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ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! 

 
Баба Марта бързала, мартеници вързала, 
бели и червени, весели, засмени :) 
 
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА! 
 
 

 
Арт ателие „Мартенички”                                                                                                                                  

 
И тази година в Сдружение „Бъдеще за децата”, отвори врати арт ателие за изработка на мартенички.  
През целия месец февруари се изработваха първомартенски изделия от прежда, вълна, дърво, картон и други 
приложни материали.  
Вече е традиция, заедно да изработваме мартениците, с които закичваме близките си, както и тематичната украса 
за празника.  
 
Работилницата е мястото и времето, където  децата и техните родители правят нещо заедно. Време в забавни 
игри, полезни разговори и срещи с други семейства.  
Арт ателиетата са част от терапевтичната дейност в работата с децата в Центъра за обществена подкрепа и 
Центъра за социална рехабилитация и интеграция.  

 
 
 

ЗОВ ЗА ПОМОЩ 

 
Усмивка За Петя 

Сдружение „Бъдеще за децата” се включва в кампанията „Усмивка за Петя”.  
До 01.03.2015г. в сградата на Комплекса за социални услуги (ул. „Войнишка” 25, бившата Община 
№ 2), всеки можеше да направи дарение от 1 лев и да получи украшение за Баба Марта.   
Мартениците за кампанията са изработени от деца - потребители на социалните услуги – Център за 
обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца.  
Събраните средства екипът на сдружение „Бъдеще за децата” ще предостави за лечението на Петя. 
23 годишната казанлъчанка Петя Мирчева се нуждае от помощ. Преди година и четири месеца, когато 
ражда своята рожба, здравето й започва да се влошава. След родилния процес получава белодробна 

емболия. Лекарите я спасяват, но положението й е много сложно от последваща диагноза кожно-ставно, хематологична белодробна 
форма с имунологична активност. Вторичен антифосфолипиден синдром”. Както трудно се произнася, така и трудно се живее с тази 
болест. Заболяването е едно от най-редките и здравната каса не финансира лечението му. Първата вливка е предвидена за 15 март. 
Необходимите средства, с които да се платят специалните вливки от „Бул Био Национален Център по заразни и Паразитни Болести” 
ЕООД, са на стойност над 1400 лева. Терапията, предписана от проф. д-р Рашков, е по схема с метилпреднизолон, медрол, резохин, 
имуран и т.н. и се осъществява в МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД – София, Клиника по ревматология. Ежемесечната сума без 
транспортните разходи до София, която е нужна за скъпоструващите лекарства и процедури, е около 11 хиляди лева. Към този момент 
лекарите не могат да предвидят колко процедури са необходими за ремисия на заболяването. Единственият начин да започне лечението 
е като се платят медикаментите. 
Всеки, който желае да помогне на младата жена, може да направи и дарение чрез банковата сметка – Общинска банка, Общинска 
банка ЦУ IBAN: BG 72 SOМВ 9130 1058 2225 01, BIC: SOMBBGS. 
 
 

ПРЕВЕНЦИЯ 
 

Срещи на тема „Сексуална култура и здраве” сред ученици от нисък и среден гимназиален курс  
и още  
„Повишаване на информираността отностно половото съзряване и инфекциозните заболявания предавани по 
полов път” 

 
Педагогическият съветник на ПМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък потърси  специалистите от Центъра за обществена 
подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата” за подкрепа относно повишаването на информираността на учениците от 
нисък и среден гимназиален курс на обучение по въпроси като половото съзряване и осъществяване на превенция на 
инфекциозни заболявания предавани по полов път.  
Екипът на „Пихологическо консултиране” към ЦОП – Диляна Костова и Миряна Господинова, разработиха специална 
програма за тренинг-обучение в училищна среда по темата. Срещата се състоя в началото на месец февруари. Това е 
второ обучение, на тема Превенция, което екип от Центъра реализира в казанлъшката математическа гимназия.  
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През изминалата календарна година, психолозите се срещнаха с всички горни класове от гимназиите и профилираните училища на 
територията на община Казанлък, като част от програмата "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и други полово предавани болести. 
Превенция на ранна бременност". Идеята за този тип формат тръгна по инициатива на обществения посредник на община Казанлък, 
госпожа Гинка Щерева. Главната цел на Програмата  е на достъпен за децата език, да се допринесе за повишаване информираността 
отностно половото съзряване , ограничаване разпространението на полово предавани болести и инфекции сред младите хора, 
подобряване на качеството им на живот и превенция на изоставянето на деца.  
Колегите избраха метода на интерактивни тренинг обучения, под надслов „Усмихни живота си!”.  
И така, като продължение на срещата  с 10-ти и 11-ти клас, от страна на училището бе подадена заявка за втора дискусия с ученици от 
осмите класове на школото. Специалистите от Центъра са млади и доста отворени хора, с което бариерата по-лесно пада и децата могат 
да споделят по-свободно. Диляна и Миряна успяха и този път да заинтригуват учениците с подготвените от тях информационни 
материали и средства. Отговориха на много въпроси и представиха информация, която да бъде полезна на децата.  
Миряна Господинова, психолог: „Именно защото вярваме, че тази формула е успешна, откликваме на заявките на всяка една институция. 
Не винаги и не всички деца споделят в семейството и пред учители, въпроси свързани със секса или теми за полова и здравна култура. 
Децата масово търсят и получават информация от интернет пространството и по-рядко - в приятелски кръг.” 
 Диляна Костова, психолог: „В рамките на този формат, ни бяха зададени много, много въпроси. Аудиторията ни беше на по-малка 
възраст, и то в тази, в която им интересно и все още не знаят какво е секс, как се прави, кога започваме да го правим и т.н. Те черпят 
информация отвсякъде – от киното, от интернет, от списания и т.н. Нашият съвет и към родителите и към децата е един и същ – да 
намерят общ език и да разговарят свободно в къщи на тези теми. По–безопасно е за децата, по-спокойни ще бъдат родителите!” 
 
