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Проектът „Гласът на децата” 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. 

 

НОВ ПРОЕКТ 
 
Сдружение „Бъдеще за децата” започва работата по проект „Гласът на децата” 

Организацията подписа Договор за изпълнението на проект „Гласът на децата” по Програма за подкрепа на 
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за 2009-2014г, 
финансирана от EЕA Grants www.ngogrants.bg. Проектът е с продължителност 10 месеца и попада в Тематична 
област „Демокрация, права на човека и добро управление”, с приоритет „Подпомагане на активното 
гражданство” 
Организацията се намира в преходен период, промени името си, разширява целите и целевите си групи. Това 
налага да се проведе активна кампания за припознаването й от общността като структура работеща в подкрепа на 
децата без значение от техния статус/ възраст, да привлече доброволци и съмишленици в своя подкрепа. Цел на 
проекта е да се насърчи и подобри гражданското включване в каузите на организацията.Предвидените дейности са 
насочени към повишаване на обществената осведоменост за целите, дейностите и услугите на сдружението и 
насърчаване на доброволчеството. Целевите групи са деца и младежи, но за да достигне до тях е необходимо да 
бъдат привлечени семействата и училищата. Подходът, който използваме е индиректен, искаме да се включат в 

нашите инициативи, да ни опознаят и ако искат да ни помагат. Дейностите насочени към общността целят да привлекат семейства, които да 
подкрепят организацията. Е-бюлетинът и запознаването с възможностите за подкрепа на деца, доброволческите клубове са начин да достигнем до 
училищата, за да ни припознаят като партньори. В клубовете децата и младежите ще могат да се научат да изразяват своите позиции, ще ги 
стимулират да се включват активно в обществения живот. 
 
Дейностите по проекта:  

 
 Запознаване на децата с възможностите за подкрепа;  
 Клуб " Млад доброволец";  
 Дейности насочени към общността;  

 Електронен бюлетин;  
  

Предстои:  

 
През месец юни 2015 година, ще бъде проведена официална пресконференция, във връзка със стартирането на проект „Гласът на децата”. 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.  
 
Информация за 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. 

 
ПРОМЯНА в действие 

 

Сдружение „Бъдеще за децата” реализира втори модул от дейността „Работа с медиите”  
 

В поредица от няколко работни срещи Сдружението и представителите медиите в града ще разработят 
общи правила за работа и координация помежду си и ще реализират една съвместна кампания в подкрепа на 
деца в риск, на територията на Общината 
 Сдружението организира и втория образователен модул, заложен в дейността „Работа с медиите” по проект 
„Промяна в действие”. Като продължение на работната среща на тема „Да работим заедно за децата на 
Казанлък”, двете целеви групи имаха за задача да си изработят стратегия за кампанията, която предстои да се 
реализира от тях през месец юни. Проявата бе проведена  на ул. „Войнишка” 25, където е позиционирана 
организацията. В срещата взеха участие Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за 
децата”, координатори на Центъра за работа с доброволци към организацията, специалист по комуникации и 
връзки с обществеността, представители на местни, регионални и национални медии. 

Надяваме се чрез поредица от срещи да достигнем до обща идея, по която можем да работим заедно, да набележим по-нестандартни подходи, чрез 
които да насочим общественото внимание към даден проблем, който съществува при децата в нашата община, както и да създадем някаква 
координация помежду си. Във втория модул бяха включени повече практически задачи за работа в група . Разписване на инструменти за 
осъществяване на дейности в посока реализиране на ВЪЗМОЖНОСТИТЕ и преодоляване на РИСКОВЕТЕ и ЗАПЛАХИТЕ, като резулатът от тази 
задача бе да се редуцират и опишат няколко конкретни дейности, които да бъдат приети от всички участници. Определяне ролята и функцията на 
регионалните журналисти и местното НПО по конкретен проблем, в подкрепа, на който ще се разработи кампанията. Във втората част бе отделено 
повече внимание на генериране на идеи и предложения за кампания – послания, насоки на работа, обхват, допълнителни ресурси, мащаб, цел, 
целеви групи; разписване на стратегия за действие с ясно разпределени роли и задачи на всички участници. 
Предстои: Последният модул от дейността „Работа с медиите” ще бъде реализацията на кампанията в подкрепа на борбата с детската просия и  
създаване на негативна нагласа и отношение сред обществеността, изразяващи се в не толериране на детската просия. 
Проектът „Промяна в действие” се финансира 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”. 

