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БДФ В МЕДИИТЕ - (БРОЙ НОВИНИ: 1)

"Доброто никога не е достатъчно" - така е озаглавена кампанията на Българския дарителски форум, която
привлича вниманието в социалните мрежи с поредица от видеа, с истории за каузи.
Видео поредица и галерия с изображения в социалните медии ще представят партньорства, които имат своята
история и постигнати успехи. Героите в тях разказват за каузите си, за смисъла и ползата от партньорствата в
дарителството.

Бизнесът у нас инвестира около 40 млн. лв. всяка година в програми, проекти и инициативи в подкрепа на
обществото, според последни годишни анализи на дарителството на БДФ (2015 – 2019 г.).

Кампанията ще покаже цялата палитра от партньорства във всички важни обществени сфери – от подкрепа за
деца и семейства в риск, през помощ за възрастни и самотни хора, инвестиции в култура и образование, екология
и зелени идеи.
"Дарителската среда изглежда доста разнообразно, доколкото едно подобно бедствие, каквото е Covid-
пандемията, наложената социална изолация след това, промениха много нагласите и дневния ред на обществото,
така че неминуемо това се отразява върху дарителството", казва Боряна Кирилова от Българския дарителски
форум. 
Винаги, когато има подобни хуманитарни кризи като наводнения, пожари, дарителската енергия мобилизира
емоцията и подкрепата се насочва напълно нормално към преодоляване на последствията от кризата.

Според Боряна Кирилова през 2020 г. много хора са насочили своите ресурси в здравната сфера за преодоляване
на първите здравни последици, а след това на социални и образователни.

"Дългосрочна инвестиция е това, което правим в сферата на образованието. Поставяме си една цел - децата и
тяхното развитие, емоционално и образование на ума и сърцето, както се изразяваме. Това е започнало преди 17
години. Във всички тези години сме били консистентни в това да правим добро в конкретни каузи", допълва
Станислава Рашева от Фондация "Благотворител".
Чуйте повече в разговора на Катя Василева. 

ЧЛЕНОВЕ НА БДФ - (БРОЙ НОВИНИ: 17)
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С панаир на солта Атанасовското езеро ще отбележи утре своя рожден ден. Събитието е от 17.00 до 22.00 часа.
На него ще бъдат представени различните видове черноморска сол и пътят ѝ до нашата трапеза.

Посетителите ще могат да закупят от току-що събраното "бяло злато", козметика с луга и черноморска лиманна
кал, занаятчийски шоколад с цвете на солта и сувенири, свързани езерото.

Екипът на Българска фондация Биоразнообразие ще демонстрира как се правят летни туршии само със сол и
зеленчуци. За малките гости ще има научни занимания, свързани с лагуната.

Влакчето на солта отново ще има безплатни курсове от басейните с луга и кал до малкия музей "симБиотично" и
обратно. Линията ще работи 17.00 до 19.00 часа за гостите на Панаира.

Ще бъдат представени две книги, свързани с птиците: "Кратка философия на птиците" от Филип Дюбоа и Елиз Русо
(превод на Лора Стаматис) и детската "За птиците и буквите" от Джина Дундова-Панчева.

Срещата с преводача на едната и автора на другата от е в 17.30 часа пред "симБиотично".

Изпълнителният директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", Илияна Николова, е посланик
за България на Европейската гражданска инициатива. Илияна, както и хората от екипа на ФРГИ, вярват истински в
смисъла на гражданското участие и възможността гражданите да са активна страна в процеса на демократично
развитие не само в България, а и на ниво Европейски съюз. Тук, на нашата страница, споделяме различни
инициативи, свързани с гражданското участие.

Подкрепете инициативата "ЗА КОЗМЕТИКА БЕЗ ЖЕСТОКОСТ — АНГАЖИМЕНТ ЗА ЕВРОПА БЕЗ ИЗПИТВАНЕ
ВЪРХУ ЖИВОТНИ".

Забраната на ЕС за изпитване на козметични продукти върху животни беше обещание за Европа, в която
животните вече не страдат и не умират заради козметика. Това обещание е нарушено. Органите все още изискват
изпитвания върху животни за съставки, използвани в козметичните продукти, което противоречи на очакванията и
желанията на обществеността и на намерението на законодателите.

В същото време никога преди не сме разполагали с такива мощни инструменти за гарантиране на безопасността
без използване на животни, нито с подобна златна възможност за революционни промени по отношение на
защитата на хората и околната среда. Европейската комисия трябва да поддържа и да засили забраната и
прехода към оценки на безопасността без използване на животни.

Повече информаци за проекта, можете да намерите на следния линк: https://bit.ly/3CIGP5s

#EUTakeTheInitiative #AnimalWelfare

Срокът за кандидатстване в осмото издание на конкурса за социални предприемачи ПРОМЯНАТА се удължава с
две седмици. Желаещите да подадат своите кандидатури могат да го направят като попълнят онлайн формуляра
на www.nova.bg/promyanata до 23:59 ч на 30 август.
И тази година ПРОМЯНАТА продължава да търси социални предприемачи с дух и силна мотивация, които са
намерили решение на важен социален проблем за децата и младежите между 0 и 24 години. То трябва да е в
начален етап на развитие, но предприемачът може да докаже, че е предприел първите стъпки за реализацията
му. Предложеният проект трябва да има потенциал да се превърне в инициатива с устойчив финансов модел и
позитивен ефект, както и да се разрасне в помощ на възможно най-много деца и младежи.
Конкурсът е отворен и за физически лица и организации с нестопанска цел. Не се изискват допълнителни

Заглавие: Подкрепете европейската гражданска инициативата за забрана за изпитване на козметични продукти
с животни

Дата: 13.08.2021 11:37
Медия: Фондация "Работилница за граждански инициативи"

Заглавие: Удължава се срокът за кандидатстване в ПРОМЯНАТА 2021

Дата: 13.08.2021 13:42
Медия: Дарик Нюз

https://frgi.bg/bg/articles/aktualno/podkrepete-evropeyskata-grazhdanska-initsiativata-za-zabrana-za-izpitvane-na-kozmetichni-produkti-s-zhivotni
http://dariknews.bg/novini/obshtestvo/udylzhava-se-srokyt-za-kandidatstvane-v-promianata-2021-2280378


документи и няма изискване за определен брой години дейност или обем управлявани средства.
Кандидатите ще преминат през седем етапа на селекция, сред които оценка от служители на Reach for Change, и
Нова Броудкастинг Груп и експерти от неправителствения, публичния и бизнес сектор. Чрез онлайн гласуване през
ноември 2021 г. публиката ще определи със своя глас кои ще са тримата социални предприемачи, които ще се
явят на последния кръг от конкурса – среща с детското и възрастното жури на ПРОМЯНАТА.
Големият победител ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 30 000 лв., а още четирима финалисти –
по 10 000 лв. И петимата финалисти ще спечелят място в Акселератора на ПРОМЯНАТА и ще получат обучения и
индивидуални консултации, които ще им помогнат да развият своя бизнес модел и да постигнат възможно най-
голямо положително въздействие върху живота на децата и младежите в България. Те ще получат и допълнителна
медийна подкрепа и рекламна кампания на стойност 30 000 лв. в телевизионните канали на Нова Броудкастинг
Груп.
ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в
партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите
в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин
идеите си за по-добро и сигурно бъдеще. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА е подкрепила 87 социални предприемачи
и е помогнала на близо 200 000 деца и младежи, достигайки до 257 населени места в страната. За приноса си в
развитието на благотворителността и иновативния си подход, кампанията е отличена с 16 престижни награди. 

BILLA стартира нова инициатива съвместно със своя дългогодишен партньор – Съюза на слепите в България.
През настоящия месец август, в магазинната мрежа на търговската верига, в продажба са 4 артикула – два вида
капачки и два типа буркани, произведени в "Успех Металкап ССБ" – гр. Плевен. Персоналът на предприятието се
състои от 39 служители, 11 от които са със зрителни и друг вид увреждания. Артикулите могат да бъдат закупени с
физическа или дигитална карта за лоялност – BILLA CARD. Инициативата ще бъде активна до 31 август 2021 г. в
унисон с периода, в който тече подготовката на домашни продукти за есенния и зимен сезон.

"Една от основните цели на партньорството със Съюза на слепите е да повишим степента на информираност на
обществото за възможностите на хората със зрителни увреждания, да премахнем стереотипите спрямо тях и да
насърчим възможностите за пълноценното им интегриране в обществото. Вярваме, че общата ни работа
съдействаме за подобряване на условията за живот на хора с нарушено зрение, ето защо това остава приоритет за
нас," сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

Производственото предприятие "Успех Металкап ССБ" е водещ производител на капачки за буркани и бутилки в
България, създадено през 1964 г. от Съюза на слепите в България. През последните години то произвежда около
60 млн. капачки "туист оф", които се реализират на вътрешния пазар и се експортират в Румъния, Турция, Гърция,
Сърбия, Италия, Испания, Чехия и Словакия.

Успешното сътрудничество между BILLA и Съюза на слепите в България датира от 2015 г. През 2020 г. търговската
верига дари 13 251 лв., с които успешно бяха закупени помощни технически средства за 135 незрящи хора в
страната, а сумата е събрана с активното участие на пазаруващите в обектите на веригата.

В началото на август Kaufland България пусна в експлоатация нови пет бързи зарядни станции за електромобили.
Те са разположени в обекти на веригата в градовете Русе, Добрич, Плевен, Ботевград и Сандански. С
изграждането на новите съоръжения Kaufland разширява значително мрежата си от електрически зарядни
станции в България. Собствениците на електромобили в страната вече могат да зареждат напълно безплатно
електроенергия от общо 14 зарядни станции на Kaufland в 11 български града: София, Варна, Бургас, Добрич, Русе,
Плевен, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Ботевград и Сандански.

"Разширяването на мрежата ни от безплатни електрически станции е поредна стъпка от усилията ни да
насърчаваме електромобилността в България, да създаваме добавена стойност и удобство за нашите клиенти и
пряко да се ангажираме с намаляване емисиите на парникови газове в атмосферата", коментира Иво Василев,
енергиен мениджър в Kaufland България.

До момента Kaufland е инвестирала над 1 млн. лв. в изграждането на собствени зарядни станции. Първите
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станции са инсталирани в началото на 2017 г., като в началото на тях са зареждали средно 1200 електрически
автомобила месечно, изразходвайки 12 000 kWh електроенергия. Четири години по-късно Kaufland разполага с 12
бързи и 2 стандартни зарядни станции за електрически автомобили, на които вече зареждат около 2800
автомобила месечно, а използваната електроенергия е 44 000 kWh. Обектите могат да зареждат по два
електроавтомобила едновременно и са напълно безплатни за всички собственици на електрически автомобили.

"Инсталираните до момента зарядни станции подпомагат намаляването на отделянето на въглеродни емисии в
атмосферата с около 432 т годишно. Заредената електрическа енергия се равнява на изминати около 300 000 км
месечно от съвременен бензинов автомобил, с които спестяваме 36 т вредни емисии CO2 на месец", отбелязва
още Иво Василев.

Опазването на околната среда е основен приоритет в корпоративната социална отговорност на Kaufland
България. Част от дългосрочната й програма за енергийна ефективност е именно оборудването на
хипермаркетите с бързозарядни електрически станции за безплатно зареждане на електромобили. Освен тях,
компанията инсталира първата в България специализирана зарядна станция за електрически велосипеди,
мотопеди и тротинетки. Станцията разполага с три клетки за зареждане, което прави възможно използването й за
три превозни средства едновременно. Kaufland инвестира и в закупуването на електроавтомобили за своя
автопарк.

Източник: https://www.logistika.bg/menu/23/post/28069/KAUFLAND-otkri-5-byrzi-zarqdni-stancii-za-еlеktroavtomobli

Жителите на Велико Търново отново могат за подкрепят инициативата на фондация "Искам бебе". Организацията
поднови традиционните си благотворителни базари, на които се продават дрехи, обувки и играчки. Те се
провеждат всеки неделен ден през месец август в интервала между 9:30 – 14:00 часа. Локацията е парк "Дружба",
а на щанда ще има и кутия дарителница, в която всеки може да постави сума по своя преценка.

Събраните средства ще бъдат предназначени за предварителни изследвания или предстоящи процедури на
двойки с репродуктивни проблеми от региона.

Базарите се провеждат с подкрепата на Община Велико Търново.