 

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ 
 

 Във връзка с подобряването на грижата за уязвими деца в община Котел ще бъдат разкрити един 
Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и един Център за социална рехабилитация и интеграция 
за деца (ЦСРИ) в село Медвен. Финансирането на услугите е осигурено за две години по Програма 
Развитие на селските райони.  
Директорът на двете услуги и трима от специалистите, които ще работят с децата (социален работник, 
медицинска сестра и детегледачка), посетиха ЦСРИ Казанлък при Сдружение „Бъдеще за децата”.  
 
Екипът на услугата в Казанлък, презентира  своя опит и практика, представи своята методика и 
организация на работа. ЦСРИ Казанлък работи вече пет месеца като държавно делегирана дейност. 
Капацитетът на услугата е запълнен на 90%. За целите и нуждите на потребителите сдружението е 
обособило специални зали за работа с децата и техните родители.  
Колегите от село Медвен благодариха за насоките, съветите и помощта, която получиха при нас.  
 

 
 
 

ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 

 
Центърът за обществена подкрепа в Казанлък работи успешно вече година по проект „Прегръдка за всяко дете 

Центърът за обществена подкрепа в Казанлък от месец март 2014 година реализира проекта „Прегръдка за всяко дете”. Той е част от 
програмата „Вяра в децата и семейството”, която е финансирана от Фондация „Лале”. Целта на проекта е, превенция на изоставянето на 
деца, както на ниво родилно отделение, така и в последващи етапи. Екипът на Центъра за обществена подкрепа ти в посока промяна на 
нагласите на майки, желаещи да изоставят своите деца. Проектът е с продължителност 27 месеца. 
От една година Центърът за обществена подкрепа е в партньорски отношения в АГ- отделението на болницата в Казанлък. Социален 
работник от Центъра посещава отделението по график и при подадени сигнали за случай на майка, която има нагласи за изоставяне на 
детето си. От началото на проекта до сега са консултирани 58 майки в родилно отделение. Част от тях са се обърнали в последствие към 
Центъра и с тях се работи и в момента. В рамките на проекта са проведени тренинг – обучения с ученици от седми и осми клас в училища 
на територията на община Казанлък. Като част от програмата на тренинг - обученията са заложени теми като „Превенция на ранните 
бракове и раждания”, „Семейно планиране и сексуално здраве”.  
Калоян Захариев, координатор на проект „Прегръдка за всяко дете” :  
 „Целта на тези обучения е, да променяме нагласите при деца, при които има риск да отпаднат от образователната система или 
да заживеят на семейни начала. Децата осъзнават необходимостта да бъдат образовани, защото това би довело до по - добрата 
им реализация в обществото, намиране на работа в последствие, по-добри доходи, по – добър начин на живот“.  Към момента 
Центърът работи с 38 семейства. Когато има социално-педагогическа и психологическа работа, с родителите се постигат 
резултати и се променят нагласите на родителите, решили да изоставят своето дете.  Сред случаите, в които се работи по 
превенция на изоставянето има и такива на непълнолетни майки.  

