5 училища получиха нови интерактивни дъски в класните стаи, които активно се 
използват в образователния процес. 
За радост на децата членовете на клуба изградиха и дариха на тях и на техните родители площадка с 
люлки и други забавни и безопасни уреди за игра. 
Часовникът в центъра на Стара Загора, който се превърна в любимо място за срещи, както и 
монументалната пластика на птицата феникс - символизираща града, възкръснал от пепелта, също са 
дарения от членовете на Ротари клуб Стара Загора. 
С техни средства са издадени и книгите "Летопис календар на събитията в Стара Загора от 7 век преди 
новата ера до средата на 20 век", албумът "Художниците на Стара Загора" и други издания. 
Градивната мисия на Ротари клуб Стара Загора продължава с различни благотворителни инициативи, 
свързани със здравеопазването, изкуството,културата и обществения живот. 
11.03.2019 
Стр. 25 
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Даряваме кръв в МОЛ-а 

www.marica.bg | 11.03.2019 | 09:25 
Бъди герой! В кръвта ти е да спасяваш животи! - под такъв надслов тръгва мощна кръводарителска 
акция в Пловдив. Тя е организирана от Ротари клубовете в България и ще се провежда едновременно 
в 11 града. Датата за града под тепетата е 15 март, петък, от 13 до 18 часа, а мястото - Мол Пловдив. 
Една от целите на кампанията е да покажем на обществото колко малко е нужно, за да бъде спасен 
един човешки живот, посочват организаторите. 
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