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ПРОМЯНА в действие 
 

Сдружение „Бъдеще за децата” реализира и последния етап от дейността „Работа с медиите”  
 
В поредица от няколко работни срещи Сдружението и представителите на медиите в града разработиха  общи 
правила за работа и координация помежду си и реализираха  една съвместна кампания в подкрепа на деца в риск, на 
територията на Общината 
Дейността „Работа с медиите“ е част от проект „Промяна в действие”,  финансиран в рамките на Програмата за подкрепа 
на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014 г.” (www.ngogrants.bg). Той е с продължителност 12 месеца и е разработен, защото липсват други 
финансиращи програми пряко насочени към изграждането капацитета на НПО. С реализацията на настоящият проект се 
цели подобряване на финансовата и организационна устойчивост на Сдружение“ Бъдеще за децата”. 
 

Социален експеримент с призив „Вашата помощ, не ми помага!”  
Сдружение „Бъдеще за децата” и медиите в гр. Казанлък провеждат съвместна инициатива под надслов „Ние се обявяваме против това, децата да 

просят”, с цел  да се ограничи и/или премахне явлението „деца на улицата”, което съществува не само в 
община Казанлък, а в градовете по целия свят. Началото на кампанията бе поставено нa 12 юни - 
Световния ден за борба с детския труд. На този ден се поставя фокус върху децата, които са ангажирани 
в някаква форма на опасен или експлоататорски труд, обикновено за сметка на тяхното здраве и 
образование, както и общото благосъстояние и развитие. По последни данни (от 2014г.) 168 млн. деца по 
света, работят, за да издържат семействата си.  Неприемливо е „детският труд” да се извършва от деца, 
които са твърде малки и трябва да бъдат в училище. По смисъла на Закона, всяка икономическа 
експлоатация на дете е престъпление и подлежи на наказание. 
Kампаниятa „Вашата помощ, не ми помага!” e насочена към жители и гости на град Казанлък, и се 
реализира с подкрепата на всички институции част от координационния механизъм за закрила на децата на 

местно ниво.  
Стартовата акция включваше предоставяне на информация на широката общественост с цел превенция на детската просия и последиците от нея и 
флашмоб с послание „Детската просия е престъпление!”. За всичко това помогнаха децата от театралната школа при ОДК „Св. Иван Рилски” и 
Военен клуб – гр. Казанлък и техния ръководител Жоро Атанасов.  
Те влязоха в ролята на деца , които просят. Получавайки стотинки от гражданите, младите театрали им връщаха листовка, с която обясняваха, че 
даването на пари на дете на улицата е престъпление. С езика на изкуството, театралната студия направи социален експеримент - как и дали 
гражданите реагират при появата на просещо дете?! Изпитаха върху себе си гнева и пренебрежието на хората. Този опит доказа още веднъж, че 
просията поставя децата в опасност, уврежда тяхното здраве и нарушава правата им.  
„Призоваваме всички, които забележат просещи деца, както и такива, които обикалят заведенията, 
за да продават дребни сувенири, незабавно да сигнализират на тел. 112.” 
В такива случаи полицейски патрул пристига на посоченото място и незабавно поставя детето под 
полицейска закрила. Оттам насетне се прави проучване на семейството, а родителите подлежат минимум 
на санкция за това, че са пуснали хлапето си навън само, без придружител.  
 „Убедени сме, че ако всички хора са по-активни и подават навременни сигнали, ще успеем заедно да се 
справим с проблема – експлоатация на деца. С тази кампания ни искаме да насочим вниманието на 
широката общественост, към един сериозен проблем. Да, правим го по един по-различен начин, но с 
цел да провокираме повече хора и да ги привлечем в нашата кауза - Гледането на деца е отговорно и 
тяхното място не е по улиците!”, споделя Мария Гинева, изпълнителен директор на организацията. 
 
