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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 предстои старт на дейността „Лятна занималня” – от 09:00 ч.до 12:00 часа.   
През месец юли екипът на сдружението има нужда от подкрепа за организацията, подготовката и реализацията на 4 /четири/  събития „Приказна 

седмица” за дните – 10.07., 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! 
Споделяйки житейски опит, разказвайки своята собствена история и прекарвайки време с някого е най-ефективният начин да промениш света. 
Децата са любопитни и има нужда от внимание и подкрепа. Доведи гражданската отговорност до ново равнище! 
 
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. 
 

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 градинии едно училище в община Казанлък и една детска градина 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. „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“.  
 
 
 

http://www.ngogrants.bg/
http://mencare.bg/
mailto:info@speckids.org
mailto:mladenova.veni.trifonova@gmail.com
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ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 

 
Подкрепа на ниво родилно отделение  

 
От година и половина 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 посещава по график 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.  
За месец юни социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал общо четири жени, които са направили 
първоначална заявка да изоставят детето си. От тях само една от родилките не е променила решението си. С другите жени и техните 
семейства продължава да се работи, като се включва целият екип по Превенция по проект «Прегръдка за всяко дете» - социални работници, 
психолог и мединска сестра, които оказват 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”. 
 

Сдружение „Бъдеще за децата” участва в четвъртото издание на лятното училище за НПО Аркутино 2015 
 
Четвъртото поредно издание на лятното училище за НПО, организирано от Български център за нестопанско 
право (БНЦП) и Програмен и аналитичен център за европейско право (ПАЦЕП) стартира на 15 юни.  
Лятното училище е единствената по рода си инициатива в България, която се занимава с подготовката на 
висококвалифицирани кадри за неправителствения сектор. Основната му целева група са млади специалисти с 
максимум пет години стаж в сектора. В рамките на обучителната програма, участниците в НПО училището се 
запознават с основните аспекти, свързани с функционирането на дадена неправителствена 
организация. Целта на инициативата, която е единствена по рода си в България, е да подготвя квалифицирани 
кадри за НПО сектора.  

В програмата на тазгодишното издание бяха включени обучения за най-важните моменти, свързани с уреждането на правния статут на 
неправителствените организации, правилата при мениджмънта и отчета на стопанската дейност, основните стъпки при планирането на 

застъпнически кампании, базовите принципи на фондонабирането и организацията на публичните комуникации и 
др. Лектори бяха експерти и представители на водещи неправителствени организации сред които Итка 
Несръстова (Greenpeace, Чехия), социалният антрополог Харалан Александров, Деяна Костадинова, секретар на 
президента по социалните въпроси, младежта и спорта, Асен Асенов, председател на Българското дружество за 
връзки с обществеността и др. В рамките пет дни 24 участника разискваха теорични и практически казуси, 
свързани с дейността на НПО сектора.  В последния ден те получиха Сертификати за успешно завършено 
обучение. Лятното училище за НПО се организира със съдействието на  Фондация „Америка за България" в 
рамките на проект „Ефективни подходи към устойчивостта на НПО" и с подкрепата на Аурубис. 
 

  

ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ПРИЯТЕЛИ 
 

Сдружение „Бъдеще за децата” проведе ежегодния си летен лагер „Приключения с приятели” от 20.06.2015г . -  26.06.2015г. 
в близост до село „Лява река”, община Гурково.  

  
За поредна година екипът на Сдружение „Бъдеще за децата“ успя да проведе летен терапевтичен лагер 
за деца.  
В рамките на една седмица, деца – клиенти и потребители на социалните услуги „Център за обществена 
подкрепа” и „Център за социална рехабилитацияи и нтеграция за деца”, бяха част от едно незабравимо 
приключение в планината, местността „Лява река”.  
Като основни цели на програмата „Приключения с приятели”, специалистите бяха заложили 
преодоляването на бариери от различен характер при децата – развитие на комуникативни умения и 
социализация, подобряване на емоционалното състояние, пошиване на лиичната си самооценка, 
развиване на умения за самостоятелен живот, създаване на връзка с природата и др. 
Екипът на сдружение „Бъдеще за децата”, получи гостоприемство и 
добро отношение към децата , за което изказва своята 