Media Bricks съобщава за успех на Националния отбор по природни науки, в които има и старозагорско участие.
Мирослав Минчев през 2017 г. спечели вицешампонска купа по математика в Сингапур с финансовата подкрепа на
кмета Живко Тодоров. След това, градоначалникът го награди с парична награда от 2000 лева .
Мирослав Минчев, ученик от 10 "а" клас в ППМГ"Гео Милев" е единственият ученик от област Стара Загора, който
получи стипендия в област "Природни науки" за 2020/2021 г. на Американската фондация за България – клон
България.
На 24 май 2021 г. Мирослав Минчев получи и наградата "Млада Загора" за постигнати високи успехи в
образованието.
Ето и информацията от Media Bricks:
Златно представяне за българските ученици, които безапелационно спечелиха златните медали и станаха
абсолютни шампиони на Международния турнир на младите естествоизпитатели (International Young Naturalists
Tournament – IYNT). Още от първия ден на надпреварата отборът ни, съставен от шестима от най-добрите
гимназисти по физика, химия и биология, излезе на първо място в класирането. След 6 квалификационни битки
българите стигнаха заслужено до финала, където отново не оставиха съмнение, кой е най-добре подготвеният
отбор на турнира. Победата бе завоювана при конкуренция с 84 състезатели от над 10 държави. Най-младият
международен турнир по природни науки тази година се проведе дистанционно от 11 до 15 август. За разлика от
олимпиадите, в тази надпревара задачи не се решават на място, а се търсят решения на определени научни
проблеми.
Златните български състезатели са Гео Калфов (9 клас, ПЧМГ), Деница Василева (9 клас, СМГ), Мирослав Минчев
(9 клас, ППМГ "Гео Милев"), Рени Паскалева (8 клас, ПЧМГ), Илия Василев (8 клас, ПЧМГ) и Яна Атанасова (10

Заглавие: Подкрепете неделните благотворителни базари на фондация "Искам бебе" в старата столица

Дата: 15.08.2021 08:00
Медия: Велико Търново Утре

Заглавие: Старозагорски ученик е в Националния отбор на младите естествоизпитатели

Дата: 15.08.2021 17:01
Медия: Zara Live

http://www.velikotarnovo.utre.bg/2021/08/15/585724-podkrepete_nedelnite_blagotvoritelni_bazari_na_fondatsia_iskam_bebe_v_starata_stolitsa
https://zara-live.com/stara-zagora-region/starozagorski-uchenik-e-v-natsionalniya-otbor-na-mladite-estestvoizpitateli-14255


клас, НПМГ). Ръководители на отбора са Никола Каравасилев (Izzi Science for Kids, ПЧМГ) и Наско Стаменов
(НПМГ, Izzi Science for Kids). Към нашата делегация е и Златина Димитрова (Izzi Science for Kids), която е независим
журиращ в турнира. Тя оказа особено важно съдействие за подготовката на отбора.
Международният турнир на младите естествоизпитатели тази година се провежда онлайн с виртуален домакин
Алмати, Казахстан. Българският отбор проведе цялата своя подготовка в лабораториите на ЧСУ Izzi Science for
Kids. Училището за наука бе и домакин на отборът ни по време на всички състезателни дни на турнира.
След надпреварата Никола Каравасилев заяви, че "показахме на целия свят, че имаме уникален отбор, подготвен
отлично на теория, провел и анализирал на отлично ниво своите експерименти! В продължение на много дни, ние:
смесвахме цветни течности; гледахме микрооганизми в езерна вода; строяхме кули от Дженга; сипвахме соли
върху лед, за да изучим топенето им; пъхахме монети в балони, за да изучим звука им; измервахме кислорода
отделен от водорасли и т.н., но преди всичко се забавлявахме. Учениците ни показаха отлични умения да защитят
своите решения и да участват в научни дискусии. Те са истински бъдещи учени на световно ниво!"
Идеята на надпреварата е не да се решават задачи, а да се търсят решения на определени изследователски
проблеми. Състезанието е много различно от научните олимпиади. За да постигнат успех на турнира, участниците
ще трябва да правят истински разработки, върху поставените 17 задачи, и да защитават своите резултати като
отбор.
Международният турнир на младите естествоизпитатели е огромен шанс за тях да се докажат и развиват в света на
науката, като някой ден могат да станат едни от най-успешните учени в своята област.
До сега в седемте издания на Международния турнир на младите естествоизпитатели българските отбори са
спечелили 2 златни, 1 сребърен и 3 бронзови медала, като отличията в турнира са отборни". 

За осма поредна година инициативата ПРОМЯНАТА на Нова Броудкастинг Груп, осъществяваща се в партньорство
с Фондация Reach for Change България, търси да помогне на хора с кауза "Децата на България. Как се промени
живота на финалистите от миналата година "Амалипе"?

Центърът за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" участва в ПРОМЯНАТА като оказа помощ на 350
деца от цяла България. Една от тях е тринайсетгодишната Светломира Кирова от търговищкото село "Голямо
Ново", която е една от доброволките помагаща на децата в училище.

В училището в град Омуртаг са включени общо 76 ученици от всички рискови групи и резултатите са изключителни.
"Малките деца от първи до четвърти клас не могат да работят самостоятелно, но с помощта на учител и медиатор
минават материала втори път и наваксахме с пропуските", споделя Вилдан Билянова, директор на училището.

Дори и след края на участието си в ПРОМЯНАТА център "Амалипе" продължава да развива социалната си
инициатива, тъй като за всички участници точно това е идеята, стояща зад ПРОМЯНАТА. "Целта ни е да променим
някой, който ще продължи процеса нататък. Да връща доброто, което е получил. Всички искат да продължим.
Затова, без значение дали ще сме присъствено в клас или дистанционно, ние ще продължим да провеждаме
онлайн сесии", допълва Теодора Крумова.

"ПРОМЯНАТА помогна за това ние да осъществим част от своите цели като център "Амалипе" и да стигнем до
децата. Обясняваме им, че наистина образованото дете е промяната" обобщава Силвия Станчева, координатор
на центъра.

"ПРОМЯНАТА" очаква своите нови кандидати!

Срокът за подаване на заявления за участие в осмото издание на конкурса за социални предприемачи
ПРОМЯНАТА е до 23:59 ч на 30 август. Желаещите да подадат своите кандидатури могат да го направят като
попълнят онлайн формуляра на .

ПРОМЯНАТА е най-голямата социално отговорна инициатива на Нова Броудкастинг Груп, която се осъществява в
партньорство с фондация Reach for Change България. Тя цели да подобри трайно живота на децата и младежите
в България, като открива мотивирани социални предприемачи и им помага да реализират по устойчив начин
идеите си за по-добро и сигурно бъдеще. От 2014 г. досега ПРОМЯНАТА е подкрепила 87 социални предприемачи
и е помогнала на близо 200 000 деца и младежи, достигайки до 257 населени места в страната. За приноса си в
развитието на благотворителността и иновативния си подход, кампанията е отличена с 16 престижни награди.

Заглавие: Образованото дете е ПРОМЯНАТА: изводът на финалистите от "Амалипе"

Дата: 15.08.2021 17:21
Медия: Нова телевизия

Заглавие: 750 лева събраха за фондация "Искам бебе" на благотворителна хоротека в Беляковец

Дата: 17.08.2021 10:03

https://nova.bg/accents/view/2021/08/15/336820/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5/
https://www.borbabg.com/2021/08/17/750-leva-sbraha-za-fondatsiya-iskam-bebe-na-blagotvoritelna-horoteka-v-belyakovets/


750 лева бяха събрани за фондация "Искам бебе" – Велико Търново, по време на благотворителната хоротека във
великотърновското село Беляковец. Близо 4 часа множество любители на българските народни хора от всички
възрасти танцуваха на обновения площад в центъра на населеното място. Вероника Михайлова благодари на
всички присъстващи за проявената съпричастност. От фондацията допълват, че сумата ще бъде добавена към
другите тазгодишни благотворителни мероприятия и ще бъде предоставена на двойка с репродуктивни
затруднения в региона. Събитието бе под надслов "Танцуваме за кауза".

Организаторът на хоротеката и ръководител на танцов клуб "Хоп-троп" Илиян Нейков сподели, че когато е
замислял да събере почитатели на българските хора с благотворителна цел, за каузата на фондация "Искам бебе"
му подсказва Калин Василев от "Търново рънс", след което се свързва с координатора на местно ниво Вероника
Михайлова. За броени дни събитието е факт и е обявено във Фейсбук. Танцьорите от танцов клуб "Хоп-троп" в
Беляковец и Велико Търново са винаги готови и откликват на неговите идеи и каузи, а той се чувства полезен и
удовлетворен, също като тях.
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култура - изкуство - проект
Именити лектори обогатяват участниците 
в "Река на толерантността"
София, 18 август /Даниел Стоянов, БТА/
Именити лектори обогатяват участниците в "Река на толерантността", съобщават организаторите от Националния
дарителски фонд "13 века България" (НДФ). Младите художници от Балканите ще надникнат виртуално в
ателиетата на Националната художествена академия (НХА) и в Сарафската къща в Самоков.
Сред лекторите е професор Свилен Стефанов - художник, историк на изкуството, критик и куратор. Той е
възпитаник на художествената гимназия в София, а след това завършва изкуствознание. По тази специалност е
придобили професорската си титла. Бил е заместник-ректор на НХА. Той е сред основните представители на
творческата група XXL.
Към същата група принадлежи и главен асистент д-р Иван Кюранов, ръководител на магистърската програма
"Фотография" към НХА. След като завършва живопис в София, специализира съвременно изкуство чрез
средствата на фотографията в ателието на доц. Диего Еспозито в Академията за изящни изкуства БРЕРА в Милано. 
Венелин Шурелов е още един от преподавателите в НХА, който ще преподава онлайн. Той е доцент и доктор по
изкуствознание и изобразително изкуство. Завършил е "Сценография". Съосновател и преподавател е в
магистърската програма "Дигитални изкуства", част е от кураторския екип на DA Fest (международен фестивал за
дигитално изкуство), основател е на SubHuman Theatre и на арт групата "Виа понтика".
Сред лекторите е и Снежана Йовева-Димитрова, директор на Държавния културен институт към министъра на
външните работи, изследовател в областта на социолингвистиката и етнолингвистиката. Участва в международни
интердисциплинарни проекти, насочени към изследвания на българските общности в Европа. Отдадена е на
творческата инициатива "Толкова близо, толкова далеч". 
Д-р Веселин Хаджиангелов, директор на Историческия музей в Самоков, ще представи онлайн историческата и
културната история на града. Благодарение на филма на Цветан Игнатовски, участник в минали издания на
артфестивала, младите художници ще посетят и Сарафската къща, в която в други времена щяха да рисуват и да се
познават на живо.
Както писа БТА, артфестивалът за млади художници и техните преподаватели от Балканите за първи път ще се
състои онлайн между 13 и 17 септември. Участват творци от Хърватия, Гърция, Турция, Сърбия и Румъния.
ЮНЕСКО е партньор на събитието, което е част от честванията по повод на 40-ата годишнина на държавната
дарителска организация, които продължават през цялата 2021 година.
/ПП/ 

Медия: Вестник борба

Заглавие: Именити лектори обогатяват участниците в "Река на толерантността"

Дата: 18.08.2021 11:25
Медия: БТА

Заглавие: Деца потеглят на пътешествие в дълбокия космос в "ТехноМеджикЛенд"

Дата: 18.08.2021 11:19
Медия: Българско национално радио

http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2467737
https://bnr.bg/post/101514386/deca-poteglat-na-pateshestvie-v-dalbokia-kosmos-v-tehnomedjiklend


Децата винаги са се интересували от космоса и това е чудесно. Не бива да ги спираме, когато задават
многобройните си въпроси. Науката за космоса води до напредък в много други области на дейността и живота на
хората.

Това обясни пред Радио София астрономът Калина Стоименова.

В Детския интерактивен център за наука и технологии ТехноМеджикЛенд (TechnoMagicLand) - на територията на
София Тех Парк, на 19 август канят децата на "Пътешествие в дълбокия Космос".

Организаторите обещават:

"Предстои да разгледаме три основни вида обекти: мъглявини, звездни купове и галактики. Те са много различни
от звездите и планетите, а това, че само един-два такива обекта могат да се видят с просто око, ги прави много
загадъчни. Ще се научим къде по небето да ги търсим в зависимост от вида им, как изглеждат, от какво са
съставени, как се формират и още много други интересни неща за тях."

С компютърни програми ще се представи на децата симулация на пътуване в космоса, с което ще се доближат
до трудно видими обекти, допълни Калина Стоименова.

Чуйте целия разговор с нея.

По същото време излезе и последния доклад на Междуправителствения панел за измененията на климата

Високите части на планините са едни от най-засегнатите в България екосистеми в следствие на климатичните
промени. Видовете, които са обвързани с тях, стесняват разпространението си и са заплашени от изчезване с
повишаването на температурата, а един от символите на планината Рила и българската природа - Седемте
рилски езера променят бързо характеристиките си и в най-плитките и най-ниско разположените от тях, вече има
засилена еутрофикация.

20 младежи с различно образование - в сферата на екологията, комуникациите, правото, енергетиката,
ландшафтната архитектура, медицина и др. участваха в 4 дневно приключение в НП Рила. Събитието бе
организирано от Българска фондация Биоразнообразие по проект "Game On | Don't let climate change end the
game!" с подкрепа на програма DEAR на Европейската комисия и в него се включиха експерти от БАН, НП Рила,
Климатека, Софийски университет и Югозападния университет в Благоевград. Те споделиха своите изследвания
върху биоразнообразието и разказаха повече за въздействието на климатичните промени в планините.

По същото време излезе и последния доклад на Междуправителствения панел за измененията на климата (IPCC),
който е категоричен - Земята се е затоплила с 1.09℃ сравнено с периода преди индустриализацията, а основна
причина за това е човешката активност и използването на изкопаеми горива. Покачването на нивото на глобалния
океан и топенето на ледниците вече не може да бъде спряно. Обществото ни следва да предприеме спешни
мерки за ограничаване на въздействието си, както и да се адаптира природните бедствия и екстремалните
явления, които все по-често ще съпътстват ежедневието ни.

Докато докладът все още предизвиква дискусии и среща силното лоби на бизнесите, които ще са засегнати от
нужната трансформация, промените в природата са вече видими. Заедно с д-р Христо Панчев младите посланици
по проекта помислиха как по-успешно можем да комуникираме темата за климатичните промени.

Една част от тях е свързана директно и с човешкия натиск върху Седемте рилски езера. В комбинация с по-
високите температури и климатичните промени, процесите на заблатяване в езерата прочитат по-бързо, а най-
засегнати са по-плитките водни басейни като езерата Трилистника и Рибното. Именно за това управлението и
ограничаването на туристопотока е от ключово значение за местността, както посетителите трябва да бъдат
информирани за правилата в тази чувствителна зона.

На брега на самото Рибното езеро, доц. Емил Гачев от ЮЗУ Благоевград сподели повече за геоложкото
формиране на ледниковите езера и процесите, които са ги превърнали в това, което са днес. Ледниковите езера
са изключително зависими и от валежите, поради произхода си и това, че те нямат друг вид водно подхранване.
Посланикът на GameOn|Don't let climate change end the game! и млад учен - Боян Зафиров ни представи своето
изследване за влиянието на климатичните промени върху езерата Рибното и Трилистника чрез анализ и
сравнение на сателитни изображения и климатични данни.

През втория ден на лагера бяхме придружавани от г-н Кирил Стамболиев, експерт биоразнообразие в НП "Рила".
Той сподели с участниците информация за различните категории защитените територии в планината Рила –

Заглавие: Образователен лагер в Рила показа, че климатичните промени в планините са вече факт

Дата: 18.08.2021 15:24
Медия: АГРО.БГ
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резерват, природен парк, национален парк. Научихме и за дейностите охрана и по мониторинг на
биоразнообразието в националния парк, а най-голям интерес предизвика работата за мониторинг и опазване на
дивата коза и мечката на територията на Парка. Участниците в лагера на два пъти имаха възможност да
наблюдават диви кози, като за част от тях това беше първа по-близка среща.