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

Сдружение „Бъдеще за децата” инициира работна среща във връзка с координационния механизъм по Закрила на децата на 
местно ниво  
 

На 12 май представители на РУ „Полиция” гр. Казанлък, главните инспектори от Детска педагогическа стая при РУП, МКБППМН, община Казанлък, 
социален работник от Отдел „Закрила на детето” към ДСП Казанлък, сдружение „Бъдеще за децата” и сдружение „Самаряни 
„Стара Загора” дискутираха проблемни зони и тяхното преодоляване в общата им работа.   
Тема на срещата бе постигане на координация между всички страни и последващите действия по отшение на работата с 
неглижираните деца. Повод за това стана предстоящата кампания, която 
Сдружение „Бъдеще за децата” и медиите ще реализират като съвместна 
инициатива, в подкрепа на решаването на проблем с деца в риск от 

община Казанлък.  
Кампанията ще премине на няколко етапа, в рамките на който всички институции ще бъдат 
пряко ангажирани. За отделните инициативи, местната неправителствена организиация ще 
има нужда съдействие от страна на органите на МВР, за други на О „ЗД’, за трети – на 
Общината. За целите на кампанията ще бъде привлечен и външен ресурс от Доброволци.  

  

Награда „Бъдеще за децата” 2015 
 
Получихме 21 номинации за трите категории и три диопълнителни предложения за Кампании реализирани в подкрепа на децата в 
Казанлък 
 
Сдружение “Бъдеще за децата” гр. Казанлък стартира приема на номинации от  20 април  

 Организацията учредява Годишна награда „Бъдеще за децата”, с цел да се стимулира дарителството и 
доброволчеството в подкрепа на каузата – „За децата на Казанлък!”.  
Чрез създаването на едноименната награда, екипът на сдружението иска да засвидетелства своето уважение към всички 
хора - приятели на децата. Общественици, граждани, дарители, фирми и граждански структури, доброволци, които по един 
или друг начин са подкрепили децата в града на розите, заслужават да получат признание.  
Право на номинация имаха всички организации работещи с деца - училища и детски градини, клубове, читалища, детски 
центрове и др.  
За целите на Наградата, се търсят хора, които системно помагат и даряват в подкрепа на децата, защото вярват, че 
специално внимание към децата трябва да има във всяка една сфера на нашия живот, по всяко време.  

Номинациите се приемаха до 15.05.2015г. /вкл./ в три категории - Обществена личност  - с цялостен принос за децата на Казанлък; Бизнес с кауза - 
развитие на корпоративни социални програми и проекти за децата на Казанлък и Приятел на детето – доброволци, професионалисти от различни 
сфери на живота – обазование, медицина, култура, изкуство, институции, организации, обществени личности /култура, изкуство, музика/ – хора, 
направили нещо значимо за НАШИТЕ ДЕЦА. 
Изборът на наградените  се проведе на два етапа. 
 

ДЕТСКО УЧАСТИЕ 
 Децата избраха своите фаворити за Годишна награда „Бъдеще за децата” 
 
 Сдружение „Бъдеще за децата”, сформира фокус-група от 9 деца, като част от етапа на избор на отличените номинации 
за годишната награда „Бъдеще за децата” за 2015 година.  
Участниците бяха на възраст от 10 до 16 години. В рамките на 45 минути, те бяха запознати с идеята за учредяването на 
Наградата, какво означава да си дарител и/или доброволец, и какво значи да вярваш и работиш за една кауза. Децата 
дадоха примери от своето обкръжение за хора, които помагат или подкрепят деца и/или семейства, или пък са 

помогнали за ремонта в тяхното училище, за родители, които подаряват лакомства на целия клас по различни поводи. Оценката на групата бе, че 
всеки, който е направили и помогнал на децата, заслужава награда и признание.  
Те се запознаха с всички 21 истории, изпратени към Сдружението като номинации за Годишната награда „Бъдеще за децата”. Освен за трите отделни 
категории – Обществена личност, Бизнес с кауза и Приятел на детето, децата предложиха да се дадат отличия и за тези хора и организации, които са 
реализирали редица кампании в подкрепа на деца от Казанлък – за лечение, за образование, обществено-значими инициативи и др.  
Политиката, която следва екипът на местната неправителствена организация е да подкрепя децата в риск и техните семейства, като им 
предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им, и 
през цялото това време във фокуса е ДЕТЕТО. Организацията учредява годишна награда „Бъдеще за децата”, с цел да се стимулира 
доброволчеството и дарителството в подкрепа на каузата – „За децата на Казанлък!”. Чрез създаването на едноименната награда, екипът на 
сдружението иска да засвидетелства своето уважение към всички хора - приятели на децата. Общественици, граждани, дарители, фирми и 
граждански структури, доброволци, които по един или друг начин са подкрепили децата в града на розите, заслужават да получат признание.  

