Media coverage Volunteering, May 28, 2011
-Btv coverage, May 28, 12:30h
http://www.btv.bg/news/bulgaria/story/560337972V_Denya_na_dobrovolniya_trud__rabota_v_polza_na_drugite.html
В Деня на доброволния труд - работа в полза на другите
В Деня на доброволния труд големи западни фирми в България дават
възможност на служителите си да работят доброволно по проекти за
подобряване на условията на живот в България. И тази година сред
трудещите се беше американският посланик Дежймс Уорлик.
В съботата, в която отработваме 23 май, няколкостотин души
излязоха да се трудят, без да искат пари срещу работата си.
„Нашето послание е повече работодатели да последват примера на
тези фирми, които излизат да доброволстват”, казва Елица Баракова.
Доброволците чистят паркове, боядисват пейки, ремонтират домове
за възрастни хора и за деца с увреждания. Това се прави вече за
четвърта поредна година като част от американската инициатива за
Ден на доброволния труд.
„Този ден е възможност за американските фирми да върнат част от
печалбата, направена в България, обратно на българското общество и
с доброволния си труд да допринесат страната да стане по-добро
място за живеене”, обясни посланик Джеймс Уорлик.
В Деня на доброволния труд участват 800 души в София, Стара
Загора, Варна, Бургас, Шумен, Благоевград, Габрово, Сливен.
-Nova TV - announcement
http://novatv.bg/news/view/2011/05/28/16567/%D0%A3%D0%BE%
D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%
BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4/

Уорлик открива Деня на доброволния труд
Американският посланик у нас Джеймс Уорлик ще открие на 28 май
Деня на доброволния труд в Националния исторически музей в
Бояна.
В 9.00 часа посланик Джеймс Уорлик, Дейна Леф, съпредседател на
комитета по корпоративна социална отговорност на камарата и
управител на фирма PPD, Валентин Георгиев, изпълнителен директор
на Американска търговска камара в България и Елица Баракова,
директор на Фондация "Помощ за благотворителността в България"
(ФПББ) ще са официалните гости на инициативата.
В работната събота над 700 служители на фирми в София и страната
ще помагат със своя труд по 26 проекта в София, Стара Загора,
Варна, Бургас, Шумен, Благоевград, Габрово и Сливен. Проектите са
свързани с почистване на паркове, боядисване на съоръжения,
помощ в домове за деца без родители и възрастни хора, центрове за
деца с увреждания, центрове за опазване на околната среда.
Доброволците ще помогнат за ремонтирането и подновяването на
съоръжения в домовете и поддръжката на парковете.
Нови проекти, включени в кампанията тази година, са: Национален
исторически музей, Национален военноисторически музей,
Национален природонаучен музей, Столична библиотека, Държавна
агенция "Архиви" и еко-селището в село Каменица. Сред най-често
избираните от доброволците проекти са: боядисване на пейки и
съоръжения в Зоологическа градина София, дейности в природен
парк "Витоша", засаждане на цветя в Александровска болница.
Инициативата е на Фондация "Помощ за благотворителността в
България" и на Американската търговска камара в България като
приемаща организация. /БГНЕС
-BNT – 12:00
http://bnt.bg/bg/productions/76/edition/14644/po_sveta_i_u_nas_emi
sija_12_00_28_maj_2011
Quotation on US road show and Wiki leaks
-Agro News
http://www.agro.bg/news/article27672.html

В Деня на доброволния труд работим за другите
В работната събота, 28 май, над 700 служители на фирми в София и
страната ще помагат със своя труд по 26 проекта в София, Стара
Загора, Варна, Бургас, Шумен, Благоевград, Габрово и Сливен.
Поводът - Денят на доброволния труд.
Проектите са свързани с почистване на паркове, боядисване на
съоръжения, помощ в домове за деца без родители и възрастни хора,
центрове за деца с увреждания, центрове за опазване на околната
среда.
Доброволците ще помогнат за ремонтирането и подновяването на
съоръжения в домовете и поддръжката на парковете. Стартът на
мероприятието ще бъде даден от американският посланик в
България Джеймс Уорлик.