благодарност на стопаните на къща за гости „Приятели”.  
В организацията и провеждането на едноседмичния лагер, денонощно бяха ангажирани педагог, фамилен 
терапевт, медицинска сестра, възпитател, социален работник и доброволци от Сдружението. 
Специалистите структурираха програмата, като заетостта и свободното време бяха съобразени с желанията, 
възможностите и потребностите на всички участници, а дейностите разпределени в умерена натовареност на 
децата с функционална, занимателна и професионална трудотерапия. 
В заниманията бяха заложени: овладяване на базови домакински умения, поддържане на хигиена /лична и на 
мястото на живеене/, арттерапия, походи в планината, игри – занимателни, психологически, логически, игри за 
социализация и екипност, дискусии на различни теми и др. 
Използването на игрови техники е подход, който позволява въздействие върху познавателно развитие, повишаване на уменията и социалната 
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интеграция при децата. 
Всички членове на групата с желание взеха участие в подготвените занимания и игри. 
На финала, всеки един – деца и обучители, трябваше да изработи картичка, с която да изрази преживяното през последната седмица. Обратната 

връзка бе положителна и групата се прибра в града, заредена с емоции, приятни спомени и с очакване за 
следващия лагер. 
Терапевтичната програма „Приключение с приятели 2015”, се финансира от неправителствената организация.  
 
От години СНЦ  „Бъдеще за децата” търси средства чрез донорство и/или дарителство, за провеждането на 
терапевтични програми, които да осигурят допълнителна подкрепа за децата, с цел задоволяване на техните 
потребности и нужди. 
„Пощенска банка” /Юробанк България АД/, за поредна година направи дарение, в подкрепа на каузата на 
Сдружението.  Благодарение на това, тази година 15 деца участваха в лагера и прекараха една незабравима 
седмица.  

 
 

Сдружение „Бъдеще за децата” стартира дейността „Лятна занималня”  
 
От 1-ви юли до 30-ти август ще се провеждат организирани занимания за деца.  
 
Лятната занималня е създадена като подкрепяща дейност към социалните услуги - Център за обществена подкрепа и 
Център за социална рехабилитация и нтеграция за деца, при сдружение „Бъдеще за децата”.   
Специалистите от ЦОП и ЦСРИ- Казанлък изготвиха специална програма, която да отговаря на нуждите и потребностите 
на децата, и в същото време да им е интересно и забавно. Тази година занималнятасе провежда 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, изнсесени занимания, посещения на културно-исторически 
обекти. Всичко това, комбинирано по правилния начин, дава положителни резутати при всички деца.  С тях ще 
работят социални педагоза, психолог, логопед, трудотерапевт и помощник-възпитатели.  
Съдейки по опита от минали години, едни от любимите часове на всички деца, са четенето на приказки, заниманията 
на открито и тематичните уъркшопове. За най-малките са на разположение - „Игротека” и „Библиотека на играчките”, 
където специалистите провеждат терапевтивна работа с по-малките деца и техните родители.    
 

 

ПОЛЕЗНО 
 

КАКВИ ОТПУСКИ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ДЕТЕ МОГАТ ДА ПОЛЗВАТ БАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
 
След присъединяването на България към Европейския съюз в българското право настъпиха промени, които бяха съобразени с добрите европейски 
практики в областта на трудовото и осигурителното право. 
Някои от положителните промени засегнаха възможността не само майките, но и бащите да бъдат активни в отглеждането и възпитаването на своите 
деца в първите месеци и години на тяхното развитие. Тази възможност беше търсена и постигната с конкретни промени в текстовете на закона, 
отнасящи се до право на бащата да получи, от една страна, платен отпуск, от друга страна – парично обезщетение от бюджета на държавното 
обществено осигуряване. 
Повече за това разказва Минко Георгиев, баща и адвокат с близо десет годишна практика, член на Софийска адвокатска колегия. Той е 
основател на адвокатска кантора „Минко Георгиев и партньори“ (MGP – www.mgp.bg) и е специалист в областта на трудовото и 
осигурителното право, право на информационните технологии, търговското право, застрахователно, финансово и данъчно право, 
недвижимите имоти и съдебния процес. 
Господин Георгиев е един от доброволците, които помагат при провеждането и популяризирането на Националната кампания „Да бъдеш 
баща“, изхождайки от убеждението, че информацията може да бъде полезна и повече бащи ще бъдат ангажирани с този проект, чиито 