В рамките на един месец  всички организации работещи с деца - училища и детски градини, клубове, читалища, детски 
центрове и др., изпращаха своите предложения и номинации. Това става възможно благодарение на проект „Промяна в 
действие”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. 
Промените, които се случиха в организацията коренно промениха функционирането й. Настоящият проект е 
разработен, 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 организацията е разширила 
дейността си и ръководния екип оценя потребността от структуриране на дейността на организацията и разширяване 
на целевите групи. Очакванията са след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като 

структура, която помага на всяко дете и семейство в риск. 
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. 
 

Финален етап за ИЗБОР на отличените 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ngogrants.bg%2F&h=rAQGnUsCc&enc=AZN4qyBQ7Rg2XsQ6mc7xUFe_RnTR2L_qI9l3rJ2HFxgi4AxXuJ0EZ5pnpApAbV-iaf7zXvo4ZqJtHEsn2GoY8IXrv_AB6zo-_HG7U_7O0DRdHsQKYar66LsRz8jgL2KBLwfPQoQhVEfUN9BpF5DISO0k3M5qwrYSRiVmMEWFtH7eXTeOyfMf9Wq6yg0rInNB4gCaVSQjogxaW15zq7X145Gt&s=1
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Екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” е подготвил три статуетки, които ще отидат при своя притежател на 3 юни, когато е официалната 
Церемония по връчване на отличията в подкрепа на каузата „За децата на Казанлък!”.  
Разглеждането на отделните номинации в рамките на специална Комисия, бе вторият етап от избора на отличените. В Комисията бяха включени 
председателя на Сдружението, доброволци, членове на Младежки общински съвет, младежи от Български червен кръст и един журналист. 
Получените 21 номинации бяха подробно разгледани и обсъдени в рамките на формата. След което се премина към гласуване. Комисията взе под 
внимание и избора на децата (от фокус-групата).  
 
На финала: Вече имаме имената на първите, които ще получат приза „Бъдеще за децата”.  
Наградата се дава за цялостен принос в подкрепа на каузата „За децата на Казанлък!”, на обществени личности, фирми, организации, доброволци – с 
една дума приятели на детето.  
Годишната награда за дарителство и принос в подобряване благосъстоянието на децата на Казанлък се учредява благодарение на проект „Промяна 
в действие”, реализиран от Сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък и финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg 
 

Стартира и дейността „Популяризиране на организацията сред местната общност” 
През месец май Сдружение „Бъдеще за децата” стартира инициативата „Арт-ателиета на открито”, част от 
заложените дейности за популяризация на организацията.  
Участието в „АрТворилница за Чудесии” бе доброволно и безплатно за всички 
деца и родители от гр. Казанлък (както и гости на града). В рамките на една 
седмица – от 25.05. до 29.05.2015г. /включително/, екип от организацията 
предложи тематични уъркошопове за децата на Казанлък и техните родители.  
В разгара на Фестивала на розата, мобилната работилница бе в парк 
„Розариум” в Казанлък. На разположение на децата от 10:00 до 12:00 час, бяха 
материали за рисуване, книжки за оцветяване, кът за изработка на гривни и 
други бижута, приложни изкуства, керамика, природни материали за изработка 

на картини и пана, декупаж и др. Дори и рисунките по детските лица бяха позволени!  
В ателиетата участие взеха и членове на Центъра за работа с доброволци към сдружението.  Това става 
възможно благодарение на проект „Промяна в действие”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на 
НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г. Целта на дейността „Популяризиране на организацията сред 
местната общност” е хората да се запознаят с дейността на сдружението и да се включат в различни 
инициативи. В рамките на арт-ателиетата на открито, всеки гражданин получи информация за работата на 
организацията и услугите, които предоставят на децата и родители в нашия град.  
Очакванията са след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която 
помага на всяко дете и семейство в риск. 
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. 

За повече информация, моля посетете  www.speckids.org. 
 

