Приложение № 6
ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ДОБРА ИНОВАТИВНА ПРАКТИКА
Банско

Община

Магдалена Боянова
Лице за контакт

Технически секретар

(длъжност, телефон, ел. поща)

0749/886 11
obabansko@bansko.bg
Благотворителна кампания „Да отворим сърцата

Название на практиката

си за Коледа”
От 6 до 17 декември 2013 година

Период на прилагане

11. Човешки права, културно разнообразие и
социално единство - да се гарантира, че са защитени
всички граждани и е зачетено човешкото им
достойнство, както и това, че никой от тях не е
Към кой от 12-те Принципа на дискриминиран или изключен от обществения живот
добро управление се отнася?
6. Етично поведение - да се гарантира, че
общественият интерес е поставен над личните
интереси
През 2013 г. се проведе благотворителна кампания
„Да

отворим

Благотворителната

сърцата
акция

си
бе

за

Коледа”.

организирана

от

Общинска администрация – Банско и подкрепена от
Подробно

описание

на

Българския червен кръст и Ротаракт ’’Банско-

практиката
Разлог’’, приключи успешно. Стотици граждани,
служители на общината, доброволци на червения
кръст,

членове

на

Ротаракт,

фирми

и

неправителствени организации, дариха дрехи и

обувки за нуждаещите се социално-слаби семейства
и настанените в социалните заведения на общината.

Стартиране на благотворителната кампания ‘‘Да
отворим сърцата си за Коледа’’:
http://www.bansko.bg/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%BE/3850%D0%9E%D0%A2%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%
98%D0%9C%D0%A1%D0%AA%D0%A0%D0%A6%D0%90%D0
%A2%D0%90-%D0%A1%D0%98-%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%
90
Доказателствен материал

Благотворителната кампания ‘‘Да отворим сърцата
си за Коледа’’ приключи успешно:
http://www.bansko.bg/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2
%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%BE/3889%D0%92%D0%A0%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%95%D0%96%D0%9
4%D0%90-%D0%98%D0%A7%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A7%D0%
9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2
Репортаж от един усмихнат ден:
http://www.bansko.bg/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2

%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0
%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%91%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0
%BE/3896%D0%A0%D0%95%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%
A2%D0%90%D0%96-%D0%9E%D0%A2%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%A3%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0
%9D%D0%90%D0%A2-%D0%94%D0%95%D0%9D’
Общинска администрация – Банско (акцията е под
егидата на Kмета Георги Икономов и Председателя
Преки участници, партньори и
целеви групи

на

общинския

съвет-

Владимир

Колчагов),

подкрепена от Българския червен кръст и Ротаракт
Банско-Разлог.
Целеви

групи

социално-слабите

семейства

и

потребители на социални услуги.
Дарени са дрехи и обувки за нуждаещите се
социално-слаби

Постигнати резултати.

семейства

и

настанените

в

социалните заведения на общината.
Считате ли че има елемент на Да, много хора от различни социални прослойки,
иновативност

в

тази разлини организации и хора с различна политическа

практика?

принадлежност се обединяват в името на една добра

Моля, пояснете.

кауза.
Подобни каузи сплотяват обществото. Въпреки

Изводи и очаквано развитие,
преодолени
изведени поуки

трудности

и

трудностите свързани с организацията и събирането
на дрехи и обувки за нуждаещите се, хората бяха
много щастливи, че е проявена грижа към тях. С това
поставяме началото на редица благотворителни
каузи, в които община Банско е партньор.