достойнства са неоспорими понастоящем в България. 
 „Преди известно време синът ми ме беше попитал дали мога да преместя цяла кола. В първия момент се замислих, но 
след няколко секунди реагирах, като му отговорих, че мога да преместя автомобил, и дори му показах как го правя. 
Огледах се дали няма хора и приближаващи се автомобили, след което освободих колата от скорост и я тиках няколко 
метра, за да види синът ми колко е силен баща му. Ефектът от тази демонстрация на сила беше незабавен – невероятно 
възхищение, дори няколко дни поред детето обяснявало в детската градина колко е силен татко му и как може да премести 
цял автомобил, докато самото то е вътре в него. За мнозина този епизод може да се стори смешен, но аз усещам какви 
са последиците от действията на бащите върху крехката психика на децата – мога да твърдя, че децата виждат 
всичко и от всичко се впечатляват, така че ние, бащите, трябва да бъдем на висотата на техните мечти и да даваме 
най-доброто от себе си, за да бъдем техните „герои“ и за това може да се погрижим практически от рано. 
 Кой може да ползва отпуск при раждане на дете и при наличието на кои предпоставки?” 
Отпуск при раждане на дете може да ползва всяко лице от мъжки пол, което отговаря едновременно на всички изброени 
предпоставки, а именно:мъжът има действащ трудов договор (няма изискване за българско гражданство); по силата на този 
трудов договор той има качеството работник/служител; мъжът има качеството родител (баща) на новородено дете, това 
качество се придобива по силата на закона, ако мъжът и жената имат граждански брак; ако нямат сключен граждански брак, 
тогава бащата извършва припознаването на детето с нотариално заверена декларация; мъжът живее в брак или без 

граждански брак, но задължително в едно домакинство с майката на детето; мъжът има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за 
осигурителен риск „общо заболяване и майчинство“. 
Осигуряването може да се е осъществявало както по трудов договор, така и на друго основание – като самоосигуряващо се лице. Няма изискване 
тези 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск да са положени непосредствено преди раждането. Стажът може да е натрупан и по-
рано, важното е към момента на раждането бащата да има поне 12 месеца осигурителен стаж като осигурено лице за риска „общо заболяване и 
майчинство“ и да е в трудово или служебно отношение. 
Ако отговаря на всички предпоставки едновременно, бащата има право да се възползва от предвидения в Кодекса на труда (чл.163, ал.7) 

http://mgp.bg/
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отпуск при раждане на дете. 
През време на отпуска осигуреният за общо заболяване и майчинство баща има право на парично обезщетение при раждане на дете, което се 
изплаща не от работодателя, а от бюджета за държавно обществено осигуряване чрез Националния осигурителен институт по декларирана от 
бащата лична банкова сметка. Дневното парично обезщетение на бащата за този 15-дневен срок се определя в размер на 90 на сто от 
среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни 
вноски. Този отпуск е самостоятелно право на бащата, което се упражнява независимо от това дали майката работи. Обезщетението също се 
получава от бюджета за държавно обществено осигуряване на самостоятелно основание независимо дали майката е осигурена и дали тя отговаря на 
законовите изисквания, за да получава обезщетение за бременност и раждане. В този смисъл, този вид обезщетение се различава съществено 
от правото на обезщетение за остатъка от отпуска поради бременност и раждане, който бащата може да ползва със съгласието на майката 
след навършване на 6-месечна възраст от детето и което може да бъде упражнено само когато майката има право на отпуск, съответно на 
обезщетение за бременност и раждане.Този втори вид отпуск на бащата не е самостоятелно негово право, а е поставен в зависимост от 
правото на отпуск на майката – в случай че отпадне нейното право на отпуск, това е основание за погасяване и на правото на бащата да ползва 
отпуск. 
Самоосигуряващите се бащи са извън кръга на лицата, имащи право да получат отпуск при раждане на дете, но имат право да ползват 
отпуск по бащинство, който бащата може да ползва със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст от детето и което 
може да бъде упражнено само когато майката има право на отпуск, съответно на обезщетение за бременност и раждане. 