ДА БЪДЕШ БАЩА 

 
Празник посветен на бащата, съспътсва откриването на пътуващата изложба „Да бъдеш баща” в община Мъглиж 

 
Община Мъглиж и Сдружение „Бъдеще за децата” организират пътуваща изложба на посланията от Националната 
кампания „ Да бъдеш баща”. Кампания е част от международния проект „Man-Care“.  С включването на община Мъглиж в 
нея се цели да се предизвика обществен дебат за „мъжките“ и „женските“ роли в отглеждането, възпитанието и 
образованието на децата, а бащите (и на родителите като цяло),  да получават повече полезна и практична информация 
за особеностите в развитието на детската психика и поведение. Утвърждаването на 
позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в детските градини, 

училищата и обществото като цяло е също сред целите на кампанията. 
Организиране на пътуваща изложба, която беше изложена в град Мъглиж и в детските градини и училищата в 
общината, са част от дейностите, които ще се предприемат на местно ниво. Изложбата представя 11 визии, които по 

интересен начин насочват вниманието на обществото върху значимостта на 
бащината роля за пълноценното развитие на детето.  
Общината организира и кампания, в която децата и учениците от общината рисуваха, 
разказаха,, пяха и рецитираха разкази, песни и стихове, посветени на бащите. С 
рисунките беше организирана изложба, а разказите, стихчетата и песните бяха представени при закриване на 
кампанията, която се състоя на 22 май от 15:00 часа, в залата на втория етаж на Читалище „Пробуда 1869 г.” в  
Мъглиж.  
 

 
ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 

 

Подкрепа на ниво родилно отделение  
 

В работата на „Родилно отделение” при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” 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 заявили 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.  

http://www.ngogrants.bg/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ngogrants.bg%2F&h=rAQGnUsCc&enc=AZN4qyBQ7Rg2XsQ6mc7xUFe_RnTR2L_qI9l3rJ2HFxgi4AxXuJ0EZ5pnpApAbV-iaf7zXvo4ZqJtHEsn2GoY8IXrv_AB6zo-_HG7U_7O0DRdHsQKYar66LsRz8jgL2KBLwfPQoQhVEfUN9BpF5DISO0k3M5qwrYSRiVmMEWFtH7eXTeOyfMf9Wq6yg0rInNB4gCaVSQjogxaW15zq7X145Gt&s=1
http://www.speckids.org/
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За месец май, социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» има една успешна превенция  от подадени общо 4 
сигнала за консултация на родилки заявили желание за изоставяне.  
В последствие в работата по тези случаи се включва целият екип по Превенция /социални работници, психолог и мединска сестра/, който оказва 
интензивна подкрепа на родилката. В това число домашни консултации и подкрепа в първите месеци от раждането на детето и работа с разширеното 
семейство и подкрепящата среда на родилката, застъпничество пред други служби и институции и др. 
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 съответния домакин да осигури подходящо помещение, до което родителите 
да имат свободен достъп. Участието в инициативата Пътуваща изложба е безплатно.  
Очакваме Вашите заявки на място - гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25, по телефон – 0431 62866, 0876766010 или на e-mail: 
info@speckids.org, mladenova.veni.trifonova@gmail.com.  
Инициативата „Пътуваща изложба” стартира през месец март тази година.  До този момент визиите са гостували на осем детски 
градини в община Казанлък и една в община Павел баня. В рамките на един месец посланията на кампанията обиколиха и 
община Мъглиж – читалище, училище, детска градина и сградата на Общината. Провокирани от кампанията, учители, 

възпитатели и директори на учебните заведения и общините, инициираха тържества,  занимания и конкурси посветени на БАЩАТА. В последните 
седмици на месец май, домакин на кампанията бе ОУ „Мати Болгария” гр. Казанлък, чийто взпитаници се включиха много активно в първата 
инициатива на сдружението – конкурсът за есе и рисунка „Моят баща е мечта за всяко дете!”, част от Националната кампания „Да бъдеш баща”.  
„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.  

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“.  
 

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 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.  

http://mencare.bg/
mailto:info@speckids.org
mailto:mladenova.veni.trifonova@gmail.com
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, 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!  
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

 
И Община Казанлък ще бъде "Община-приятел на детето".  

 
Това стана ясно, след като Общинският съвет подкрепи доклад на кмета Галина Стоянова. 
Сред общините, които са част от тази инициатива са Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Гоце Делчев, Димитровград, 
Добрич, Козлодуй, Павел Баня, Петрич,Пловдив, Свищов, Сливен, София, Раднево, Тунджа, Чирпан, Шумен и други. 
Повече информация за "Община - приятел на детето" и концепцията за подпомагане прилагането на Конвенцията на ООН за 
правата на детето можете да намерите тук http://childfm.unicef.bg/bg 
 

 

Младежки общински съвет обявява конкурс “Гласът на Казанлък“ 
 
Младежите от Младежки общински съвет – Казанлък стартират нова интересна инициатива, която за момента е единствена по 
рода си, организирана изцяло от млади хора. МОС- Казанлък обявяват конкурс ,,Гласът на Казанлък“, в който може да участва 
всеки с музикален певчески талант, независимо от възрастта си, любители на популярната поп музика. Желаещите да се 
запишат, трябва да го направят до 29 май на адрес: voice_kz@mail.bg или на адрес www.facebook.com/voice.kz1, като посочат 

трите си имена и години. Първият кастинг ще се проведе на 31 май от 14.00 ч. в Младежки дом, където ще се представят всички записали се с по 
едно изпълнение, като е необходимо  участниците да си носят синбек. След преминаване на първият кастинг, допуснатите участници преминават към 
мини концерти, които ще се проведат на 6 и 7 юни в Младежки дом, а след тях предстои гала-концерт с интересна програма и награди, осигурени от 
Община Казанлък. Заповядайте! 
 

