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Нов проект от сдружение „Бъдеще за децата” с фокус – повишаване на гражданската активност 
 

На 1-ви юли, стартира проект „Гласът на децата”. Началото бе дадено на пресконференция с участието на медиите и 
екипа на организацията. Той е с продължителност 10 месеца и се финансира от Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014г. Малко са програмите за финансиране, които поставят за своя цел подпомагане на активното 
гражданство, особено последните години, когато възможностите за външно финансиране са ограничени. Обикновено 
връзката между НПО и гражданите е добавена стойност, а не приоритет. След промяна на името, изготвянето на нов 
стратегически план, разширяване на целите и целевите групи, работещите в организацията усещат необходимостта 
от провеждането на активна кампания в посока на обществена осведоменост за целите, дейностите и услугите на 
сдружението и най-вече насърчаване на доброволчеството и изобщо на гражданската активност. С тези думи, част от 
изпълнителният екип на проекта – Мария Гинева, директор на организацията и Владислава Бумбалова, координатор 
на Центъра за работа с доброволци, обосноваха мотивацията си за участие в третия конкурс на Програмата.  

Основните целеви групи в новия проект са деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда - семейства и училища. Проектът включва 
реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност и активност. Дейност 1: Е-бюлетин; Дейност 2: 

Запознаване с възможностите за подкрепа на деца - Това ще се случи под формата на игра, 
посредством, която деца, родители, учители и граждани ще се запознаят със социалните услуги – Център за 
обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца. Кога едно дете или неговото 
семейство да потърси помощ, как да определят коя услуга ще им бъде най-полезна, към кой от специалистите 
да се обърнат и т.н. Преминавайки през позициите, играча попада ще на ситуации, в които трябва да потърси 
подкрепа от различни специалисти, в чиято роля ще влязат ДЕЦАТА. Първоначално това ще се случи в 
училищата, и на по-следващ етап – в градски парк – с цел запознаването на широката общественост. 
Дейност 3: Разкриването на пет „Клуба млад доброволец”, където, децата и младежите ще могат да се 
научат да изразяват своите позиции и ще бъдат стимулирани да се включват активно в обществения живот. 
Дейност 4: „Дейности насочени към общността” - ще се реализират поредица от инициативи, като 

приоритетно в нея ще бъде привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на мисията на организацията - да помага на деца в риск 
и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на 
благосъстоянието им. „Приказна седмица”-  едно предложение за забавно и пълноценно прекарване на летните дни.  

Деца и родители, ще бъдат потопени в магията на приказките и вълшебствата – четене на приказки, арт- ателиета, 
куклен театър, лятно кино. Това ще се случва всеки петък, на ул. „Войнишка” 25. Предвидили сме и две 
мероприятия с повече спортен дух,  които създават предпоставка за нови контакти и приятелства между 
цели семейства. Първото мероприятие - "Семеен пикник", което ще се проведе на 18 юли в парк „Тюлбето”, а 
второто - „Опознай града” – в края на месец август.  
За реализацията на отделните дейности по проект „Гласът на децата” ще разчитаме на целия екип на сдружение 
„Бъдеще за децата”, на приятели, партньори, доброволци и институците в града. Проектът се осъществява в 
подкрепа на алтернативните социални услуги за деца - Център за обществена подкрепа - и Център за социална 
рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.   

Очакваме след реализацията на проекта, да отчетем подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на активното 
гражданство, участие на все повече доброволци в нашите инициативи.  
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. 

 
Набираме доброволци  

 
Ако искаш да бъдеш полезен, 
ако искаш да помагаш, 
ако искаш да допринесеш за положителни промени в света около теб 
Стани доброволец към сдружение "Бъдеще за децата”. 
 
Търсим доброволци за участие в 3 програмни дейности 
 
Сдружение с нестопанска цел ,,Бъдеще за децата“ набира доброволци в помощ на екипите на двете социални услуги 

- Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в гр. Казанлък, намиращи се на ул. „Войнишка” №25, 
бившата Община №2. Търсим хора, които обичат децата, притежават в повече желание, търпение и толерантност и които да се занимават с 
малчуганите индивидуално, в група, да участват в заниманията на открито, в рамките на дейностите. 
Ангажираността на доброволците ще бъде почасова, в удобно за тях време.  
През месец юли екипът на сдружението има нужда от подкрепа за организацията, подготовката и реализацията на 2 /две/  събития „Приказна 

