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ОРГАНИЗАЦИЯТА Е С НОВО ИМЕ 

 
 СНЦ „Бъдеще за децата с увреждания” е вече СНЦ „Бъдеще за децата” 
 
Организацията е в преходен период, в който разширява целевата си група, променя целите и името 
си.  
От своето създаване през 2003 година, сдружението работи в подкрепа на децата и младежите с 
увреждания.  
 
Мария Гинева, изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще бъдеще за децата”:  „След направено 
проучване и анализ на ситуацията, отчитаме, че са изпълнени заложените цели в първата стратегия 
на организацията. Благодарение на дългогодишната и упорита работа на основатели и съмишленици, 
на територията на община Казанлък се създаде подкрепяща среда за деца и младежи с увреждания и 
техните семейства, посредством разкриването на социални услуги и реализацията на проекти за 
социално включване. С течение на времето в дейностите ни започнаха да се включват и други 
потребители (деца от различни уязвими групи и техните семейства)”. Община Казанлък определи 
Сдружението за доставчик на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Център за 
социална рехабилитация и интеграция”.Това внесе голяма промяна във функционирането ни. Наложи 

се да увеличим екипа и да разширим обхвата на дейностите на организацията. Създаде се реална необходимост от включването на 
различни нива на управление. Промени се начина на финансиране - от финансиране по проекти и дарения се добави и  финансиране 
от държавата”.   
В края на 2014 година, излиза Решението на Старозагорски окръжен съд, според което се променят името, структурата, целите и визията 
на организацията. А от началото на тази година, Сдружението е официално вписано във всички регистри като СНЦ „Бъдеще за децата”. 

 

 
ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ 

 
Сдружение „Бъдеще за децата” започна работа по нов проект  - „ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ” 
 

Той е с продължителност 12 месеца и се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 
2009-2014г. Проектът „Промяна в действие” е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко 
насочени към изграждането капацитета на НПО. Тази тематична област е ключова за Програмата и тя идва 
точно на време, когато организацията е разширила дейността си и ръководството оценя потребността от 
преструктуриране, обединяване и мотивиране на екипа. Програмата за подкрепа на НПО в България 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 е Институт „Отворено общество” 
– София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”. С реализацията на настоящият проект се цели 
подобряване на финансовата и организационна устойчивост на сдружението. В рамките на тези 12 месеца трябва да бъде изработен 
стратегически план на организацията, с включени нова мисия и визия, краткосрочни и дългосрочни цели, комуникативна и финансова 
стратегия, план за мониторинг и оценка. Ще бъде повишен капацитета на неправителствената организация, чрез поредица от обучения за 
мениджмънт на ръководния екип, стимулиране развитието на наличните ресурси и включването на допълнителни целеви групи -  
дарители, доброволци, медии и местна общност.  
 

Предстои:  
Работата с медиите е ключова дейност в този проект, която цели да създаде подкрепяща среда за развитието на организацията и да 
допринесе за промяна на отношението на четвъртата власт към работата на сдружението. Също така предоставя възможност, двете 
целеви групи да се обединят и работят заедно за една кауза. Организацията протяга ръка за създаването на общи правила за работа и 
умения на взаимодействие, които да определят условия за устойчиво сътрудничество, занапред.     
 

В рамките на проекта, Сдружението ще учреди и годишна награда - „Бъдеще за децата”. Целта е да се 
стимулира дарителството в подкрепа на каузата – за децата на Казанлък. Официалната церемония по 
награждаването е предвидена за месец юни. Чрез създаването на тази едноименна награда, местната 
организация, засвидетелства своето уважение към  дарители, фирми и граждански структури, който са 
подкрепили децата. Номинации ще могат да правят всички организации работещи с деца, училища и 
детски градини. 
Очаквания: 
 Очакваме след реализацията на проекта, Сдружение „Бъдеще за децата” да се утвърди в общността като 
структура, която работи и помага на всяко дете в риск и неговото семейство. 
 Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в 

България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg. 
 
 

http://www.ngogrants.bg/
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През месец януари / 09.01.2015г.-10.01.2015г. и 23.01.2015г./  се проведоха първите два модула  от „Стратегическо 
планиране” – дейност по проект „Промяна в действие” 
 
Целият екип организацията участва активно в разработването на стратегическия план за развитие за следващите 5 
години.   

В тази дейност се включва изработването на стратегически план на организацията, с формулиране 
на визия, мисия на сдружението; краткосрочни и дългосрочни цели, дейности, резултати и 
индикатори, комуникационна и финансова стратегия, план за мониторинг и оценка.  
Планирането започна с преглед на историята, анализ на актуалната ситуация, оценка на външната 
и вътрешната среда, силни и слаби страни на организацията, оценка на нуждите, извеждане на 
проблемите, възможностите и заплахите на външната среда и избор на ценности и приоритети. 
В цялостния процес на стратегическото планиране са въвлечени представители на Управителния 
съвет на Сдружение „Бъдеще за децата”, представители на общото събрание, партньори, 
дарители, доброволци и медиите; работещите в организацията, както и представители на други 
организации и институции.  