Третият ден посветихме на обиколка с поглед към язовир Калин и вр. Малък и Голям Калин. От там заедно с доц.
Емил Гачев дискутирахме изградените каскади за производство на енергия при Карагьол, където с минимална
човешка намеса и без промяна на вида екосистема е постигнат сравнително голям скок на водата и възможност
за добив на енергия. Наблюдавахме и околните склонове и образувания, формирани при отдръпването на
ледниците в Рила.

Последния ден от лагера посветихме на лекция на открито с поглед към вр. Харамията. Гл.ас. Владимир
Владимиров от ИБЕИ на БАН ни представи изследването GLORIA, проучващо загубата на алпийско
биоразнообразие на световно ниво, в което България участва от 2019 г. Според учените и натрупаните до този
момент наблюдения, климатичните промени в планините са факт, като горната граница на гората се измества към
субалпийския пояс, а видовете, разположени в най-високите части на планината – алпийските видове – просто
няма на къде да се изместят.

Климатичните промени влияят не само върху алпийското биоразнообразие, но и върху видовете туризъм, които
може да се развиват там. Това сподели д-р Сия Чолакова от Софийски университет Климент Охридски. Ски
туризмът е особено чувствителен към климатичните промени заради намаляващото количество сняг и снежни дни.
В районите, където той вече е развит, следва да се диверсифицират предлаганите продукти и услуги, така че да
продължи да носи поминък на местните общности.

Фондация BCause набира кандидати за стипендиантската програма "Готови за успех" за 2021/2022 учебна
година.Програмата подкрепя отлични ученици и студенти в държавни учебни заведения, изгубили единия или
двамата си родители, или израснали в специализирана институция.

За стипендия могат да кандидатстват учениците, които ще бъдат XI или XII клас през учебната 2021-2022 година.
Размерът на стипендиите за ученици е 1000 лева годишно.

Както и в изминалата учебна година, приоритет на програмата са студентите, обучаващи се в медицински
специалности - медицина, дентална медицина, рехабилитация и медицински сестри. 
Бъдещите лекари и сестри имат най-големи ограничения да работят паралелно с ученето си и най-дълго време се
обучават и специализират с ниско възнаграждение. Стипендиите за студенти за учебната 2021-2022 година са
2500 лева годишно. 
"Готови за успех навършва 16 години през тази учебна година. Продължителността ѝ говори сама по себе си за
нейния успех и за това, че има нужда от "Готови за успех", казва Веселина Йорданова - експерт "Дарителски
програми и фондонабиране" във фондация BCause.
Тя цитира един бивш стипендиант, а понастоящем дарител на програмата, който казва, че иска да е успешен, за да
помага на хора със сходна на неговата съдба. 
"Това е ключът към успеха на програмата, защото през тези години успяхме да създадем една общност между
дарителите на програмата и самите стипендианти. Да си помагаме, за да вървим заедно напред", обяснява
Веселина Йорданова и допълва, че не само финансовата помощ е важна за подкрепата, която дават. 
"Има прозрачност и добри практики в управлението на проектите, които реализират", казва Наталия Димитрова -
дарител на програмата повече от 10 години. Това е и причината много лесно да убеждава хората от големи
компании, за които работи като ПР да помагат на каузата. 
Така, когато през 2012 г. основава собствена компания за ПР и организиране на събития, без колебание Наталия
Димитрова продължава сътрудничеството си с Фондация BCause. 
Чуйте повече в разговора на Катя Василева.

HR Кафе представя Милена Караилиева

Заглавие: Фондация BCause набира кандидати за стипендиантската програма "Готови за успех"

Дата: 18.08.2021 18:35
Медия: Радио София
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"В Kaufland се стремим към поведение на толерантност, равнопоставеност, даване на равен старт и възможности
на всички колеги.", споделя следващият ни гост в поредицата "HR Кафе".

HR Кафе

Модерното работно място се адаптира и кореспондира с хората
Кандидатът за работа да бъде реалистичен във финансовите си очаквания
Никога не тръгвайте за интервю с нагласата, че нямате конкуренция

Вижте коя е тя?

Милена Караилиева е директор "Човешки ресурси" в Kaufland България. Има близо 15 години опит в HR сферата. В
специално интервю за сайта на Тръст за социална алтернатива разказва за многообразния екип на Kaufland
България и как културните различия допринасят за успеха на водещата ритейл компанията у нас.

Защо е важно всяка компания да търси разнообразието в своя екип и да се стреми да няма предразсъдъци по
етнически или други признаци?

Работодателите са все по-отворени към разнообразието в екипите и търсят начин да интегрират колкото се може
повече хора към него. Културата на всяка голяма международна компания, каквато е и Kaufland, дава възможност
за изява и развитие на хора от всички религии и раси, възраст и пол, както и хора с различни възможности.
Разделения по каквито и да било признаци само биха ни отдалечили от идеята да привличаме най-добрите
таланти и да поддържаме удовлетвореност за служителите ни в екипа.

Kaufland оперира в няколко държави в Европа, затова многообразието за нас е част от нашата култура, то е част от
ДНК-то ни, което допринася за богатия ни вътрешен климат. На международно ниво в компанията работят хора от
100 националности в 8 държави и в управлението на човешкия ресурс културното многообразие се приема като
възможност да общуваме на едно ниво, с нужното уважение и толерантност.

В България Kaufland предлага изключително богат избор от възможности за работа в своите три основни
структури: магазинна мрежа, логистичен център, административен офис. В тях намират реализация хора от почти
всяка сфера на дейност - търговия, продажби, маркетинг, човешки ресурси, информационни технологии,
строителство, финанси и счетоводство, логистика и много други. Съгласно политиката ни за равнопоставеност
всеки кандидат има равни възможности, а процесът по подбор e фокусиран изцяло върху личностните и
професионалните качества на кандидатите.

От какво най-често се страхуват работодателите, кое ги спира да бъдат "по-отворени" за различията на култури и
хора?

Не бих го нарекла "страх", а осъзнаване на необходимостта да се отдели нужното време и усилия да се приобщят
хора с различно образование, ценностна система, работни навици. Обикновено има нужда и от по-обстойно
въвеждащо обучение, което означава и от допълнителни инвестиции във време и средства.

Друга причина би могла да е нетолерантността спрямо многообразието. Тук смятам, че за нейното преодоляване
водещата роля е на ръководния екип, който може да създаде атмосфера на разбиране, взаимопомощ и доверие.
При сформирането на екипите в Kaufland се опитваме да осигурим по-голямо многообразие, защото вярваме, че
така успяваме да постигнем по-голяма ефективност и да реализираме целите си. Всички ние сме различни и в
това е най-голямата ни сила.

Трябва ли търсенето на разнообразие в екипа да се превърне във водещ бизнес приоритет на повечето български
компании и какви са предимствата?

Мисля, че компаниите, които подкрепят многообразието в екипите си само биха спечелили. Развиването на
политики за разнообразна и приобщаваща работна среда биха могли например да подпомогнат българските
компании за по-лесно и бързо наемане на персонал. В Kaufland поощряваме служителите ни да са социално
отговорни и отворени да приемат различните. Често хората, които не са имали равен старт на по-ранен етап в
живота си, поради социално положение, образование или бедност се доказват като изключително лоялни към
компанията. Това са обикновено работливи и всеотдайни хора, оценяващи високо предоставената възможност за
работа и развитие. Те oсъзнават, че са ценени и поставяни наравно с всички останали и това още повече ги
мотивира за постигане на високи цели и професионално развитие. В Kaufland можем да се похвалим с доста
примери на колеги, започнали от стартова позиция и получили своето развитие до различни мениджърски нива.

Как подхожда вашата компания към различията в екипите и каква част от екипа ви е с различен етнос, например?

Както вече споменах, многообразието при нас е навсякъде. Освен етнически българи, наши колеги на различни
позиции са арменци, украинци, руснаци, роми, турци. А от гледна точка на вероизповеданието, също имаме голямо
разнообразие. За нас като работодател най-важното е всеки служител да е еднакво добре посрещнат в екипа, да
се чувства комфортно, да е мотивиран и с желание да изпълнява задачите си.

Срещате ли трудности при наемането на работа?



Ние каним всеки да се присъедини към нашите свободни позиции. С това могат да изникнат предизвикателства
пред колегите ни от екипа по подбор на персонала, но с професионалната им експертиза и опит успяваме да
постигнем най-важното. Това, на което държим, е да достигнем до същинската мотивация и умения на кандидата,
независимо от различната подготовка и условия, от които идва.

Предлагаме и голям набор от социални придобивки, които кандидатите за работа оценяват и много често са
ключов фактор в желанието им да започнат работа при нас. Компанията осигурява задължителното работно
облекло, ежедневно за всички смени има освежаващи напитки, топъл обяд и транспорт в радиус от около 50 км от
и до Логистичния ни център. Колегите от филиалите могат да ползват ваучери за такси в ранните и късните часове
без обществен транспорт. В допълнение на социалните са професионалните придобивки. В партньорство с
външни организации, осигуряваме безплатни онлайн курсове за базова компютърна грамотност и английски език.

Преминава ли вашият мениджмънт екип обучения с цел по-малко предразсъдъци?

Да, темата за предразсъдъци и дискриминация е засегната обстойно в правилника ни за вътрешния трудов ред. В
Kaufland се стремим към поведение на толерантност, равнопоставеност, даване на равен старт и възможности на
всички колеги. Всеки новопостъпил служител се запознава с правилника ни за вътрешен трудов ред още през
първите работни дни. В случай на нужда, ръководителите провеждат обучения със своите екипи по темата.

Още при подбора на нови служители се стремим към максимално обективна преценка на кандидатите. Колегите
от отдел "Подбор" преминават обстойни обучения в тази насока. Добра практика е интервютата с кандидатите да
се провеждат винаги на "принципа на четирите очи", т.е. да влизаме по двама в интервю. Така, освен че можем да
обсъдим двете гледни точки на интервюиращите за кандидата, осигуряваме и прозрачен процес по подбор.
Експерти от направление Човешки ресурси преминават обучение, посветено на "Многообразие и социална
отговорност", а те от своя страна са обучаващи за останалата част от екипа. Предстоят и нови обучения по темата в
няколко модула, за различни структури от мениджмънта от обслужващия офис, филиалите и логистиката, които ще
се проведат с външни партньори, какъвто е "Тръст за социална алтернатива".

Кои са ценните уроци, съвети и добри практики от вашия опит, които бихте препоръчали на други работодатели?

Многообразието в екипите е богатство за една компания. Смятам, че то е съществен фактор за успех и Kaufland е
пример за това. Като един от най-големите работодатели на българския пазар, служителите ни винаги са стояли в
центъра на нашия интерес и грижа. Ключова роля за формирането на среда на толерантност и разбиране имат
приобщаващите ръководители, с личния им пример за коректно, толерантно и недискриминационно поведение.

Добра практика, която мога да споделя и която имаме от началото на 2018-а година, е позицията Доверено лице
или така наречения "ЧР на четири колела". Това са наши служители с дългогодишен опит в компанията, които
пътуват между всички наши филиали и чиято основна задача е да изследват работната среда, да поощряват
ефективната комуникация и като безпристрастен доверен партньор да бъдат ежедневно на разположение на
колегите - съдействайки им лично или насочвайки ги към подходящите колеги в организацията. През последната
година се случваше именно Доверените лица да помогнат при решаването на лични проблеми, при финансови или
здравословни проблеми. Пандемията от COVID-19 постави големи предизвикателства пред някои от нашите
колеги, най-вече родители с деца. Възникна необходимостта за голяма част от тях да се осигури гъвкаво работно
време, както и технически средства за въведеното дистанционно обучение на учениците. Съпричастността и
екипността се проявиха в голяма степен. Посредством нашите Доверени лица бяха организирани и предоставени
предметни и финансови дарения, а колеги се включиха и в полагането на доброволчески труд. Създадохме и
вътрешна "Програма за психологическа подкрепа". Всички тези вътрешни инициативи обединихме под мотото "От
нашето семейство за Вашето!"

Повече за кариерните възможности и работодателската култура на Kaufland България вижте тук.

В рамките на второто тримесечие на 2021 г. (април – юни 2021 г.), дарителската акция "Купи и Дари" помогна на
760 уязвими лица и 2095 бенефициенти от 18 институции, като събра над 7.3 тона (малко над 6 тона за същия
период през 2020 г.) основни храни на обща стойност приблизително 20 800 лв. (близо 15 000 лв. за 2020 г.) Вече
пета година благотворителната кампания на BILLA България и Българския Червен кръст подкрепя социално
уязвими лица, които живеят под прага на бедността, хора с увреждания и тежки здравословни проблеми,
многодетни семейства с нисък доход, самотни родители и възрастни чрез осигуряване на трайни пакетирани
хранителни продукти от магазинната мрежа.

Организаторите на кампанията съпоставят резултатите с постигнатото за същия тримесечен период през

Заглавие: BILLA България събра и дари над 7,3 тона основни храни за нуждаещи се
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предходната 2020 г. и отчитат нарастване на количеството – с над 1.2 тона и себестойността на дарените чрез
кампанията продукти в магазинната мрежа – с над 5 600 лв.

"Щастливи сме, че заедно с Българския Червен кръст имаме възможност да помагаме на все повече
представители на най-уязвимите групи в обществото. Резултатите в количествен аспект и като парично изражение
на даренията са значително по-големи от постигнатото през изминалата година. Благодарим на нашите клиенти,
които все по-активно се включват в дарителската ни инициатива, водени от благородната кауза да помогнат на
лица в неравностойно положение, независимо от неблагоприятните COVID-19 обстоятелства, които се отразиха
върху потребителските навици", сподели Норберт Мисбрандт, изпълнителен директор на BILLA България.

В контекста на инициативата "Купи и Дари", в магазините на BILLA в цялата страна е разположена брандирана
количка за дарение на хранителни продукти. Kлиентите на търговската верига могат да подкрепят инициативата,
като закупуват и даряват продукти от първа необходимост – брашно, варива, макаронени изделия, захар и захарни
изделия, олио, зеленчукови и месни консерви. BILLA поема ангажимент веднъж месечно да добавя хранителни
продукти към събраните дарения във всеки свой обект, а БЧК разпределя количествата спрямо потребностите на
индивидуалните и институционални бенефициенти.