седмица” за дните – 17.07., 24.07. и 31.07.2015г., и един „Семеен пикник” на 18.07.2015г. Събитията са част от проекта 
„Гласът на децата” в Тематична област: „Демокрация, права на човека и добро управление”, с приоритет 
Подпомагане на активното гражданство и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
ФМ на ЕИП 2009-2014г.” В рамките на 10 месеца предстои да се реализират четири различни дейности с цел да се 
насърчи и подобри гражданското включване в каузите на организацията - Запознаване на децата с възможностите за 
подкрепа, Клуб " Млад доброволец“, Дейности насочени към общността, Електронен бюлетин.  
За заявяване на интерес и за повече информация може да се обръщате към Сдружение ,,Бъдеще за децата“ на ул. 
„Войнишка“ № 25 и на телефони 0876766020 - Владислава Бумбалова и 0876577863 – Миряна Господинова, 
координатори на Центъра за работа с доброволци. 

Научи нещо ново! Опознай своите умения!Предай нататък! Допринеси! 
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. 
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Сдружение „Бъдеще за децата” навърши 12 години 

 
С първия ден на месец юли, екипът на сдружение „Бъдеще за децата” отпразнува своя рожден ден в 
компанията на деца, родители и приятели.    
Празникът съвпадна с представянето и старта на проект «Гласът на децата», финансиран в рамките на 
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Първото събитие от „Дейности насочени към 
общността” – „Приказна седмица”, бе подарък за всички потребители на услугите – Център за обществена 
подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък, от екипа на 
организацията.  
От днес до 18 септември, врати отварят арт-ателиета за 
рисуване, оцветяване, приложни изкуства, изработка на 

сувенири от глина, картички, изработка на карнавални костюми и др. Най-посещаваното ателие, 
безспорно бе това за рисунките на лице, където децата бяха 
преобразени с различни приказни елементи. 
Екипът на сдружение „Бъдеще за децата” и доброволците се 
бяха погрижили, да създадат приказна и празнична атмосфера за 
своите гости. Педагогът към ЦСРИ-Казанлък, въвлече децата в 
света на класическите приказки за принцове и принцеси – темата 
на първото събитие от поредицата „Приказна седмица”. Четенето 
на приказки на открито, в една по-цветна и задушевна 
обстановка, оказа положително въздействие, както на децата, така и върху всички гости.  

Дванайстият рожден ден на «Бъдеще за децата» уважиха децата и екипът на Дневен център за деца с увреждания – гр. Казанлък, приятели, колеги и 
партньори и представителите на медиите в града.   

Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение «Бъдеще за децата»:  
«С всяка изминала година, екипът на организацията прави по няколко малки крачки напред. Растем, 
както на възраст, така и в професионално отношение. Организацията ни започна преди 12 години да 
работи с цел промяна на обществените нагласи относно децата със специални образователни 
потребности. Преминахме през много неща – и много хубави, и не дотам положителни, но всичко това 
натрупа знания, търпение, опит и емоции у нас. От началото на тази година организацията промени 
името си – още една  голяма крачка! Днес ние работим с деца в риск и техните семейства от всички 
уязвими групи, заявили своето желание за това. Имаме подкрепата на приятели, на дарители, на 
Фондации и Донорски организации, на медиите, на институциите – а това е много, не само за нас, а 

изобщо за всяко НПО. Към настоящия момент сдружение «Бъдеще за децата» работи по няколко проекта – «Промяна в действие» - за 
повишаване капацитета на организацията,»Прегръдка за всяко дете» - с цел Превенция на изоставянето на деца, и новият проект – „Гласът на 
децата” – за повишаване на гражданската активност. Организацията е доставчик на две социални услуги за общността и осигурява допълнителни 
подкрепящи дейности и услуги за децата и техните семейства. Децата се научиха да идват при нас. Търсят подкрепа, съвет, понякога само 
разговор. Благодарим за доверието, на всички!»  

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. 

 
Старт на лятна програма в «Бъдеще за децата» гр. Казанлък 

 
От началото на месец юли стартира лятната програма, като част от подкрепящите дейности, които 
организацията предлага за потребителите на социалните услуги – Център за обществена подкрепа и 
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – г. Казанлък.  
Сдружение «Бъдеще за децата» вече няколко поредни години предоставя услугата «Лятна занималня» в 
партньорство с Ресурсен център – Стара Загора. Всеки делничен ден, по четири часа, времето на 
малчуганите ще бъде ангажирано със занимания, които да подпомогнат тяхното развитие и израстване. 
Подбрани са социални, ролеви, образователни и психологически игри, опознавателни, игри на открито, 
арт- и трудотерапия, изнесени занимания, посещения на културно-исторически обекти. Всичко това, 
комбинирано по правилния начин, дава положителни резултати при всички деца. С тях ще работят 
социален педагог, психолог, логопед, трудотерапевт и помощник-възпитатели. До момента 15  са децата, 
заявили желание за участие в лятната занималня.   

