
INSIDER

Скъпи членове на СЖББ,
Скъпи алумни на Лидерската академия,
Скъпи приятели,

Трагедията на войната в Украйна създаде безпрецедентна
международна мобилизация за подкрепа на пострадалите.
Верни на своята мисия да създаваме по-добра среда за
живеене, членове на Съвета бяха „на първа линия“ и в този
процес.

Създадохме временна работна група, в която участваха
Цветанка Минчева и Ваня Кънева, подкрепени от
комуникационната група. Временната работна група проучи
нуждите от подкрепа и свърза членовете на Съвета с
организации, сред които:

● Сдружение "Мати Украйна", Център на бесарабските българи и Асоциация
„Отворени данни“ - организации, които работят на терен в София и страната,
като осигуряват информационна и хуманитарна подкрепа на бежанци.

● Сдружение "Ела", които създадоха дневен център за деца от Украйна.
● Инициативи на фондация BeCause и Български дарителски форум
● Агенция по заетостта, която чрез специален уеб сайт свързва работодатели и

търсещи работа бежанци от Украйна и др.
В специалния брой на нашия електронен бюлетин INSIDER ви запознаваме с някои от
множеството инициативи, за които поздравяваме лидерите и техните екипи.

С уважение и благодарност,
Д-р инж. Боряна Манолова
CEO на Siemens България, Северна Македония и Украйна
Член на УС на Съвета на жените в бизнеса в България

***



Henkel България подкрепи БЧК с дарение на хигиенни продукти
Хенкел България подкрепи Националната кампания на Българския червен кръст с
10 000 продукта за лична хигиена. Компанията дари за пострадалите от войната в
Украйна продукти на обща стойност 40 690 лв. „Като част от нашата социална
отговорност, Henkel България дари 10 000 продукта за лична хигиена на местния
Червен Кръст в подкрепа на нуждаещи се хора в Украйна. Продуктите са шампоани
от Schauma, течни сапуни и душ гелове от Fa и пасти за зъби от Vademecum.“-
сподели Галина Костова, Президент на Хенкел България.

Дарителската изложба „Купи
изкуство за Украйна“ на The
Smarts събра над 38 000 лв.
В инициативата взеха участие близо 100
артисти с над 250 творби, чийто брой не
спря да расте дори след официалното
откриване на изложбата. Събраните
средства бяха преведени към българската
фондация „За нашите деца“, откъдето са
пренасочени директно към тяхната
партньорска организация Partnership for
Every Child Ukraine(P4ECU) за
осигуряване на хуманитарна, здравна и
психологическа помощ на деца, настанени
в социални домове и приемни семейства,
които към настоящия момент все още са
на територията на Украйна.
Много български творци се включиха в

благотворителната инициативата на The Smarts Group и залата за събития BLVD 138
като дариха своето изкуство, с което избраха да кажат „Не“ на войната и да бъдат
съпричастни на пострадалите от конфликта. Сред тях бяха Васил Василев – Зуека,
Владимир Карамазов, Виктор Чучков, Владимир Михайлов и група REWIND, Диляна
Флорентин, Тео Ушев, Фелия Барух и много други. Подкрепа оказаха и Rebrand,
MyWall.Guru, voodoo print, print.bg и flag flag, които съдействаха за отпечатване и
рамкиране на произведенията за изложбата.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.p4ec.org.ua%2Fen%2Fstart&data=05%7C01%7Cboriana.manolova%40siemens.com%7Ca05b23874b9343185ddb08da6f0bd199%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637944393828087043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=G7WDDguuOycdbjIgowjfPeAOcG6HCHKi9%2Bdfk0dpEx0%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.p4ec.org.ua%2Fen%2Fstart&data=05%7C01%7Cboriana.manolova%40siemens.com%7Ca05b23874b9343185ddb08da6f0bd199%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637944393828087043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=G7WDDguuOycdbjIgowjfPeAOcG6HCHKi9%2Bdfk0dpEx0%3D&reserved=0


Подкрепа за БЧК и дарение на
детски дрехи от М-Газ ЕООД
От М-Газ ЕООД в началото на март дариха 1000
лв. на БЧК за пострадалите от войната в
Украйна. В допълнение, компанията направи и
дарение от детски дрехи и одеала на стойност
1278.66 лв.