Община Казанлък подкрепи младежки инициативи за Деня на българския спорт 
 
По повод ,,Деня на българския спорт“ със съдействието на Община Казанлък се проведе спортен полуден с ученици и 
младежи от Младежки общински съвет - Казанлък. Инициативата стартира в Северен парк (до Колодрума) със занимания 
по спортно ориентиране, състезания по бягане, скаутски техники и занимания. След това на спортните игрища до 
Младежки дом  се проведоха състезания по баскетбол и футбол. 
На всички участници бяха осигурени награди от Община Казанлък, Младежки общински съвет – Казанлък и Проект за 

регионално партньорство „Подобни и различни – традиции и обичаи за изграждане на регионална, национална и европейска идентичност“. В 
инициативата участваха и ТД ,,Орлово гнездо“ и Клуб по ориентиране, СКА ,,Пендарева“, Волейболен клуб-Казанлък, както и много ученици от 
казанлъшки училища. 
На 16 май се проведе ,,Нощ на музеите“, чиято програма бе разнообразена с младежки събития през целия ден. Вечерта на поляната зад ,,Тракийска 
гробница“ в парк ,,Тюлбето“ младежи обособиха ,,младежки кът“ с хамаци, въжена линия, въздушна йога, казанлъшка музикална група изнесе 
концерт в амфитеатъра зад ,,Тракийска гробница“, а след това бяха прожектирани филми, под формата на ,,лятно кино“. На 17 май по повод Деня на 
предизвикателството се проведе забавна инициатива в парк ,,Тюлбето“, подкрепена от Община Казанлък и проведена със съдействието на Местната 

комисия за борба с противообществени прояви на  малолетни и непълнолетни. На специално изградена  стена за 
катерене, Алпийски туристически клуб Казанлък обучаваше всички участници в събитието - деца, ученици, младежи с 
противообществени прояви и младежи от Младежки общински съвет – Казанлък. Всички участници се забавляваха в 
неделния ден при засилен интерес към този спорт и някои от тях заявиха, че искат да продължат да се занимават със 
спортно катерене. Инициативата е продължение на редица дейности на Община Казанлък и МКБППМН за 
приобщаване на непълнолетни правонарушители към социалния и културен живот на общината. 

Деца с благотворителна фотоизложба в Казанлък 
 

Деца от Казанлък изложиха свои фотографии в мултимедийната зала на Исторически музей „Искра“. Целта бе благотворителна и всеки посетител на 
изложбата можеше да дари средства в специално поставена кутия. Събраните средства ще бъдат използвани за закупуването на нови книги, които 
ще бъдат дарени на Детския отдел на Общинска библиотека „Искра“. Със 4 свои фотографии в изложбата се представя Давид Петров на 3 години и 
половина. Децата изложили свои творби са на възраст от 3,5 до 15 години, като името на изложбата е „Искам да ти покажа”. Фотосите бяха изложени 
в мултимедийната зала на ИМ „Искра“ до 15 май. 
 

Деца от ЦНСТ и ЗЖ участваха в интерактивна постановка 
 
В сградата на Младежки дом гр. Казанлък, Младежки общински съвет и Румен Сомов, ръководител на театрално студио 
,,Юнайтед авангард артист“, проведоха истински забавен празник за децата и младежите от  Центровете за настаняване 
от семеен тип и Защитеното жилище в гр. Казанлък, разкрити по проект ,,Разкриване на резидентен тип социални услуги 
в гр. Казанлък“, финансиран от Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. Инициативата 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchildfm.unicef.bg%2Fbg&h=wAQH1FMtC&enc=AZPohmZOsUGsjSicCHXq-SFweNnrlgsWGvmZQh1N1RoQAHAfXnNea7CmN_NT41od0quVpvT1x66jzmhm9de9uJ1HI93yfHbaMt3u1HhR8EECEUW3fB6ViYcBpkqlO2h1u99k6xmjRmJ4clm5uyHiTNaB6sI-p-zpjgIm8Ou85CbQ-w&s=1
mailto:voice_kz@mail.bg
http://www.facebook.com/voice.kz1
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премина под формата на интерактивна постановка, в която бяха провлечени да участват децата и младежите от ЗЖ и ЦНСТ, а в ролята на 
аниматори бяха членовете на Младежки общински съвет- Казанлък. Постановката допринесе за създаване на нови приятелства между младежите от 
МОС-Казанлък и децата и младежите от новите социални услуги. Инициативата е част от дейностите на Младежки общински съвет-Казанлък за 
постигане на социализация и интеграция на деца и младежи в неравностойно положение и посока за развитие към инициативи за толерантност и 
взаимопомощ. Инициативата е финансирана от Община Казанлък и е част от Младежкия календар за 2015 г. 
 