 

Гласът на децата: Дейности насочени към общността 
 
На 10 юли, петък бе и второто събитие от „Приказна седмица”, част от 
„Дейности насочени към общността”. Целта на тази дейност е 
привличането на повече доброволци и съмишленици в подкрепа на 
мисията на организацията - да помага на деца в риск и техните 
семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за развитие 
на възможностите им, социално включване и повишаване на 
благосъстоянието им.  
Деца и родители, бяха потопени в магията на приказките и 

вълшебствата на Братя Грим. Приказна фея прочете на децата приказките „Хензел и Гретел” и „Палечко”. 
След което врати отвориха три уъркшопа.  
В едното ателие - задачата бе да се изработи бонбонената къща на Хензел и Гретел, в другото –доброволци пъстриха детските лица с цветни боички 
и приказни елементи, и в третото – всеки да нарисува своя любим приказен герой и след това сглобихме една голяма картина от всички по-малки. От 
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10:00 часа до 12:00 часа приказното вълшебство бе завладяло малки и големи, а техните усмивки бе „вълшебното” огледало.  
Инициативата „Приказна седмица” е под мотото „За детство като в приказка без край”  и се реализира, като част от 
заложените дейности по проект „Гласът на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.” www.ngogrants.bg.  
През месец август към „Приказна седмица” ще се присъдини и трупата на Мара Бонева и Галин Гущеров – Граро, които ще 
потопят нашите гости в магията на кукления тетър, а през септември - в късните часове на деня, сдружение „Бъдеще за 
децата” ще организира и „Лятно кино”. Всеки петък, в часовете преди обед до края на лятото, организацията ще предлага на 

своите гости приказни приключения и много изненади. Всяка седмица ще бъде посветена 
на различна приказка – автор, народност и т.н. Инициативата продължва до 18 септември. 
Общо 12 събития ще бъдат осъществени в „Дейности насочени към общността” – 10 
„Приказни седмици” и 2 „Семеен пикник”.  
 „Гласът на децата” се осъществява в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца 
- Център за обществена подкрепа - и Център за социална рехабилитация и интеграция за 
деца – гр. Казанлък.   
За организацията и провеждането на отделните дейности по проекта, сдружение „Бъдеще 
за децата” ще разчита на своя екип, на приятели, доброволци и партньори.  

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. 
 

Обмяна на опит: ПРОГРАМА ВЯРА В ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО 

 
Изпълнителният директор на сдружение „Бъдеще за децата” , Мария Гинева, участва в работно посещение в 
Унгария по програма „Вяра в децата и семейството”, организирано от Фондация Лале. От 5 до 10 юли в 
посещението се включиха представители на организациите, финансирани по програма „Вяра в децата и 
семейството”, която се реализира в партньорство с фондация Оук. Те имаха възможността да се запознаят с 
програма „Сигурен старт” за деца в ранна възраст и посетиха на място проекти на местни организации. Домакините 
споделиха своя опит в предоставяне на услуги за деца и семейства в общността. Програма „Сигурен старт” е 
създадена в Обединеното Кралство и е адаптирана и въведена в Унгария с подкрепата на ЕС. 
Нашата организация работи по проект „Прегръдка за всяко дете” , чиято цел 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”. 
 

ПОЛЕЗНО 
 
Мама в действие: Децата имат нужда да знаят кой поставя правилата 
 

Тя се казва Ангелина Котева – Жужи, преподавател в детска градина Ган-Балаган и майка на 
три деца – на възраст 5, 7 и 14 години. 
Tръшкането пропуск във възпитанието ли е? 
-          Не, разбира се. Това е част от естественото и нормално развитие при децата на определен 
етап от развитието на всяко дете. Те просто така растат, те така се учат как нещата в живота се 
случват. Всеки минава през този период, но е много важно точно тогава родителят да бъде адекватен 
и спокоен, защото съм виждала в професионалната ми работа деца, които командват родителите си. 
Това е вероятно, защото в периода на тръшкането, децата не са разбрали точно кой поставя 
правилата и  възприемат тази задача като своя и започват те да поставят правилата. Това е много 
опасно, защото когато детето стане на възраст, в която е трудно да променяме правилата, настава 
истинската трудност за всички в семейството. 
Изключително важен момент във възпитанието е, детето да разбере наистина кой поставя правилата 
във взаимоотношенията родител-деца. Детето има нужда да му се слагат граници. Поставяйки му 

граници и правила, това не означава, че не обичаш детето си, то така или иначе има нужда от тях, но то пробва докъде може да стигне и къде ще 
бъде неговата граница, но тази граница трябва да се постави от възрастния. 
Какво бихте посъветвали родителите, които бързо и лесно се отказват в подобни моменти? 
-          Първо, обичайте много децата си и имайте търпение и помнете, че това е временно и този период преминава бързо. Това, можем спокойно да 
кажем, че е в рамките от няколко месеца до една година.  Толкова продължава този период. И е напълно нормален етап от развитието на всяко дете 
/Източник: Първите седем/ 
 

Ще имаме първолак. Как да го запишем в избраното училище? 
 