Кога възниква отпускът при раждане на дете за бащата? 
Отпускът при раждане на дете за бащата възниква, когато детето е родено жизнеспособно от датата на 
изписване на детето от лечебното заведение, в което е протекло раждането. Периодът от време, в 
който бащата има право на този отпуск, е 15 календарни, а не работни дни. 
От гледна точка на личния ми опит именно първите няколко седмици са най-стресови за всяка 
двойка, която вече има новородено дете. Правилно законодателят е предвидил тези 15 дни отпуск за 
бащата, за да има реална възможност той лично да участва непосредствено в грижите за детето 
веднага, още в първите две седмици след изписването му от родилния дом, тогава, когато двойката е в 
най-стресова ситуация и майката има нужда от по-интензивна подкрепа от бащата на детето. 
Този вид отпуск е със специално предназначение, той може да се ползва само в рамките на 15-те 
календарни дни от датата на изписване на детето от родилния дом и не може да се отлага за по-късен 
период, отпускът може да се ползва частично, но не и на части. Така например бащата може да поиска в 

заявлението до работодателя да му се разреши отпуск при раждане на дете, считано не от следващия, а примерно от петия ден след датата, на 
която детето е изписано, ако в този период все пак грижите за майката се полагат от бабата на детето. Но в такъв случай той ще може да ползва най-
много само останалите 10 календарни дни до изтичане на 15-дневния срок – толкова дни, колкото посочи в заявлението. Възможно е, след като 
веднъж е поискал отпуска, бащата да прекъсне ползването и да се върне на работа, след което отново да подаде заявление и да продължи 
ползването на отпуска до изтичане на срока от 15 календарни дни. 
Ако бащата работи по трудов договор с клауза за изпитване и излезе в отпуск при раждане на дете, е добре да знае, че в срока за изпитването не се 
включва времето, през което бащата е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен 
договорът. Следователно изпитателният срок спира да тече за времето на отпуска и продължава едва след като бащата се върне на работа и реално 
отработи остатъка от договорения срок за изпитване. 
Кои са необходимите документи, който бащата следва да подготви и подпише? 
писмено заявление на бащата по чл.45а, ал.1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските; фотокопие от акт за сключен граждански брак 
(оригиналът може да се представи на работодателя само за сверка) или декларация от бащата и майката, че бащата е припознал детето и те живеят 
в едно домакинство (декларацията следва да бъде подписана от двамата родители в оригинал); фотокопие от документ от лечебното заведение, 
удостоверяващ датата на изписване на детето (оригиналът може да се представи на работодателя само за сверка); декларация за банковата сметка 
за изплащане на обезщетението (декларацията следва да бъде подписана само от бащата в оригинал). 
Прекратяване на отпуска при раждане на дете 
Бащата е длъжен незабавно да уведоми работодателя или ТП на НОИ, ако по време на получаване на обезщетението настъпи някое от следните 
обстоятелства: бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение, когато родители имат сключен граждански брак; бащата престане да живее 
в едно домакинство с майката на детето, защото съвместното съжителство в едно домакинство е една от предпоставките за получаване на този вид 
отпуск и парично обезщетение; през 15-дневния период от изписването на детето бащата отново започне да упражнява дейност като 
самоосигуряващо се лице; детето бъде дадено за осиновяване; детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка; детето 
почине. 
При наличие на някое от посочените обстоятелства изплащането на обезщетението от Националния осигурителен институт се прекратява. 
Източник: Man Care, Да бъдеш баща 
 

ЛЮБОПИТНО 
 

21 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БАЩАТА 
 
ЛЮБОПИТНАТА ИСТОРИЯ НА ДЕНЯ НА БАЩАТА 

Денят на бащата е празник, на който се чества бащинството и родителските грижи на мъжете и в различните страни е на 
различни дати. Според католическата традиция Денят на бащата се чества на деня на св. Йосиф – 19 март, 
докато православната църква го отбелязва на 26 декември,заедно със Събор на Пресвета Богородица. В последните 
години широка популярност добива американският вариант, който е тържествено отбелязан за първи път във Вашингтон 
(САЩ) през 1909 г. Тогава Сонора Дод си помислила колко е несправедливо само майките да имат свой празник и организирала 
такъв за своя баща – ветерана от Гражданската война Уилям Джаксон Смарт. Празникът незабавно получава широка 
неофицална подкрепа от политиците и се чества всяка година. През 1966 президентът Линдън Б. Джонсън решава Денят на 
бащата да се празнува в третата неделя на юни. Празникът е признат за официален през 1972 от президента Ричард 
Никсън. Денят се отбелязва с картички и подаръци, които децата и съпругата подготвят за бащата, специална вечеря и 
други изненади. Освен САЩ, страните, които празнуват Деня на бащата през третата неделя от месец юни, са: 
Аржентина,Великобритания, Венецуела, Еквадор, Зимбабве, Индия, Ирландия, Канада, Китай (вкл. Макао и Хонконг), Колумбия, 

