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Сдужение „Бъдеще за децата с увреждания” стартира нов проект – „Промяна в действие” 
 

Сдружение „Бъдеще за с увреждания” подписа Договор за изпълнението на проект „Промяна в 
действие” по Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизаъм на Европейското 
икономическо пространство за 2009-201, финансирана от EЕA Grants www.ngogrants.bg. Проектът 
попада в Тематичен приоритет: „Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и развитието 
на благоприятстваща среда за работа на направителствения сектор”            

 
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” е в преходен период, в който разширява целевата си 
група, променя целите и визията си.  
Това коренно променя и функционирането на организацията.  Мениджърският екип кандидатства по 
Програмата, защото липсват други финансиращи програми пряко насочени към изграждането на 
капацитета на НПО. Тази тематична област е ключов приоритет на Програмата и тя идва точно на 

време, когато Сдружението е разширило дейността си и променя името си. Ръководният екип оценя потребността от структуриране на 
дейността на организацията, обединяване и мотивиране на екипа. Очакваме след реализацията на проекта да се утвърдим в общността 
като структура, която помага на всяко дете и семейство в риск. 
 
Предстои:  

През януари месец 2015 година, ще бъде проведена официална пресконференция, във връзка с проект „Промяна в действие”. На нея ще 
се представи информация за проекта (същност и идея, цели и целеви групи, очаквани резултати, заложени дейности в рамките на 
проекта и др.), финансирането и донора на Програмата.  
Програмата за подкрепа на неправителствени организации (НПО) в България 2009-2014 е част от прилагането на Финансовия механизъм на 
ЕИП. Тя е на обща стойност от близо 11,8 млн. евро, осигурени от страните донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Програмата 
предоставя финансиране за допустими неправителствени организации, регистрирани в България и има за цел да подпомогне развитието 
на гражданския сектор и приноса му за социалната справедливост, демокрацията и устойчивото развитие на страната. 
Оператор на Програмата за подкрепа на НПО в България е Институт „Отворено общество” – София (http://www.osi.bg) в партньорство с 
Фондация „Работилница за граждански инициативи” (http://www.wcif-bg.org) . 
Специфични цели на Програмата: Подобряване на регулаторната и финансова рамка за неправителствения сектор, включително 
насърчаване на сътрудничеството между държавата и гражданското общество, както и създаване на механизми за финансиране на НПО 
от държавата, базирани на конкурсен принцип; Подобряване на финансовата и организационна устойчивост на неправителствените 
организации; Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации; Други. 

  
 
1-ви декември – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СРЕЩУ ХИВ/СПИН 
 
 

 
 
кампания за борба срещу ХИВ/ СПИН /и други инфекциозни заболявания, предавани по полов път/ 

 
На 1 декември 2014г. по повод Световния ден за борба срещу ХИВ/ СПИН, Общественият посредник на община Казанлък съвместно със 
специалисти от Центъра за обществена подкрепа-Казанлък в рамките на посланието „Усмихни живота си!”, стартираха кампания сред 
учениците от горен курс на училищата в гр.Казанлък. 
„Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и други болести предавани по полов път. Превенция на ранна бременност.Сексуална и здравна 
култура на подрастващите“ – това са темите, по които психолозите Диляна Костова и Миряна Господинова от ЦОП дискутираха с 
учениците. Главната цел на Програмата е на достъпен за децата език, да се допринесе за ограничаване на разпространение на полово 
предавани болести и инфекции сред младите хора, подобряване на качеството им на живот и превенция на изоставянето на деца.  
Кампанията стартира с ученици от ХГ „Св.св.Кирил и Методий”.  

Специалистите от Центъра са млади и доста отворени хора, с което бариерата по-лесно 
пада и децата могат да споделят по-свободно.  
Именно защото вярваме, че тази формула е успешна, Центъра за обществена подкрепа 
откликна на призива на госпожа Щерева, Обществен посредник на община Казанлък. Не 
винаги и не всички деца споделят в семейството и пред учители, въпроси свързани със 
сексуалното здраве или теми относно семейното плсаниране. Децата масово търсят и 
получават информация от интернет пространството и по-рядко - в приятелски кръг. В 
рамките на месец декември се проведоха срещи и с ученици от НГПИД „Акад.Д.Узунов” на 
3.12.14г., ПМГ „Н.Обрешков” - 9.12.14г.  и в Гимназия „Акад.Петко Стайнов” -16.12.14г. 
 