Моето дете порасна и идва време то да тръгне да училище. Като родител аз се стремя към най-доброто за него и 
трябва да взема важно решение за неговото бъдеще. Трябва да намеря подходящо училище, което да предложи 
качествено образование. Как обаче става записването в първи клас? 
Кога мога да запиша детето си в първи клас? 
Съществуват две изисквания, за да запиша сина си или дъщеря си в първи клас: 
Първото е предучилищната подготовка. Тя е задължителна. Законът ми дава възможност да запиша детето си в 
подготвителна група в детска градина, или подготвителен клас в училище. За да го запиша обаче, детето ми трябва 
да е навършило 5-годишна възраст. По принцип предучилищната подготовка трае до две години, но ако реша, че 

бъдещия първолак се справя добре, може и по-малко. Законът определя, че детето ми задължително трябва да ходи на предучилищна подготовка 

http://www.ngogrants.bg/
http://www.ngogrants.bg/
http://purvite7.bg/mama-v-deystvie-za-trshkaneto-detsata-imat-nuzhda-da-znayat-koy-postavya-pravilata/
http://purvite7.bg/shhe-imame-prvolak-kak-da-go-zapishem-v-izbranoto-uchilishhe/
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поне една година преди постъпването му в първи клас. След като я завърши му се издава удостоверение. Но това не винаги е възможно – понякога 
децата не успяват да се подготвят за училище в предучилищната група или клас, или изобщо не са били записани в такива. Например, ако със 
семейството ми живеем в чужбина и се върнем когато малчуганът ни става на 7 години, ние можем да го запишем в първи клас и без удостоверение. 
Същото важи и за чужденците – те също могат да запишат децата си в първи клас без удостоверение. Това може да стане в училища, които не 
изискват задължително удостоверение за завършване на предучилищна група или клас. В тези случаи училището трябва да организира 
допълнителни курсове за да могат учениците да продължат развитието си. 
Навършена определена възраст: Другото изискване е за навършването на определена възраст. По принцип законът предвижда, че детето може да 
бъде записано в училище, когато навърши седем години. Но има и две изключения от това правило. Първото е, че мога да запиша бъдещия първолак 
и по-рано – когато навърши 6 години. За да го направя, то трябва да съм преценил, че детето ми се е развило достатъчно за това. Другият вариант е 
да го запиша по-късно от годината в която навършва 7-годишна възраст. Това може да стане, ако детето ми се е разболяло или е станало нещо 
друго, което е влошило здравословното му състояние. За да го направя трябва да подам молба до регионалния инспекторат по образованието. 
Как мога да запиша детето си в избраното училище? Избрахме училище и сега искаме да го запишем. Записването обаче е последният етап от 

цялата процедура. Приемът в първи клас преминава през три нива: 
Кандидатстване: Първо трябва да подам необходимите документи, които се изискват от избраното училище. 
Задължително трябва да представя молба, образец от която може да се намери в интернет страницата на 
училището или в училищната канцелария. Към молбата трябва да приложа копие от удостоверението за 
завършване на подготвителна група или клас, ако училището ги изисква. Може да ми изискват и други документи, в 
зависимост от училището. Например, ако детето ми ще учи специалност духови инструменти, то трябва да се 
издаде медицинско свидетелство за състоянието на белите му дробове и сърцето. Също така може да се иска 