 

Награда „Бъдеще за децата” 2015 

 
Първите носители на наградите „Бъдеще за децата”  
 

На стилна Церемония в залата на Исторически музей „Искра” и Художествена 
Галерия – Казанлък, Сдружение „Бъдеще за децата” връчи първите едноименни 
награди.  
Това е възможно благодарение на проект „Промяна в действие”, реализиран от 
местната организация и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в 
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014 г.”  
Бяха връчени призове в категориите – Бизнес с кауза, Приятел на детето и 
Обществена личност и три Плакета за развитието и реализацията на кампании в 
подкрепа на децата.  
Отличията бяха обявени от Председателя на сдружение „Бъдеще за децата”, госпожа 
Красимира Димитрова и госпожа Мария Гинева, изпълнителен директор  на местната 
организация. Специален гост на събитието бе Георги Богданов, Председател на 
Национална мрежа на децата, който връчи Наградата в категория „Обществена 
личност“ на Галина Стоянова, кмет на община Казанлък. Тя бе отличена за 
цялостната си работа и изключителния си принос за развитието на програми и 
проекти с цел повишаване благосъстоянието на децата в цялата община. Носителят 
на Наградата в категория „Приятел на детето” е госпожа Снежина Манчорова. В 
категория „Бизнес с кауза” с най-много гласове бе отличена фирма „Ветроком” ЕООД 
и нейният управител Симеон Георгиев.  
 

 

http://www.ngogrants.bg/
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Специални плакети за своята подкрепа и принос за децата на Казанлък получиха: фирма „Би Би Си Кейбъл” и в 
частност господин Борис Кърчев”; Колективът на ЦДГ №1 „Здравец” гр. Казанлък; Младежки общински съвет 
Казанлък.  
Водещ на Церемонията бе Георги Атанасов. Всички гости на събитието имаха възможността да се насладят на 
изпълненията на талантливите деца от клуб по спортни танци „Киара-Н” и музикалната школа по пиано към СОУ 
„Екарх Антим I”.    
Всички хора, фирми и организации, номинирани за тазгодишната Награда ще получат Удостоверение „Бъдеще за 
децата“. А те са: Лилия Цонкова, зам.-кмет на община Казанлък, Елена Юлиянова, Строителна Компания „Билдинг“- 
АД гр. Казанлък, Искар България ЕООД, Полибет ООД, Давид Холдинг АД, Янко Мермеклиев – ЕТ „Янко 
Мермеклиев“, Дина и Весела Пападакис, Даниела Минчева Иванова, Джамал Неджипов Папарланов, Георги Гърдев.  

 
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. 
 
 

1 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО 
 
Международният ден на децата се чества на 1 юни в почти всички страни от бившия Социалистически лагер. Води началото си от Световната 
конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда през 1925г. в Женева (Швейцария). В България става популярен след 1949 г., 
когато Москва обявява, че 1 юни се приема за Международен ден за защита на децата. В страните с комунистически режими празникът е наричан 
официално Международен ден за защита на децата. Почти не е придавана политическа окраска при честването му. След промяната на 
политическата система в тези страни празникът е съхранен. Този ден е един от най-запазените празници за децата. 

 

КАМПАНИИ 
 

„Акция Детски свят” – не спира 
 
Сдружение „Бъдеще за децата”  продължава с благотворителната  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!  
 

Проект „Прегръдка за всяко дете” се реализира с цел 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 на местно ниво. 
Проектът се финансира от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“. Неговата продължителност е 27 
месеца 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”. 

