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Драги читатели,
Да се опълчиш срещу несправедливостта, да облагородиш родния квартал или град, да
подготвяш младите за отговорностите на зрелостта, да платиш цената на немълчанието в
името на следващото поколение – гражданската доблест има много изражения, а
най-често се среща у съвсем обикновени хора.
Хора като бившия концлагерист Халил Расим, според когото такива постъпки не са
геройство, а отговорност на всеки достоен гражданин. Халил знае, че апатията и
безразличието са основното оръжие на популисти, опортюнисти, автократи, на всеки
ненавиждащ демокрацията. Наша обща отговорност е да я защитим.
Научавайте първи за последните новости около Фондацията, като се абонирате за
бюлетина ни.

Мълчанието не е опция

Оперната прима Александрина Пендачанска:
Неутралността е морално недопустима
През годините госпожа Пендачанска заявява своята непримирима гражданска позиция в
полза на демократичните ценности и справедливостта.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Бивши концлагеристи споделят уроци от недалечното минало
През май представители на Фондацията и наши партньори посетиха Белене в компанията
на оцелелите от лагерите Халил Расим и Цветана Джерманова.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Формиращата роля на училището

Антоанета Христова, педагог:
Успешна училищна общност се гради от съмишленици
Мисията на госпожа Христова е „учениците да станат уверени личности, да могат да
управляват образованието и живота си по-нататък.“

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Метаморфози

Ако искаш да промениш света, започни от собствения си
квартал
Речна гара Русе е бетонена пустош, осеяна с олющени сгради. Младите архитекти,
дизайнери и артисти от „Колективът“ искат да променят това.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Местно читалище се сдобива с нов покрив благодарение на…
Моцарт
Фестивалът за камерна музика „Неотъпкана пътека“ радва сетивата и подобрява живота в
родопското село Ковачевица.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Гражданин се става с практика

Наръчник за граждани: 6 съвета за по-силна демокрация
Тръпката от новото вече я няма и предизвикателствата изглеждат по-големи от
постиженията и подобреното качество на живот. Ето как да подобрим връзката си с
демокрацията.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Абонирайте се
Ще научавате за нови възможности преди всички, като се абонирате за този бюлетин и ни
последвате във Facebook, Instagram и LinkedIn.

С най-сърдечни пожелания,
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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