 
 
 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.osi.bg/
http://www.wcif-bg.org/
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Акция Дядо Коледа 2014 

 
В Международния ден на доброволеца в Казанлък стартира „Акция Дядо Коледа 2014” 
 
„Заедно да подарим по една вълшебна коледна приказка!”.  
Под това мото Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”, стартира от 5-ти до 19- ти декември Коледна кампания. Инициативата е 
изцяло благотворителна и се реализира в подкрепа на деца в неравностойно положение от община Казанлък.  

 
Кампанията е адресирана към казанлънчани с призив да помогнат за събирането на коледни подаръци за 
70 ДЕЦА. Деца със специални потребности, деца от семейства  с нисък социален икономически статус, 
многодетни семейства, деца в приемна грижа, деца сираци...  
Местната организация за пореден път получи подкрепата, както на община Казанлък, така и на 
представители на бизнеса и медиите в града.   
Стартът на благотворителната кампания бе обявен в присъствието на зам.кмета на община Казанлък, 
Лилия Цонкова, която изрази подкрепата на общинска администрация в това начинание и надежда, че 
повече хора ще откликнат на призива на Организацията.  
Инициативата се провежда за втора поредна година. В рамките на „Акция Дядо Коледа 2014”, екипът на 
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” разположи коледни дръвчета в три различни точки на град 
Казанлък – „Културно-информационен център на община Казанлък (ул. „Искра” №4), в централния 
офис на „Би Би Си Кейбъл” и магазин „Вимакс”.  
  
На всяка една от елхите имаше по определен брой специални коледни играчки и писмо към тях. Във всяко 
писмо бе разказана историята за съдбата на едно дете и неговото семейство.  
 
ФИНАЛ: 
На финала на „Акция Дядо коледа”, тази година, казанлъчани дариха подаръци за 105 деца. Дариха 
усмивки и надежда! Подариха по една вълшебна коледна приказка! 
 

На 23-ти декември, Сдружението организира Коледно тържество за героите от нашите истории – със забавни игри, песни и танци и 
коледни сладки. За да бъде приказката наистина пълна и вълшебна, те бяха посетени от Дядо Коледа. Със звънкия си смях и благия си 
глас, той прегърна едно по едно децата и им даде коледен подарък.   
Тази година в кампанията „Акция Дядо Коледа”, Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” включи потребители от всички работещи 
социални услуги за деца, на територията на гр. Казанлък – Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и 
интеграция и Дневен център за деца с увреждания.  

 
 
 
 
 

„Превенция на ранните бракове и раждания. Семейно планиране  и сексуално здраве” - срещи с деца в 
училищна възраст  
 
През месец декември 2014 год., работна група от Центъра за обществена подкрепа при Сдружение „Бъдеще за децата с 
увреждания”, проведе четири срещи в училищна среда – под формата на тренинг обучения.  
 
През последните години преподаватели и местна управа, наблюдават тенденцията на отпадане от училище, на момичета (предимно от 
ромски етнос), на възраст 12-13 години. Отбелязва се фактът, че след създаване на семейство много от младежите спират да посещават 
училище и това не става по тяхна воля, а заради намесата на възрастните или раждането на дете. Обикновенно директорите на местните 
училища или кметовете на отделните населени места подават заявка за необходимостта от работа с учениците от тези рискови групи.  
През месец декември, нашият екип беше поканени в с. Ръжена, с. Хаджидимитрово, с. Кънчево и  гр. Крън /община Казанлък/.  
Посещенията се осъществяват по проект “Прегръдка за всяко дете”, с цел „Превенция на ранните бракове и раждания. Семейно 
планиране и сексуално здраве”. Програмата е популяризирана сред всички училищни институции на територията на община Казанлък. 
Нейната цел е на достъпен език да се поднесе информацията в училищна среда, където е отчетен и съществува риск от отпадане от 
системата на образованието, поради причини като създаване на семейство, раждане на дете преди навършване на 18 годишна възраст.  
По данни на Евростат раждаемостта в юношеските възрасти в България през последните години чувствително надвишава нормалните 
равнища за Европа. Средната възраст на напусналите училище с ниска степен на образование (до основно) в страната ни е най-ниска сред 
страните в ЕС – едва 14,3 години, като престоят на тези деца в училище е около 8 години – с почти 2 години по-кратък от периода за 
задължителната училищна възраст.  
От страна на Сдружението, в екипа са включени двама социални работници, един психолог и координаторът на проект „Прегръдка за 
всяко дете”.  
Изготвеният формат на обучението позволява да бъдат застъпени и включени различни теми и материали - от информационен характер, 
през образование и здравна култура, до семейно планиране и бъдеща реализация. Една от основните цели на този формат е да обърнем 
внимание на необходимостта от промяна на нагласите и повишаване на мотивацията за образование сред ромската общност. В някои от 
срещите участие взимат и родители на млади момичета и момчета, тъй като, те са хората, които взимат решенията.    