Коста Рика, Куба, Малайзия, Малта, Мексико, Пакистан, Панама, Перу, Филипините, Сингапур, Словакия, Турция, Франция, Холандия, Чили, 
Швейцария, Южна Африка, Япония.  Как го честват в различните страни 
Русия: там е считан от мнозина за ден на мъжа и е военен празник – 23 февруари, Ден на защитника на отечеството. 
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Франция: историята на празника на бащата там се свързва с компания, която произвеждала запалки и ги давала като подарък на пушещи бащи. 
Днес запалките са заменени с рисунки и малки подаръци от семейството за таткото. 
Тайланд: Денят на бащата се чества на 5 декември – рожденният ден на краля Пхумипхон Адунядет. По 
традиция кралят изнася реч, а хората подаряват на своите бащи и дядовци цветето Кана, което се асоциира с 
мъжката сила. Денят на майката пък е на рожденната дата на кралицата – 12 август. 
Австралия: Денят на бащата се чества през първата неделя от септември, когато е и началото на пролетта.   
Мексико: Денят на бащата се чества с музика, танци и подаръци за бащите и другите значими мъже в 
семейството – дядовци, чичовци, по-големи братя. По традиция на този ден се провежда и маратон в Мексико 
сити, на който бащи и деца тичат заедно. 
Германия: Денят на бащата се чества на 40-я ден от Великден на празника Възнесение Господне. Традиционно 

германците празнуват със събирания на парти или пикник с обилни количества храна и бира. 
Тази година партньорските организации в Кампания „Да бъдеш Баща“  отбелязаха Деня на бащата на 21 юни с различни инициативи.   
Източник: Man Care, Да бъдеш баща 
 

ВАЖНО 
 

26 ЮНИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА С НАРКОТРАФИКА И НАРКОМАНИИТЕ 
 
26 юни е Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици. 
На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в 
битката с разпространението на наркоманията. Датата е приета на Общото събрание на ООН през 
1987 г. и изразява решителността на всички страни-членки да засилят действията си и 
сътрудничеството си за постигане на свят без наркотици. 
Между 20 000 и 30 000 са употребяващите хероин в България - цифрата е от статистиката на 
Националния фокусен център по наркомании. Повече от една 

трета от наркозависимите в България никога не са опитвали да се излекуват. 33 процента от младежите до 18 години 
в България са употребявали поне веднъж през живота си наркотик. По данни на Националния център по наркомании 
у нас броят на използващите системно хероин, амфетамини и кокаин, е около 20-30 хиляди. България е на пето 
място сред страните от ЕС с 42 на сто смъртност на наркозависими до 25 години. 
Хората, зависими от наркотиците, имат трудности в осъществяването на нормално общуване, поведението им е 
насочено преди всичко към набавяне на веществото, те нараняват близките си, губят приятелите и работата си. 
Наркотиците намаляват способността за правилна преценка. Това означава, че наркоманите често поемат повече рискове, например като това да 
правят секс без да вземат предпазни мерки. Това може да доведе до инфектиране с хепатит, ХИВ и други болести предавани по полов път. 
Един от най-добрите начини да се предпазим е да се информираме. Консултация и съвет по всички въпроси, свързани с наркотиците и алкохола, 
можете да получите на анонимната и безплатна национална телефонна линия на Националния център по наркомании: 0800 133 22 - от понеделник 
до петък, от 14.00 до 20.00 часа. 
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

Kонкурс за избор на персонал на социална услуга от резидентен тип Център за настаняване от семеен 
тип (ЦНСТ) за деца и младежи без увреждания 
 

Стартира конкурс за избор на персонал на социална услуга от резидентен тип  Център за настаняване от семеен тип 
(ЦНСТ) за деца и младежи без увреждания, която ще се предоставя 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, съфинансирана от Европейски социален фонд. Изпълнението му е част от прилагането 
на националната политика за извеждане на децата/младежите, настанени в специализирани институции за деца. 
Услугите свързани с проекта са нови и целят замяна на институционалната грижа с такава близка до семейната среда 
в общността. В град Казанлък функционират два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и едно Защитено 
жилище за деца и младежи с увреждания. 