проверка на способностите на бъдещия първокласник, ако искам да го запиша в музикална паралелка, художествена паралелка, спортна паралелка и 
др. Класиране: Вторият етап е класирането. Всяко училище има различни критерии за класиране. При някои се дава приоритет на децата, които са 
завършили подготвителен клас в съответното училище, други училища предпочитат да приемат малчугани, които живеят близо до училището и т.н. 
Тези критерии, както и сроковете за обявяване на класирането и записване на учениците се избират от педагогическия съвет. Тук трябва да следя 
сроковете. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на училището и в сградата му, например в канцеларията на училището, на специално 
табло за кандидатстване. 
Записване: Последният етап е записването на ученика в първи клас. Това става в определен от училището срок. Ако детето ми е класирано в 
избраното училище, то трябва да предам оригинала на удостоверението за завършен подготвителен клас или група. По този начин показвам на 
училището, че това е окончателното ми решение и не съм записал малчугана в друго училище. Много често хората подават документи в няколко 
училища, но са длъжни да запишат първолака само в едно от тях. Като запиша детето си в избраното училище, но то е класирано в две или повече 
училища, другите места се освобождават за следващите кандидати. Ако детето ми не е класирано в избраното училище, мога да изчакам малко за да 
видя дали ще се освободи място там. 
Какво трябва да знам: На детето се полага безплатен транспорт до училище в най-близкото населено място, ако в нашия град няма училище. 
Училището е длъжно да приеме детето ми, ако то има специални образователни потребности или хронично заболяване. Може да ми бъде отпусната 
еднократна помощ от дирекция “Социално подпомагане”, ако запиша детето ми в първи клас. Тази помощ е целева – да мога да купя необходимите 
пособия (раница, тетрадки, учебни помагала и други). 

  

Световната знаменитост по въпросите за родителството Алисън Шейфър идва отново в България 
 
Световната знаменитост по въпросите за родителството Алисън Шейфър идва отново в България 
Международният експерт по въпросите за родителството, възпитанието и отглеждането на деца 
Алисън Шейфър пристига отново в България на 26-ти септември 2015 година, за да се срещне за 
втори път с българските родители по покана на Първите седем. 
Алисън Шейфър е признат в цял свят специалист – психотерапевт, най-продаваният канадски 
автор и истинско гуру в областта, с подход, който дава насоки за намиране на възможности всяко 
семейство да живее пълноценно като самостоятелна демократична  единица на обществото. 
Нейният стил е бърз, остроумен, топъл и привлекателен. Тя е лицето на The Marilyn Denis Show, 
CTV News Channel и ParentDish.ca. Води рубрика в едни от най-известните списания за 

родителство и  е автор на издателска къща John Wiley and Sons . Нейни бестселър заглавия са “Breaking the Good Mom Myth” (2007), “Honey, I 
Wrecked The Kids” (2009) („Скъпи, провалих децата“ от изд. Колибри) и“Ain’t Misbehavin’” ( 2011). 
Алисън Шейфър изнася лекции и участва в конференции в цял свят. Особено популярна и обичана става след участието си на семинара TED&Kids в 
Брюксел, Белгия. 
Читателите на списание ПЪРВИТЕ СЕДЕМ имат възможността да определят кои да са основните теми за дискусии на предстоящата среща с Алисън 
Шейфър. За целта е необходимо да посочите предпочитаната от вас  тема като коментар на фейсбук страницата на сайта ПЪРВИТЕ СЕДЕМ. 
Темите, събрали най-много гласове ще бъдат поставени за разискване на срещата с канадската психотерапевтка, която вече потвърди присъствието 
си на 26 септември 2015 г.За повече информация http://purvite7.bg.   
Алисън Шейфър предлага безплатни родителски съвети в уеб-сайт www.alysonschafer.com 
 

ЛЮБОПИТНО 
 
На 14 юли през 1946 година излиза първото издание на книгата на американския педиатър Бенджамин Спок 
„Грижи за бебето и детето“ – един от най-големите бетселъри на всички времена.  
Бенджамин  Спок е американски педиатър, популярен като д-р Спок. 
Бенджамин Спок е изучавал психоанализа. Той  е първият педиатър, изучавал психоанализа, което му е 
помогнало  да разбере нуждите на едно дете и динамичните процеси  в едно  семейство. Д-р Спок впечатлява с 
революционното  за времето си  послание към майките:  "ти знаеш повече, отколкото си мислиш, че 
знаеш". 
Благодарение на неговите идеи относно грижите за детето  цели  поколения родители са станали по-гъвкави и 
по-нежни с децата си. Родителите  са започнали да се отнасят с бебета си като с личности. 
Дотогава е бил възприет възпитателен подход  при прохождащото дете, който е държал на   дисциплината при 