 
Срещите се състоят от два модула, като най-общо в в програмата са заложени - информационни 
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и нагледни материали  (брошури, книжки, проспекти, макети, видовете контрацептивни средства и др.), игрови техники и видео 
материали, разговори и противопоставяне на тези и казуси – като разговорите преминават и през теми като - ролите на двамата родители 
в семейството, дали децата са готови да изпълняват ролята на родители, представяне на примери за такива хора от обкръжаващата ги 
среда, кога са създали семейство родителите на децата /включени в групата/, как е протекъл техният житейски път, отговорностите, които 
имат като родители и младежът като глава на семейство, на какво се гради семейството и т.н.  
 

Специалисите от ЦОП, отварят въпросите - В тази ранна възраст младежът и момичето, готови 
ли са да имат дете?; Дали наистина има любов и колко е трайна тя? Целта е не да опонират 
директно, а да представят другите аргументи и да дръпнат завесата пред „другия” живот – „А 
няма ли да е по-добре за децата, ако ...?, ...Децата трябва да получават похвали – умни сте, 
можете да станете лекари, учители и т.н.”  Във всяка среща задължително се разясняват Закона 
за закрила на детето и последиците при нарушаването му; основни санкции, които Българското 
законодателство е приело за предотвратяване на ранните бракове; Конвенция за правата на 
детето; социални услуги, които могат да ползват в подкрепа на своето развитие.    

 
Срещите се провежда като част от дейностите на Сдружение „Бъдеще за децата с 
увреждания”, заложени по проект „Прегръдка за всяко дете”. Целта на проекта е да се 
намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане на система от 
подкрепящи услуги и дейности за родителите, базирани на комплексен подход и 
междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка за всяко дете” е с 
продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по 
програма „Вяра в децата и семейството“ и се реализира от Сдружение „Бъдеще за 
децата с увреждания“ като водеща организация, в партньорство с община Казанлък, 

Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. 

 
 
 
„Акция Детски свят” – не спира 
 
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ продължава с благотворителна кампания в подкрепа на проект „Прегръдка за всяко 
дете“ и социалната услуга „Център за обществена подрепа“. Инициативата е под надслов „ДАРете за свят с ПРЕГРЪДКА за всяко 
ДЕТЕ!“.  
 

 
Призивът е насочен към всички граждани и представителите на бизнеса, 
не само в града на розите. Направените подаръци за каузата “Акция 
Детски свят“, ще бъдат разпределени по следните пера – създаване на 
кът за игри и терапевтична работа в ЦОП при СНЦ „Бъдеще за децата с 
увреждания“; подкрепа на социално слаби семейства; предоставяне на 
пакети за новородени; допълване на „Библиотека на играчките“. 
„Библиотеката за играчки“ е нова социална услуга, която организацията 
разкри благодарение на проект „Прегръдка за всяко дете“ по програма 
„Вяра в децата и семейството“ на Фондация „Лале“ и Фондация „ОУК“.   

Без достатъчно играчки и книги, децата не развиват необходимите двигателни умения. Проучванията показват, че играчките са жизнено 
важни за детето още от кърмаческа възраст. Играта има съществена роля в развитието на детето – да е здраво, щастливо и да води 

продуктивен живот.  
 
