
                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 

Бюлетин за  

месец Юли, 2015  

гр. Казанлък, България 

СНЦ „Бъдеще за децата” 



2 
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 или 
в група, да участват в заниманията на открито, в рамките на дейностите. 
Ангажираността на доброволците е почасова, в удобно за тях време.  
През месец юли август –  екипът на сдружението има нужда от подкрепа при реализирането на 4 /четири/ Приказни седмици – 07.08.2015г., 

14.08.2015г., 21.082015г. и 28.08.2015г.  и семейното приключение „Опознай града” на 29.08.2015г.  Събитията са част от 
проекта „Гласът на децата” финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-
2014г.” За 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. 
 

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 
 
„За детство, като в приказка без край”   
 
През втората половина на месец юли, СНЦ „Бъдеще за децата” реализира още три събития от инициативата „Приказна седмица” – на 17.07., 

24.07. и 31.07.2015г. , част от „Дейности насочени към общността” по проект „Гласът на 
децата”. 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. В 
цялостната подготовка и реализацията и на всяка ПРИКАЗКА  се включват нашите 

ДОБРОВОЛЦИ. През времето от 10:00 до 12:00 часа в двора на сдружение „Бъдеще за децата” звучи музика, има 
танци, игри, арт-ателиета по приложни изкуства, изработват се различни красотийки и подаръчета.  
17.07.2015г. -  Специални гости на изданието „Приказна седмица” бяха актьорите Мара Бонева и Галин Гущеров – Гаро, които 
потопиха деца и родители в магията на кукления театър и българските народни приказки с вълшебствата на „Неродена мома”. 
Отделно поради големия интерес от страна на децата, едновременно врати отвориха две ателиета за рисуване на лице и 
ръце.  
24.07.2015г. – Ние посветихме на приказките с животни. Нашите доброволци - Ивет Димитрова, Румяна Райчева и Валя 
Димитрова, четоха на децата приказките „Косе Босе”, „Дядовата ръкавичка” и „Дядо вади ряпа”, като последната бе разиграна 
с участието на децата. 
Усмивките на малки и големи бяха по лицата и не само това ...... ами всеки отговорил правилно на въпрос по приказките 
получи маска, с която влезе в ролята на тигър, лисица, мечка, вълк и т.н., а очите им 
блестяха ли, блестяха...! На разположение на всички наши гости бяха още две ателиета – 

оцветяване на картинки с герои от приказките с животни и рисуване на лица и ръчички.  
31.07.2015г. - Последната „Приказната седмица” екипът реши да посвети на ПИПИ 
ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ.  
Още на входа Пипилота Виктуалия Транспаранта Ментолка Ефраимова Дългото 
чорапче.  посрещаше „своите” гости с характерната си усмивка и любимата маймунка - г-н 
Нилсон в скута! А нейните чорапи ... бяха разхвърляни из цялата ни „къща”!  
Изборът не е случаен! Тази година, през месец май, ПИПИ навърши 70 години. Това е 
първата публикувана книга на Астрид Линдгрен, която и носи голяма популярност. Авторката често е споделяла, че появата на 
Пипи на бял свят дължи на дъщеря си Карин. „Скъпи приятели, при вас идва едно шведско момиче, което се казва Пипи 
Дългото чорапче. Тя е доста чудата, но аз се надявам, че въпреки това вие ще я обикнете. Пипи живее съвсем сама в една 
стара къща, наречена Вила Вилекула. Тя няма нито майка, нито татко, но това ни най-малко не я тревожи, защото си 
има кон и маймунка, а в съседната къща живеят две нейни другарчета — Томи и Аника. Пипи е най-силното момиче в 

света.“ 
 
Нашите доброволци, прочетоха отделни откъси от книгата, като включиха доста театрални похвати. Бяха 
подготвили игри, пакости и изненади за всички посетители на тазседмичната приказка от поредицата „За 
детство, като в приказка без край” – скачане на въже и ластик, дама.  На разположение на всички наши 
гости бяха още две ателиета – oцветяване и апликиране на картинки от „Пипи Дългото чорапче” и рисуване на 
лица и ръчички.  
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Семеен пикник 
 

В събота късен следобед .....Сдружение „Бъдеще за децата” проведе градски семеен пикник 
 