Престиж дари хранителни продукти
за БЧК и Българската хранителна
банка и подкрепи  украински деца
Още в началото на месец март ПРЕСТИЖ дари
хранителни продукти, бисквити и вафли, на
Областния съвет на Български Червен Кръст
град Велико Търново в подкрепа на бежанците
от Украйна, настанени на територията на област
Велико Търново. Компанията подпомогна и
дейността на Българската Хранителна Банка,
която също оказва помощ на бежанци с
осигуряването на хранителни пакети.
Научи повече >>

Компанията е и една от организациите, която се
включи в платформата #ЗаедносУкрайна, в
подкрепа на хора, разселени от войната в
Украйна.
Детският научен център на Америка за България
– Музейко отвори вратите си в подкрепа на
децата и техните семейства, разселени от

https://prestige96.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6-%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B1%D1%87%D0%BA/


войната в Украйна. Музейко предоставя временни дневни грижи за децата, в рамките
на капацитета си. ПРЕСТИЖ осигурява безвъзмездно хранителни продукти за закуските
на децата в дневния център. Освен продуктите, компанията дари и десетки кукли НАЯ,
ръчно изработени от български деца, детски ранички и плюшени играчки за нуждите на
дневния център. Научи повече >>

АССИСТ подкрепи създаването на
център за помощ и съдействие
Като член на СЖББ, но в качеството си на Председател на
Асоциацията за инсулт и афазия, Дорина Добрева
координира създаването на център за помощ и съдействие
на пострадалите от войната. Целта на центъра е да помага
на хора със специфични нужди , свързани със
здравословни проблеми и по-специално пост-инсултни
състояния или тревожно състояние. АССИСТ пое
разходите по преоборудване на помещението с
автоматични врати и други съоръжения за достъп на хора в
неравностойно положени.

За възрастни бежанци и хора с или след инсулт,
Асоциацията подготви помещение в една от специализираните болници за рехабилитация в град Банкя.
Там беше осигурена психологическа помощ, преводач, възможност за достъп до определени терапии и
рехабилитация.

https://prestige96.bg/%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-ot-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0/


Siemens България дари 1,7 тона храни и
стоки за Украйна
Siemens България се включи активно в помощ на пострадалите от войната в
Украйна. Инициирана бе дарителска кампания в подкрепа на екипа на
Siemens Украйна, като бе открита специална банкова сметка, в която се
събират парични средства както от бизнес звената, така и от служителите.
Същевременно компанията закупи и изпрати близо 1,7 тона хранителни
продукти, консерви, храни за животни, лекарства, играчки и други стоки на
стойност над 15 000 лева в Украйна. Заедно с това компанията пое грижата
за настаняването и изхранването на 5 семейства на техни колеги и бизнес
партньори от Украйна, потърсили убежище в страната ни. Чрез
организацията Siemens Caring Hands пък бяха преведени 100 000 евро на
неправителствени организации в България, оказващи съдействие на
украински бежанци.