За целите на кампанията, екипът на сдружението, приема всякаква подкрепа – от 
доброволчески труд до дарения. Инициативата „ДАРете за свят с ПРЕГРЪДКА за всяко 
ДЕТЕ!“ е в подкрепа на деца в неравностойно положение от нашата община – деца със 
специални потребности,  деца от семейства с нисък социален и икономически статус, 
многодетни семейства, деца настанени в институции и приемни семейства, семейства с 
риск да изоставят детето си в институция и пациенти на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. 
Психолозите към ЦОП Казанлък, споделят че е добре ако родителите приобщят и децата 
си в каузата. За повече информация www.speckids.org.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5-ти декември МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА 
 

http://www.speckids.org/
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Международният ден на доброволеца е учреден през 1985 г. по инициатива на ООН. На този ден световната организация приканва 
правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да 
дадат по-голяма гласност на дейността им. 

 
Проявите, свързани с отбелязването на Международния ден на доброволеца, са израз на 
признателността към доброволците и припомнят, че ефективната защита на населението при 
пожари, бедствия и други извънредни ситуации означава тясно сътрудничество и партньорство 
между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и гражданското общество. 
 
Статистиката посочва, че едва 6% от българите са полагали доброволен труд през живота си. А 
страната ни е сред четирите страни в Европа, в които доброволчеството е под 10 на сто.  
 
Разбира се, оптимизъм за бъдещето не липсва. 
 
Доброволчеството е изключително специфична дейност. От една страна, човек се посвещава на 
една добра кауза – да прави живота на другите по-красив, по-добър и по-успешен. От друга 

обаче, се научава на безкористност, като дава, без да пита какво ще получи в замяна. А това, което всъщност получава като награда, е 
безценно - личностно развитие и удовлетворение, дълбока признателност и много нови приятели. 
 
На този, специален ден, Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”, стартира благотворителната кампания „Акция Дядо 
Коледа 2014”. За подготовката и реализацията на инициативата, екипът ни разчита на доброволци и нашите нови приятели от 
Центъра за работа с доброволци към НАРД (Центъра е част от мрежата на Национален Алианс за работа с доброволци).  
 

 
 
 
Работилница за приключения 

 
Вече е традиция! През месец декември в Сдружение „Бъдеще за 
децата с увреждания” отваря врати „Работилница за 
приключения”. 
 
Деца, родители, служители и приятели на организацията, заедно изработват коледни картички, 
сувенири и подаръци. 
Инициативата „Работилница за приключения” се провежда за шеста поредна година от екипа на  
местната неправителствена организация.   

Събраните средства, ръководството на организацията насочва по направление – терапевтични дейности – обезпечаване на хипотерапия 
и/или летен терапевтичен лагер за потребителите на социалните услуги към „Бъдеще за децата с увреждания“ – Център за обществена 
подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. Услугите работят с деца в риск и техните семейства, от различни уязвими 
групи.  

 
 
 
 
Приключи проект за набиране на доброволци към НАРД 

 
От месец януари 2014 година, към Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” функционира Център за работа с доброволци 

към НАЦИОНАЛЕН АЛИАНС ЗА РАБОТА С ДОБРОВОЛЦИ /НАРД/.  
 
През втората част на календарната 2014 година, координаторът на ЦРД – Владислава Бумбалова 
(тел. 0876 766020, e-mail:vladislavabumbalova@gmail.com) и нейния екип, започнаха работа по проект 
за набиране на доброволци и популяризацията на ЦРД. Национален Алианс за работа с 
добороволци, одобри и финансира заложените дейности и кампании (част от дейността и услугите 
на организацията и управляваните от нея социални услуги).  
 

Планирани дейности 
–          Набиране на доброволци от местни училища 
–          Набиране на доброволци сред младите хора /млади майки и хора на възраст 20-35 години/ 
–          Доброволчеството – начин за добиване на професионални умения 
–          Популяризиране на Центъра за работа с доброволци 
 
 
Реализирани кампании 

mailto:vladislavabumbalova@gmail.com
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„Приказна седмица” – месец семтември                                                              Семеен пикник, или семейството 

                                                                – начин на употреба” – месец октомври 
 

 
 

 
 
 

- 17 октомври – Ден за преодоляване на бедността – дарителска акция за дрехи, играчки и книжки 
- „Акция Дядо Коледа” – месец декември 

 
 
 
 Продължителност на проекта - Септември 2014 година  – декември 2014 година  
 
 Основни цели на ЦРД                                                                                                                                                                                                    
 Набиране на доброволци от гимназиален курс на обучение и сред млади хора на възраст 20-35 години (млади майки, млади хора, хора в 
активна възраст); Осъществяване на контакт с хора от лекарското съсловие – общопрактикуващи лекари, акушер-гинеколози, педиатри, 
зъболекари, с цел добротворчество и доброволчество; Промотиране сред студенти от Тракийски Университет, гр. Стара Загора; 
Популяризиране на доброволчеството чрез акции и кампании. 
 