Фондация "Искам бебе"- Велико Търново, съвместно с екипа на Арт-сцена "Галерията", организира празник под
надслов "Помагаме да се раждат деца!" до паметника "Асеневци". Събраните в кутията с логото на организацията
средства, отново ще са в подкрепа на двойка с репродуктивни проблеми от общината.

Събитието ще е на 25-ти август, сряда от 18.00 часа. Тогава жителите и гостите на старата столица ще имат
възможност да се включат в поредното лятно мероприятие, организирано от местния клон на фондацията, която
вече 14 години работи в полза на двойки, които искат да имат свое дете и имат нужда от психологическа,
логистична и финансова подкрепа.

В празника ще се включат Боряна Боянова, зумба инструктор, младите таланти от "Джуниър бенд" към СУ "Ем.
Станев" и аниматори от парти център "Роси". На място децата ще рисуват с тебешири, както и на хартиени листове,
а картините ще бъдат включени в благотворителната изложба, подготвяна от театър "Весел" в края на
Международния фестивал "Лято, кукли и приятели".

По определени правила и изисквания Центърът за асистирана репродукция (ЦАР) подпомага финансово с до
5000 лева няколко опита на над 145 000 двойки от цялата страна. Успешно работят и повече от 40 общински
фонда "Ин витро", един от които е този във Велико Търново. Благодарение на общите усилия родените деца тук са
66, а подпомогнатите двойки са над 200.

Тъй като процедурите са скъпоструващи, като неправителствена организация Фондация "Искам бебе" често
организира различни събития за набиране на средства, помагащи предварителните изследвания на двойки с
репродуктивни затруднения.

Само за това лято, заедно със съмишленици на каузата, са осъществени множество мероприятия, последното от
които бе благотворителната хоротека в село Беляковец на Голяма Богородица – 15 август, а станалите традиция
неделни базари в парк "Дружба" са в ход до края на месец август.

Междукултурният семинар за журналисти "Media Incubator" е организиран от Гьоте-институт България съвместно
с Фондация "Тръст за социална алтернатива" и Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийски
университет "Св. Климент Охридски". 
Обучителният семинар ще се проведе между 2-ри и 7-и октомври 2021 в София. Кандидатите могат да заявят
желание за участие до 2-ри септември 2021. Семинарът е насочен към млади журналисти, студенти по
журналистика и студенти от други социални и хуманитарни науки с интерес в областта на аудиовизуалните медии

Заглавие: Фондация "Искам бебе" с поредна благотворителна инициатива под надслов "Помагаме да се
раждат деца"

Дата: 19.08.2021 11:35
Медия: Радио Велико Търново

Заглавие: Покана за участие в междукултурен семинар за журналисти "Media Incubator"

Дата: 19.08.2021 23:55
Медия: Информационен портал за неправителствените организации
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и в частност социалния репортаж, които имат желание да се учат от утвърдени в сферата на киното и медиите
имена. Участието е безплатно, всички разходи се покриват от организаторите. 
Media Incubator цели да инициира диалог между млади журналисти, студенти и всички, търсещи реализация в
социалното и документално кино с утвърдени професионалисти в сферата, за да изследват заедно пътищата за
насърчаване на положително отношение към малцинствата сред широката общественост. Участниците в
академията ще имат възможност да бъдат в програма за придобиване на умения и знания, докато разширяват
способностите си за междукултурен диалог. 
Поканата е отворена към всеки с интерес в сферата на журналистиката и социалния репортаж, като особено се
насърчава участието на кандидати от ромското малцинство. 
Поканата с отворен формуляр/заявление за участие ще откриете тук. 
https://www.goethe.de/ins/bg/bg/kul/ser/ppr/min.html#i6696786 
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Велико Търново - бизнесакадемия - начало
Бизнесакадемия за стартиращи предприемачи 
ще заработи във Велико Търново 
Велико Търново, 13 август /Сашка Александрова, БТА/
Бизнесакадемия за стартиращи предприемачи ще работи във Велико Търново в края на месеца, съобщиха от
пресцентъра на общината. Проектът BASE е на фондацията "Америка за България" и Съвета на жените в бизнеса
в България, и е подкрепен от общината. 
Академията представлява иновативен курс за обучение, който е напълно безплатен за желаещите, и включва и
теория, и практически занимания. Програмата има за цел да насърчава хората да стартират свой бизнес, а тези,
които вече имат собствена предприемаческа дейност, да я доразвият и разширят. 
Курсът на обучение включва откриваща сесия и 12 лекции. Сред лекторите и менторите ще бъдат успели
български предприемачи, от които участниците ще могат да почерпят опит и знания. Решаване на казуси от
практиката, работа в екип и създаване на виртуални бизнескомпании също е част от програмата BASE. 
Освен умения за построяване на основните на бизнес, участниците в курса ще усвоят методи за оценка на
бизнесидея, управление на финанси и изработване на бизнесплан. Обучението завършва с представяне на
бизнесплановете на участниците, които ще бъдат оценени от компетентно жури. Предвиден е и награден фонд. 
/ПП/ 

София. Изложбата "Дигитално презареждане: Правата и свободите във виртуалния свят" ще бъде подредена от 16
до 30 август 2021 г. в Галерията на открито в градина "Кристал". Тя се реализира с финансовата подкрепа на
Столична община - Програма "Култура" за 2021 г. и Фондация "Америка за България". Това съобщиха от
пресцентъра на Общината.
Артистичната експозиция представя гледната точка на 16 млади фотографи, илюстратори, писатели и поети към
темата за дигиталното презареждане на гражданските ни права и свободи днес.
Как се възприема тази онлайн трансформация – като повече възможности, повече свобода или повече
ограничения и предизвикателства?
Отговорите ще намерите в 26-те артистични платна с творбите на талантливите автори, отличени в конкурса за
социално ангажирано изкуство "Граждански Будилник" 2021. В ядрото на креативните работи стоят правата, които
са основна съставка на гражданското общество - правото на сдружаване, правото на мирни събрания (протести) и
свободата на словото, които всеки ден се презареждат с ново съдържание и начин на упражняване във
виртуалния свят.
Инициатор на изложбата е фондация "Български център за нестопанско право" (БЦНП). Мисията на
организацията е да подкрепя хората в България да се сдружават свободно и да са граждански активни.
Експозицията е плод на дългогодишните усилия на БЦНП да насърчава будните и социално ангажирани автори да
разгръщат творческата си енергия и да разказват за човешките и гражданските ни права и свободи през погледа

Заглавие: Бизнесакадемия за стартиращи предприемачи ще заработи във Велико Търново

Дата: 13.08.2021 16:49
Медия: БТА

Заглавие: Изложбата "Дигитално презареждане: Правата и свободите във виртуалния свят" ще бъде
представена в София от 16 август

Дата: 13.08.2021 22:04
Медия: Информационна агенция "Фокус"
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на своето изкуство. Това става възможно чрез конкурса "Граждански Будилник", който тази година се организира
за четвърти път. В него участие взимат 90 автори от страната и чужбина.
Изложбата "Дигитално презареждане: Правата и свободите във виртуалния свят" ще се бъде открита официално в
рамките на Фестивала "Граждански будилник" – на 26 август 2021 г. пред Лятната сцена в Борисова градина. На
събитието ще бъдат връчените призовете на отличените таланти. Фестивалната програма е наситена от
артистични занимания, игри, работилници, концерти и предизвикателства за малки и големи.
"Подробности ще намерите във "Фейсбук" събитието - тук", посочват от Столична община.

В Поповци се лекуват 11 мъже на различна възраст

Млади българи, преодолели ада на наркотиците, създадоха фондация и терапевтичен център, за подкрепа на
хора, които се борят с различни зависимости. От няколко месеца в центъра "Свети Илия" в габровското село
Поповци моделът на взаимопомощ при работа в терапевтични групи помага на участниците в борбата им с
дрогата, алкохола и хазарта.

В терапевтичния център в габровското село Поповци се лекуват 11 мъже на различна възраст с различни
зависимости. Те са постъпили тук след разговори с техните близки.

"В центъра има хора с всякакви зависимости- алкохол, наркотици, хазарт, хранителни разстройства. Ние работим
заедно с родителите, с близките заедно, за да му направим едно мотивационно интервю да го надъхаме, да го
мотивираме да поиска да се лекува", каза учредителят на фондация "Общност в помощ на зависимите" Запрян
Момчилов.

В центъра е и 41-годишният Мартин от София. Дълги години се борил със зависимостта си към дрогата
безуспешно.

"Лично за мен сътрудничеството е животоспасяващо! Аз се боря с моята зависимост - протегнаха ми ръка в много
тежък за мен момент! Чисто физически се чувствам много добре, психическ и- все още не съм напълно стабилен,
затова има терапевти тук!", посочи той.

Идеята да помага на зависими е на Илко Бояджиев, който от 13-годишен попада в капана на дрогата и се
отървава чак на 26. Казва, че подкрепата на зависими за него е мисия на живота.

"Аз съм преминал лично по този път на употреба, зависимост, лечение и възстановяване – успешно, след това на
доброволни начала работа като консултант с личен опит, след това специализация в обучение за работа със
зависими! Няма да лъжа - пътят е доста труден, иска се търпение, преминава се през доста голяма болка", обясни
председателят на фондация "Общност в помощ на зависимите" Илко Бояджиев.

Запрян Момчилов също е преминал през ада на наркоманията и е убеден, че груповата взаимопомощ е най-
ефективния метод за лечение.

"Методът, по който работим, е "Минесота" и за нас най- важното, което се случва е, груповата терапия и всичко се
следи от терапевти, психолози, консултанти с личен опит", подчерта мъжът.

Фондацията си партнира с община Габрово в различни инициативи и обменя опит със сходни европейски
структури. Изцяло се финансира от дарения. Въпреки, че не им е лесно, доброволците са убедени, че си
заслужава, когато спасяваш човешки души и връщаш вярата в живота на изгубилите пътя.

Вижте повече в репортажа на кореспондентите ни.

София. Изложбата "Дигитално презареждане: Правата и свободите във виртуалния свят" ще бъде представена от

Заглавие: Млади българи създадоха център в подкрепа на хора, борещи се със зависимости

Дата: 15.08.2021 14:44
Медия: BG on air

Заглавие: Изложбата "Дигитално презареждане: Правата и свободите във виртуалния свят" ще бъде
представена в София

Дата: 16.08.2021 08:18
Медия: Информационна агенция "Фокус"
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днес до 30 август 2021 г. в Галерията на открито в градина "Кристал". Тя се реализира с финансовата подкрепа на
Столична община - Програма "Култура" за 2021 г. и Фондация "Америка за България". Това съобщиха от
пресцентъра на Общината.
Артистичната експозиция представя гледната точка на 16 млади фотографи, илюстратори, писатели и поети към
темата за дигиталното презареждане на гражданските ни права и свободи днес.
Как се възприема тази онлайн трансформация – като повече възможности, повече свобода или повече
ограничения и предизвикателства?
Отговорите ще намерите в 26-те артистични платна с творбите на талантливите автори, отличени в конкурса за
социално ангажирано изкуство "Граждански Будилник" 2021. В ядрото на креативните работи стоят правата, които
са основна съставка на гражданското общество - правото на сдружаване, правото на мирни събрания (протести) и
свободата на словото, които всеки ден се презареждат с ново съдържание и начин на упражняване във
виртуалния свят.
Инициатор на изложбата е фондация "Български център за нестопанско право" (БЦНП). Мисията на
организацията е да подкрепя хората в България да се сдружават свободно и да са граждански активни.
Експозицията е плод на дългогодишните усилия на БЦНП да насърчава будните и социално ангажирани автори да
разгръщат творческата си енергия и да разказват за човешките и гражданските ни права и свободи през погледа
на своето изкуство. Това става възможно чрез конкурса "Граждански Будилник", който тази година се организира
за четвърти път. В него участие взимат 90 автори от страната и чужбина.
Изложбата "Дигитално презареждане: Правата и свободите във виртуалния свят" ще се бъде открита официално в
рамките на Фестивала "Граждански будилник" – на 26 август 2021 г. пред Лятната сцена в Борисова градина. На
събитието ще бъдат връчените призовете на отличените таланти. Фестивалната програма е наситена от
артистични занимания, игри, работилници, концерти и предизвикателства за малки и големи.
"Подробности ще намерите във "Фейсбук" събитието - тук", посочват от Столична община.

В период на отпуски и на други условности от здравен характер тръгналият към своята 20-а година Ротари клуб
Силистра проведе в късния следобед на 13 август 2021 г. в центъра на града поредния си проект ("Rotary АРТ
работлиница"), този път отново в полза на Регионална библиотека "Партений Павлович". В предишни години,
благодарение на подобни съвместни предишни изяви клубът бе удостоен с награда от Българска
библиотечно-информационна асоциация.

Този път намерението на организаторите бе да се съберат средства за закупуване на противовирусни апарати за
най-посещаваните 4-5 помещения на най-голямото библиотечно звено в област Силистра. В него като читатели са
регистрирани над 2 000 души от различни възрасти, а средно на ден посещенията за ползване на някоя от
различните услуги е между 50 и 100 души.

Проявата бе на територията на Снекбар "Бохеми", с чието съдействие бе проведена в партньорство освен с екипи
и читатели на библиотеката, така и с представители на Фамилия Симови от село Сребърна, осигурили народни
премени за желаещите да се снимат в тях. Така с участието е на фотографката Николинка Николова бе
реализиран благотворителен кът, наречен "Фолк фото".

Със своя полезна А

РТ-инициатива се включи и художничката Елена Маркарян, с чиято помощ 20 любители художници от различни
възрасти – от деца до пенсионери, рисуваха дунавски морски пейзажи. Заедно с произведените различни видове
аксесоари техните авторски картини отидоха за щандовете на благотворителния базар, а част от тях бяха откупени
от самите творци.

Към базара бяха прибавени изработените от деца картички – пликове с уникален дизайн, метални шноли и
диадеми със сатен, разнообразни бижута, гривни, опаковки за подаръци, книгоразделители, чаши с украса,
магнитчета за хладилник и др. Родители на участниците се присъединиха към целия процес, за да подпомогнат
питомците си.