 

ПОЛЕЗНО 
 
Как децата да запълнят лятната ваканция по правилен начин 

 
В началото на лятната ваканция си припомняме една статия за това как децата по забавен и интересен 
начин могат да запълнят свободното си време през лятото. 
Един от важните въпроси, които занимават майките и бащите по време на лятната ваканция, е как детето да 
успее да си почине от интензивните училищни занятия през годината, но и да и не изгуби вече създалата се 
връзка с училищната среда. Много родители оставят малките да изживеят на воля топлите летни мигове, 
докато други настояват да не се разделят с книжките дори и на плажа. За златната среда между полезните и 
приятните занятия през лятото, имаме няколко предложения. Когато едно дете не си е отпочинало добре 
през лятото, това впоследствие може да се отрази пряко на работата му в училище. Добре е в началото 

http://www.ngogrants.bg/
http://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8E%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://bg.wikipedia.org/wiki/1925
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
http://www.speckids.org/
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на планирането на ваканцията да поговорим с децата си. Наистина е хубаво да се вслушаме в тях и заедно да организираме лятната почивка - какво 
да бъде включено, кои места да бъдат посетени, как да се организират дните и моментите на учене. Важно е да се даде възможност детето да даде 
предложенията само.  
Добри варианти за лятото са излети в планината, край язовир, на море и на планини. Биха 
могли да посещават арт ателиета, организирани летни занимални, детски парти клубове, 
клубове за четене на книги и др. "Важно е децата да учат чрез преживявания. Ученето е 
лесно, ако премине през емоцията на детето, защото когато то преживее нещо, много 
лесно го запомня.”, споделят специалисти.  Съветваме родителите да се опитат да 
постигнат баланс между потребностите и интересите на детето, но и същевременно да 
поддържат непрекъсната връзка с процесите в училище. "Ако например детето съвсем не 
се занимава с нищо през лятната ваканция, периодът на завръщане в училище може да 
бъде шоков. Връзките между детето и училището са все още крехки, тоест възрастните 
членове на семейството трябва да подпомагат този процес, за да бъде плавен и 
постепенен", твърдят психолози.  
Дългите, почти безкрайни списъци със задължителна за четене литература, част от 
програмата за следващия клас, са един от проблемите, пред които децата често се изправят по време на лятната ваканция. Четенето е ценност, 
която трябва да се възпитава както вкъщи, така и на училище. Ако някой и на нас, възрастните, ни даде списък с книги, естествено и у нас ще 
възникне вътрешна съпротива да ги прочетем. Ако детето има създадена мотивация да чете, то само ще посяга към книгите, без те да му бъдат 
налагани като задължителни. По-важно е да прочете една книга, но да я прочете с разбиране. Да умее от тази книга да се научи да чете. Да 
разбира това, което чете, и да умее след това да направи коментар. Много често децата не успяват да извлекат теза или примери от дадена 
прочетена книга, които после да могат да използват в реални житейски ситуации.  
В тази връзка сдружение „Бъдеще за децата”, стартира инициативата „Приказна седмица”. Тя ще се провежда, всяка седмица (петък), по време 
на лятната ваканция – четене на приказки, арт ателиета и тематични уъркшопове, лятно кино, театър и още много изненади очакват децата и техните 
родители, на ул. „Войнишка” 25 в гр. Казанлък. Приказните дни стартират от 1 /първи/ юли 2015г. Инициативата е част от дейностите по проект 
„Гласът на децата”, реализиран от местната организация и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”. 
 

Държавната агенция за закрила на детето подготвя промени в Семейния кодекс 
 

Държавната агенция за закрила на детето подготвя промени в Семейния кодекс, които да 
защитават в по-голяма степен децата при родителски конфликти. 
От Държавната агенция за закрила на детето ще настояват промените да залегнат в текстове, 
които да защитават по-добре правата на деца в случай на конфликт между родителите им. Става 
дума за текстове, които регламентират родителската отговорност и задължават родителите да 
спазват определения от съда режим на контакти с децата. За възпрепятстване на контакта между 
дете и родител да се носи наказателна отговорност, предлагат още от агенцията. В момента текат 
промени и в системата на социалните доклади, които се изготвят при такива родителски спорове. 
Целта е докладът да стане по-обективен и да взема предвид всички обстоятелства в интерес на 
децата в семейството. В момента 80 процента от жалбите в Държавната агенция за закрила на 

детето са за необективни социални доклади, обясни председателят ѝ Ева Жечева. Най-често сигналите се подават от бащите. 
 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ...?! 
 