Персоналът, който ще се подбира, е за социална услуга ЦНСТ за деца и младежи без увреждания и е както следва: Ръководител екип – 1; Ключов 
социален работник – 1; Социален терапевт – детегледач – 8; Социален терапевт – хигиенист – 1; Социален асистент – 2. Подборът на персонала ще 
протече на два етапа – подбор по документи и събеседване. Първият етап от подбора стартира на 25.06.2015 г. с подаване на документи за 
участие. Краен срок за подаване на документи 09.07.15 г. включително. Повече информация за длъжностите и документите за участие може 
да намерите наhttp://www.kazanlak.bg/ в рубрика „Обяви и съобщения“. 
  

650 деца и ученици вече са заявили почивка в общинската база на лагер „Паниците“ 
 
Казанлъшките деца и ученици отново ще имат възможността да почиват и тази ваканция сред прекрасната 
природа на Калоферския Балкан. Обновената през последните години Почивна база „Паниците“ на Община 
Казанлък отваря врати на 1 юли и ще  работи до 30 август, като предоставя на летуващите чудесни условия 
за почивка, игри и занимания. Базата ще се ползва за отдих от деца и ученици в продължение на 2 месеца, 
разпределени в 9 смени, всяка от които е с продължителност 7 дни. 
Съгласно Наредба № 26 на Общински съвет-Казанлък за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Казанлък лагерните такси са фиксирани за ученици и деца. 
Към момента капацитетът на базата е изцяло запълнен от желаещи деца и ученици да прекарат една 
седмица от лятната си ваканция в планинската база на Община Казанлък. Три училища – ОУ „Мати 
България“, ОУ „Чудомир“ и ХГ „Св.св. Кирил и Методий“ за заявили по една смяна за своите възпитаници. По 

традиция две смени ще ползва базата Националната школа по физика на преподавателя Теодосий Теодосиев. 13 талантливи деца, които бяха 
наградени от Община Казанлък с ваучери за почивка в лагер „Паниците“, също ще отдъхват тук в летните месеци. Първата смяна от 1 юли ще бъде 
посветена на международния обмен.10 деца от школи по изобразително изкуство от побратимения на Казанлък руски град Толиати и 30 деца и 

http://www.kazanlak.bg/
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ученици от школи по рисуване в Казанлък и от НГПИД „Акад. Дечко Узунов“ ще проведат съвместен пленер под  мотото „Да рисуваме заедно 
Казанлък“, отдъхвайки сред красивата природа на Калоферския Балкан. 
 

 Финалът на „Гласът на Казанлък“ се проведе на 21 юни в Младежкия дом 
 
Първото издание на „Гласът на Казанлък“ събра таланти от града на розите 
На 21 юни се проведе финалът на инициативата на Младежкия общински съвет в града на розите, организирана и проведена 
за първи път, ,,Гласът на Казанлък“. Идеята на МОС-Казанлък бе да се приобщят музикални таланти 
от всички възрасти и заедно да покажат своите таланти. 
,,Гласът на Казанлък“ се проведе със съдействието на Община Казанлък и премина при голям 
интерес от страна на граждани, родители и приятели на участниците. В разнообразната програма се 
включиха балетен състав ,,Дива денс“, състав за хип-хоп танци ,,The lunatix”, хор ,,Еделвайс“. 
Жури определи трите най-добри певчески таланта на града, а публиката имаше право на вот и 
присъди две специални награди. На трето място се класира Мартина Мартинова, на второ място – 
Елвира Илчева, а първото място зае Маргарита Барулова. 
За всички участници имаше осигурени награди и грамоти от Община Казанлък. Инициативата е част 

от дейностите в Младежкия календар за 2015 г. 
 