Някои от изработените на място предмети и предоставените от Областна администрация Силистра сувенири
съставляваха основата на благотворителната томбола, също традиционен за ротарианците елемент за събиране
на средства за реализиране на проекта.

Предстои и финалният акорд – отчитане на резултатите, за да стане ясен чистият приход, който ще отиде за
закупуване на бактерицидни лампи – едно нововъведение за офиси и за зали, посещавани от много хора, като
целта е да се прочиства от вируси въздухът в тях, за да става атмосферата по-безопасна за посетителите. В
рамките на ротари изявата бе и импровизирана информационната среща с продуктово представяне на здравни
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продукти от Германия от марката LR.

Раздялата на две от най-влиятелните двойки в света предизвика дискусии и притеснения относно тяхната
филантропска дейност, в момент, в който изглежда, че милиардерите продължават да трупат огромни печалби,
докато приходите на средната класа се свиват за икономическата рецесия, а посоката на филантропската дейност
изглежда неясна.

Разводът на Бил и Мелинда Гейтс все още е в развитие и мнозина се питат как той ще повлияе на тяхната
благотворителна организация, която носи техните имена, чийто общ бюджет надвишава 50 милиарда щатски
долара, с което тя се превръща в една от най-скъпите благотворителни организации в историята. След развода
през 2019 г. на Макензи Скот и Джеф Безос, бившата госпожа Безос раздаде 6 милиарда щатски долара на
стотици благотворителни организации, докато бившият ѝ съпруг Джеф Безос обеща 10 милиарда щатски долара за
фонд, който се занимава с борба с изменението на климата – към момента това далеч не са най-големите суми,
които те двамата са обещали да дарят, а Безос обикновено декларира, че задържа само малка част от огромното
си финансово състояние, като по-голямата част от парите му отиват за финансиране на визионерски проекти, нови
компании, инвестиции и благотворителност. Въпреки това обаче, огромните богатства на Безос и Скот
непрекъснато продължават да нарастват, изпреварвайки в пъти сумите, които те двамата даряват.

Сравнително нови милиардери дори раздават още по-удивителни суми. Един от създателите на една от основните
криптовалути на пазара в момента, а именно Ethereum дари криптовалута Dogecoin, като стойността на дарението
по тогавашния курс на валутата, се равняваше на около 1 милиард щатски долара, като сумата отиде за фонд за
подпомагане на възстановяването от COVID-19 на територията на Индия.

Междувременно пропастта между свръхбогатите и не толкова богатите продължава да се задълбочава
драматично по време на пандемията от коронавируса, подклаждайки отново дебата за ролята на филантропията
в обществото. "Филантропите получават твърде много положително внимание по начини, към които трябва да
бъдем по-критични, аналитични и мнителни", казва Линси Макгоуи, директор на Центъра за изследвания в
областта на икономическата социология и иновации в Университета на Есекс. "Започваме да подозираме, че
хората, които имат милиарди долари, нямат истински интерес да решат тези проблеми."

Двойката Гейтс, заедно с приятеля си Уорън Бъфет, промениха очакванията на обществеността към
милиардерите със своите филантропични обещания, които започнаха през 2010 г. Те обещаха да раздадат по-
голямата част от своето богатство, докато са живи или след смъртта им, като призоваха още стотици от най-
богатите хора в света да направят това. Разбира се, това обещание няма конкретизиран механизъм, по който ще
се изпълни. Това е морално и обществено обещание, а хората, които го дават, могат да променят решението си по
всяко време, с и без да казват на някого за това.

Разбира се, всички обещани дарения от милиардерите имат ориентировъчни срокове, в които ще бъдат дарени в
течение на времето, но понякога се оказва, че даряването на толкова много средства просто не е лесно, нито
може да стане достатъчно бързо. Така например Илън Мъск поиска публично в Twitter съвети и предложения от
своята аудитория за това как да раздаде богатството си от 172 милиарда щатски долара, като Безос направи
същото през 2017 г.

Скот реши да използва малко по-различен подход от някои, разпределяйки парите си сред стотици по-малки
благотворителни организации и институции, често пренебрегвани от големите дарители. Тя казва, че ще бъде
внимателна в даряването на обещаните средства, но въпреки това "няма да чака", за да изпразни сейфа си.

Мнозина милиардери решават да даряват пари на собствените си фондации и след това ги използват, за да
разпределят къде и за какво да отидат даренията. Така например индийският технологичен милиардер Азим
Премджи през 2019 г. обеща да прехвърли около 7,5 млрд. щатски долара в акции от компанията си на своята
благотворителна фондация. Миналата година съоснователят на Nike Фил Найт даде 900 милиона долара на
собствената си фондация. Найт току-що дари 500 милиона долара на своята благотворителна организация, в
допълнение към предишните дарения от няколко милиона долара за университети през последните години,
докато бившият изпълнителен директор на гиганта в онлайн търсенето Google Ерик Шмид и съпругата му Уенди
дариха 150 милиона долара тази година за изследвания и академична работа в сферата на биологията и
машинното обучение.

Някои милиардери решават да използват фондове, препоръчани от дарители, които им позволяват да внасят
средства в тях, а след което да получават незабавни данъчни облекчения от даренията, а по-късно да решат къде
и за какво точно да дарят парите си. Въпреки че има и много честни дарители, които са истински филантропи и
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използват тези схема, през миналите десетилетия тя беше особено популярен метод за прикриване и спестяване
на данъчни задължения, както и за симулиране на дарителска дейност.

Със сигурност най-богатите хора в света ще продължат да полират репутацията си чрез своите благотворителни
кампании. Благотворителните дарения на Бил Гейтс помогнаха за промяна на репутацията му от такава на
безмилостен изпълнителен директор, готов на всичко и с всички, фокусиран върху икономическия успех и
печалбите на компанията си, до леко странен филантроп и активист, който иска да разреши световните проблеми
и да помогне за повишаването на качеството на живот на възможно най-много хора.

До 30 август 2021 г. в Галерията на открито в столичната градина "Кристал" може да разгледате изложбата
"Дигитално презареждане: Правата и свободите във виртуалния свят". Артистичната експозиция представя
гледната точка на 16 млади фотографи, илюстратори, писатели и поети към темата за виртуалната трансформация
на гражданските ни свободи.

Как се възприема тази онлайн адаптация – като повече възможности и достъпност или като повече ограничения и
предизвикателства?

Отговорите ще намерите в 26-те платна с творбите на талантливите автори, отличени в конкурса за социално
ангажирано изкуство "Граждански Будилник" 2021. В ядрото на креативните работи стоят правата, които са
основна съставка на гражданското общество - правото на сдружаване, на мирни събрания (протести) и свободата
на словото, които всеки ден се презареждат с ново съдържание и начин на упражняване във виртуалния свят.

Инициатор на изложбата е фондация "Български център за нестопанско право" (БЦНП). Мисията на
организацията е да подкрепя хората в България да се сдружават свободно и да са граждански активни.
Експозицията е плод на дългогодишните усилия на БЦНП да насърчава будните и социално ангажирани артисти
да разгръщат творческата си енергия и да разказват за човешките ни и граждански права през погледа на своето
изкуство. Това става възможно чрез конкурса "Граждански Будилник", който тази година се организира за четвърта
година. В него участие взимат 90 български и чуждестранни автори.

Официалното откриване на изложбата "Дигитално презареждане: Правата и свободите във виртуалния свят" ще
бъде в рамките на Фестивала ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК – на 26 август 2021 г., от 19:00 часа, пред Лятната сцена
на Борисова градина. На събитието ще бъдат връчените призовете на отличените таланти.

Фестивалната програма е наситена с музикални и танцови работилници, артистични занимания и образователни
игри, подходящи за малки и големи.

Отбележете се във Фейсбук събитието на Фестивала ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2021, където ще научите повече за
елементите на фестивалната програма.

Изложбата се реализира с финансовата подкрепата на Столична община по СП "Култура" за 2021 г. и Фондация
"Америка за България".

С медийното партньорство на:

Автор на заглавната фотография "Keep Walking" е Тюнчер Еминов, отличен в категория "Фотография" на конкурса
"Граждански Будилник" за 2018 г.

Силвена и Красимир Ламбови от Варна са всъщност едно обикновено младо семейство.
Тя е завършила туризъм, той е професионален видеооператор. Синът им Кристиян е
на три, когато се задава ново бебе. Радостта в семейството е голяма, а двамата
родители полагат всички възможни грижи за бъдещото дете.
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Седем лекари са проследили
бременността, на няколко пъти правят биохимични скрининги, а в последните месеци
плодът е гледан на 3D и 4D. Никакви признаци за това, което ги очаква. Всички
изследвания показват плод без отклонения в развитието.

И тогава идва денят, когато Силвена, още унесена от пълната упойка за секциото,
вижда пред себе си лекар на средна възраст, който сухо ѝ съобщава: "Детето е с
генетични увреждания. Но вие сте млади, ще си родите друго. Това го оставете,
защото ще превърне живота ви в ад. Сигурно няма да доживее до една година".

Живот със Синдром на Даун

Силвена и Красимир нямат никаква представа какво ги очаква. Сигурни са само в
едно – че няма да изоставят детето си. И до ден-днешен не разбират как е възможно
подобна новина да се съобщава толкова бездушно.

Микаела прохожда на година и един месец. Точно като батко си Крис. Тези първи
13 месеца от живота ѝ преминават в непрекъснати грижи – и напук на лекарската
прогноза детето се развива като връстниците си. Грижи, грижи, грижи – това е рецептата,
казват двамата родители.

Малката Микаела

Именно тук започва необикновената история на това семейство, което е можело да
изостави детето или да го занемари, можело е да потъне в мъката си и да загърби
живота. Вместо това Силвена и Красимир правят нещо, което вдъхновява много други
родители със сходна съдба.

Когато малката Микаела прохожда, Красимир решава да покаже в Ютюб какво са успели
да постигнат. В първия от десетките видеоклипове, проследяващи развитието на детето,
в кадър е 4-годишният Крис, който казва: "Сестра ми има Синдром на Даун и на мен
това не ми пречи. Аз супер много я обичам".

Още първият видеоклип е гледан от над 200 000 души, видеоканалът в Ютюб има десетки хиляди абонати, а общо
над 3 милиона души от цял свят следят какво
се случва. Видеоклиповете на Красимир са забавни, интелигентно направени, професионално
заснети. И са много полезни най-вече за родители на деца с Даун. Клиповете се
разпространяват и във Фейсбук, а отзвукът е като отприщен бент. "И на мен ми казаха, че детето ще доживее
най-много до една година. Оставих го на село при роднини. Днес той е вече на 30",
пише една жена. Друга пък благодари за клипа, в който виждаме как Микаела щастливо
пее и танцува с останалите деца в яслата, как сама се храни, облича и обува, чуваме
възпитателките, които я описват като прекрасно дете. Впрочем, именно този клип,
гледан от над 300 000 души, е и най-ефективният – защото променя нагласите на
персонала в детските ясли. "След този клип най-сетне приеха детето ми в ясла",
пише жена със сходна съдба, получавала досега само откази.

"Тя е нашето сърце"

Красимир и Силвена подхождат много професионално към всеки един видеоклип. Виждаме
малката Микаела в различни делнични ситуации – как се държи в магазин или на тържество,
как учи нови неща, как отработва сложните за нея фини движения, как братчето ѝ
помага. "Ние сме перфектният отбор", казва Красимир. "Силвена е много организирана
и ангажирана с дейностите около Микаела и Крис, аз съм идеен и голям оптимист,
Крис е разумен, а Микаела – тя е нашето сърце".

Междувременно Микаела вече говори много добре. Пее песнички, играе с брат си,
който е поел ролята да бъде учител на малката си сестра. "Тя може да научи всичко.
Просто по-бавно от останалите", казва Крис. Благодарение на него Микаела познава
цветовете и животните, може да играе на различни игри.

Крис с баща си

Преди повече от две години семейството основава фондация "Живот със Синдром на
Даун". Благодарение на спонсори и дарения е осигурена безплатна музикотерапия
за десет деца със Синдром на Даун във Варна, а през миналото лято се проведе среща-лагер край морето за
общо над 50 души от цялата страна – деца с Даун и техните родители. Дейността на Красимир
и Силвена среща отзвук и в чужбина. Впечатлена от каузата им, младата Натали Ангелова,
която живее в Германия, продава там чаши с техен шарж, като средствата подсигуряват
част от издръжката на срещата-лагер. Фондацията, чиято дейност на практика се
развива единствено от Силвена и Красимир, е носител на Националната награда за



социална иновация на Министерството на труда и социалната политика и финалист в конкурса на фондация
"Промяната" на Нова Броудкастинг Груп.

"Започнахме проект, който има начало, но няма да има край. Толкова много неща
още може да се направят", казва Силвена. Например субтитри на английски във всички
видеоклипове, за да бъдат гледани от още повече хора. Търсят се доброволци за
превод. Най-честата фраза, която ще превеждат, е лесна: "Обичам те".

Международният изследователски проект X-Mine за развитие на нови сензорни технологии за геоложко проучване
и дигитално моделиране на находищата донесе на "Асарел-Медет" браншовата награда за иновации на
Българската минно-геоложка камара. В проекта, който се ръководи от финландска изследователска организация,
участват още учени, производители на оборудване и други мини в Европа, а единствената българска компания за
тестване на новите технологии има панагюрски адрес.

По случай Деня на миньора на 18 август "Асарел-Медет" получи за седми път наградата "Грижа за природата"
заради автоматизираното управление на пречиствателните станции, а тази година стана носител на отличието
"Безопасност на труда". Данните показват, че само за изпълнението на противоепидемичните мерки дружеството
е вложило 620 хил. лв., така че да се осигури безопасността на работещите. Откроено беше също и участието ни в
дарителския фонд за борба с пандемията, заедно с това на другите големи фирми от рудодобива в страната.

Заедно с професионалния празник през тази година Минната камара чества 30-годишен юбилей. По време на
тържеството беше аплодиран приносът на проф. д-р Лъчезар Цоцорков за 25-годишното председателство на
обединението и задаването на нови стандарти в отрасъла. Отличени бяха всички компании-учредителки, които
през 1991 г. са влезли в браншовата организация, която остава в историята с подписването на първия колективен
трудов договор в страната след тежки преговори със синдикатите заради масови миньорски стачки.

