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Усмивка За Петя 
Сдружение „Бъдеще за децата” се включи в кампанията „Усмивка за Петя”.  

До 06.03.2015г. в сградата на Комплекса за социални услуги на ул. „Войнишка” 25 в гр. Казанлък, в 
магазин „Вимакс” и още няколко търговски обекта в града, всеки можеше да направи дарение, в специално 
обозначените кутии, в подкрепа на лечението на младата казанлъчанка.  
В рамките на една седмица преди това, в сградата на ул. „Войнишка”, всеки можеше да направи 
дарение в размер на 1 лев и да получи мартеница.     
Мартениците за кампанията бяха изработени от деца - потребители на социалните услуги – Център за 
обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца.  
Сдружение „Бъдеще за децата” събра общо 261,72 лв., които 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. 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, с цел „Повишаване на 
информираността отностно половото съзряване и инфекциозните заболявания предавани по полов път” 
Поредна среща с учениците от 8-ми клас на математическата гимназия се състоя и през месец март  

 
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.  
Психолозите от ЦОП – Диляна Костова и Миряна Господинова, разработиха специална програма за тренинг-обучение в 
училищна среда по темата. Това е третото обучение, на тема Превенция, което екип от Центъра реализира в казанлъшката 
математическа гимназия.  
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.  
 
 

ПРОМЯНА в действие 
 

На 13-ти март екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” премина и през третия модул от обученията по 
„Стратегическо планиране” 

 
В изготвянето на стратегическия план участват, както специалистите към социалните услуги, така и членове и 
приятели на организацията. 
В тази дейност се включва изработването на стратегически план на организацията, с формулиране на визия и мисия на 
сдружението; поставяне на 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 и избор на ценности и 
приоритети. 
В цялостния процес на стратегическото планиране ще бъдат въвлечени Управителния съвет на сдружение „Бъдеще 
за децата”, представители на общото събрание, партньори, дарители, доброволци и представители на медиите, 
работещите в организацията, както и представители на други организации и институции. Периода на стратегическо 
планиране е 5 години.  
 За реализацията 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 на работа в рамките на 
конкретната задача.      
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 и съдейства за създаването на благоприятен организационен и 
психологически климат.  
Към настоящият момент, като резултат от преминалите сесии, организацията разполага с работен вариант 

на визия, мисия; след направения слот анализ са изяснени силните и слаби страни на организацията, както и  възможностите и рискове, и 
на база това са очертани конкретни цели и дейности за реализирането на стратегията.   
 
 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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ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 

 

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 от Центъра за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата”. Неговата роля е с цел 
информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са завили желание да изоставят детето си. 
Социалният работник работи по график в Родилно отделение, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или 
служител на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност. Това е стъпка напред в 
прилагане на добрия европейски опит в работата по превенция на изоставянето. 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. В последствие в работата по тези случаи се включва целият екип 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 март не са подадени сигнали към Екипът по превенция, за родилки и жени, 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 

 
Търсим домакини за пътуваща изложба „Да бъдеш баща”!  
 
Във връзка с Националната кампания „Да бъдеш баща“, част от международния проект - „Man-Care“ (http://mencare.bg), Сдружение „Бъдеще за 
децата” организира пътуваща изложба на посланията „Да бъдеш баща”.  
Местната организация се обърна към всички детски образователни и начални училищни заведения, кметства и близки общини, читалища и детски 
центрове от областта, с покана да се включат в инициативата, с цел да бъдат разпространени сред възможно най-много деца и родители 
ПОСЛАНИЯТА, които казват: „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш баща!”    

 Общо 11 визии, които по интересен начин насочват вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за 
пълноценното развитие на детето.   
Пътуващата изложба „Да бъдеш баща” ще гостува в рамките на една седмица, на всеки заявил желание, домакин. 
Необходимо е предварително да се подаде заявка за участие и съоветния домакин да сигури подходящо помещение, до 
което родителите да имат свободен достъп. Участието в инициативата Пътуваща изложба е безплатно.  
Инициативата стартира през месец март. Заявките за участие се подават към Сдружение „Бъдеще за децата”, на 
място (гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25), по телефон – 0431 62866, 087676 или на e-mail: info@speckids.org, 
mladenova.veni.trifonova@gmail.com.  
Първият домакин на посланията „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш баща!”  беше ЦДГ №9 „Славейче” гр. 
Казанлък – от 16.03.2015г. до 20.03.2015г. Графикът до края на месец март е запълнен.  

23.03.2015г. – 27.03.2015г. – ОДЗ № 6 „Еделвайс” гр. Казанлък; ЦДГ №2 „Снежанка” гр. Казанлък 
30.03.2015г. – 03.04.2015г. – с. Александрово, община Павел баня ЦДГ „Дружба”          
„Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за 

пълноценното развитие на детето. Резултатите от работата на учители и психолози и данните от международни 
проучвания показват, че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока 
мотивация за учене, по-рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.  В световен 

мащаб все още много мъже остават извън грижите за децата поради различни причини.  Ангажираният бащински и мъжки модел помага на 
децата да се превърнат в уверени и грижовни граждани, партньори и родители. Това се потвърждава и от националното представително 
проучване „Нагласи, практики и бариери пред активното мъжко включване в грижите за децата”, проведено при подготовката на кампанията. 
Изследването показва, че традиционният патриархален модел постепенно се трансформира в един модерен семеен модел, който стъпва на 
партньорски взаимоотношения. Сред родителите е налице широко съгласие относно необходимостта за по-активно включване на бащите в 
грижите за децата. Около 97% от родителите (и от майките, и от бащите) са съгласни, че най-важните решения, свързани с детето, следва да се 
вземат съвместно. 