Инициативата е част от поредица събития, насочени към общността като част от проект „Гласът на децата”, 
изпълняван от „Бъдеще за децата” 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). 
Целта му е да бъдат привлечени повече съмишленици и доброволци към каузата на казанлъшкото 
сдружение - да бъдат подкрепяни децата и семействата в риск.  
Семейният пикник се случи на 18 юли от 17.00 часа в парк 
„Тюлбето”, на поляната зад Тракийската гробница. 
Организаторите се бяха погрижили да предоставят на 
казанлъчани и всички гости семейни и спортни игри - 
федербал, футбол и волейбол, въжета за скачане, обръчи, 

фризби, много забавления и изненади...  
Желанието на екипа по проекта бе семейният пикник да е с опознавателен характер, поради което бяха 
подготвили за участниците  игри, които да позволят общуване и осъществяване на контакт между 
всички семейства, импровизирана семейна изложба и още  - можем ли да познаем детето си със 
завързани очи, „развален телефон”.... С една дума - няколко забавни часа на открито.  
„Идеята ни беше да се съберат цели семейства сред природата, които да се забавляват заедно. 
Нашата цел е по различни начини да създадем предпоставка за общуване между цели семейства, нови контакти и да покажем, че можем да 
прекараме времето си приятно в най-близкия парк със своите деца и семейства. И това се случи! През слънчевата събота, няколко семейства, се 

включиха и забавляваха заедно в организираните игри. Участниците бяха разделени на семейни отбори. И така 
до късните часове на вечерта, с много настроение, родители и деца показаха, че могат да се забавляват 
заедно!”, споделят от Сдружението. 
Екипът на сдружение „Бъдеще за децата” и доброволците успяха да изведат на преден план само положителни 
емоции у всеки участник. И както повелява традицията всички участници си тръгнаха с Грамота за участие и 
споменът за един чудесно прекаран юлски уикенд. 
В подготовката и реализацията на семейния пикник активно се се включиха доброволците към организацията. 
Инициативата „Семеен пикник” се проведе и с подкрепата на община Казанлък.  

 
 
ИЗ ДНЕВНИКА НА ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ  
 

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 – гр. Казанлък.  
Всеки делничен ден, по четири часа, времето на малчуганите е ангажирано със занимания, които да подпомогнат 
тяхното развитие и израстване.  
През този месец, екипът от социални педагози, психолог, логопед, 
трудотерапевт и помощник-възпитатели се бяха погрижили да съставят 
разнообразна и интересна за посетителите програма. Всеки специалист е 
заложил по малко практически и развлекателни задачи и упражнения. 
Денят започва с упражнение на открито за развиване и подобряване на 
двигателните и физически умения у децата.  
Образователната част, която е в посока обогатяване на понятийния речник 
на малките, развиване на логическо и последователно мислене и 
затвърждаване на наученото по български език, математика, свят и 
личност и човек и общество, преминава основно под формата на игра - търсене на съкровище, сглобяване на 

пъзели от различни градове, „туистър” математика. Създаването на асоциации и тяхното презентиране цели да повиши знанията им от 
заобикалящата ги среда, животните и звуците на природата. Чрез една много збавна игра – „Емоции и имитации”, децата разкриха своя вътрешно-
емоционален свят.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Нашият трудотерапевт отвори вратата към познанието за децата, относно историята на изкуството. Всеки ден на различна тематика, те се 
запознават с различни техники от приложното и художествено изкуство – рисуване, апликиране, изрязване – с цел развиване и подобряване на 

фината моторика . Част от богатата колекция вече са китайски дракони и шапки, пръскани рисунки, африкански 
маски, весели слънчогледи, скални рисунки и още много, много други.... 
 През месец юли са проведени три изнесени занимания . Първото бе в Общинска библиотека „Искра”, където 
децата се радваха на вниманието в Детския отдел и имаха възможността да участват в Детско шоу, подготвено 
от домакините и трупата на Общински театър „Любомир Кабакчиев” – гр. Казанлък. Второто  - посещение на 
шивачки цех, където млачуганите се запознаха с професията - шивач , разгледаха машини и отделните 
помещения за работа, и третото занимание, което се проведе в парк „Розариум” на тема „Разговор в парка за 
флора и фауна”. С една дума, при нас, децата си прекарват едно прекрасно, забавно и образователно лято.  
Сдружение «Бъдеще за децата» вече няколко поредни години предоставя услугата «Лятна занималня» в 
партньорство с Ресурсен център – Стара Загора.   
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ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 

 
Подкрепа на ниво родилно отделение  

 
От миналата година 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 юли социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал общо седем жени, от които четири са 
направили първоначална заявка да изоставят детето си и само една от тях 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”. 
 