Доброволческа и финансова подкрепа от Hewlett Packard
Enterprise
Както в световен мащаб, така и за Hewlett Packard Enterprise в София доброволчеството е традиция. В
трудните за човечеството моменти – то е видимо дори повече от всякога. Служителите са солидарни с
украинския народ и отделят време и усилия, за да помогнат на повече хора в нужда. Доброволци от HPE с
руски и украински език обслужват горещата линия на платформата BG4UA, a някои от тях пътуват до
границата и обратно, за да превозват хора. Компанията има силно присъствие и в хуманитарния център в
SoftUni. Много служители отвориха не само сърцата си, но и настаниха бежанци в своите домове. От своя
страна, компанията обяви готовност да назначи бежанци. За колегите, които нямат физическа възможност
да доброволстват, имаше 3 финансови кампании, подкрепящи директно пострадалите от войната, търсещи
убежище у нас. Подпомагаме своите дългогодишни партньори - фондация BCause, фондация За доброто и
Български Червен Кръст. На глобално ниво HPE организира и международна кампания за събиране на
средства и пое ангажимент да утрои събраните дарения.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bg4ua.com%2F&data=05%7C01%7Cboriana.manolova%40siemens.com%7Ca05b23874b9343185ddb08da6f0bd199%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637944393828087043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=Ky71vkosRK66%2BQQ%2FZ8IbxbdIhExnV9JXUmqiInVd2lw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bcause.bg%2Fabout-us%2Fwho.html&data=05%7C01%7Cboriana.manolova%40siemens.com%7Ca05b23874b9343185ddb08da6f0bd199%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637944393828087043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=uZkcMtASqGsPlIFcFYJHvmRAu94ZOGRr9IsdsRr0I7c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzadobroto.com%2F&data=05%7C01%7Cboriana.manolova%40siemens.com%7Ca05b23874b9343185ddb08da6f0bd199%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637944393828087043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=o%2BrSyYXbHG0tlcCT4oduH4bRNCbNrXZ9ntcaRBmz05c%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.redcross.bg%2F&data=05%7C01%7Cboriana.manolova%40siemens.com%7Ca05b23874b9343185ddb08da6f0bd199%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637944393828087043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=mJ3rI%2FwemPb30yFKGpp8yK8rDqbrzeU%2F1IDLdGNJ5PM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.redcross.bg%2F&data=05%7C01%7Cboriana.manolova%40siemens.com%7Ca05b23874b9343185ddb08da6f0bd199%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637944393828087043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=mJ3rI%2FwemPb30yFKGpp8yK8rDqbrzeU%2F1IDLdGNJ5PM%3D&reserved=0


 Предай нататък и Интелект в
помощ на бежанците
В “Предай нататък” с подкрепа на
ИНТЕЛЕКТ беше организирана кампания за
набиране на средства, която генерира над
20 000 лева. За 15500 лева бяха закупени
лекарства и медицински консумативи, които
успяхме да изпратим с хуманитарен
камион. Предай нататък и ИНТЕЛЕКТ
организираха още:
- точки за набиране на дрехи и помощи във
всички
филиали

на Интелект;
- подпомагаме почти ежедневно ситуационния център
в СофтУни - гр. София;
- закупуване на голямо количество продоволствени
стоки за кризисния център в гр. Банско;
- осигуряване на материали, посуда и храни за
семейства, настанени в Кранево;
- дарение от 3000 лв. за Кризисен център Велико
Търново;
- дарение от 2000 лв. на фондация “ПУЛС”, която
също е подслонила бежанци.



УниКредит Булбанк подкрепи
пострадалите от войната в
Украйна с множество
инициативи
Стотици служители на банката изразиха
желание да се включат в
благотворителна акция в полза на
засегнатите от войната в Украйна.
Затова УниКредит организира
специална инициатива за дарения в
полза на три организации: Червен кръст,
Спасете децата и Върховният
комисариат за бежанците на ООН

(UNHCR).  Фондация УниКредит удвои събраните средства.
В допълнение интерактивната изложба “Малките свидетели на войната” с рисунки на

украински деца, преживели първите дни на нападението в Украйна беше

домакинствана от банката през май.

В първоначалните месеци от войната УниКредит Булбанк премахна таксата за парични

преводи от и към Украйна не само за хуманитарни организации, но и за физически лица

и фирми.

Болница „Свети Панталеймон“ в Плевен с безплатни
медицински грижи
МБАЛ Свети Панталеймон – Плевен и ДКЦ Свети Панталеймон ООД предприе
инициатива за безплатни прегледи и изследвания на всички нуждаещи се украински
бежанци.
Служители на компанията, сред които д-р Виржиния Йорданова и мед.лаборант
Десислава Тонова посетиха център за настаняване на бежанци в с. Гривица, общ.
Плевен. Настанените там  имаха необходимост от медицинска грижа.
Мед. лаборант Тонова видя малкият Леонид без обувки, събу своите маратонки и му ги
подари.
Фондация Свети Иван Рилски, на която членът на Съвета д-р Елиза Георгиева е
управите, закупи необходимите медицински консумативи и медикаменти, тоалетни
принадлежности, почистващи препарати, дрехи , храни, книжки и занимателни игри за
децата, настанени в центъра.
МБАЛ Свети Панталеймон-Плевен направи и дарение на медицнски консумативи на
Сдружението на украинските организации в България „Мати Украйна“ на стойност 1000
лв. Фондация Свети Иван Рилски дари финансови средства в размер на 5000 лв. на

