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Драги читатели,
Ноември започва с един от най-важните български празници – Деня на народните
будители. Той почита делото на хората, подтикнали „пробуждането“ на България през 19
век и трансформацията ѝ в независима, модерна страна: просветители, книжовници,
революционери, борци за църковна независимост, общественици. Българите днес също
тачат и съвременните си будители – работещите в полза на своите общности, които
„събуждат“ и увличат останалите.
Представените тук личности са сред стотиците будители, с които сме имали честта да си
партнираме.

Морален компас за настоящето

Журналистът Спас Спасов и колегите му от „За истината“ са сред малцината, задаващи
неудобни въпроси на властта, а мъчно достигнатите отговори – най-близкото до истината
за работата на местните управници и разходването на публични средства.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

93-годишната Цветана е сред последните оцелели от лагерите „Босна“ и „Белене“ и
единствената жена лагерист, нарушила мълчанието си. Тя проговаря, защото не знае колко
време ѝ остава и защото миналото трябва да се помни.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Силата на общността

Васил Терзиев се е заел с образованието на следващото поколение технологични лидери
чрез фондация „Телерик Академия“ и със създаването на благоприятна среда за
стартиращите компании чрез бизнес инкубатора Campus X и дейността си като инвеститор.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Най-голямата платформа за доброволчество в България – TimeHeroes, споделя пет
изпитани метода, които ще вдъхнат енергия на екипа ви и ще ви помогнат да задържите
най-добрите си хора.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Бавно, но безотказно запустели места се събуждат за живот по целия Дунав и немалка
заслуга за това имат „Дунав Ултра“ и неуморният Борис Бегъмов.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Попътен вятър, приятели!

За три десетилетия Джуди и Пол, семейство музикални мисионери от САЩ, са работили с
всяка уязвима група в България: малцинства, бедни хора, неизлечимо болни, хора с
увреждания, отритнатите от обществото.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Абонирайте се
Получавайте историите ни преди всички, като се абонирате за този бюлетин и ни
последвате във Facebook, Instagram и LinkedIn.
С пожелания за успешна седмица,
Вашите приятели от Фондация „Америка за България“

Разпространете доброто
Ако харесвате нашите истории, моля, споделете ги с приятели и колеги и нека
заедно разпространяваме добро. Благодарим!
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