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17 февруари - Ден на спонтанните актове на 
доброта 

С всяка година нараства популярността на  Денят на спонтанните актове на доброта. Празнува се, за да се 

насърчат проявите на доброта. Движението вдъхновява хората всеки ден. Тези дейности носят радост не 

само на получателя им, но положителни емоции и на дарителя. 

В Нова Зеландия, откъдето е възникнал този ден, Денят на случайните актове на доброта се отбелязва на 

1 септември. Въпреки това, той се празнува и в някои от другите дни през годината. Независимо от това, 

извършването на произволни прояви на доброта е нещо, което може да се прави  всеки ден от годината. 

Добротата в 5 изречения - според китайския мислител и философ Конфуций 

• Този, чието сърце е настроено дори за малко доброта, няма да отхвърли никого. 

• Който наистина е добър, никога не може да бъде нещастен. Който наистина е мъдър, никога не може 

да бъде объркан. 

• Добротата се постига едва когато трудните неща се вършат правилно. Който е постигнал това, може 

да бъде наречен добър. 

• Ако си заедно с добър човек, винаги мисли как би могъл да последваш примера му. Ако си с лош 

човек, то погледни в себе си. 

• Не причинявай на други това, което не искаш теб да те сполети. 

Няколко идеи за добри дела през деня: 

• Платете  кафето или храната на човека преди вас на опашка 

• Оставете любезна бележка за някого, без да е необходимо обяснение. 

• Кажете те насърчителни думи. Никога не се знае кой може да се нуждае от тях. 

• Предложете уменията си за някой в нужда. Например помогнете за написване на CV за нова работа. 

• Оставете хранителни стоки в местната банка за храна или БЧК. 

• Зарадвайте някой болен в болницата. Това може да е болно дете, възрастен човек, който няма 

семейство или студент. 

• Изпратете благодарствено писмо до местната пожарна служба, полицейските управления или други 

военни. 

• Просто се усмихни. 

Празнувайте всеки ден този празник! 

Източник: https://nationaldaycalendar.com/national-random-acts-of-kindness-day-february-17/ 
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Международен Ден за безопасен интернет 
 
На 9 февруари над 140 държави от всички континенти отбелязват за 18-и път международния Ден за 

безопасен интернет. Мотото на деня за 2021 г. е „Да се обединим за един по-добър интернет“.  
Сред най-значимите проблеми на съвременната употреба на Интернет е разрарастващта се 

дезинформацията и фалшиви новини. Европейският съюз работи активно в борбата с този опасен феномен. 
 
Борбата с дезинформацията е съвместно усилие на всички европейски институции. ЕС работи в 

тясно сътрудничество с онлайн платформите, за да ги насърчи да популяризират достоверните източници, 
да не популяризират съдържание, за което е доказано, че е невярно или подвеждащо, и да премахват 
незаконно съдържание или съдържание, което може да доведе до физическо нараняване. 

Планът за действие за борба с дезинформацията се основава на европейските ценности и на 
основните права, по-специално на свободата на изразяване. В него се формулира подход, обхващащ 
цялото общество, като се укрепва сътрудничеството между ключови участници като публичните органи, 
журналистите, изследователите, проверителите на факти, онлайн платформите и гражданското общество. 
Планът се основава на опита от 2015 г. насам на Оперативната група на ЕС за стратегическа комуникация 
с Източното съседство, създадена в рамките на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за борба 
с кампаниите за дезинформация, произхождащи от Русия. Важна част от Плана за действие от 2018 г. беше 
настоятелният призив към платформите да приведат в действие основания на саморегулиране Кодекс за 
поведение във връзка с дезинформацията, който те договориха в отговор на съобщението на Комисията от 
април 2018 г. 11 През март 2019 г. беше създадена система за бързо предупреждение, за да свърже 
експерти от институциите на ЕС и държавите членки в областта на дезинформацията и да улесни обмена 
между правителствата на анализи и най-добри практики, като например относно проактивната комуникация 
и ефективните ответни действия. Друг ключов елемент от плана за действие беше засиленото 
международно сътрудничество, например в рамките на Г-7 и Организацията на Северноатлантическия 
договор (НАТО). Освен това Европейската комисия и Европейският парламент разработиха активна 
комуникационна политика и действия за опровергаване на митовете, включително дейности на регионално 
и местно равнище. 

 
Платформа EUvsDisinfo.eu https://euvsdisinfo.eu/  
 
Повече информция за борбата с дезинформацията относно коронавируса може да видите на: 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-
disinformation_bg  

 

 

 

Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията, 

публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза. 
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