обучението му с постулати от типа на "за да не се разглезва детето, ако плаче - никакво гушкане". 
Д-р Бенджами Спок разчупва тези постулати и дава спокойствие и увереност на майките, както и най-важното да възприемат децата  си като 

http://purvite7.bg/svetovnata-znamenitost-po-vprosite-za-roditelstvoto-alisn-sheyfr-idva-otnovo-v-blgariya/
http://www.purvite7.bg/
https://www.facebook.com/purvite7.bg
http://purvite7.bg/
http://www.alysonschafer.com/
http://e-zdravey.com/bg/1955-g-dzhonas-solk-obyavyava-za-efektivna-vaksinata-sreshtu-detski-paralich/#.UYKrzqI4v_c
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личности. 
 Първото българско издание на книгата на д-р Бенджамин Спок, е посрещнато с изключително голям интерес от 
страна на родителите и е незабавно изчерпано въпреки големия тираж. Тази книга става добър съветник в нашите 
семейства и — вече като библиографска рядкост — е търсена и предавана от ръка на ръка. „Грижи за бебето и 
детето“ се възприема и харесва от майките преди всичко за мъдрите съвети на един стар, опитен и човечен педиатър 
и тънък психолог, който много добре разбира техните лични затруднения и иска да им помогне с много любов към 
детето и доверие към родителите. 
Какво ново внесе книгата на д-р Б. Спок в практиката на отглеждането на бебето и по-голямото дете? В съзнанието на 
професионалните познания на педиатрите у нас, а чрез тях пък и направо в съзнанието на родителите, тя внеся някои 
нови съвременни идеи и концепции, почиващи върху изследванията на известни американски педиатри и психолози, 
проверени от огромния личен опит и практика на д-р Спок. Така например за възприемането на свободното хранене на 
децата още от кърмаческа възраст, както и за преодоляването на насилственото хранене на децата, голям дял се 
пада на възгледите на големия лекар педиатър, изложени в неговата книга, богато и ярко илюстрирани с твърде 
убедителни примери от собствената му практика. Също така становището за необходимостта от индивидуалния 
подход в грижите не само за болното, но преди всичко при отглеждането и възпитаването на здравото дете; за 

освобождаване на родителите от догматичното закостеняло убеждение за строго спазване на твърд режим, респ. на отделните схеми при 
отглеждането на децата и за гъвкавост при тяхното прилагане на практика с оглед адаптирането им към индивидуалните потребности и възможности 
на детето независимо от неговата възраст. „Грижи за бебето и детето” отразява не само професионалното, но и душевното богатство на д-р Б. Спок.  
Източник: http://chitanka.info 
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
Подбор на персонал по проект „Разкриване на резидентен тип социални услуги в гр. Казанлък“ 
 
Стартира конкурс за избор на социални терапевти-хигиенисти, социални асистенти и 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 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. Първият етап от подбора за 
Социални терапевти-хигиенисти,социални асистенти и  социални терапевти-детегледачи стартира на 13.07.2015 г. с подаване на документи за 
участие. Краен срок за подаване на документи е 27.07.15 г. включително.  Повече информация за длъжностите и документите за участие 
може да намерите на http://www.kazanlak.bg/ в рубрика „Обяви и съобщения“. 
 

В община Казанлък се проведе Държавно първенство по колоориентиране 
 
От 03.07 до 05.07.2015 г. на територията на община Казанлък се проведе Държавно първенство по 
колоориентиране за всички възрасти в три етапа. В състезанието взеха участие над 300 души от различни 
възрасти от общо 28 отбора. Състезанието беше открито официално от Лилия Цонкова, заместник–кмет на 
община Казанлък, която награди и победителите в първия етап къса дистанция /спринт/, проведен на територията 
на с. Енина. В съботния ден на територията на парк „Тюлбето“ в гр. Казанлък, източно от НГПИД „Акад. Дечко 
Узунов“, се проведе вторият етап дълга дистанция /спринт/, а в неделя източно от Полицейската школа - 
щафетният последен етап от Държавното първенство по колоориентиране. 
 

 
В Казанлък в летните месеци започва инициатива на Общината - „Летни звуци в парка”  

 
След Празника на розата през летните месеци казанлъчани и гостите на града ще имат възможност да се 
наслаждават на различни жанрове музика на открито . Инициативата е обединена от мотото „Летни звуци в парка” 
и е по идея на кмета Галина Стоянова. Концертите на открито на състави от различни културни институти в 
Казанлък ще се редуват всяка събота в парковете „Розариум” и „Тюлбето” от 18:30 часа.” Въпреки че това са 
месеци, в които част от хората са на почивка, все пак в Казанлък има и такива, които остават. Така казанлъшката 
общественост ще има възможност да види всичко онова, което се създава като културен продукт в културните 

институти на територията на общината”, поясняват от община Казанлък. Към инициативата на Общината се присъедини и Сдружение „Бъдеще за 
децата”, което в часовете на концертните изяви ще отваря арт-ателиета за децата на Казанлък в двата парка „Розариум” и „Тюлбето”. 
 