 
За дейността:  

 
Периода на стратегическо планиране е 5 години.  
За реализицията на тази дейност, Сдружението използва капацитета и опита на външния експерт 
Ренета Венева. Тя има за задача да ръководи процеса на изработване, да избере подхода и 
методиката за изработване на стратегическия план.     
Стратегическото планиране води до организационна и финансова устойчивост, защото позволява 
екипа да оцени настоящата ситуация, да се формулират целите и основните задачи, да се 
начертае основния път, по който трябва да протича дейността на организацията в бъдеще. 
Благодарение на ясно и точно разписан стратегически план се създават предпоставки за 
правилното организиране и съгласуване на дейността на всички звена в сдружението. Екипната 
работа по изработването на стратегията е начин да се формира единен корпоративен дух, 

съдейства за създаването на благоприятен организационен и психологически климат. 
Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg. 
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. 
 
 

ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 
 

             ПРОГРАМА „ВЯРА В ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО”         
 

 

„Превенция на ранните бракове и раждания. Семейно планиране  и сексуално здраве” - срещи с деца в 
училищна възраст  
 
През месец януари 2015 год., работна група от Центъра за обществена подкрепа при Сдружение „Бъдеще за децата”, проведе 
една среща 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 поканен в гр. Шипка /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.  
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 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.osi.bg/
http://www.wcif-bg.org/
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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.    

Специалисите на Сдружение „Бъдеще за децата”, 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.    

 
 
Подкрепа на ниво родилно отделение  
 

Вече една година в работата на „Родилно отделение” при МБАЛ „Д-р Христо Стмаболски” гр. Казанлък 
е включен социален работник. Неговата роля е с цел информиране и психо-социално консултиране на 
родилки, които са завили желание да изоставят детето си. Социалният работник работи по градик в 
Родилно отделение, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или служител на Дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност.  стъпка напред в прилагане на добрия 
европейски опит в работата със семействата. Навременната и координирана реакция при първите 
признаци на риск от изоставяне е изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее 
със семейството си, а не в институция, коментират от "Социално подпомагане". В последствие в 
работата по тезуи случи се включва екипът по Превенция /социален работник, психолог и мединска 

сестра/, който оказва интензивна подкрепа на родилката. Това включва домашни консултации и подкрепа в първите месеци от раждането 
на детето, подкрепа и работа с разширеното семейство и подкрепящата среда на родилката, застъпничество пред други служби и 
институции и др. 
През месец януари са консултирани шест родилки, които са заявили  желание да изоставят детето си.  
 
Целта на проекта „Прегръдка за всяко дете” 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” като водеща 
организация, в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. 
 
 
 

КАМПАНИИ 
 
„Акция Детски свят” – не спира 
 
Сдружение „Бъдеще за децата”  продължава с благотворителна кампания в подкрепа на проект „Прегръдка за всяко дете“ и 
социалната услуга „Център за обществена подкрепа“. 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”; 
подкрепа на социално слаби семейства; предоставяне на пакети за 
новородени; допълване на „Библиотека на играчките“.  
 
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”. За повече 
информация www.speckids.org.  
 
С благодарност:  
Екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” изказва благодарност към младото семейство на Елизабета и Илиан от град София, който 
изпратиха голям колет  с бебешки дрешки, играчки, шишета и биберони. 
 

http://www.speckids.org/
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„Прегърни ме – аз имам нужда от теб!” 
 
Кампанията се реализира по проект „Прегръдка за всяко дете” и има за цел да подпомогне работата на 
екипът по „Превенция на изоставянето” и социалният работник на ниво родилно отделение. За нуждите на 
кампанията са поставени рекламно-информационни материали на ключови места в града, които изразяват 
нашата протегната ръка.  Сдружение „Бъдеще за децата” осигурява подкрепа на родители, които чувстват 
несигурност по отношение на грижата за новороденото. Несигурност, която ги подтиква да заявят желание да 
изоставят детето си в дом. Това е една от причините. Обикновенно всичко върви ръка за ръка - бедността и 
лошите битови условия, липсата на подкрепа от семейството и т.н. Именно това е задачата на сдружение 
„Бъдеще за децата” - да се работи за тяхото преодоляване и да се предоставя своевремнна и адекватна 
подкрепа на родителите. .  
За целите на кампанията ще бъде отпечатана и книжка в помощ на млади родители – практични 
съвети с цел повишаване техните умения.   

Всеки родител, може да потърси помощ и съвет от нас! Споделянето помага!  
 