Автомобилен шампион се включи в Седмицата за пътна безопасност в Казанлък 
 В Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт се проведе поредното събитие от 
Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност. В Казанлък основен организатор на събитията бе 
именно ПГТТМ подкрепена от Община Казанлък, Пътна полиция и автомобилния клуб Ефко рейсинг. 
Деца от различни казанлъшки училища се включиха в откритите уроци по пътна безопасност с демонстрации - 
регулиране на движението с регулировчик , светофари, пътни знаци. 
В двора на училището бе най-успешния пилот на Ефко рейсинг Стефан Георгиев, който заедно с мениджърът 
на клуба разряза торта, която бе раздадена на участниците в проявата. 
В двора на гимназията се проведоха демонстрации по приложно колоездене и управление на МПС с учебни 
автомобили от ПГТТМ 
 

Деца подредиха изложба, посветена на пътната безопасност 

 
Във фоайето на Община Казанлък  беше открита изложба, посветена на Третата глобална седмица за пътна 
безопасност в община Казанлък, организирана от Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт гр. 
Казанлък, Община Казанлък и АСК „Ефко Рейдинг Казанлък“. На откриването  присъстваха г-жа Даниела 
Коева,заместник-кмет на община Казанлък, Тодор Николов, началник-сектор „Пътен контрол“ в РУП Казанлък, Стефан 
Драганов -  председател на Комисията по сигурност, обществен и екологичен ред при Общински съвет и председател на 
АСК „Ефко Рейсинг” Казанлък, деца, ученици и учители от детски и учебни заведения в община Казанлък. 

По време на откриването беше прочетена разпространената от ООН Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата, в която те 
изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. Наградени бяха участниците в 4-те възрастови групи в конкурса за рисунка на тема 
„Спаси живота на децата“, като наградите бяха осигурени от Община Казанлък. 
 

Малчугани от ДГ “Мечо пух“ ще “ловуват“ диви животни с фотоапарати през лятото 
 
      „Ловци с фотоапарати“ е новата инициатива, която ще реализират децата и родителите от подготвителна група на ЦДГ 
„Мечо Пух“ - Казанлък, вдъхновени от наученото в рамките на съвместния проект „Децата се учат как да защитават животните“ 
на Фондация „Четири лапи“. През летните месеци децата заедно с техните родители ще имат задачата да заснемат различни 
диви и домашни животни в естествената им среда. 
Директорът на ЦДГ добави, че работата заедно с представителите на Фондация „Четири лапи“ е естествено продължение на 
амбицията на екипа на детското заведение да реализира различни проекти с екологична насоченост и да възпитава у децата 

грижовност и състрадание към всички живи същества. 
 

В Хаджидимитрово се проведе празник “Живеем заедно - празнуваме различията“ 

 
В навечерието на Гергьовден / Едерлези, Хедерлези е празник, който обединява традициите на всички етноси, живеещи в България и сам по себе си 
е символ на толерантността и победата на доброто и навечерието на Деня на Европа: континентът, който избра толерантността и единството в 
многообразието като свой основополагащ принцип под общото мото „Нека бъдем по-добри!“ 
Основно училище „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Хаджидимитрово организира пролетен празник „Живеем заедно – празнуваме различията“. 
Гости на тържеството бяха представители на ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Шипка, СОУ „Христо Ботев“ гр. Павел баня и ПГ „Атанас Дамянов“ гр. 

Николаево и господин Петър Малинов, регионален координатор, с които училището работи заедно по Проект „Всеки 
ученик може да бъде отличник“, който е двугодишна програма на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ гр. Велико Търново, подкрепена 
от Тръст за социална алтернатива.  
Събитието бе насочено към преодоляване на предразсъдъците и антиромските стереотипи в обществото и 
изпращане на послания за добротата и толерантността, като част от постъпките на всеки достоен човек! 
Гости на инициативата бяха Боян Атанасов, кмет на с. Хаджидимитрово, Аксения Тилева, директор на ЦДГ „Мечо 
Пух“ филиал с. Хаджидимитрово, Албена Арнаудова, секретар на читалището в с. Хаджидимитрово и много родители 
и бивши наши ученици. 