Акция за пътна безопасност „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя“ 

 
Община Казанлък информира всички заинтересувани институции и граждани за провеждането на традиционната 
акция „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“. Целта на акцията е да осигури превенция и да ограничи 
предпоставките за допускане на пътнотранспортни произшествия, при които жертви и пострадали са деца. 
За целта от МВР са разработени Практически препоръки за децата, техните родители и водачите на МПС за 
безопасно поведение на пътя през летния ваканционен период на 2015 г. Те се базират на анализа на 
пътнотранспортните произшествия с деца и на изводите за обстоятелствата и предпоставките за тяхното 
настъпване. Насочват вниманието към възникване на рисковите ситуации и предпазват от попадане в тях. 

Възприемането им и тяхното правилно спазване ще изградят защитно поведение както у водачите на пътни превозни средства (ППС) и възрастните 
хора, така и у самите подрастващи, участващи в движението. 
Практическите препоръки са публикувани в сайта на община Казанлък.  

http://chitanka.info/
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Расте броят и на новородените бебета в Казанлък 
 
Расте броят и на новородените бебета в Казанлък, до момента те са 311, само в болницата в Казанлък. Повечето от тях 
са момчета. Запазва се модата от последното десетилетие -да се кръщават деца на актьори и филмови герои от 
популярни сериали, предимно турски и бразилски. Найрин, Фикрет, Бихтер, са част от най- предпочитаните. Най – 
харесваното име за момиче сред българските имена тази година е Мария, в конкуренция с Ванина, Габриела и Моника. 
Мъжката част се „отчита“ с Димитър и Александър. 
Има и бум на пресъставените актове за раждане от чужбина, като родителите са български двойки. 
 

Биоградинка и лятно кино създават младежи от Казанлък 
 
Казанлъшки младежи откриват биоградинка и лятно кино в района на Общинския Младежки дом в Казанлък. 
Специалното събитие бе насрочено за 14-ти юли. Биоградинката е реализирана мечта на 26 годишния 
психолог Стелиян Славов, на 35 годишния биолог Божидар Ламбов и на техните приятели Слави, Цветомир, 
Йонкаи младежи от организацията „Зелена светлина-България". 
Идеята за биоградинката се ражда спонтанно и с цел децата на града да познават растенията и билките и да 
не губят връзка с природата, въпреки изключително материалния и компютъризиран свят.  
В създадената биоградинка вече растат лавандула, рози, здравец, боб, градински цвета и зеленучици. В 
помощ на младежите са се отзовали и живеещи в района около Младежкия дом, които също са се включили в 
засаждането на редките видове. Откриването на биоградинката бе съпроведено преди това от различни 

тематични занимания за деца и младежи в организираните на място работилници на открито, които целодневно ще забавляват ваканцуващите , 
съчетавайки приятното с полезното.  
Кулминацията на активния ден бе откриването на еко лятно кино. За екран служи западната стена на Младежкия дом, а вместо столове, зрителите 
насядаха направо на поляната, върху ръчно тъкани писани черги. Първият филм от поредицата е „ Прекрасно зелено". Той е личният избор на 
училищния психолог Стелиян Славов.  
 

Изложба с рисунки от международния пленер „ Рисуваме заедно” бе открита в Казанлък 
 
Изложба с рисунки от международния пленер „Рисуваме заедно”  бе открита  на ул. „Искра” в Казанлък от 
зам.- кмета Лилия Цонкова. 
В пленера взеха участие 37 деца от школи по изобразително изкуство в Казанлък и Толиати.  Тракийската 
гробница, Храм-паметник „ Рождество Христово” в Шипка, църкви, Етнографски комплекс „ Кулата” и други 
природни и културно-исторически забележителности на Казанлъшкия край са запечатали детските рисунки. 
„С този пленер ние видяхме Казанлък през очите на децата от двата града”, коментира Диана Петрова, 
старши експерт в отдел „ Култура и туризъм” в Община Казанлък. Международният пленер за детска рисунка 
се проведе от 1 до 6 юли в рамките на подписания  Протокол за сътрудничество между Казанлък и Толиати. 
„Тази година протокола за сътрудничество между двата побратимени града е особено богат на събития в 

областта на културата, туризма и официалния обмен на делегации между двата града”, споделя Петрова. 
 