 
9 юни - Международен ден на приятелството 

 
На 9 юни, отбелязваме Международния ден на приятелството, обявен от Общото събрание на ООН. Идеята 
на Световната организация за стимулиране на дружбата между индивидите и народите не е случайна. 
Приятелството е благородното и спояващо чувство, способно да хвърли траен мост между държавите и 
различните култури за изграждането на един мирен и по-добър свят. 
Една арабска легенда за приятелството разказва за двама приятели, които вървели през пустинята. По пътя 
избухнал спор и единият зашлевил шамар на другия. Пострадалият, без дума да обели, седнал и написал на 
пясъка: "Днес моят най-добър приятел ме удари!" 
Продължили напред и стигнали до един оазис, където влезли да се изкъпят. Оскърбеният приятел внезапно 

започнал да се дави, но навреме бил спасен от другаря си. Когато се посъвзел, грабнал камата си и написал на един камък: "Днес моят най-добър 
приятел ми спаси живота!" 
Заинтригуван, приятелят му го попитал: "Защо, след като те нагрубих, писа на пясъка, а сега пишеш върху камък?" 
Засмян, другарят му отвърнал: "Когато някой добър приятел ни засегне, трябва да напишем това на пясъка, където вятърът на забравата и прошката 
ще го заличат. Но от друга страна, когато ни се случи нещо голямо и прекрасно, трябва да го гравираме на камъка на сърцето, където никoй вятър не 
може да го заличи." 
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12-ти юни: Световен ден срещу детския труд 
 
По-добрата социална защита за възрастните пази децата от трудова експлоатация 

Светът отбелязва за 13-и път Световния ден срещу детския труд – 12 юни. На този ден се поставя фокус върху 
децата, които са ангажирани в някаква форма на опасен или експлоататорски труд, обикновено за сметка на 
тяхното здраве и образование, както и общото благосъстояние и развитие. Над 115 млн. деца работят, за да 
издържат семействата си, неприемливо е детският труд да се извършва от деца, които са твърде малки и 
трябва да бъдат в училище. Това показват последните данни на Международната организация по труда. В 
допълнение, има много деца, които извършват работа, неподходяща за лица под 18 години. В най-тежките 
форми на детски труд, децата са изложени на здравни рискове и физически опасности, тяхното развитие е 
застрашено, подложени са на експлоатация.  
По данни на УНИЦЕФ около 150 милиона деца на възраст 5-14 години, или почти 1 от всеки 6 деца в тази 
възрастова група, са принудени да се трудят. Според последните изчисления на Международната организация 
на труда, 7.4 милиона деца в същата възрастова група са ангажирани с домашен труд, който е 
непропорционално извършван от момичета. През 2013 г., на Третата международна конференция за детския 
труд в Бразилия, международната общност приема Декларация, която акцентира върху необходимостта от 
достойни условия на труд за възрастни, адекватни обезщетения за безработни, задължително качествено 
образование за всички деца и социална закрила за тях. Осигуряването на равни възможности за децата за 
разкриване на техния потенциал зависи от семейната среда, в която растат. Всяка заплаха за семейството от 
икономически характер, като загуба на работата на някой от възрастните, или от здравословен характер – при 
сериозно заболяване или претърпяна трудова злополука, може да принуди децата да работят, за да запълнят 