Димитър Цоцорков връчи традиционната стипендия "Лъчезар Цоцорков" на изявен студент от Минно-геоложкия
университет "Св. Иван Рилски". Тази година академичната общност определи за неин носител Карина Гелова,
която учи специалността "Управление на ресурси и производствени системи". Карина получи наградата на
Фондация "Асарел" и сподели, че е много развълнувана от възможността за стаж в панагюрската компания.

На празничната среща в София присъстваха още изпълнителният директор инж. Делчо Николов,
производственият директор инж. Иван Чолаков, началникът на рудника инж. Иван Андреев и главният юрисконсулт
Лушка Паланкалиева. Ваня Денева, прокурист на "Асарел Инвестмънт", получи персонално юбилейно отличие, а с
награда за безопасност на труда беше поощрен екипът на "Асарел-Ремонт".

Източник: Фейсбук страницата на "Асарел-Медет" АД
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Разград - многопрофилна болница - дарение
Детското отделение на разградската болница получи ценно дарение
Разград, 18 август / Мариета Китанова, БТА/
Отделението по педиатрия в МБАЛ "Св.Иван Рилски" в Разград получи компютърна конфигурация и климатик -
дарение от исперихската фирма "Агротида", съобщиха от здравното заведение. Анонимен дарител е предоставил
за отделението и LED телевизор.
Д-р Гечо Жеков, изпълнителен директор на "МБАЛ "Св.Иван Рилски" - Разград" АД и екипът на отделението по
педиатрия - Д-р Кязимова, д-р Ангелова, д-р Топчу, д-р Демирев, д-р Русева и специалистите по здравни грижи,
изказват огромната си благодарност и признателност на "Агротида" ООД - Исперих и на анонимния дарител. 
Дарението е признак на загриженост, съпричастност и човечност към онези, които денонощно полагат грижи за
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здравето на нашите деца, заяви при приемането на дарението д-р Жеков.
/ММ/

Подпомагането чрез дарения на обекти, каузи и инициативи, които пазят българските традиции и дух, са
част от корпоративната социална отговорност на компанията

Водено от активната си корпоративна социална политика за подпомагане на смислени и важни за обществото
каузи, ЗАД "Армеец" дари средства за ремонта на известен столичен храм. Застрахователното дружество ще
подпомогне храм "Св. Йоан Богослов" в ж.к. "Левски" като дари 5000 лв. за спешни строително-ремонтни дейности
на сградата му.

Храмът е създаден и осветен преди 12 години. От тогава функционира като енорийски православен храм на
жителите на квартала. Неговата мисия е да предложи духовна опора за всички 20 000 души както в квартала, така
и в околността, но поради нуждата от спешни строително-ремонтни дейности, от години са необходими средства за
укрепяването му. Затова ЗАД "Армеец" се включи с подкрепа към него, дарявайки необходимата сума за
извършване на довършителните ремонтни дейности, които ще позволят на храма да функционира нормално и да
извършва мисията си.

Подпомагането чрез дарения на обекти, каузи и инициативи, които пазят българските традиции и дух, са част от
корпоративната социална отговорност на ЗАД "Армеец". Следвайки патриотичната си мисия да подкрепя и
развива проекти, които съхраняват спомена за миналото и богатата история на страната ни, през миналата година
ЗАД "Армеец" дари средства и за дигитализацията на историческия книжен фонд на библиотеката на Софийската
духовна семинария "Св. Иван Рилски".

В допълнение всяка година ЗАД "Армеец" инвестира в развитието на различни патриотични и екологични
инициативи. Съвсем наскоро една от тях получи и голямо международно признание от световноизвестната и
уважавана медия The Guardian. На страниците на списанието си те поставиха фокус именно върху каузата и
усилията на ЗАД "Армеец" и "Зелени Балкани" за завръщане на ловния сокол в България и постиженията на двете
дружества в този процес през последните години.

Създателите на Time Heroes и Fine Acts за бъдещето на активизма

Може ли да даряваш време и изкуство и така да променяш света? Според създателите на платформите за
доброволчество Time Heroes и активизъм чрез изкуство Fine Acts - не само че може, но това осмисля живота. И
променя света.

В новия епизод на аудио подкаста на Dir.bg "Trendy" Милена и Даниел разговарят с Яна Бюрер Тавание-Кунчев и
Павел Кунчев за техните благородни инициативи, които решават социални проблеми. Как? Яна дава пример с
активностите на различни учени и граждани, които са довели до парижкото споразумение за климата, а Павел -
със санкциите спрямо голям производител на автомобили в Германия.

Актуалният контекст на разговора са рекордните температури по света, пожарите и наводненията на различни
места по света и в България.

Time Heroes e най-голямата доброволческа платформа в България, която свързва повече от 2 хиляди каузи с
различни добри хора, общо 80 хиляди.

Fine Acts, чието заглавие е находчива сплав между понятието за изкуство "Fine Arts" и активизма пък в момента
работи по създаването на 50 различни илюстрации на тема "Глобални климатични проблеми", заедно с
глобалната платформа TED.

Важният въпрос, който и този подкаст поставя е какво може да се направи в ситуацията с климатичните промени
на индивидуално и на общностно ниво.
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А вие какво мислите? Може ли идеята на един човек да промени света или са нужни глобални решения на
политическо ниво?

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Anchor - Breaker - Pocket Casts - RadioPublic

Проф. дтн инж. Цоло Вутов с приз за принос към минната индустрия

Проф. дтн инж. Цоло Вутов бе удостоен с персонална награда за принос към Българската минно-геоложка камара
по случай 30-годишнината ѝ от председателя ѝ проф. Николай Вълканов.

"Група "Геотехмин" ще продължи да допринася за развитието на минерално-суровинната индустрия. Ще
продължим и да подкрепяме регионите, в които извършваме дейност, по Благотворителната програма
"Българските добродетели", защото за нас е важно да се реализират значими за местното население проекти,
населените места да са благоустроени и младите хора да имат добро образование и да остават да живеят и
работят в България". Това заяви пред "Труд" проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на "Геотехмин" ООД, след като
бе удостоен с персонална награда за принос към българската минерално- суровинна индустрия.

Награда получи и дружеството Елаците-Мед АД, част от Група "Геотехмин" за постигнати най-високи
производствени резултати. Дружеството "Геотехмин", което също има 30-годишна история, получи награда за
принос към бранша, грамота за активно участие в националната дарителска кампания за подпомагане за
справянето с Covid-19 и за втора поредна година - националната награда за социално-отговорна кампания в
минерално-суровинната индустрия за програмата си в помощ на общините "Българските добродетели".

Програмата е създадена през 2018 г. по инициатива на проф. дтн инж. Цоло Вутов и дружествата "Елаците-Мед",
"Геотехмин", "Геострой" и "Геотрейдинг". За година и половина по тази програма са осъществени значими проекти.
Сред тях са големият ремонт на СУ "Христо Ясенов" и покрива на МБАЛ "Александър Герчев" в Етрополе; нова
компютърна зала, нов кабинет за приобщаващо образование и ремонтирано фоайе в ОУ "Св. св. Кирил и
Методий", както и здравен пункт в село Чавдар; подмяна на уличното осветление в село Бенковски, изготвянето на
проект за рекултивация на депото за битови отпадъци в Смолско.

Днес по покана на областния управител проф. Мария Нейкова в Областна администрация Бургас на посещение
беше световноизвестният физик проф. Минко Балкански, придружаван от съпругата си и Яна Ковачева от
Фондация "Миню Балкански".

"За мен и екипът ми е чест, че приехте да гостувате в Областна администрация Бургас. Вие продължавате да
подкрепяте таланти в областта на физиката и така Вие сте основен двигател в израстването на тези талантливи
деца, бъдещи български учени", каза в обръщение към проф. Балкански областният управител.

Според проф. Балкански най-живият извор на таланти е Бургас и че постоянно около него има млади учени от
морския град. За него Бургас е най-забележително място в България.

На свой ред големият дарител покани проф. Нейкова и екипът й да посетят Центъра му за талантливи деца в гр.
Горна Оряховица, който според думите му е уникален за България. Там се обучават деца от цялата страна, както и
деца на българи, живеещи в чужбина. "Многократно съм посещавала Центъра, като последно бях придружавана от
френския посланик преди няколко години, но за мен винаги е удоволствие да връщам отново там", каза още
областният управител.

Познанството между проф. Мария Нейкова и проф. Минко Балкански датира от 20 години, което е белязано със
сътрудничество и благотворителност в редица инициативи.
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За спомен той подари свои книги на проф. Нейкова с автограф и послание с най-добри пожелания за развитите на
образованието.

Проф. Минко Балкански е на преклонните 94 години и един от най-големите учени в областта на физиката в
световен мащаб. Той е носител на много международни признания и е един от най-големите дарители в областта
на академичното образование.

Проф. Балкански е основател на "Национален институт за образование", а фондацията му "Миню Балкански"
издирва, подпомага и подготвя талантливи български деца за кандидатстване в престижни международни научни
институти. Проф. Минко Балкански живее във Франция и преподава физика по целия свят. Всяко лято той се
връща в България.

В деня на успението на Св. Иван Рилски, 18 август 2021 г., Българската минно-геоложка камара отбеляза двоен
празник. Към Националното честване на деня на миньора се прибави и тържественото отпразнуване на 30-
годишния юбилей на единствената национално-представителна браншова организация на работодателите в
минерално-суровинната индустрия в България.

С поглед на признателност към миналото бяха наградени първите учредители на Българската минно-геоложка
камара – фирми и личности, участвали в създаването на браншовата организация през 1991 г. Като приемник на
дружеството "Челопеч" ООД – учредител на камарата, проф. д-р инж. Илия Гърков получи юбилеен плакет.

"Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД получи награда в категория "Грижа за природата" с проект за нулево
заустване на води в околната среда в предприятията в Челопеч и Крумовград. Изпълнителният директор проф. д-р
инж. Илия Гърков получи наградата за постигнатия успех.

Минният бизнес в хармония с природата – Опазването на водите

В резултат на дългогодишни целенасочени усилия, които включват инвестиции и модернизация на производствени
мощности, стриктен контрол и ежедневен мониторинг "Дънди Прешъс Металс Челопеч" ЕАД постигна нулево
заустване през 2020 г..

Рудник "Челопеч" е в експлоатация от 1956 г. и когато "Дънди Прешъс Металс" го закупува през 2003 г. не се
прилагат най-добрите практики за управление на води. През 2004 г. рудникът е голям консуматор с 1,31м³ свежа
вода на тон преработена руда и замърсител с 0,6 м³ зауствани отпадни води на тон преработена руда. През 2010 г.
започва проект за модернизацията на обогатителната фабрика. Въведени в експлоатация са нова полуавтогенна
мелница, нови флотационни машини, високоефективни сгъстители, нова филтър преса, нова секция за пиритна
флотация, като същевременно са изведени от експлоатация старото флотационно оборудване и цехове "Едро
трошене" и "Средно и ситно трошене". В допълнение е въведена изцяло автоматизирана система за наблюдение
и контрол на технологичните процеси, осигуряваща наблюдение състоянието на основното производствено
оборудване.

След въвеждане в експлоатация на новите съоръжения в обогатителната фабрика бе постигнато намаление в
консумацията на свежа вода от язовир "Качулка". Данните показват, че от 2004 г. до 2020 г. година консумацията на
свежа вода е намаляло с над 70 % на тон преработена руда. Основна причина за това е постигнатата оптимизация
на оборотното водоснабдяване – почти цялото количество от водата, използвана за производствени нужди, се
връща обратно в производството.

В допълнение към модернизацията на фабриката през 2019-2020 г. се извършва пореден етап от
модернизацията на хвостохранилището в Челопеч, което е от ключово значение за опазването на водите.
Въведени са най-добрите налични практики за управление на води, вкл. е спряно заустването на отпадъчни
битово-фекални води в околната среда. В резултат на всички мероприятия от юли 2020 г. компанията отчета
нулево заустване на промишлени отпадни води във водни обекти.

Официално стартирал дейността си през август 2019 г. рудник "Ада тепе" е най-новият и най-модерен в страната ни
минен обект. Новост представлява съхранението на отпадъка от производство, което се осъществява в
Интегрирано съоръжение за съхранение на минните отпадъци – ИССМО. Всички води се събират, пречистват и
използват повторно като въведената в експлоатация система за управление на водите осигурява 100%
рециклиране. За първите 18 месеца от старта на производствената дейност е отчетено нулево заустване в
околната среда. Съгласно предвидените от компанията мерки за опазване на околната среда в случай на
необходимост от заустване на води, те ще се пречистват до качество на питейна вода.

Заглавие: "Дънди Прешъс Металс" с награди за Деня на миньора
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***

За своето активно участие в Национална дарителска кампания за подпомагане справяне с епидемията от COVID-
19 "Дънди Прешъс Металс" в България получи грамота.

WWF, iCard и Mastercard обединяват усилия в подкрепа на българските мечки с нов продукт, който осигурява лесен
начин за дарителство на потребителите.

Трите компании започват стратегически партньорство "Заедно за дивата природа" в подкрепа на каузи за
опазване на природата в България.

Така е създадена The Bear Card - иновативна платежна карта, произведена от 75% рециклирана пластмаса, която
също може да бъде рециклирана.

С помощта на доброволчески екипи и дарени средства, международната природозащитна организация WWF
работи за стабилизиране на популацията на мечките и съществуването им в хармония с хората.

От този месец каузите на организацията, свързани с опазване на дивата природа, в това число и мечките в
България, ще бъдат подкрепени от стратегическото партньорство с българската финтех компания iCard и с
Mastercard и техните картодържатели.

Месечната такса за обслужване на картата ще бъде дарявана от iCard и Mastercard за работата на WWF България,
а при трансакции с картата, ще се бъдат дарявани по още 0,20 лв. към сметката на дивата природа.

iCard предоставя на клиентите още възможности за даряване на средства по сметката на WWF България – чрез
своята мрежа от банкомати в страната, а така също и директно чрез дигиталния портфейл iCard. Клиентът сам
избира стойността на даренията през приложението iCard, както и техния вид – еднократни, периодични или под
формата на закръгляне на всяко плащане https://wwf.icard.com.