 
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
 
Социални терапевти търсят за защитените жилища в Казанлък 
 

В началото на месец януари стартира конкурс за избор на социални асистенти, социални терапевти - 
хигиенисти и работник за техническа поддръжка за социалните услуги в Казанлък. Те ще се 
предоставят по проекта на общината "Разкриване на резидентен тип социални услуги в град 
Казанлък". Проектът е финансиран от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, 
съфинансиран от Европейския социален фонд. Изпълнението му е част от прилагането на 
националната политика за извеждане на децата и младежите, в това число тези с увреждания, 
настанени в специализирани институции.Услугите, свързани с проекта, са нови и целят замяна на 
институционалната грижа с близка до семейната среда в общността. В Казанлък ще функционират 

три центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно защитено жилище. За правилното извършване на услугите, които ще бъдат 
предлагани в центровете и защитеното жилище, поетапно ще бъдат назначавани специалисти. Чрез конкурсите ще бъдат избрани 4-ма 
социални асистенти, 2-ма социални терапевти - хигиенисти и 1 работник за техническа поддръжка. Подборът ще се проведе на два етапа 
- по документи и събеседване. Повече информация може да се прочете на http://www.kazanlak.bg в рубрика "Обяви и съобщения". 
 
 
 

Община Казанлък организира Дни на отворените врати в центровете за настаняване от семеен тип и защитеното 
жилище 
 

Община Казанлък организира Дни на отворените врати в трита Центъра за настаняване 
от семеен тип (ЦНСТ) и Защитеното жилище (ЗЖ), където се предоставят новите 
социални услуги от резидентен тип. В рамките на два дни гражданите на Казналък имаха 
възможност да посетят центровете и защитеното жилище и да разберат как Община 
Казанлък ще реализира модела за грижа за деца и младежи с увреждания, съобразен 
изцяло с индивидуалните им потребности.  По време на Дните на отворените врати в 
зала 6 на Община Казанлък се проведоха и срещи срещи с участието на ключови 
социални и образователни партньори в процеса на деинституционализация.  
Публичните събития „Дни на отворените врати“ се реализират като част от дейностите 

по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр.Казанлък”, изпълняван от 
Община Казанлък. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2007-2014 чрез Европейски социален фонд. Обща цел на проекта е 
„Подобряване качеството на живот на деца и младежи с увреждания, настанени в 
специализирани институции, чрез реализиране на устойчив модел на 
деинституционализация и създаване на условия за ефективно упражняване на 
правото им на независимост и социално включване“. 

 
 
 
 
 
 
 

http://starozagorskinovini.com/news/index.php/mainnews/96-rabota/3896-sotzialni-terapevti-tarsyat-za-zashtitenite-zhilishta-v-kazanlak
http://www.kazanlak.bg/
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ОТ РЕГИОНА 
 
 
Социален дом от резидентен тип отваря врати в Николаево 
    

До средата на годината в Николаево ще отвори врати Социален дом от резидентен тип. 
Проектът за преоборудване на сградата е от 2008 година, а за довършването бяха одобрени 
необходимите 970 хил. лева. За 66 нуждаещи се в Социалния дом ще се грижат 45 души 
персонал. В него ще се настанят Центрове от семеен тип, за рехабилитация и за деца без 
родителска грижа.  
 

 
 
Все още 15 жители на Нова махала са без покрив 
 

2014 година донесе много изпитания на българските общини, които бяха засегнати от 
капризите на природата. Една от пострадалите от наводнения беше община Николаево, в 
която хората бяха изправени пред водния ад от началото на декември миналата година. 
Тогава прелялата река Тунджа остави под вода къщи и улици в село Нова махала, а 
десетки жители останаха без покрив и храна. Наложи се да бъдат евакуирани и приютени в 
общински сгради, а към днешна дата 15 души все още са без подслон. 
Две комисии бяха създадени, за да опишат щетите, припомни кметът на Николаево Косьо 

Косев, а данните сочат, че те възлизат на над 300 хиляди лева. 
Започна изграждането на 650-метрова дига в местността „Сини вир", която ще пази селото от бъдещи наводнения.  
 
 
Оборудват сензорна стая в Дневния център за деца с увреждания в гр. Стара Загора 
 

/Така изглежда стаята в момента/   

До края на месец май Дневният център за деца с увреждания в Стара Загора ще 
разполага със сензорна зала. Проектът е на стойност 56 150 долара, като 15 000 
долара са осигурени от община Стара Загора, а останалите от Ротари клуб. 
Проектът е международен и е разработван в рамките на две години. В момента 
Дневният център се посещава от 72 деца, като 55 деца са до 18 години. 
„Има конкурси за подбор на персонал в Центровете за настаняване от семеен тип, 
където ще бъдат настанени децата от домовете в Петрово и Сладък кладенец.  


