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ИНИЦИАТИВA

Старозагорци започват да залесяват
опожарените гори

Старозагорци, собственици на фирми и организации, сред които и Американската агенция за международно развитие (USAID), подкрепиха финансово
мащабната кампания, организирана от
Обществен дарителски фонд - Стара Загора “Да спасим гората!”. На благотворителна вечер, проведена през февруари, бяха събрани 50 000 лв.
Със средствата ще бъде създадена
100 декара гора в местността Белия камък край Дъбрава, пострадала от големите пожари през миналото лято когато
в региона бяха изпепелени над 52 000
дка горски масив. Първият етап на залесяването ще се проведе на 5 април
от 9,30 часа, а следващият ще бъде през
септември, съобщи изпълнителният директор на Обществен дарителски фонд
- Стара Загора Даниела Димитрова. В
залесителната кампания на 5 април ще

участват американският посланик у нас
Джон Байърли, директорът на Американската агенция за международно развитие Майкъл Фриц, известната българска тенесистка Магдалена Малеева и над
150 доброволци. За тях е организиран
транспорт до местността Белия камък,
който тръгва в 9 часа от площада пред
Градския стадион.
Освен подкрепата на фирми и организации, с кампанията са съпричастни
и десетки старозагорци, които са направили индивидуални дарения.
“Това изключително ни радва, защото една от целите ни беше да провокираме обществената отговорност за
възстановяването на горите, едно ново отношение към опазването на околната среда”, каза още Даниела Димитрова.
Теренът от 100 дка ще бъде засаден

Сдружение работи за подобряване на
живота в село Змейово
13 души, които живеят в старозагорското село Змейово и не
са безразлични към неговото развитие и подобряване на средата,
учредиха сдружение "Бъдеще за
Змейово". Приоритетите са определени, а за тяхното решаване
ще се търси финансиране по
международни програми, защото
бюджетът на селото през миналата година е бил едва 260 лв.
"Много хора, които имат вили
и живеят в Змейово коментират,
че селото не е поддържано, деретата са пълни с отпадъци. Очевидно местната власт не може да се
справи, няма и средства. За да се опитаме да решим част от наболелите проблеми, се обединихме няколко съмишленици", каза председателят на сдружението Милена Ганева.
Набелязани са конкретни задачи - изграждане на екопътеки, парк, детска площадка.
Зам.-председателят на сдружението
Мирослава Балдаранова има богат опит
в разработване на проекти и ще го използва и
за търсене на изт оч ниц и
на финансиране в полза на село Змейово.
Целта

Милена Ганева
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среда, съобщи Балдаранова. Разработен
е проект по японска програма за почистване на деретата. Проучват се възможностите и потребностите сред населението за изграждане на домашен социален
патронаж. Сдружението ще се възползва и от програмите за насърчаване на
предприемачеството с цел създаване на
малки фирми и трудова заетост. Не на
последно място, учредителите на "Бъдеще за Змейово" ще търсят
форми на приобщаване и социално ангажиране на ромското население, като и възраждане на традиционните за етноса занаяти.
Според учредителите на
сдружението, село Змейово
има голям потенциал за развитие на туризъм, който трябва да бъде използван - като пещерата "Змейови дупки", кратера на вулкана и др. Това са
дадености, които биха превърнали селото в атрактивна туристическа дестинация.

с широколистни дървесни видове, уточни Тони Куцаров от Екоцентър - Стара
Загора.
Дарителската кампания за спасяването на гората ще продължи, защото
площите, които сега ще бъдат залесени
са крайно недостатъчни на фона на изпепелените от пожарите, каза Даниела
Димитрова.
Дарения могат да се правят по
сметката на Обществен дарителски

фонд – Стара Загора (в лева)
BG72 FINV 9150 53BG N0DJ 4E
банков код: FINVBGSF
Първа инвестиционна банка Стара Загора.

Продължава и кампанията на Обществен дарителски фонд - Стара Загора за
възстановяване на опожарените гори в
района. Изпратете дарителски SMS с
текст DMS zagorata на номер 17 777 (за
абонати на GLOBUL и vivatel).