 

Казанлъчани участваха активно в кампанията „Четяща България“ 
 

В Казанлък приключи кампанията „Четяща България“, като от Общинска библиотека „Искра“ представиха пред 
медиите и резултатите от кампанията. Във всички мероприятия организиране през последните месеци са се включили 
общо  3 819 жители на община Казанлък. Сред най-успешните прояви е конкурсът „Чудонемирчета“, който събра 
участници 124 и близо 300 посетители. На успех се радваше и Празникът на буквите „Вече съм грамотен”, като тази 
инициатива бе посетена от 326 ученици. 
Творческото ателие „ Розата – красивият символ на България” също бе посетено от над 100 деца от Казанлък и 
околните населени места. По време на кампанията Походът на книгите бе проведен маратон на четенето под мотото 

„Преоткриваме Чудомир“, като в него се включиха 2 700 ученици. 

 
Конкурс за детегледачи по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“ 
 
Стартира конкурс за избор на социални терапевти-детегледачи в социалните услуги, които се предоставят по проект „Разкриване на резидентен тип 
социални услуги в гр. Казанлък“. Проектът на Община Казанлък е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013. 
Изпълнението му е част от прилагането на националната политика за извеждане на децата/младежите, в това число такива с увреждания, настанени 
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в специализирани институции за деца и младежи. Услугите, които се разкриват в рамките на проекта са нови и целят замяна на институционалната 
грижа с такава близка до семейната среда в общността. До момента в гр.Казанлък  са разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 
едно Защитено жилище. Предстои разкриването на още един Центъра за настаняване от семеен тип. Настоящия конкурс ще протече на два етапа – 
подбор по документи и събеседване. 
 

Община Казанлък подкрепи благотворително бягане за изграждане на площадка за шахмат в парк „Розариум” 
 

Над 150 деца, ученици и възрастни се включиха днес в благотворителното бягане за изграждане на площадка за 
шахмат на открито в прак „Розариум”. Инициативата , подета от Далекосъобщителен оператор „Би Би Си Кейбъл”, 
се осъществи със съдействието на Община Казанлък. Тя бе подкрепена и от фирмите „Мончев 90”, Ротари клуб – 
Казанлък, Изворна и трапезна вода „Севтополис”, "Екозид", „Панорама Казанлък”.  
Стартът на събитието бе даден на  велоалеята пред Младежкия дом в Казанлък. Финалът на бягането бе в 
западния край на парк „Розариум”, където ще се разполага и  площадката за шахмат на открито.  Трасето за 
бягането бе по новоизградените велоалеи от Младежкия дом до парк „Розариум”. 
Кметът на община Казанлък Галина Стоянова поздрави участниците в бягането и връчи наградите на Общината. 

Това са за най-сърцат участник, за включване на цяло семейство в бягането и за най-масово участие от една организация.  
 

В Казанлък се проведе Европейска младежка седмица 
 
На 3 май /неделя/ в Казанлък стартира Европейска младежка седмица. Тя е организирана от МЦР Взаимопомощ и 
доброволците пристигнали в Града на розите от различни европейски държави, които участват в проекта Екофест 
Копринка. По време на откриването бяха представени програмата Еразъм + и Европейската доброволческа служба, 
след което бяха организирани различни игри за страните, от които пристигат доброволците в Казанлък. 
В Младежки дом беше открита изложбата „Европа и младите хора“, след което започва и представянето на Словакия. 
На 5 май в центъра на Казанлък от 17:30 доброволците и членовете на Взаимопомощ раздаваха на казанлъчани 
гривнички с различни европейски флагове. В рамките на седмицата бяха предвидени и консултации в Клуба на 
доброволеца. 
В събота на 9 май проявите на Младежката европейска седмица продължиха с прожекция на полския филм „Ти си 
Бог“; презентация за Деня на Европа, след което се състоя и Представяне на Полша и прожекция на филма „80 
милионя“. 
В последния ден отново в Младежки дом се проведе Игра за Европейската младежка седмица, последвано от 
официалното закриване на Европейска младежка седмица в Казанлък. 

