
Отчет за дейността на СОПД "Български бебе 
център" за периода 01.01-31.12.2006 година

1. ТВ участие в "Искрено и лично" по темата за присъствието
на бащата при раждането на бебето.
2. Радио участие, сутрешен блок на радио "Христо Ботев" по
темата за съня на родителите.
3. Радио участие, програма "Хоризонт" по темата за отпуска 
по
майчинство и готовността на татковците да го ползват.
4. Дарения месец април-юни:
- за ДОВДЛРГ „Детелина“, гр. Плевен на обща стойност 1 000
лв. (100 кг. дрехи, играчки, книжки)
- за ДМСГД, гр. Плевен на обща стойност 650 лв. (65 кг. 
дрехи,
обувки и играчки)
- за ДОВДЛРГ „Райна Гатева, гр. Русе - 59 кг. дрехи, обувки и
дамски превръзки, чорапогащници, шампоан и други
консумативи.
5. Коледна благотворителна акция:
- Дарението за ДМСГД, гр. Плевен възлиза на обща стойност 
1950 лв. (160 кг. дрехи. обувки и играчки тора употреба и 
храни, козметика, консумативи и играчки на стойност 350 лв.)!
- Дарението за ДОВДЛРГ „Детелина“, гр. Плевен за деца от 3
до 7 година възраст възлиза на обща стойност 1 000 лв. (90 
кг. дрехи, обувки и играчки втора употреба и книжки, 
фулмастри и играчки за 100 лв.)
- Дарението за ДОВДЛРГ „Райна Гатева, гр. Русе за девойки
възлиза на около 1 400 лв. (дрехи - 103 кг., 14 чифта обувки и
консумативи на стойност 230 лв.)
6. Подкрепихме редица подписки и протести:
- Инициатива за по-добро мед. обслужване в АГ-Русе;
- за спрените лечебни млека на бебетата с алергии;
- 1 ЮНИ - ПРОТЕСТ ЗА ДЕТСКИТЕ И МАЙЧИНСТВОТО
ПРЕД ПАРЛАМЕНТА;
- Гражданска петиция срещу насилието върху деца
- 05.11.2006 г. - Акция "Буркан" на сдружение "Зачатие"
7. Отпечатани бяха 1000 броя благотворителни, коледни
картички и календарчета. Със събраните от продажбата им
средства (около 700 лв.) финансирахме отпечатването на 10
000 броя брошури за кърменето.

23.05.2007 г.                                         Председател:
                                                                                     /Е. Тонева/

                                                                                           