 

ОТ РЕГИОНА 
 
„ВАКАНЦИЯ 2015" на МКБППМН – Стара Загора 
 
Заниманията са част от програмата „ВАКАНЦИЯ 2015" на МКБППМН. Това е една от мерките за повишаване на сигурността на децата и превенция 
на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните през лятото. От 22 юни до 1 август екипът на комисията мобилизира творческа 
мисъл, идеи и усилия да даде шанс за всяко дете на възраст от 8 до 18 години според неговите интереси да се включи в интерактивни обучения и 
игри, кинолектории, демонстрации, спорт и много забавления. Приоритетна цел на организаторите е младите хора да се учат да общуват 
пълноценно, да бъдат спонтанни, да овладяват гнева, да са толерантни, неагресивни, честни, да влагат душа в нещата, които правят и да се чувстват 
удовлетворени. Участниците творят, усъвършенстват уменията си и намират приятели. 
От МКБППМН информират, че лятната програма се е превърнала в ежегодна традиция. Пилотната през 2010 г. е с 20 инициативи и едва 297 
участници, а най-успешната, тази през 2014 г. - с 30 инициативи и 1224 участници. В заниманията се включват деца от 5 до 18 г., родители, 
доброволци и други. 
Партньори на програмата са община Стара Загора, областна администрация Стара Загора, сдружение „Свят без граници", Превантивен 
информационен център, ЦСМП, БЧК, образователни институции, спортни клубове и други. 
Програмата продължава в петък с посещение в ПГСАГ „Лубор Байер" на тема „Изкуството да си строител". Желаещите за записване за участие в 
програмата могат все още да го направят в офиса на МКБППМН на бул. „Цар Симеон Велики" №102, ет.1 от 16 до 17 часа или на тел.:042 605516. 
Бадминтон, волейбол, открито четене, рисунки на асфалт, арт ателиета, презентации и ролева игра на тема „Заедно срещу насилието над животни" 
са част от заниманията, в които старозагорчетата са се включили до този момент. 
Посещение в Спешен център:  

За колко време пристигат екипите на Центъра за спешна медицинска помощ, каква е нужната 
информация при обаждане на тел. 112 и как се наказват нарушителите, подали фалшиви сигнали. 
Отговори на тези въпроси получиха близо 20 деца, които са част „Ваканция 2015”.  Учениците 
посетиха ЦСМП, където завеждащият Спешен център - д-р Тодор Иванов и главната медицинска 
сестра - Светла Иванова обясниха партньорството между Спешната помощ и телефон 112. Децата 
имаха възможност да посетят приемната, в която се получават обажданията, както и да присъстват 
на един от подадените сигнали за гр. Казанлък. 
В конкурси за рисунки и есе ученици показват своят свят без насилие 
Два конкурса на тема „Моят свят без насилие" обявяват от Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Стара Загора. 
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Началото бе дадено в парк „Пети октомври", където 30 деца, участници в програмата от различни старозагорски училища, с различен социален 
статус и етнос рисуваха на асфалта под надслов „Моят свят без насилие". Те изразиха в пъстри цветове своите таланти и хоризонти за мечти. Така 
бе обявено и началото на двата конкурса за рисунка и есе по темата. 
Всеки ученик може да избере в кое от двете направления - есе или рисунка, да покаже мирния си светоглед. 
Изискванията за участниците, които ще пишат есе са: да e написано на български език; да е авторско; с обем от 1 до 2 печатни страници. Авторите 
ще бъдат разделени в две възрастови групи - от 12 до 15 години и от 16 до 18 години. Учениците могат да представят само по една разработка до 25 

септември. 
В три възрастови категории ще се състезават художествените творби по темата - от 8 до 11 години, от 12 до 15 
години и от 16 до 18 години. Срокът отново е 25 септември. Единственото изискване е рисунката да бъде във 
формат 35/50 см. Всеки участник може да се включи с до три произведения, с техника по свой избор. 
Адресът, на който всички кандидати могат да изпратят есе или рисунка, е град Стара Загора, бул. „Цар Симеон 
Велики"№102 ет. 1 офис 1. Срокът е 25 септември, като след него жури ще разгледа получените творби и ще 
връчи награди във всяка една от възрастовите групи и категории. 

 

 
На 31 юли откриват Центъра за деца и младежи в риск в Стара Загора 

 
Напълно обновена е сградата на бившето кино „Жельо Диманов“, където трябва да заработи от 31 юли 
Международния център за деца и младежи в риск- съобщи за радио Стара Загора зам.-кметът на Стара 
Загора Иванка Сотирова. От близо година към проекта работят младежки работници, а предстои избор на 
ръководител на Центъра и на двама ромски медиатори. Останалите специалисти ще бъдат назначени според 
желанията на младежите и те ще работят на граждански договори. 
С бавни стъпки, по думите на г-жа Сотирова, се работи по идеята за Музей на космонавтиката в село 
Дъбрава. Все още се водят преговори с БАН за използването на техен терен, но и се търсят партньори за 

реализирането на планетариум, които изисква около 5 млн. лв. инвестиции- допълва зам.- кметът на Стара Загора. 
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