  
ОТ РЕГИОНА 

 
3099 бебета са проплакали в Стара Загора през изминалата година 
 

През 2014 г. в област Стара Загора са родени 3118 деца, като от тях 3099 (99.4%) са живородени. В сравнение с 
предходната година броят на живородените е намалял с 40 деца. Това сочат данните на Териториално 
статистическо бюро - Стара Загора. 
Коефициентът на обща раждаемост през 2014 г. остава на нивото на предходната 2013 г. - 9.5‰. За сравнение 
през 2011 г. той е бил 10 %. Броят на живородените момчета (1595) е с 91 по-голям от този на живородените 
момичета (1504), или на 1000 живородени момчета се падат 943 момичета. В градовете и селата на област 
Стара Загора живородени са съответно 2 262 и 837 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете е 9.6 %, а в 
селата - 9.1%. През 2013 г. тези коефициенти са били съответно 9.4 и 9.8%. 

През 2014 г. в област Стара Загора броят на децата, родени от майки под 18 години е 258 и спрямо 2013 г. се увеличава с 28 деца. Запазва се 
тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст над 40 години - от 48 през 2013 г. на 66 през 2014 г. 
Запазва се трайната тенденция на увеличаване на абсолютния брой на извънбрачните раждания. В област Стара Загора техният относителен дял 
нараства от 30.6% през 1995 г. на 45.4% през 2001 г. и на 67.3% през 2013 г. През 2014 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Стара 
Загора е 2105, или 67.9% от всички живородени. 
Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (84.3%) е по-висок, отколкото в градовете (61.8%). 
 

Расте броят на потребителите на социални услуги в областта 
 
През последната година броят на потребителите на социални услуги в Старозагорска област се е увеличил със 7.5%. 
С около 2% се е увеличил капацитетът на предоставяните социални услуги, сочат резултатите от годишния доклад за 
реализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в периода 2011-2016 г. 
Децата, настанени в специализирани институции, са намалели с 16%, констатира се и слабо увеличение на 
приемните семейства. Все още се наблюдава изоставане по отношение на социалните услуги за възрастни хора и за 
инвалиди, пише още в доклада. Той беше представен от старши експерта в областна администрация Венета 
Хаджийска по време на Областния съвет за развитие. На него присъстваха зам. областният управител Мариана 

Кръстева, Мариела Червенякова, представител на МРРБ за Югоизточен район, кметове на общини, представители на общински съвети, на 
синдикатите, на работодателски организации. Председател на съвета е областният управител Георги Ранов. 
 

Нова сензорна зала откриват в Дневния център за деца с увреждания 
Нова сензорна зала ще има в Дневния център за деца с увреждания в Стара Загора. 
Тя е оборудвана по проект на Ротари клуб Стара Загора, подкрепен финансово от Фондация Ротари, от Ротари клуб 
Синт Питърс Леу, Белгия, Ротари клуб Крушевац, Сърбия и Ротари клуб Нова Загора. След реконструкцията 
сензорната зала ще бъде най-модерната в България. 
Проектът е на стойност над 56 200 долара, като 23 000 лева са предоставени от Общинския фонд за подпомагане на 
неправителствени организации на Община Стара Загора. 
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на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg. 

 

Представят добри практики от социалните услуги за деца на конференция в Стара Загора 
 
На 25 май в конферентна зала на Областна администрация в Стара Загора се проведе практическа конференция „Социалните услуги за деца в 
малките селища – проблеми, предизвикателства, устойчиво развитие“, под патронажа на областния управител инж. Георги Ранов. 

Конференцията е в рамките на проект „Усъвършенстване на социалните услуги в общността по ранна интервенция 
при деца с ментални проблеми”. Той се реализира от Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, с финансовата 
подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”. 
Задачата на Практическата конференция е: представяне на резултатите от проведените проектни дейности, 
споделяне на добри практики при предоставяне на социални услуги за деца, формулиране пакет от предложения и 
препоръки към институциите за по-ефективно предоставяне на социални услуги за деца с увреждания, който да бъде 

представен на областна администрация при разработване на Областна социална стратегия 2016-2020. 
За участие в Практическата конференция бяха поканени представители на общини и социални служби от областта, участвали в проекта специалисти, 
експерти от Финансиращото Българо-швейцарско звено, АСП, РДСП, НАСО и представители от неправителствена организация от Белгия. 

 
Младежи с идеи за развитието на Павел баня 
 

Наскоро в град Павел баня се формира Местна инициативна група от млади хора, които формулираха седем 
предложения към общинските власти в курортния град с цел подобравяне на условията на живот, отдих и туризъм. 
Инициаторите са хора с добри професии, създали семейства и избрали да живеят в град Павел баня. 
Те разпространиха своите идеи сред медиите и в най-скоро време ще запознаят официално с тях Общински съвет 
и Общинска администрация - Павел баня. 
Предвижда се също така събиране на подписи сред гражданите на курорта, желаещи да подкрепят 
предложенията на инициативната група. 
 

 
 
 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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. 
 

 