липсите в семейния бюджет, смятат от Международната организация на труда. А данните на организацията за хората, които нямат достъп до 
адекватна социална закрила, са шокиращи - 5 млрд. души или около 73% от населението на света. 
В контролната дейност на Главна инспекция по труда не е установявано използване на детски труд в най-тежките му форми, а българското 
законодателство отдавна е съобразено с изискванията за защита на децата от трудова експлоатация. За лица, ненавършили 14 г., полагането на 
труд у нас е забранено.  В Кодекса на труда е регламентирано, че „работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, 
като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване”. За наемането 
на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция „Инспекцията по 
труда”. 
Преди да бъдат наети на работа, малолетните и непълнолетните трябва да са минали  обстоен медицински 
преглед и да има медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. 
Работният ден за тях е 7 часа. Не могат да работят повече от 5 дни в седмицата и след 20 ч. Забранено е да 
полагат извънреден труд. Имат право на 26 дни платен годишен отпуск.  Всяка проверка, която се 
осъществява от инспекторите на Инспекцията по труда, предвижда и контрол върху осъществяване на 
работна дейност от лица, ненавършили 18 г. След издаване на разрешението работните места, на които се 
наемат те, задължително се проверяват на място, за да се установи дали декларираните условия при 
искането на разрешението отговарят на реалните. Полагането на труд на лица, ненавършили 18 г., без разрешение от инспекцията се квалифицира 
като престъпление, затова за всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство. 
 

14 юни - Световен ден на кръводаряването 
 
Милиони хора дължат живота си на хората, които никога няма да срещнат - хора, които даряват кръв свободно и без никакво 
възнаграждение. На 14 юни празнуваме тяхното благородство. 
Кръводаряването е доброволно предоставяне на определено количество от собствената кръв с цел спасяване на човешко здраве и живот.  

Все пак, преобладаващото мнозинство от населението на света нямат достъп до безопасна кръв. 
Над 80 милиона банки кръв са дарени всяка година, но само 38 % са събрани в развиващите се страни, където 
живее 82 % от световното население. 
Много страни са зависими от дарение от семейството, или приятели на пациентите, които се нуждаят от кръв, това 
често се случва и в България. 
В някои страни, все още кръводарители получават заплащане. 
Световният опит показва, че безвъзмездното кръводаряване e източникът на най-безопасна кръв, защото е най-
малко вероятно доброволец да предаде потенциално животозастрашаващи инфекции, като вируси на ХИВ и хепатит. 

Те са тези невъзпяти герои, на които Световният ден на кръводарителя е посветен. 
Световният ден на кръводарителя се основава на успеха на Световния ден на здравето през 2000 г., който беше посветен на темата: "Кръвта 
спасява животи. Безопасната кръв започва с мен".  
Ентусиазмът и енергията, с която е отбелязан този ден показва, че има положителен отговор на възможността за благодарност на милиони хора, 
които дават ценен дар в името на живота. Идеята се корени и е Международния ден на кръводарителя, организиран ежегодно от Международната 
федерация на кръводарителя от 1995 г. насам. 
Световният ден е специална възможност за обединено, глобално честване на деня, който е на 
дата с особено значение: 14 юни е рожденият ден на Карл Ландщайнер, носител на Нобелова 
награда за откритието си на кръвните групи през 1900 г., спасило милиони човешки животи. 
Защо се дарява кръв 
Причините да дарите кръв са безброй, а вашият жест – безценен! Все пак ще изброим няколко: 
• Спасявате нечий живот! 
• Давате втори шанс на друг човек. 
• Кръводаряването не вреди! 
• Увеличавате защитните сили на организма си. 
• Прочиствате организма си – стимулира се процеса на обновяване на кръвните клетки. 
• Всички кръводарители получават 2 дни платен отпуск. 
• Всички кръводарители получават резултатите от направените изследвания за СПИН, хепатит В и С, сифилис и кръвна група. 
Ще извършите хуманен акт. Ще кипите от енергия, удовлетвореност и ентусиазъм – ще сте щастливи! Ще бъдете в добро настроение, заредени с 
позитивизъм, чувствайки се пречистени. 
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ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

 
В Казанлък се проведе кампания „Пази детето“ по повод 1 юни – Международния ден на детето 
 

На 1 юни децата подаряваха цветя на водачи на пътни превозни средства в Казанлък по случай Международния 
Ден на детето. Инициативата се свързва с детския празник и с кампанията за безопасност на движението по 
пътищата под наслов „Пази детето“. Идеята за тази акция е на Общината. В чест на празника на детето в 
Казанлък бяха открити още две детски площадки – зад ДК „Арсенал“ и зад ЦДГ № 18 в кв. „Васил Левски. И на 
двете места съоръженията са възстановени и обновени от Общинското предприятие „Комунална дейност и 
поддръжка на инфраструктурата“.  