 

КАМПАНИИ 

 
Сдружение „Бъдеще за децата” стартира КАУЗА към "ПЛАТФОРМАТА"  

 
Кампанията, която местната организация стартира, цели набирането на средства - онлайн, за оборудване на стая 
за Сензорна терапия и мултисензорна стимулация.  „Платформата” (platformata.bg) e социална мрежа за 
дарители, създадена от Фондация "Помощ за благотворителността в България" (ФПББ). Чрез нея може да дарите 
по няколко начина: онлайн, с кредитна или дебитна карта, през системата Борика към ПОС терминала на ФПББ в 
Уникредит Булбанк; онлайн, с кредитна или дебитна карта, през Pay Pal и по банков път – през дарителската 
сметка на ФПББ (Плащането не се отразява веднага в профила на каузата. Тази плащания се отразяват веднъж 
седмично.) 
Сдружение „Бъдеще за децата” работи с деца със специални образователни потребности от своето създаване, а 
от 2008 година притежава и Лиценз за предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца с увреждания, като от 2014 година тя е държавно 
делeгирана.  С оглед на децата, с които се работи в Центъра и 

увеличаване броя на потребителите от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция и различни 
поведенчески проблеми, излезе и потребността от създаване на стая за сензорна терапия и мултисензорна 
стимулация.   
Със средства от Платформата.бг и с доброволен труд Сдружението има желание да обособи и обзаведе 
стая за „специални деца” - пространство, в което съчетанието между движението, работата със сетивата 
и професионализма на терапевта дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както 
за здрави деца, така и за деца със специфични потребности (Детска церебрална парализа, проблеми от 
аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция, сензорни нарушения, езиково-говорни нарушения, 
поведенчески проблеми, Синдром на Даун и др.). Сeнзopнaтa тepaпия e хoлaндcки пaтeнт и ce изпoлзвa пpeдимнo пpи дeцa c yвpeждaния. Стaндapти 
нямa и вcякa eднa cтaя e yникaлнa, и се проектира отделно според функциите, които изпълнява. Работата в мултисензорната стая съчетава по 
иновативативен начин идеите на психоанализата, релационната психомоторика и мулти-сензорния принцип. 
В тази стая може да се работи и с деца без специални потребности, при които се забeлязват трудности в психическото и емоционално развитие.  
Идеята на „Бъдеще за децата” е специалната стая, да се ползва и от други социални услуги за деца, които работят на територията на община 
Казанлък и от Ресурсен център Стара Загора.   
За реализирането на идеята са ни необходими 2000лв. като към момента имаме набрани 600лв. Това са минимални средства за създаването на стая 
с подобно предназначение, но ние мислим, че с повече творчество ще успеем да създадем добро място в съответствие с нуждите на децата, 
посещаващи Центъра. На първо време, тя ще бъде обзаведена с гимнастически дюшек – 2 бр., стреч люлка, стреч чувал, люлка - утроба, шест броя 
психомоторни 3D модула (малки), модули за малък басейн за психомоторика с топки, огледало, гимнастически топки, модул – дъга, малка пързалка, 
два барбарона, баланс уреди за ерготерапия и един уред за цветомузика.  

 

„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; 

http://www.platformata.bg/
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предоставяне на пакети за новородени; допълване на „Библиотека на играчките“. За целите на кампанията, екипът на сдружението, приема всякаква 
подкрепа – от доброволчески труд до дарения. Инициативата „ДАРете за свят с ПРЕГРЪДКА за всяко ДЕТЕ!“ е в подкрепа на деца в неравностойно 
положение от нашата община – деца със специални потребности,  деца от семейства с нисък социален и икономически статус, многодетни 
семейства, деца настанени в институции и приемни семейства, семейства с риск да изоставят детето си в институция и пациенти на МБАЛ „Д-р 
Христо Стамболски”. За повече информация www.speckids.org.  
 

„Прегърни ме – аз имам нужда от теб!” 
 
Кампанията се реализира по проект „Прегръдка за всяко дете” и има за цел да подпомогне работата на екипът по 
„Превенция на изоставянето” и социалният работник на ниво родилно отделение. За нуждите на кампанията са 
поставени рекламно-информационни материали на ключови места в града, в израз на нашата протегната ръка.  
Сдружение „Бъдеще за децата” осигурява подкрепа на родители, които чувстват несигурност по отношение на грижата 
за новороденото. Несигурност, която ги подтиква да заявят желание да изоставят детето си в дом. Това е една от 
причините. Обикновено всичко върви ръка за ръка - бедността и лошите битови условия, липсата на подкрепа от 
семейството и т.н. Именно това е задачата на сдружение „Бъдеще за децата” - да се работи за тяхното преодоляване и 
да се предоставя своевременна и адекватна подкрепа на родителите.  
За целите на кампанията ще бъде отпечатана и книжка в помощ на млади родители – практични съвети с цел 
повишаване техните умения.   