По същия начин в подкрепа на каузата работи и ко-брандирана подаръчна карта – Eco GiftCard от iCard и
Mastercard. Партньорството ще се реализира в поредица от тематични проекти, обединени от обща цел –
опазването на безценната дива природа на България благодарение на общите усилия на бизнеса и хората.

ICard, с помощта на WWF, се ангажира с конкретни стъпки за намаляване на екологичния отпечатък на
компанията.

Проблемите, по които работи WWF в България, включват програма за защита на кафявите мечки, опазване от
човешка намеса на последните вековни гори, създаване на нови гори по поречието на Марица, насърчаване на
отговорно потребителско поведение чрез иновативни форми за борба с климатичните промени, образователни
инициативи за деца и младежи.

ИНДИВИДУАЛНО ДАРИТЕЛСТВО - (БРОЙ
НОВИНИ: 5)

Две нови болнични легла дариха младоженците Силвия и Александър Ларднър на Белодробната болница
(СБАЛПФЗСЗ) в Стара Загора, съобщи на сайта си Обществения дарителски фонд - Стара Загора.
Старозагорката Силвия се запознава с Александър докато работи на летището в Дубай, ОАЕ преди 8 години.
Следва връзка от разстояние, местене, смяна на континенти, устройване на съвместния живот. През 2019, по
време на романтично пътешествие, Алекс ѝ предлага да създадат семейство.

Заглавие: The Bear Card: дарителска карта в подкрепа на българските мечки от WWF България, iCard и
Mastercard
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Заради рестриктивните мерки свързани с пандемията от коронавирус плановете им се променят многократно
през последните две години. В крайна сметка, след частично вдигане на рестрикциите във Великобритания, през
месец май тази година двамата успяват да сключат брак, и след още доста перипетии, свързани с трудностите с
международните пътувания, през юли двамата успяват да кажат заветното "ДА" и пред роднини и приятели в
България.
Силвия и нейният любим Алекс организират тържество в семеен и приятелски кръг на Старозагорските бани. И
двамата имат една молба – гостите да не носят цветя. Цветята са красиви, но увяхват бързо, когато се откъснат.
Затова в сватбения ден вместо букет или растение, гостите са призовани да използват специалната кутия за
благотворителност.
И така с тези средства са закупени две нови болнични легла за Белодробната болница. В нея се лекуват хора
страдащи от туберкулоза, други белодробни болести, както и болни от covid-19.
"С това дарение вече всички стаи в пулмологичното отделение ще бъдат оборудвани със съвременни легла, които
са значително по-комфортни за хората постъпили на лечение в болницата", споделя Камелия Харачерова,
директор на лечебното заведение. И допълва "Благодарни сме на тези млади хора, че в най-светлия си час решиха
да направят нещо в полза на обществото в нашия град." 

Мъж продаде къщата си, за да ремонтира църквата в родното си село

Пример за достоен човек идва от мизийското село Крушовица.

Николай Николов е човекът, който сбъдва детската си мечта и днес вече е Изпълнителен директор на Niki Rotor
Aviation. Показвайки, че има добро сърце със средствата от продажбата на родната си къща в Крушовица, той
решава да реставрира вътрешната част на православния храм "Св. Троица" в селото.

Храмът не функционира от далечната 2008 година, а през 2015 г. се срутва куполната част.

След дълго време борба, с капиталов трансфер от целева субсидия от общинския бюджет за 2020 год. и по идея
на кмета на селото, с предложение от кмета на общината Валя Берчева и с решение на Общински съвет Мизия,
средства предвидени за ремонт на друг обект от територията на кметството са пренасочени също за ремонтни
дейности на църквата. Съвместно със средства от много дарители и труд от десетки доброволци ремонтните
дейности в храма са факт.

"Едно от забележителните явления на религиозния живот на християните още от дълбока древност е стремежът
към благотворителност и добротворство. Именно такъв е и нашият благодетел с крушовски корени -Николай
Николов. Горди сме, че има хора като Вас, които дават добър пример и за тях да си хуманен е приоритет!
Изключително сме Ви признателни и благодарни! Пожелаваме на Вас и Вашето семейство здраве и просперитет!",
отправиха благодарностите и пожеланията си от Община Мизия.

11 -годишният Фирас Заяд стана най-малкият дарител на изпадналите в беда хора от село Кръстава,чийто домове
изгоряха. Детето спестявало стотинки цяла година в касичка,но решило,че трябва да помогне като даде всички
събрани пари.

Те били общо 175 лева.

Това дете дарява за трети пореден път, то е от семейство сирийски бежанци, които преди години се заселиха при
нас в с. Краище,община Белица, разказа Муса гагъм, организатор по събиране на даренията.

През 2019 година направих кампания за бедно семейство в с. Гълъбово. Тогава Фирас също дари своите
спестявания от касичката си. Няколко месеца по-късно Фирас дари своята касичка за кампания, която направих
за болен човек от с. Медени поляни. Днес той отново го направи и сумата, която дари от касичката е 175 лева.
Малко по-късно ще ги преведа на сметката на община Велинград и ще пусна документа на страницата.

По-късно пари дариха и майката и бащата на Фирас и така общата сума дарена от фамилията бежанци стана 325
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лева, разказа Муса Гагъм.

Автор- Пирин Нюз

Дата на публикуване: 18.08.2021 15:11

На 18 август 2021 г. младоженците Ани Кирилова и Мартин Горчев дариха много детски книжки на детско
отделение към болница МБАЛ "Елин Пелин". Семейство Горчеви предложили на всички гости на тяхното сватбено
тържество да дарят книжки за най-малките пациенти на общинската болница в гр. Елин Пелин. Ани и Мартин
Горчеви са известни хореографи и успешни ръководители на детски танцов състав "Пелинче". Събраните книжки
от сватбеното им тържество са специално предназначени за дарение към детското отделение в МБАЛ "Елин
Пелин" – гр. Елин Пелин, а сред тях има подходящи заглавия за всяка възраст – книжки за оцветяване от най-
малките, класически приказки, завладяващи истории, както и романи за порасналите деца.

Д-р Мая Луканова – управител на МБАЛ "Елин Пелин" и д-р Веселина Стоева – началник на детското отделение с
радост приеха книжките, които им бяха дарени. Те благодариха от сърце на младото семейство и техните гости за
щедрия жест, понеже с книжките времето на малките пациенти ще минава по-лесно и бързо под медицинския
надзор. На събитието присъства и г-жа Рени Николова, заместник-кмет на Община Елин Пелин с ресор
"Образование, хуманитарни и социални дейности", служители на отдел "ОХСД", както и медицинския персонал на
детското отделение в общинската болница. Г-жа Николова също благодари на сем. Горчеви и им поднесе малък
подарък от името на кмета на Община Елин Пелин. "Децата са нашето бъдеще и грижите за тях са най-важни.
Светът на книгите е необятен и вълшебен за всяко дете, а с книжките времето минава най-добре…" допълни тя.

***
"Обявените за издирване Ани Кирилова и Мартин Горчев най-после се откриха взаимно" – с това послание започва
своя "Сватбен вестник" бъдещото семейство. С него те са поканили своите близки и приятели за големия си ден в
живописното селце Лещен. В изданието бъдещите младоженци споделят желанието си към гостите да не купуват
цветя за булката, а вместо това да донесат детска книжка.

Мартин Горчев е от Монтана и е бивш танцьор на ансамбъл "Северняци" при Обединен детски комплекс "Ние,
врабчетата" в Монтана. Ани Кирилова е от гр. Елин Пелин и като дете е част от танцов състав "Пелинче" в родния си
град. Любопитен факт е, че и двамата са изучавали богатството на българските народни ритми под ръководството
на своите майки, които са хореографи на съставите. По-късно любовта към родния фолклор ги води в
Националното училище за танцово изкуство в София, а след това и в Академията за музикално и танцово изкуство
в град Пловдив. Пътищата им обаче се пресичат доста по-късно, когато вече са професионални танцьори в
Национален фолклорен ансамбъл "Българе" в София. През годините Мартин и Ани участват във всички спектакли
на ансамбъла и с тях пътуват в различни страни по света. Тяхната приказка обаче започва в града на любовта -
Париж. Искрата помежду им пламва по време на турне на ансамбъла във Франция. На сватбеното тържество,
провело се в края на юли 2021 г. присъства Николина Чакърдъкова и Неврокопския ансамбъл като официални
гости на младоженците, които от две години вече са част от състава на именитата певица. Празникът бе уважен от
ръководителя на ансамбъл "Българе" г-н Христо Димитров и техни колеги от състава, както и преподавателите на
Мартин и Ани от Националното училище за танцово изкуство в София – Никола Колев и Кристина Александрова.

Желаем на младото сем. Горчеви много семейно щастие и професионални успехи на сцените по света и у нас,
показвайки красотата на родния фолклор.

60 комплекта спално бельо е получила като дарение Специализираната болница за продължително лечение и
рехабилитация в Перник, съобщи управителят ѝ Емил Ненков.

Дарението е предоставено от българка, която от дълги години живее във Франция. То включва долни и горни
чаршафи, възглавници и калъфки за тях, каза Емил Ненков.

Заглавие: Дарение на детски книжки за МБАЛ "Елин Пелин" от Ани и Мартин Горчеви

Дата: 18.08.2021 15:33
Медия: Община Елин Пелин

Заглавие: Дарение от 60 комплекта бельо за пернишка болница

Дата: 19.08.2021 12:02
Медия: Радио Благоевград

https://www.elinpelin.org/currentNews-6788-newitem.html
https://bnr.bg/blagoevgrad/post/101514949/darenie-ot-60-komplekta-belyo-za-pernishka-bolnica


"Прекрасно, изключително високо качество, памучно. За да можем поне малко да приведем във вид болничните
легла за нашите пациенти. Жената няма нищо общо с Перник. Тя дойде заедно със своя съпруг, който е
французин. Бяха очаровани от ситуирането на болницата в Голо бърдо. Там болницата, когато е проектирана и
построявана, е изчислявана роза на ветровете. Наистина мястото е уникално за рехабилитационна болница", каза
Ненков.

С помощта на дарители наскоро са подменени дограмите в три от стаите, под формата на дарение са получени
електроуреди, необходими на здравното заведение. Болницата вече разполага и с пет кислородни бутилки. Това
ще позволи да се лекуват и пациенти с по-леки форми на белодробни усложнения след COVID. Отскоро в
лечебното заведение е назначен и кардиолог.

КАМПАНИИ - (БРОЙ НОВИНИ: 6)

Доброволци от БМЧК-Ямбол се включиха в Национална кампания "Умножи доброто 2.0", организирана по повод
Международния ден на младежта и 100-годишнината на БМЧК чрез поредица от инициативи.

Доброволците проведоха открити уроци на тема "Нашето здраве е в нашите ръце", насочени към млади хора.
Младите хора бяха запознати с информация за полезните и вредните храни в нашето ежедневие, съвременни
изисквания за здравословно хранене, съвети как да отстояват на вредните изкушения-лакомства, напитки, които
се предлагат на пазара в момента. Специално внимание бе отделено на темата, свързана с нарушенията на
хранителното поведение сред младежите.

Друга инициатива, която доброволците проведоха бе цикъл от летни занимания с деца на тема "Превенция на
пътния травматизъм" в Учебен център на БЧК по пътна безопасност. Темата е избрана заради повишения риск от
пътни инциденти с деца-пешеходци по време на лятната ваканция. По време на заниманията децата получиха
знания, свързани с пътната безопасност и правилата за движение, за да успяват сами да се предпазват от
рисковите ситуации, възникващи на пътното платно.

Раздадени бяха информационно-образователни материали по дискутираните теми на младежите.

Областен Секретариат на БЧК – Ямбол

В спешен порядък всички институции предприемат необходимите действия за подпомагане на пострадалите
семейства от огромния пожар. Извършва се оглед и оценка на щетите, за да се кандидатства пред
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

Това съобщи областният управител на Пазарджик Иван Васев, който посети на място велинградското село
Кръстава, където в петък вечерта пожар изпепели шест къщи, селскостопански постройки и няколко животни.

Васев допълни, че мобилни групи от служители на РЗИ, ОДМВР и Социално подпомагане ще съдействат на хората,
чийто лични документи и телкови решения са унищожени по време на пожара.
Областният управител благодари на служителите на ПБЗН, на местните горски стопанства "Алабак" и "Чепино", на
всички доброволци, участвали в потушаването на пожара.

На огледа в селото присъства и кметът на Велинград д-р Костадин Коев, който увери, че общината също ще
подкрепи пострадалите семейства.

До сега събраните средства от дарения са над 40 000 лв., споделят местните жители, които и днес организираха
доброволческа акция по почистване на отломките от пожара.

Заглавие: Национална кампания на БМЧК "Умножи доброто 2.0"

Дата: 13.08.2021 11:22
Медия: Ямбол Прес

Заглавие: Над 40 000 лв са дарени до момента в помощ на пострадалите в Кръстава

Дата: 15.08.2021 15:50
Медия: Pz - info

http://yambolpress.bg/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BC%D1%87%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B8-%D0%B4/
https://pz-info.com/%D0%BD%D0%B0%D0%B4-40-000-%D0%BB%D0%B2-%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89-%D0%BD%D0%B0/


За момента пострадалите семейства са настанени при близки и роднини.

На прага на четвъртата вълна на коронавируса, Благоевградската болница започна кампания за набиране на
средства. Парите са необходими за спешен ремонт на покрива на Инфекциозното отделение, където и в момента
се лекуват над 10 пациенти с ковид.

За последната година и половина през инфекциозното отделение на болницата в Благоевград са преминали над
1000 пациенти. Всички са били с тежка симптоматика.

За да бъдат подобрени условията и за пациентите и за персонала сградата на болничното отделение се нуждае от
спешен ремонт. А най-наложителен е този на покрива, който на няколко места име течове.

"То сега му е времето, заради така климатичните условия, не трябва да стига до есента, когато започват дъждовете
и евентуално да има проблем и за пациентите, не ми се мисли, просто не трябва да го допускаме", каза пред БНТ
д-р Елена Лазарова, началник Инфекциозно отделение към МБАЛ-Благоевград.

По думите на директора на болницата доктор Огнян Митев приходите на лечебното заведение не са достатъчни за
нови инвестиции.