 
 

 
Със спектакъла „Косе Босе” на Театър „Любомир Кабакчиев” на централния площад в Казанлък бе отбелязан 
Денят на детето 
 

 
В разположени арт – ателиета на площада малчуганите от Казанлък имаха възможност да рисуват и да 
изработят сувенири за спомен от различни материали. „Години наред 1 юни е част от програмата на Празник 
на розата, това е най-хубавото време от годината, когато ухае на рози и всички ние сме празнично 
настроени. Бъдете безгрижни в детството си и носете винаги усмивки на лицата си”, се обърна в 
приветствието си към децата зам.- кметът Лилия Цонкова. Настроение, игри и забави съпътстваха детския 
празник. Лакомства за всички участници в празника осигуриха Община Казанлък е една от големите 
търговски вериги на територията на града. 
Празничните прояви посветени на 1 юни продължиха през целия ден, като в 17.00 часа на площад 
„Севтополис” се състоя концертът „Планета на мечтите”, посветен на 20 години от създаването на Вокална 
група „Искрици”. След концерта в 19.00 часа започна детският спектакъл „Принцеси на розата”, който е част 
от програмата на Празник на розата 2015.  
 

 
 
Община Казанлък сформира Общински координационен механизъм по деинституционализация 
 

Първото заседание на Общинския координационен механизъм по деинституционализация  в Казанлък се проведе 
в началото на месец юни, в сградата на Общинска администрация.  Присъства и заместник – областният 
управител на област Стара Загора Мариана Кръстева. Работата на Общинския координационен механизъм по 
деинституционализация е в рамките на проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно 
сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се 
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009 – 2014“. 

Срещата бе открита от Лилия Цонкова, заместник-кмет на община Казанлък, която сподели, че включването на община Казанлък като пилотна 
община в проекта е висока оценка за работата, която е свършена през последните четири години по отношение предоставянето на социални услуги 
за деца. Това е още една възможност да се надгради постигнатото по отношение взаимодействието между всички заинтересовани страни. На 
срещата Боряна Климентова, национален координатор по проекта, представи ползите от работата на ОКМД, целите и ефективността му. В рамките 
на следващите 5 месеца механизмът ще бъде приложен, като гъвкавостта му ще даде по-големи възможности за разрешаване проблемите на всеки 
представен пред комисията случай. 
Участието на сдружение „Бъдеще за децата“:       Управителят на ЦОП Казанлък – Иван Димитров и Бояна Иванова, социален работник по 
направление „Превенция и реинтеграция” към сдружение „Бъдеще за децата”  бяха сред участниците в работната среща. Неправителствената 
организация вече година и половина, работи по проект „Прегръдка за всяко дете”, с цел 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 на местно ниво. Проектът се финансира от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма 
„Вяра в децата и семейството“. Неговата продължителност е 27 месеца 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”. 

 
ОТ РЕГИОНА 

 
“Дарителството като инвестиция в местната общност и ролята на малкия и среден бизнес“ 

Български дарителски форум и Обществен дарителски фонд - Стара Загора,  в партньорство с МЕТРО Кеш енд Кери 
поканиха старозагорските предприемачи на среща – разговор на тема "Дарителството като 
инвестиция в местната общност и ролята на малкия и среден бизнес". Срещата се проведе 
началото на месеца в гр.Стара Загора. 
Целта на дискусията бе да обърне внимание върху предприемачи от Стара Загора и региона, 
които правят добро за своите общности – даряват средства, продукти, ремонтират, 
подкрепят хора в риск, читалища, детски отбори и общински празници, но не винаги техните 