Всеки родител, може да потърси помощ и съвет от нас! Споделянето помага!  

 
 

ПОЛЕЗНО И ИНТЕРЕСНО 
 
Мисия Татко:  Съвети от млади български родители 
 
Симеон Колев и Жюстин Томс сядат да опишат забавни и мъдри, смешни и може би поучителни истории от днешния ден, с които да 

вдъхновят татковците за по-позитивно родителство. 
„Чудовища в гардероба“, „Ама защо се напишках?“, „Няма по-лесно от намирането на кубичен обем“, 
„Заклатило се зъбчето“, „Искам китара. Изкарай си пари и си я купи“ и т.н. са само част от всички случки и 
истории, целящи да вдъхновят модерния родител в неговото сложно, забързано ежедневие. 
Разказани са истински истории от живота на двамата медийно популярни автори, допълнени са от мъдри 
мисли на велики личности за родителството, смешки и вицове за бащинството. 
Своя опит са споделили някои от най-популярните млади български родители; представени са класации за 
топ книги, филми, песни и сайтове за деца 
За кого е тази книга? 
* За теб, ако вече са ти сервирали новината, че скоро ще ставаш татко. 
* И за теб, който вече сменяш памперси, и си задаваш странни въпроси за бъдещето. 
* И за теб, който вече тичаш след велосипеда с помощни колела и усещаш порива, че искаш да си по-добър 
баща. 
* И за теб, който знаеш всичко за бащинството, защото вече си го отиграл веднъж, но някак ти се иска да си 
една идея по-подготвен за втория път. Източник: edna.bg 

 
 

Съперничеството между децата 

 
Караници, бой, сплетничество, удари, обиждане, постоянна конкуренция и оплакване! Какво можем да 
направим, когато децата просто не могат да се разберат помежду си? 
Научете ефективните стратегии как да предотвратявате и да действате най-адекватно в ситуациите, в 
които братята и сестрите яростно се противопоставят едни на други. 
Скъпа, провалих децата: 
Непослушните деца винаги ни карат да се замисляме над въпроса справяме ли се като родители. Научете 
четирите основни техники за справяне с лошото поведение и които ще ви помогнат да се измъкнете от 
трудните ситуации във възпитанието заедно с децата си уверено и позитивно. Научете защо наказанията 
и наградите вече не сработват  при новото поколение. 
Научете нови техники за постигане на ефективна дисциплина, за да се чувстват децата по-уверени, а 

родителите – по-успешни. 
НЕ на хулиганите: 
Дали тормозят детето ви? Смятате ли, че вашето дете има склонност към грубо отношение към околните и би направило нещо, което да прилича на 
хулиганска постъпка? Какво трябва да направят родителите, ако разберат, че тормозят детето му или че детето му тормози други деца – реално или 
в интернет. 
Как да помогнем на децата да използват безопасно интернет? 
Научете се как да предпазвате децата си от тормоз и как да разбирате, че те самите имат хулигански характер, като ги насърчавате да подхождат по 
различен начин. 
Борбата за власт и надмощие: 
Разпознавате ли признаците на борбата за власт между децата ви? Влагат ли децата ви преднамерена инатливост срещу устойчивите ви родителски 
тактики? 
Научете кои са четирите основни подхода за успешно преминаване от конфликт към сътрудничество. 
Окуражителната независимост или как да отгледаме отговорно дете: 
Защо е толкова трудно децата да бъдат точни в изпълнението на домакинската работа както и да управляват учебните си задължения без постоянен 
родителски надзор. Какво пречи на родителите да възлагат повече отговорности на децата си? 
Научете правилните стратегии, с помощта на които да помогнете на децата да израснат ангажирани и отговорни личности. 

http://www.speckids.org/
http://www.edna.bg/avtori/simeon-kolev-51
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Баланс между работата и живота: 
Като зает, работещ родител, който се опитва да балансира между служебните  си задължения и семейните 
отговорности, често възниква чувството на неудовлетвореност, а задружността в семейството все убягва. 
Сложете край на нуждата да се усъвършенствате и насочете фокуса си върху това да сте балансирани, 
самостоятелни и здравомислещи когато трябва да се вземе важно решение. 
Научете начините за разрешаване или „охлаждане“ на страстите в напечени ситуации, които предизвикват 
проблеми във взаимоотношенията между всички членове на семействата, в които родителите имат 
отговорни и натоварващи професионални задължения. 
Радости и страхове през пубертета: 

