Фондация „ЛЕВА” представи своите проекти
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От 2008 г. насам Фондация „ЛЕВА” осъществява общественополезна дейност на
територията на община Сунгурларе на стойност до 50 000 лева на година
На 11-ти ноември 2011 г. фондация „ЛЕВА” представи своите проекти пред
представители на медиите във „Винекс Славянци”. Г-н Георги Жеков, член на УС на
Фондацията, въведе гостите в историята на Фондацията и разказа повече за основните
й цели и мисия.

Той обясни, че основната идея за създаването на фондацията е вдъхновена от
желанието на учредителите от „Винекс Славянци“ да променят статуквото в региона и
да подмогнат за неговото развитие с „мъдрост, търпение и позитивизъм за бъдещето“.
На тази идея е бил подчинен и изборът на име на фондацията – „ЛЕВА“ (от шведски –
„живот“, от старобългарски – „лъвове“). Фондацията е създадена със съдействието на
бизнес партньорите на „Винекс Славянци“ от Швеция. До момента се финансира
единствено от продажбите на вината, произвеждани във винарната.
За своето съществуване от 2008 г. насам, фондация „ЛЕВА” е осъществила
общественополезна дейност под формата на финансиране на образователни, културни,
спортни и други подобни мероприятия на етническите малцинства на територията на
община Сунгурларе, както и на териториите на други общини. Дейностите на
Фондацията включват и дарения за образование и здравеопазване на социално слаби
граждани, финансиране на правна помощ за лица с малцинствен произход и др.
За 2011 г. фондация „ЛЕВА” е осъществила множество активности, свързани с дарения
за социално слаби семейства. 40 ученици от 1-ви до 11 клас с успех над 4.50 или от
семейства в затруднено положение от селата Славянци и Чубра получават месечни
стипендии на обща стойност от 3000 лв. През изминалата година Фондацията е
осигурила месечна помощ в размер на 2/3 от месечните такси за посещение на ЦДГ
„Ален мак” в с. Славянци за деца от социално слаби семейства от Сунгурларе и с.
Славянци. По този начин децата получават възможност да учат български език и да се
развиват в подходяща за тях среда.
Фондацията е осигурила и цялостно обзавеждане за детската градина в с. Славянци
след основния ремонт, финансиран от бюджета на община Сунгурларе. Дарението е на
стойност 5000 лв и включва мебели, килими, играчки и т.н.
Предоставените средства имат пряка връзка с целите и програмата на Фондацията. Те
са насочени към културното и образователното развитие на децата от района на
община Сунгурларе.
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Трима ученици в Сливен и трима студенти в Стара Загора и Сливен също получават
месечни стипендии от „ЛЕВА” през 2011 година. Фондацията осигурява и еднократна
помощ за лечение на деца от региона. Във връзка с подобряването на здравните грижи,
желанието на членовете на Фондацията и представителите на община Сунгурларе е да
създадат мобилен лекарски кабинет, който да обслужва населените места в региона.
Освен социално отговорни проекти, Фондацията прави и регулярни дарения, свързани с
духовното и културно развитие и запазването на традиционните ценности. През 2011 г.
Фондация „ЛЕВА” е осигурила спонсорство за честването на 80-тия юбилей на
читалището в село Чубра и е поела транспортните разходи за участието на танцовия
състав от село Чубра в Стара Загора и др.
Специални гости бяха децата от самодейния детски танцов състав на село Чубра, които
показаха танц „Копаница” и варненски танц. Част от дарението, осъществено от
фондация „ЛЕВА”, са фолклорните носии на ансамбъла на обща стойност от 6240 лв.
„В село Чубра самодейният детски танцов състав се състои изключително от деца от
ромски произход. До този момент те не разполагаха с народни носии и това до известна
степен ги възпрепятстваше да вземат участие в представления. Винаги се налагаше да
вземат носии под наем, а това ги ограничава в дейността им.”, споделя г-н Жеков.
На събитието присъства и д-р Георги Кенов, кмет на Община Сунгурларе, който също
разказа за нуждите на региона и за реализираните проекти. „На фона на
икономическата криза е много трудно да се отделят средства за милосърдие. Затова
ако човек не носи тази нужда в сърцето си, не може да има благотворителност. В
Сунгурларе всички живеем заедно и си помагаме, независимо от етноса“, сподели той.
Златина Дукова, Заместник областен управител на Бургас, изказа своето одобрение на
дейността на фондацията. „Включването на ромите е основен приоритет на
националната стратегия за развитие и дейността на фондацията в тази насока трябва
да бъде пример и за останалите представители на бизнеса. Тук наблюдаваме един
невероятен диалог, който е гаранция за успеха“, каза тя.
До края на годината Фондация „ЛЕВА” предвижда и финансирането на зимен лагер за
ученици от селата Славянци и Чубра.
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