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Скъпи приятели,
Да изграждаш бизнес, да работиш за по-добър живот в своето село или град, да
осигуряваш качествено образование за децата, непрестанно да търсиш отчетност от
властта са трудни и често самотни начинания. При все това, вие — тази изключителна
общност от активни хора от неправителствения сектор и бизнеса, журналисти, учители,
директори на читалища и музеи, и много други – не се оплаквате, а действате.
След две и половина години виртуални срещи, разговори по телефона и безкрайни
имейли имахме възможност отново да сме заедно – на 14 юни 2022 г. се състоя четвъртата
годишна среща на общността на Фондация „Америка за България“. И въпреки че заради
все още неотшумялата пандемия на събитието присъства само част от нашата растяща
общност, открихме нови съмишленици и заздравихме стари приятелства. Напомнихме си
също така, че не сме сами. Свързва ни обща цел – да превърнем нашите общности в
по-добри места за живот, работа и семейство. Единствено обединени можем да изградим
по-успешна и справедлива България за всички.
Заедно наистина светим по-ярко.
На нашата Фейсбук страница ще намерите видеа и фотогалерия от деня на събитието. Не
пропускайте вдъхновяващите послания на нашите говорители!
Научавайте първи за последните новости около Фондацията, като се абонирате за
бюлетина ни.

На фокус

Маршъл Лий Милър бе удостоен с Почетния знак „Св. Климент
Охридски“
Най-дългогодишният член на Борда на директорите на Фондация „Америка за България“
получи високото отличие за своето приятелство и подкрепа за водещата образователна
институция в България през годините.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Акценти от срещата

Посланикът на САЩ Херо Мустафа за надеждата и
българо-американското приятелство
„Насърчаването на двустранните отношения и изграждането на по-благоденстващо,
справедливо и сигурно бъдеще изисква нещо повече от междудържавна дипломация.
Това изисква усилия от цялото общество.“

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Нанси Шилър черпи вдъхновение от устойчивостта на
демократичната общност
„Действията ви имат значение. Гласовете ви са от значение. Само чрез силна, активна,
свързана и отчетливо заявила се общност, мечтите ви за по-добра България ще се
превърнат в реалност“, каза г-жа Шилър.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Десислава Тальокова: Светлината не бива да ни заслепява за
идваща буря
Изпълнителният директор на Фондацията цитира поетесата Блага Димитрова: „Над
облаците има светлина. Най-прекият път към светлината, единственият, води през
облаците“ – за да устоим на бурята, е необходимо да ѝ се противопоставим.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Ярки светлини от нашата общност

С писане не би се оправил светът, но
пък си струва да се опита

„Как е възможно това, защо хората не
са ядосани?“ – Дияна отговаря

След четири десетилетия във вестник
„Стършел“ и двайсет начело на
най-смешната редакция, Михаил Вешим е
човек институция.

Възмущение от случващото се в България
е причината Дияна да остане във все
по-непопулярната професия „журналист“
вече 30 години.
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Как да заведем котка на Луната?
Ученици търсят отговори

Вдъхновяващи хора: Яна Рупева и
нейната визия за Северозапада

Активното изследване на въпроси цели да
замени ученето наизуст и да подобри
мотивацията на учениците и STEM
обучението в българските училища.

През 2018 г. основателят на фондация
„Проект Северозапад“ Яна Рупева
предприема необичаен кариерен ход –
премества се от София в село Лютиброд.
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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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