Посланикът на САЩ Джон Байърли открива американски кът в библиотека "Родина"
Посланикът на СА Щ у нас
Н.Пр.Джон Байърли пристига на
двудневно посещение в Стара Загора. На 4 април от 14,30 ч. дипломатът ще открие Американски кът в
Библиотека "Родина" - компютърно
работно място и колекция от справочна литература за Америка. През
2006 г. Посолството на САЩ в България започна нова програма за подпомагане на българските публични
библиотеки и тяхната информационна дейност. Библиотека "Родина"
е една от дванадесетте библиотеки
в страната, които получиха финансова помощ за осигуряване на по-добра
възможност за предоставяне на информация за Съединените американски щати. В рамките на стипендията са включени средства за справочна литература
за САЩ и за офис и техническо оборудване на едно компютъризирано работно място за достъп до информация, публикувана в интернет.
До този момент библиотеката разполага с над 2000 тома американска литература - справочници, учебно-помощни,
научно-популярни и художествени издания, дарени от Корпуса на мира и библиотеки от Америка. Наред с печатната

колекция се предлагат и некнижни носители на информация - CD-та и DVDта.
Справочната литература, дарена от
посолството
на
САЩ в България,
наброява над 150
тома. Благодарение
на посолството може да се ползва и
с п и с а н и е т о
Reader's Digest.
На 4 април от 15,30 часа Джон Байърли ще разгледа Центъра за безопасност и управление на риска в земеделието към Аграрния факултет на Тракийския университет. В 16,00 ч. започва срещата му със студенти и преподаватели
на тема "Селско стопанство, околна среда и енергийни източници: как САЩ и
България могат да работят заедно".
В събота Негово Превъзходителство
посланикът на САЩ у нас ще участва в
кампанията по залесяване в местността "Белия камък", организирана от Обществен дарителски фонд - Стара Загора.

Семинар: "Успешни стратегии за
бизнес в интернет? Тенденции в
развитието на мрежата през 2008 г."
Търговско-промишлена палата - Стара Загора и уеб хостинг компания
FColor.bg канят собствениците на уеб
сайтове и уеб разработчици на семинар,
на който ще бъдат обсъдени въпроси за
развитието на интернет през 2008 г. Целта на семинара е да се покаже как един
уеб сайт може да бъде новаторски, печеливш и популярен.
Семинарът ще се проведе в залата
Търговско-промишлена палата на 10 април, четвъртък от 11,30 часа. Семинарът
е без такса за участие. Местата са ограничени и ще бъдат запълнени по реда на
направените заявки за участие.
В програмата на семинара са предвидени индивидуални срещи на лекторите
със специалисти от региона на Стара Загора. Дискусиите ще започнат в 13,30 часа и са насочени към следните теми:
• Добър уеб сайт през 2008 г. Какво е
необходимо?
Включва: CSS базиран уеб сайт; богата библиотечна информация за продукти, услуги и знание как да се работи с
тях; среда за общуване и обмен на информация между клиентите; прозрачност
на бизнес дейностите, фирмата и служителите й към клиентите; генериране на
новини, съдържание и информация към
клиентите и потребителската група; провСтраницата е подготвена от
Медиен център към

еждане на вътрешни изследвания.
• Оптимизация на уеб сайт. Механизми за постигане на високо класиране в
резултатите от търсене по ключови думи
в Google и другите търсачки.
Включва: Как да започна с нов уеб
сайт?; Какво кара търсачките да харесат
един уеб сайта?; избор на платформа за
уеб сайт; HTML и CSS; блог: WordPress,
b2Evolution; CMS: Joomla, TextPattern,
Drupal, MODx; форуми; социален сайт;
библиотека (MediaWiki); съдържание и
консистентност и др.
• Позициониране спрямо целева аудитория.
Включва: използване на социалните
мрежи; собствени новини и PR; собствен
блог и съдържание; дискусионни форуми.
• Хипервръзките. Помагат ли за повисоко класиране.
• Публикуване на новини и статии.
• Интернет реклама. Стратегии за популяризиране на уеб сайт.
• Блогове, социални мрежи и Web 2.0
среда.
• Уеб хостинг; сървъри и бизнес клас
услуги; домейни; електронна поща и други теми.
За контакти и заявки: 02/ 489 10 70 и
042/ 646194, 088 7405202;
igruev@chambersz.com
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