За ремонта на покрива на Инфекциозното отделение са необходими около 80 000 лв., а болницата ще разчита на
събраните дарения.

Изгубени преди десетилетия алеи, днес отново са на картата на парка

Посланици на "Добрият пример" спасиха парк "Кайлъка" в Плевен от заличаване. Изгубени преди десетилетия
алеи, днес отново са на картата на парка, при това облагородени.

Десетките декари обрасли в растителност, непристъпната паркова площ, заличена от тонове насипи пръст,
камъни и изпочупени клони, вече са само лош спомен.

"Бяха извършени дейности, които не бяха извършвани през последните 40 години. Бяха разкрити алеи, останки от
пейки, различни кътове. Можем да кажем паркова архитектура, която хората бяха забравили, че съществува", каза
певицата Люси Дяковска.

Само за година, доброволци обединени от каузата на Фондация "Аз съм Кайлъка" с подадената ръка на лишените
от свобода в Плевенския затвор, буквално изравят погубено наследство. Заедно прочистват 80-90 дка площ.

"Има моменти, в които наистина се разплаквам и си давам сметка колко лесно е всъщност да обединиш хората,
когато могат да ти се доверят", казва Дяковска, която е основател на фондацията.

Днес доброволците са на етап облагородяване. 30 пейки и кошчета за отпадъци вече са монтирани.

"Мизерията привлича мизерия. И съответно в случая, когато е чисто и подредено, поне до този момент нямаме
абсолютно никакви поражения по поставените пейки, кошчета, каквото и да било", казва Мирослав Грозданов,
оперативен мениджър в "Аз съм Кайлъка".

Доскоро забравената част на Кайлъка, макар все още недовършена, вече е любимо място за отдих.

Кампанията продължава, докато не се разкрият пътя и гледката към язовирите, категорични са доброволците. 
Всички, които също искат да покажат своя добър пример, могат да отбележат своята акция на картата на сайта ни.

Заглавие: В ОЧАКВАНЕ НА ВЪЛНАТА: Събират средства за ремонт на Инфекциозното отделение към болницата
в Благоевград

Дата: 15.08.2021 20:31
Медия: ПИК

Заглавие: "Добрият пример": Доброволци облагородиха плевенския парк "Кайлъка"

Дата: 18.08.2021 08:59
Медия: БТВ

https://pik.bg/%D0%B2-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0--news1046801.html
https://btvnovinite.bg/predavania/tazi-sutrin/dobrijat-primer-dobrovolci-oblagorodiha-plevenskija-park-kajlaka.html


Посланици на "Добрият пример" спасиха парк "Кайлъка" в Плевен от заличаване. Изгубени преди десетилетия
алеи, днес отново са на картата на парка, при това облагородени.

Десетките декари обрасли в растителност, непристъпната паркова площ, заличена от тонове насипи пръст,
камъни и изпочупени клони, вече са само лош спомен.

"Бяха извършени дейности, които не бяха извършвани през последните 40 години. Бяха разкрити алеи, останки от
пейки, различни кътове. Можем да кажем паркова архитектура, която хората бяха забравили, че съществува", каза
певицата Люси Дяковска.

Само за година, доброволци обединени от каузата на Фондация "Аз съм Кайлъка" с подадената ръка на лишените
от свобода в Плевенския затвор, буквално изравят погубено наследство. Заедно прочистват 80-90 дка площ.

"Има моменти, в които наистина се разплаквам и си давам сметка колко лесно е всъщност да обединиш хората,
когато могат да ти се доверят", казва Дяковска, която е основател на фондацията.

Днес доброволците са на етап облагородяване. 30 пейки и кошчета за отпадъци вече са монтирани.

"Мизерията привлича мизерия. И съответно в случая, когато е чисто и подредено, поне до този момент нямаме
абсолютно никакви поражения по поставените пейки, кошчета, каквото и да било", казва Мирослав Грозданов,
оперативен мениджър в "Аз съм Кайлъка".

Доскоро забравената част на Кайлъка, макар все още недовършена, вече е любимо място за отдих.

Кампанията продължава, докато не се разкрият пътя и гледката към язовирите, категорични са доброволците.

Повече от 120 000 лв. събраха хора от цялата страна в помощ на семействата, които останаха без дом след
големия пожар в село Кръстава. Дарителската кампания продължава, като жителите на Община Белица и района
също се включват с пари, тонове хранителни продукти и дървен материал.

Голяма част от даренията са събрани от жителите на Белица и селата в региона. Те помагат с повече от 10 хиляди
лева, хранителни продукти и дървен материал.

В същото време имахме и при нас пожар над село Горно Краище, така се организирахме тук бързо, че едната
пожарна я освободихме за да може да помогнем на нашите комшии и хората от Кръстава, каза Радослав
Ревански, кмет на Община Белица.

В Белица продължават събирането на средства в местното читалище.

От човешка гледна точка то е много страшно, много грешно. Всички сме хора, трябва да си помагаме един на друг и
нали като видях по телевизията просто се разплаках за тези хора и за случката, която е станала при тях, каза
Иванка Димитрова, дарител от Белица.

Учудващо е хора, които са с пенсия под минималната, идват и носят и са съпричастни с болката на хората. Винаги
са били беличани съпричастни, винаги са помагат, каза Антоането Шондрова, инициатор на кампанията за
събиране на средства в Белица.

Сред най-малките дарители е и 11-годишният Фирас Заяд, който дарил всичките си спестявания в помощ на
пострадалите от огъня хора. Той, заедно с родителите си, които преди години дошли в България от Сирия са част
от многото семейства в района на Белица, които са съпричастни с пострадалите във велинградското село.

5 дни след като огънят унищожи 6 къщи, в Кръстава пристигнаха и първите временни жилища. Те са поставени на
специално изграден фундамент, а през следващите дни предстои да бъдат включени във ВиК и

Заглавие: Доброволци облагородиха плевенския парк "Кайлъка"

Дата: 18.08.2021 14:01
Медия: ПИК

Заглавие: Събраха над 120 000 лв. за пострадалите семейства при пожара в Кръстава

Дата: 18.08.2021 20:41
Медия: БНТ

https://pik.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA-%E2%80%9E%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8A%D0%BA%D0%B0%E2%80%9C-news1047458.html
https://bntnews.bg/news/sabraha-nad-120-000-lv-za-postradalite-semeistva-pri-pozhara-v-krastava-1166149news.html


електропреносната мрежа

Ще бъдат достатъчни. Ще ги настаним всички хора. Две стаички има, баня тоалетна, за първа необходимост, каза
Салих Узунов, кмет на с. Кръстава.

Хората не спират да благодарят за подкрепата от цялата страна.

При пожара няколко семейства останаха без дом и разчитат на помощ да изградят нови жилища.

Репортер: Ангел Узунов

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО -
(БРОЙ НОВИНИ: 3)

Една от целите на кохезионната политика е солидарност между страните в Европейския съюз. Следващата ни
история доказва защо това е важно за Габриела и семейството на Тошко, който отглежда сам децата си.
Кохезионната политика е сближаване на ценности, на хора и равни възможности за всички.

Питаме гражданите на Европа какво и как трябва да се промени. Чуйте отговорите на Габриела Пресолска,
създала платформа за помощ на хора в нужда.

Това семейство беше настанено в дом, но какъв дом – един гараж, който нямаше прозорци. Буквално. И си
представете зимата с 4 деца... нямаш прозорци, нямаш слънце. И трябва да отгледаш тези 4 деца.

Габриела напуска работа, посвещава времето си на социална мрежа за правене на добрини – Volontime.

Както функционират стандартните социални мрежи - така да си изградим българска социална мрежа, но
конкретно и специфично за добрите дела.

Какво отличава платформата?

Смятаме, че ако един човек или организация даде независимо дали 5 лв, 500 или 5000 лв. за конкретен човек или
за конкретна друга организация – той е тръгнал с тази мисъл – тези пари да стигнат там. И тези 5 лева ще отидат
100% за този човек или за тази организация. Това за мен е сърцето на добрите дела.

Солидарност с другите, възможност да създадеш своя кауза, независимо аз дали искам да даря средства, или да
даря времето си, да участвам в благотворително събитие, аз да го създам, или да се включа към вече създадено
такова – да си бъде на едно и също място и там бързо и лесно да бъде открито.

Как се гарантира прозрачността?

При нас прозрачността се гарантира по следния начин – под всяка една кампания, която е зъта набиране на
средства – отдолу под нея се вижда трансфер към фондацията или трансферът към конкретния човек. Там също
се вижда основанието – за лечение ли е, за закупуване на лекараства ли е, за рехабилитация – това може да бъде
видяно като се кликне в самата кампания – най-лесно може да се съберат сумите, които са преведени и да се
види сумата, която се е отбелязана в кампанията.

Как това сбъдва една от целите на Европа?

Един от стълбовете на ценностна система на ЕС какъв е? Солидарност. Една от целите коя е? Социалността. Да
направим по-социална Европа. Особено в период, в който ние сега бяхме потресени целия свят от Ковид
пандемията. И сега излизаме от нея, кое по-социално от това да имаш точно едно такова място – социална
мрежа, но в нейния пълен смисъл на социалността. Не някой да се издържа благодарение на това нещо. Трябва
да се възпитаваме на това нещо – на добрия жест, на добрата постъпка.

Тошко и децата му вече живеят в нова квартира. А наемът им е предплатен за 1 година напред. Благодарение на
хората, създали каузата.

Много съм благодарен за тяхната помощ, където направиха това за моите деца. Много съм радостен. Най-важно е
за мен децата да са добре, да учат, да не са неграмотни... От това повече не искам, споделя Тошко.

Нов старт за цялото семейство.

Заглавие: Как една платформа за добри каузи променя животи?

Дата: 16.08.2021 13:11
Медия: БНТ

https://europeans.bntnews.bg/kak-edna-platforma-za-dobri-kauzi-promenya-zhivoti-575news.html


"Европейци" е проект на БНТ, който разказва кратки истории на хора от цяла Европа. Хора, които с идеите и
мисленето си променят света, градовете, местата, в които живеят. Фокусът е върху оригиналната мисъл,
мащабните и смели хрумвания, които се превръщат в печеливши формули. Предаването показва лицата на
промяната и разказва по модерен визуален начин техните истории. Рубриката се излъчва с подкрепата на ЕС.

Гледайте "Европейци" всяка събота и неделя през август, веднага след централните новини на БНТ 1 в 20 ч.

Не мисля, че има някой, който може да прогнозира конкретно какво би се случило, но България като транзитна
страна на пътя на хората, които търсят международна закрила и убежище, би трябвало да се подготви вероятно за
един по-голям наплив от хора.

Това коментира изпълнителният директор на фондация "Мисия криле" Диана Димова по повод очаквания
увеличен бежански поток от Афганистан, след като талибаните превзеха властта в държавата. Организацията
работи от години в подкрепа на бежанците в България, под шапката й се създаде и консултативният център за
бежанци и мигранти в Харманли.

Изглежда, че запазваме статуквото да се фокусираме върху защита на границите, без да мислим за нуждите
на тези хора, които страдат – много от тях са жени, малки деца, възрастни хора. Трябва да се търси баланс
между двете, особено в публичното говорене.

Подготовката на институциите, на капацитета на различните организации и звена, следва да бъде свързана с
повишена готовност за подкрепа, смята Диана Димова. Неправителствените и донорски организации да
преразгледат проектите си до края на годината и да ги приоритизират, така че да подкрепят най-уязвимите сред
пристигащите.

Според различни изследвания в ЕС около 47% от афганистанките граждани в страните-членки са
получавали убежище и закрила - хуманитарен или бежански статут. За България процентът е 4. Държавната
агенция за бежанците е доста консервативна по отношение на предоставянето на закрила на
афганистанци граждани до момента. Тази политика трябва да се промени от гледна точка на ситуацията в
Афганистан. Афганистанските граждани получават откази по презумпция и остават на външни адреси без
право да работят и без здравна помощ. Ако не са неправителствените организации тези хора ще живеят на
улицата, те са без никакви права. Не могат да напуснат страната, не могат да се върнат в страната по
произход, предвид ситуацията там. Много от афганистанските граждани, които търсят закрила в
България са деца.

Цялото интервю с Диана Димова можете да чуете в прикачения звуков файл.

Създателите на Time Heroes и Fine Acts за бъдещето на активизма

Може ли да даряваш време и изкуство и така да променяш света? Според създателите на платформите за
доброволчество Time Heroes и активизъм чрез изкуство Fine Acts - не само че може, но това осмисля живота. И
променя света.

В новия епизод на аудио подкаста на Dir.bg "Trendy" Милена и Даниел разговарят с Яна Бюрер Тавание-Кунчев и
Павел Кунчев за техните благородни инициативи, които решават социални проблеми. Как? Яна дава пример с
активностите на различни учени и граждани, които са довели до парижкото споразумение за климата, а Павел -
със санкциите спрямо голям производител на автомобили в Германия.

Актуалният контекст на разговора са рекордните температури по света, пожарите и наводненията на различни
места по света и в България.

Заглавие: Институциите да помислят как да подкрепят бежанците

Дата: 18.08.2021 16:08
Медия: Радио Стара загора

Заглавие: Fine Heroes - изкуство и активизъм променят света

Дата: 18.08.2021 18:26
Медия: Dnes dir bg

https://bnr.bg/starazagora/post/101514615/instituciite-da-pomislat-kak-da-podkrepat-bejancite
https://dnes.dir.bg/dir-podcast/fine-heroes-izkustvo-i-aktivizam-promenyat-sveta


Time Heroes e най-голямата доброволческа платформа в България, която свързва повече от 2 хиляди каузи с
различни добри хора, общо 80 хиляди.

Fine Acts, чието заглавие е находчива сплав между понятието за изкуство "Fine Arts" и активизма пък в момента
работи по създаването на 50 различни илюстрации на тема "Глобални климатични проблеми", заедно с
глобалната платформа TED.

Важният въпрос, който и този подкаст поставя е какво може да се направи в ситуацията с климатичните промени
на индивидуално и на общностно ниво.

А вие какво мислите? Може ли идеята на един човек да промени света или са нужни глобални решения на
политическо ниво?

Последвайте ни в: Spotify - Google Podcasts - Anchor - Breaker - Pocket Casts - RadioPublic
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