 
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 
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изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее със семейството си, а не в институция. В последствие в работата по 
тезуи случи се включва екипът по Превенция /социален работник, психолог и мединска сестра/, който оказва интензивна подкрепа на 
родилката. В това число 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 феврузри 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 

 
Набират се доброволци за почасова работа в новите социални центрове в Казанлък 

 
Сдружение с нестопанска цел ,,Бъдеще за децата“ в партньорство с Община Казанлък и Фондация 
,,Сийдър“, набира доброволци в помощ на персонала в новите социални услуги Център за настаняване от 
семеен тип и Защитено жилище, намиращи се в кв. „Васил Левски“ № 34 и № 34 А, южно от парка. 
Ангажираността на доброволците ще бъде почасова, в удобно за тях време, и ще включва грижа и 
занимание с децата и младежите с увреждания, настанени в социалните услуги.  
За заявяване на интерес и за повече информация може да се обръщате към Сдружение с нестопанска цел 
,,Бъдеще за децата“ на ул. „Войнишка“ № 25 и на телефони 0878379261 - Мария Гинева, и 0876766020 -
Владислава Бумбалова. 

 
„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.  
 
 

„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 своевременна 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!  
 
 
 
 
 
 

http://www.speckids.org/
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

 
 
Стартира приемът на документи за подпомагане на семейства за процедурата „ин витро“ 

За втора година Община Казанлък стартира прием на документи за подпомагане на асистираната репродукция за семейства по метода 
"ин витро". Критериите за финансово подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, лечимо преди всичко с 
методите АРТ, са обявени на сайта на Община Казанлък. 
Периодът за набиране на заявления е от 16 февруари до 31 март 2015 г. Документите се приемат в Центъра за 
услуги и информация на гражданите от 8:30 до 17:30 ч., всеки работен ден. 
Финансовото подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община Казанлък, 
стана възможно след като Общински съвет прие Правилник за подпомагане на процедури „Ин витро” на лица с 
репродуктивни проблеми на територията на общината и в бюджета на Община Казанлък за 2015 г. бяха 
предвидени средства в размер на 8000 лв. 

 

Фондация „Искам бебе“ отличи Община Казанлък 

Фондация „Искам бебе“ отличи Община Казанлък за оказаната подкрепа и изразена съпричастност към 
каузата „Да се раждат повече жадувани деца в България“. Грамотата бе връчена на председателя на 
Общински съвет-Казанлък Николай Златанов в присъствието на секретаря на Община Казанлък Ваня 
Иванова от Вера Вулджева, член на Управителния съвет на фондацията. 
Община Казанлък е една от малкото български общини, която подпомага семейства с репродуктивни 
проблеми и отделя фонд от общинския бюдет за финансиране на процедури ин витро на одобрени от 
специално сформираната комисия кандидати. Миналата година фондът бе в размер на 7500 лева, а тази 
година – 8000 лева. 

 

ОТ РЕГИОНА 

 
Обучиха 126 социални работници по проект 

  
В Стара Загора са обучени 126 души за повишаване компетентностите на ангажираните институции при 
ефективното управление и предоставяне на социални услуги. В обученията са използвани 
разработените в рамките на проекта ръководства и наръчници за добри практики, това стана ясно днес 
по време на пресконференция на Агенцията за социално подпомагане. 
Това се случва по проект «Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на 
регионално равнище».Целта му е да се изготви  анализ на всички социални услуги по региони. На 
базата на тези анализи се изготви национално ръководство за планиране на набор от необходими 
услуги на областно ниво и каталог на действащите социални услуги по общини, който излезе през 
месец януари 2013год. 

Проектът подкрепя стартиралата в България реформа в областта на социалните услуги, наложила през последните години като основен 
приоритет деинституционализацията и промяна в управлението на съществуващите институции в посока тяхното преструктуриране и 
трансформиране в услуги в общността. 
Извършени посещения на действащи социални услуги на 59 институции в област Стара Загора. Излезли от печат “Ръководство за 
планиране на набор от необходими услуги  
на областно ниво” и “Каталог на действащите социални услуги по области и общини” в тираж 3000 бр. 
"В община Стара Загора като добра практика беше посочено изграждането на малки къщички за деца, където те да бъдат отглеждани в 
малки групи, т.нар. къщички от семеен тип", каза Борислав Иванов, участник в проекта. 
По време на проекта са дентифицирани и анализирани на ефективността и добрите практики при управлението и предоставянето на 
социални услуги по места. Целта на дейността е издаването и разпространение на информационни материали сред целевите групи за 
популяризиране на проекта на национално и регионално ниво. 
Стойността на проекта е: 4 825 285,00 

 
Представиха проект за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище 
 
 

В зала на „Музикато“ в  Стара Загора, Областен информационен център организира информационна среща, 
на която се предостави информация за изпълнението на оперативните програми в област Стара Загора. 
На срещата екип от Агенция за социално подпомагане представи проект „Развитие на системата за 
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2007 -2013 г. 
ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната 
политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа 

помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 