истории и инициативи стават популярни в публичното пространство. 
Въпреки че на теория те не познават правилата и механизмите на успешната благотворителност, на практика със своята енерги и ресурси постигат 
положителен резултат в полза на хората, с които работят и сред които живеят.  
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Български дарителски форум и Обществен дарителски фонд - Стара Загора разказаха за различни практики, свързани с дарителството и контекста, в 
който попада бизнесът като дарител. Партньорите на събитието от МЕТРО България представиха своя проект „Звездите на МЕТРО“, целящ  да 
отличи независими предприемачи за най-вдъхновяваща история, свързана с дарителство или благотворителност, както и да подкрепи финансово 
техен социален проект. 
 

Благотворителен концерт за децата, загубили майките си при раждане 
 

Сдружение „Живот за България" организира благотворителен концерт в Стара Загора. Инициативата се провежда в 
помощ на децата, загубили майките си при раждане. 
Концертът се състоя на 5 юни от 18:30 часа на сцената на Държавен куклен театър - Стара Загора. Участие взехат 
Милица Тодорова, Кукерска група към НЧ „Свети Климент Охридски", танцова формация „Маргаритки", ансамбъл 
„Загорче", вокален квартет „Розов свят", Фокуси - Тийм Дишепсънс, детски балет към читалище „Родина" ученици от 
Търговска гимназия - Стара Загора, ПГСАГ „Любор Байер" - Стара Загора и други. 
 

 
 

Деца празнуваха „На открито” в Ресурсен център 
 

Над 100 деца със специални образователни потребности, техните приятели, родители и учители се включиха в 
празника „На открито”, с който Ресурсен център Стара Загора посреща Деня на детето и поставя края на 
учебната година. 
Събитието започна с изпълнение на клуба за български народни танци „Тракийци” с ръководител Таня 
Александрова и с илюзионното шоу на Божидар Радев и Неделин Иванов. Традиционен акцент в спортната 
програма бяха щафетните игри, футболът и тегленето на въже. Директорът на Ресурсния център Пламен 
Иванов връчи на победителите купи и награди, а всеки участник получи грамота. 
В програмата се включи и певицата Цветелина, с която участниците извиха дълго хоро, а за най-малките 

домакините от Земеделския институт осигуриха среща с живи пиленца и зайчета. — в Земеделски институт. 
 
 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ОТПУСКА 40 000 ЛВ. ЗА ИНВИТРОПРОЦЕДУРИ НА ДВОЙКИ С 
РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ 
 

За 5-та поредна година Община Стара Загора отпуска средства за подпомагане на двойки с 
репродуктивни проблеми. Досега от Програмата за финансово подпомагане на процедури и 
дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с 
репродуктивни проблеми на територията на община Стара Загора, са се възползвали 97 двойки. 
Тя е започнала с решение на Общинския съвет от 2011 г. и по нея са отпуснати общо 110 000 лв. 
От 1 юни започна приемът на документи за участие в програмата за 2015 г., по която са отпуснати 
40 000 лв. 
Двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на Община Стара 
Загора, могат да получат финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана 
репродукция със средства от общинския бюджет един път годишно в рамките на текущата година, 

при условие, че не са одобрени за финансово подпомагане от други фондове за същия период и за същата процедура. 
Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики № 107, ет. 2, ст. 216; тел: 042/614-696. 
Началният срок за подаване на документи е 09.00 ч. на 01.06.2015 г., а крайният срок е 12.30 ч. на 19.06.2015 г. 
Кандидатите трябва да живеят на територията на Община Стара Загора през последните три години, да са семейни двойки или във фактическо 
съжителство, да нямат парични задължения към държавата и общината, както и да са с непрекъснати здравно-осигурителни права. 
Повече подробности за изскванията и начина на кандидатстване са публикувани на сайта на общината и сайта на Общински съвет Стара Загора.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства 
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Програмата за подкрепа на направителствени организации в България. 
 

 