 Подцели 
 Чрез поредица от събития и кампании да се покаже на местната общност, възможности за самоорганизиране с цел добротворчество и 
повишаване на вярата в семейството и децата. 
  
Целеви групи 
Преки - Доброволци от местни масови общообразотелни училища; Доброволци на възраст между 20-35 години; Студенти от Тракийски 
Университет гр. Стара Загора; Деца от обществеността;  Непреки - Хора в пенсионна възраст; Деца и семейства в риск 
 
Резултати 
Проведени 6 срещи в училищна среда /в 10 и 11 клас в масовите общообразователни училища/ 
Проведени са индивидуални срещи с кандидат-доброволци (мъже и жени) на възраст между 20-35 години 
Проведени две групови срещи с доброволци на възраст 20-35 години 
Деца – включили се в дейностите и инициативите на ЦРД – 100 
Хора от всички възрастови групи, помагаха и да се забавляваха заедно 
Осъзнаване ролята на Центъра за обществена подкрепа и на Центъра за работа с доброволци, сред обществеността и институциите 
Привличане на повече хора към каузата – „Заедно в подкрепа на децата!” 
Увеличаване ресурсите /т.е. вече разчитаме на повече хора/ на организацията, при провеждането на кампании и нициативи – малки и 
големи, които припознават ЦРД към Сдружението, като свое място за изява, проявяват интерес към дейността му и показват желание да 
бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти; 
 
Финал:  
В края на календарната 2014 година, което съвпада и с приключването на първия проект за набиране на доброволци, Мария Гинева, 
Директор на Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания”, връчи Сертификат на Доброволеца на всички нови добротворци.  
„Доброволчеството е стил на живот – да мислиш, чувстваш и действаш раздавайки се и служейки на другите!” 
 
За повече информация www.speckids.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.speckids.org/
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Деца  помагат на деца 

В началото на месец декември, ученици от 4-ти клас на ОУ „Паисий Хилендарски” гр. Казанлък, се 
включиха с кампанията „Работилница за приключения”.  
В часовете след училищните занятия, децата изработваха картички и сувенири, заедно с учители и 
специалисти от Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” – трудотерапевт и социален сътрудник.  
От училището изявиха желание, техни възпитаници да бъдат доброволци в Коледната работилница на 
Сдружението. От организацията осигуриха материалите, а от децата – труда и огромното желание.  
„Работилница за приключения” се провежда за шеста поредна година от екипа на местната 
неправителствена организация.   

 
Събраните средства, ръководството на организацията насочва по направление – терапевтични дейности – обезпечаване на хипотерапия 
и/или летен терапевтичен лагер за потребителите на социалните услуги към „Бъдеще за децата с увреждания“ – Център за обществена 
подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. Услугите работят с деца в риск и техните семейства, от различни уязвими 
групи.  

 
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
Участие в заключителна конференция по проекта KEEP ME SAFE  

 
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” имаше свой представител на закючителната международна 
конференция, във връзка с приключването на проект KEEP ME SAFE. Финалната среща се проведе в Испания, 
Мадрид, през месец декември 2014 година.  
Участвали са представители на организациите по семейно планиране и от Кипър, Румъния, Испания, 
Великобритания, Холандия, Германия, Белгия, Дания, Латвия, Македония, Ирландия.  
 
 

България бе представена от Ралица Згалевска, координатор на проекта от Българска асоциация 
по семейно планиране (БАСП), Анна Темелкова от Министерството на здравеопазването, Мария 
Гинева от Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания", Казанлък и Калоян Дамянов, 
Председател на Националната Асоциация на Ресурсните учители в България (НАРУ). За повече 
информация http://www.safesex.bg.  

 

https://www.facebook.com/basp.bfpa
https://www.facebook.com/basp.bfpa
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004559762152
https://www.facebook.com/badeshtezadecata
https://www.facebook.com/pages/N%D0%90TIONAL-ASSOCIATION-OF-RESOURCE-TEACHERS-BULGARIA/264758623562370
http://www.safesex.bg/