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnmd.bg%2Fproekti-i-kampanii-zaedno-za-detsata-na-ukrayna-war-witness-project-gallery%2F&data=05%7C01%7Cboriana.manolova%40siemens.com%7Ca05b23874b9343185ddb08da6f0bd199%7C38ae3bcd95794fd4addab42e1495d55a%7C1%7C0%7C637944393828087043%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=LXZe%2Fu4hV2m7jeoWWt%2F%2FmyILNM%2Bo11DaNzy58goHHew%3D&reserved=0


„Мати Украйна“. Фондацията изпрати и дарение под формата на дрехи и обувки на
настанените украински жени и деца в Марина Кейп – Ахелой.

Дарения и доброволчество в
КЦМ
В знак на съпричастност към хората от
Украйна бе стартирана благотворителна
кампания в дружествата на КЦМ 2000
ГРУП „Помощ за украинските бежанци“.
Целта на кампанията е осигуряването на
хуманитарна подкрепа от първа
необходимост за бежански семейства,
останали без дом и препитание. Десетки
са работещите в компанията, които още в
първите дни се отзоваха на апела за

помощ и съпричастност и дариха дрехи, обувки, одеяла и завивки, хигиенни материали,
памперси, хранителни пакети и консерви, кухненска посуда. Средствата, събирани от
лични дарения на работниците, се изразходват за допълване на списъка с неща от
първа необходимост, който се актуализира своевременно. Кампанията на КЦМ протича
в тясна връзка с институциите - „Български червен кръст“ – Пловдив и „Център за
хуманитарна помощ на Украйна“ – Пловдив. Кампанията продължава и до днес, а
получаване на даренията е организирано в конкретен ден от седмицата. Съдбата на
хилядите бежанци от Украйна провокира множество лични инициативи, като оказване
на финансова подкрепа за майки с деца или полагане на доброволчески труд в
бежанските центрове, най-вече с осигуряването на превод.

Lidl дава възможност за работа на украински граждани със
статут на временна закрила в страната
Lidl дава възможност за работа на всички украински граждани, получили статут на
временна закрила в страната, като отваря за тях свободните си позиции в магазините в
няколко града, както и в логистичния си център в с. Равно поле, София. „Вярваме, че
възможността да започнат сигурна работа е важна стъпка, с която да им помогнем
да се устроят в страната ни“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен
директор на Лидл България.
Украинските граждани с временен статут на закрила у нас могат да кандидатстват за
свободните позиции в София, Пловдив, Асеновград, както и в градовете по
Черноморието – Варна, Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, Царево и Балчик. Те могат
да започнат работа на позиции касиер-продавач (при добро ниво на български език),
аранжор или комисионер в складовата база в с. Равно поле.



А1 осигури част от своите
услуги безплатно, за да
подкрепи общуването на
своите абонати в Украйна с
техните близки

В знак на солидарност и подкрепа с
украинския народ и българите в
Украйна А1 България предостави
безплатни услуги в роуминг за нашите
сънародници там. Компанията даде

безплатно и по 1 000 безплатни минути за разговори с Украйна на всички свои абонати
на мобилна услуга в България, за да могат те да общуват свободно с близките в
Украйна.
Допълнително А1 дари на украинското посолство в София и на Столична община
предплатени карти с мобилен интернет, които двете институции разпространяват сред
желаещите бежанци от Украйна, за да могат да останат във връзка със своите близки
както в България, така и в Украйна.
Телекомът насърчи и събирането на дарения от служители, като подкрепи
инициативата на Фондация BCause и кампанията #ЗАДОБРОТО в полза на
семействата от Украйна. За целта е създадена отделна страница в дарителския сайт
„Платформата“ на Фондация BCause, където всички служители на А1 могат да даряват
избрана от тях сума.

INSIDER
Очаквайте следващия брой!