Много е важно възрастните да приемат начина, по който децата в пубертета се борят да извървят пътя си към зрелостта самостоятелно. Научете как 
да намирате решенията на междуличностните конфликти в тийнейджърската възраст и как да се подготвите и преодолявате реалните 
предизвикателства на тази възраст. Източник: http://www.detetoigrae.com/ 
 

Защо строгото възпитание не е добро за децата ни 
 
Проучване показва, че повечето хора считат, че строгото възпитаване създава деца с по-добро поведение. Само че изследванията върху 
дисциплинирането последователно разкриват, че строгото или авторитарно възпитание създава деца с ниско самоуважение, които се държат по-
лошо от другите деца и следователно биват по-често наказвани! 

Строгото възпитание на практика поражда поведенчески проблеми при децата. Нека видим защо: 
1. Строгото възпитание отнема на децата възможността да възприемат самодисциплината и 
носенето на отговорност. 
Строгото ограничаване може временно да установи контрол върху поведението, но това не помага на 
детето да се научи да се контролира само. Вместо това строгите граници предизвикват съпротива към 
поемането на отговорност за самите себе си. 
Няма друго по-важно душевно умение за децата от самодисциплината, но то се развива с помощта на 
приемането на граници, поставени с любов. Никой не обича да бъде контролиран, така че не е за чудене, 
че децата отхвърлят границите, на които липсва емпатия. 
Те приемат, че “мястото за контрол” е извън тях, вместо да изпитват желание да се държат добре. 
2. Авторитарното възпитаване е основано на страха. 

То учи децата на грубиянство. Децата учат чрез преживяванията си и от примерите, които им даваме, нали? Така, ако децата правят това, което 
искате, защото се страхуват от вас, къде е различното от това да сме грубияни? 
Ако вие викате и те ще викат. Ако вие използвате сила и те ще използват сила. 
3. Децата отгледани по метода на наказателната дисциплина са склонни към прояви на гняв и депресия. 
Причината е, че авторитарното възпитаване показва на децата, че част от тях не е желана и че родителите не са до тях да им помогна да се справят 
с трудните чувства, които ги карат да избухват. 
 Те биват оставени сами, опитвайки се да измислят сами как да преодолеят „лошите“ си импулси. 
4. Децата отгледани по метода на строгата дисциплина научават, че правото е винаги на страната на силата. 
Те се научават да се подчиняват, но не и да мислят самостоятелно. По-късно в живота си те няма да подложат на съмнение нечия власт, когато 
всъщност това е необходимо. 
Те са по-склонни да не поемат отговорност за постъпките си и по-склонни да следват стъпките на „себеподобните си“ или да избягат от отговорност с 
твърдението, че само са се опитвали да „следват заповедите“. 
5. Децата отгледани по метода на строгата дисциплина са по-склонни към бунтарство. 
Проучванията показват, че децата отгледани строго като тийнейджъри и млади хора са по-склонни да проявяват гняв и бунтарство. За да разберете 
защо, просто помислете какво се случва с възрастните в такава ситуация. 
На практика всички ние сме отгледани строго в известна степен и се ядосваме точно на тази степен на контролиране – дори и когато ние го налагаме! 
Това означава, че накрая се сблъскваме с проблема за самоконтрол. 
Понякога това се проявява като гняв и възмущение, ако сме доловили, че някой ни ограничава или критикува, или като преувеличаваме реакцията си, 
когато смятаме, че някой се опитва да ни казва какво да правим. Понякога това се проявява като бунтуване срещу рамките, които сами си налагаме. 
Например, нова диета може да ни накара да гладуваме до припадък, а после да се разбунтуваме, нахвърляйки се върху храната. Нищо чудно – 
проучванията разкриват, че децата отгледани строго е по-често имат наднормено тегло! 
6. Тъй като децата отгледани със строгост се “държат добре” само когато вие сте до тях, те си създават повече неприятности. Те също се 
превръщат и в отлични лъжци. 
7. Авторитарното възпитаване подкопава връзката родител-дете. 
Родителите, които наказват децата си строго, трябва да се простят с естествената си емпатия към децата, което прави взаимоотношенията им с тях 
по-неудовлетворителни. 
 Също така възпитаването на децата става много по-трудно за тези родители, защото децата им губят интерес да ги радват с поведението си и 
стават много по-трудни за обуздаване. Ето как строгото възпитаване създава нещастни родители. А децата отгледани със строгост накрая започват 
да се карат непрекъснато с родителите си и започват да търсят обич на всички възможни неподходящи места. 
На практика строгостта не създава деца с добро поведение, а саботира всичко положително, което правим като родители и спъва усилията на децата 
ни да развият емоционална самодисциплина. 
 Автор: Д-р Лаура Маркхъм, дипломиран клиничен психолог 
Този материал е любезно предоставен от www.HighViewArt.com - сайт за визуална култура 
 