MenCare е глобална кампания за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете 
като грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. 
Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента.  
Националната кампания „Да бъдеш баща” ще продължи до септември 2016 година  

 
Сдружение „Бъдеще за децата” и Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък реализират инициативата Пътуваща изложба ДА БЪДЕШ БАЩА 
благодарение на проект „Прегръдка за всяко дете”. Проектът е разработен с цел да се намали броя на децата, настанени в институции чрез изграждане 
на система от подкрепящи услуги 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“.  
 
 
 

http://mencare.bg/
mailto:info@speckids.org
mailto:mladenova.veni.trifonova@gmail.com
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Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в гр. Казанлък се включи в 
международна инициатива 
 

Екипът на Центъра и сдружението  се присъедини  към международната инициатива, която 
кани целия свят да обуе цветни чорапи в предпоследнaта седмица на март, и да покаже 
своята съпричастност към слънчевите хора на планетата.  
Лесно е да се направи, независимо дали сте малки или големи, дали ходите на детска градина, 
училище, университет или работа.  
Организацията отправи покана към семейства, приятели, учители, социални работниции граждани 
да се включат в инициативата, като обуят своите най-шарени чорапи или облекат дреха в ярък 
цвят. Инициативата в Казанлък премина под надслов:  

 
„Бъдете истински приятели, които не броят хромозомите, а ги уважават! Бъдете цветни и посрещнете 
Пролетта с едно ново усещане за Доброта!   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Сдружението призова всеки, който обича цветните 
предизвикателства, да заснеме своя фотомомент /или 
на своето семейство, близки/ и да го сподели в 
социалната мрежа Facebook  – Сдружение „Бъдеще за 
децата”.  
 
 

 
 

 

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 ,,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, в израз на 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. Обикновено 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 тяхното 
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/


5 
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механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg. 

 

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

 

Приключи благотворителната инициатива на Младежки общински съвет 

 
Младежки общински съвет – Казанлък с подкрепата на Община Казанлък организираха и проведоха 
благотворителна инициатива за събиране на средства в помощ на 3 годишния Калоян Валентинов 
Христов, страдащ от автоимунно заболяване. Семейството на малкия Калоян трябва да събере около 
5600 лв., за да може детето да бъде прегледано и изследвано от американски професор, идващ в 
България в началото на месец март. 
 В продължение на няколко дни на пл. Севтополис младежите от съвета атрактивно продаваха ръчно 
изработени мартеници- освен мартеничките, младежите свириха на китара и рисуваха портрети. Като 
резултат от благотворителната акция събраната сума е 640 лв. Община Казанлък ще продължи да прави 
всичко необходимо, за да подпомага деца в нужда. 

Младежите призовават всички, които имат възможност и желание да помогнат на малкия Калоян, публикуваме и банковата му сметка: ЦКБ АД 
клон Казанлък, IBAN: BG16CECB979040F1642400, титуляр Калоян Валемтинов Христов. 
 

В Младежки дом в гр. Казанлък се реализира официалната премиера на документалния филм „Непростимо” 
 
По идея на МКБППМН в  Младежки дом в гр. Казанлък се реализира официалната премиера на 
документалния филм „Непростимо”. Лентата е посветен на опасностите, които дебнат подрастващите във 
виртуалното пространство с цел превенция на сексуалните престъпления срещу деца. Цел на МКБППМН е 
този филм да послужи като инструмент за превенция на сексуалните престъпления срещу деца. Община 
Казанлък ще се стреми той да достигне до по-голяма част от подрастващите и учениците в общината. 
Предвижда се обществените възпитатели към МКБППМН да организират дискусии с децата между 7 и 14-
годишна възраст, за да ги научат как безопасно да общуват в интернет пространството с цел превенция. 
 Официалната премиера на документалния филм „Непростимо”, която се състоя  на 05.03.2015 г. премина 
при засилен интерес от страна на ученици и учители. Създател на документалната лента е журналистът 

Емилия Антова, която сподели:  „Целта ни е филмът не просто да бъде излъчен по телевизията, а да се осигури възможност той да стигне до 
всички български училища. Децата със своята наивност са изключително уязвими и е много лесно да бъдат подмамени. Затова е важно именно 
те да го гледат”, обясни авторката. 

 

Деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ закичиха общинските служители с мартеници 
 

Деца и младежи, настанени в Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и Защитеното жилище (ЗЖ) в кв. 
„Васил Левски“, изработиха мартеници. Една седмица те усукваха бели и червени конци  и се подготвяха за 
посрещане на празника. По случай настъпването на Първи март децата и младежите облякоха народни 
носии и закичиха всички служители в общинска администрация със собственоръчно изработени мартенички. 
Всички те бяха особено развълнувани от посещението си в община Казанлък, още повече, че такова събитие 
се случва за първи път в живота им и това е първата им изява сред обществеността на Казанлък. 
 
 
Към момента  в ЦНСТ в Западното разширение на града са настанени 12 деца и младежи, а в Защитеното 
жилище – 5 младежи. 
Проектът на Община Казанлък „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2014, съфинансирана от Европейски социален 
фонд, стартира на 1 октомври 2014 г. 
В рамките на проекта се разкриват резидентен тип социални услуги в 3 броя Центрове за настаняване от 
семеен тип и 1 брой Защитено жилище в гр. Казанлък. В тези центрове и защитени жилища се предоставят 
качествени  грижи за деца и младежи с увреждания; създава се среда близка до семейната, при която децата 
и младежите ползватели на новоразкритите услуги получават необходимата им индивидуална грижа и 
подкрепа; осигурява се възможност за децата и младежите да участват във всички аспекти на живота на 

общността, включително да посещават местни детски градини и училища, да ползват местните здравни, транспортни и други обществени услуги. 
  

 
 