ОТ РЕГИОНА 
 
Статистическа информация за дейността на Дирекция социално подпомагане – Стара Загора 
 
 
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” 

 
Петя Чакърова 

 
 ИНФОРМАЦИЯ за извеждането на деца с увреждания от специализирани институции на територията на община 
Стара Загора и настаняването им в социални услуги-резидентен тип ЦНСТ за предходен месец май 2015 година 
 Общо изведените деца от ДДУИ с. Петрово от 01.01.2015 г. до 31.05.2015 г. са 28 деца. Остават за извеждане от ДДУИ 
с. Петрово – 0 деца. Общо изведените деца от ДДУИ с. Сладък кладенец от 01.01.2015 г. до 31.05.2015 г. са 41 деца. 
Остават за извеждане от ДДУИ с. Сладък кладенец – 2 деца.  
Забележка: На 09.06.2015 г. са изведени 2 – те деца от ДДУИ с.Сладък кладенец и са настанени в ЦНСТДМУ гр. Стара 
Загора. 
ИНФОРМАЦИЯ за извеждането на деца от специализирани институции на територията на община Стара Загора и 
настаняването им в социални услуги-резидентен тип – ЦНСТДМ за месец юни 2015 година 

Оценени за извеждане от ДДЛРГ „ Незабравка“ през месец юни 2015 г. – 1 дете; Забележка: със заповед № РД01-780/05.05.2015 г. на 
Изпълнителния директор на АСП е намален капацитета на ДДЛРГ“Незабравка“ от 45 на 10 места, считано от 01.06.2015 г. 
Оценени за извеждане от ДДЛРГ „ Мария Терезия“ през месец юни 2015 г. – 0 деца; Оценени за извеждане от ДДЛРГ „ Теофано Попова“ през 
месец юни 2015 г. – 4 деца; Оценени за извеждане от ДДЛРГ „ Българка“ през месец юни 2015 г. – 7 деца; Забележка:със заповед на 
Изпълнителния директор на АСП е преустановено настаняването на деца в ДДЛРГ“Българка“ гр.Стара Загора, считано от 13.05.2015 
г.Общо изведени деца от ДМСГД – 48 деца;  
Друга информация за дейността на отдел „Закрила на детето” за периода 01.05.2015г.–31.05.2015г. 
Брой постъпили сигнали за деца в риск за периода 01.01.2015 до 31.05.2015 г. – 357. 
Брой постъпили сигнали за деца в риск за периода 01.05.2015 до 31.05.2015 г. – 65. 
Общият брой случаи, по които работи ОЗД в момента, са 1318 или средно по 82 случая на социален 
работник. 
Постъпилите сигнали са: за дете, останало без родителска грижа – 2сигнала; упражнено насилие над 
дете (физическо, психическо, сексуално) – 7 сигнала; неглижиране на дете – 9 сигнала; риск от синдром от 
родителско отчуждение – 1 сигнал; за деца с увреждания – 7 сигнала; малолетни/непълнолетни бременни 
или родили деца – 5 сигнала; деца, родени от малолетни/непълнолетни майки – 2 сигнала; непълнолетни, 
съжителстващи с лице от противоположния пол и др – 2 сигнала; риск от отпадане от училище – 5 сигнала; нарушен контакт на детето с отсъстващия 
родител – 3 сигнала; сигнали, по които има открити случаи / с предприета мярка за закрила по ЗЗДетето – чл.23 и чл.26 от ЗЗДетето/ в предходни 
месеци – 22 сигнала; Предприета/променена/прекратена мярка за закрила: настанени в специализирани институции –  3 деца, от които 2 са 
настанени в ДМСГД; реинтегрирани в биологичното семейство – 2 деца; настанени в семейства на роднини или близки –  през месец май 2015 г. 
няма настанявания на дете в семейство на роднини и близки; настанени в приемни семейства – през месец май 2015 г. няма настанявания на дете в 
приемно семейство; настанени в Кризисен център за деца, жертви на трафик или пострадали от насилие – 0;  прекратяване настаняването в 
институция поради осиновяване – 0; прекратяване настаняването на дете в институция и настаняване в ЦНСТДМ – 21 деца; настаняване на дете в 
ЦНСТДМ – 2 деца; 
 
За повече информация, моля последвайте  следния линк: 
http://stzagora.net/2015/06/23/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%81-2/ 

 

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