 
 
 
 
 

http://www.detetoigrae.com/
http://purvite7.bg/zashto-strogoto-vazpitanie-ne-e-dobro-za/
http://www.highviewart.com/
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ПРЕДСТОИ  
  
На 25 септември 2015 гопдина, гр. Варна: Споделяне на опит и добри практики от Норвегия и България 

 
Основна цел на конференцията е обмен и представяне на добри практики от България и Норвегия относно приобщаване 
на деца със специални нужди в детски градини. 
Опитът на Карин дом показва, че колкото в по-ранна възраст децата със специални нужди са включени в 
общообразователната среда на детската ясла и градина, толкова по-лесно те се интегрират и изграждат социални 
взаимоотношения със своите връстници. Успешни практики от Варна и страната ще представят идеи и подходи на 
работа, които могат да се взаимстват от детските градини. 
Гост-лекторите от Норвегия са представители на STATPED - организация с национален обхват в Норвегия, която 
подпомага местните региони в тяхната дейност по обучение на деца и възрастни със специални нужди. Чрез видео и 
казуси ще бъдат представени норвежката система на образование за децата със специални нужди и прилагането на 
семейно-ориентиран подход при работа с родителите. 

В Норвегия т.нар. „специално“ образование е преминало през същите етапи на развитие, някои от които са познати и у нас – от сегрегация на децата 
в институции и специални училища през специални класове в общообразователни училища до включване в редовни занятия в общообразователни 
детски градини и училища и осигуряване на допълнителна подкрепа от ресурсни центрове (STATPED). В Норвегия децата със специални нужди имат 
право на обучение, което е специално адаптирано по отношение на съдържание, организация и структура на образователната програма. 
По време на конференцията ще дискутираме идеи и предложения за промени относно подобряване на подкрепящата среда за деца със специални 
нужди в детските градини у нас. 
Конференцията се организира с подкрепата на Община Варна и се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
Източник: www.karindom.org  

 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
УСПЕШНА КООРДИНАЦИЯ 
 
С оглед функционирането и оперативната работа на новосформирания Общински координационен механизъм по деинституционализация, на 23 юли 
се проведоха две обучителни сесии по различни теми, свързни с процеса на деинституционализация, децата и семействата. Британската 
неправителствена организация „Надежда и домове за децата”– клон България, покани всички членове на Общински координационен механизъм по 

деинституционализация – Казанлък за участие в модул обучение на тема „Мотивационен“ в гр. Стара Загора.  
Сдружение „Бъдеще за децата” е част от новосформираната работна група, която ще се бори с 
деинституционализацията на местно ниво. Участие в проведеното обучение взе  Иван Димитров - управител на ЦОП 
Казанлък.  Обучителният модул е в изпълнение на дейностите по проект „Областен координационен механизъм - 
модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински 
структури“ на „Надежда и домове за децата”- България.  В рамките на втората половина от месец юли се проведе 
и работна среща на членовете на новосформирания координационен механизъм по деиституционализация в 

Общината. В срещата участие взеха Лилия Цонкова, зам.-кмет на община Казанлък, Мария Колева, началник отдел „Хуманитарни дейности” и 
модератор на срещата, Даниела Русева, началник Отдел „Закрила на детето” към ДСП-Казанлък и представителите на социалните услуги работещи 
в подкрепа на децата в риск.  
Сдружение „Бъдеще за децата” управлява Центъра за обществена подкрепа в града. Едно от основните направления на социалната услуга е 
предотвратяванеизоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции. Екипът на ЦОП предостави за разглеждане случай, при 
който е направена успешна превенция на изоставянето и има нужда от последваща подкрепа за семейството и детето.  
 

В летните месеци Общината провежда инициативата - „Летни звуци в парка”  
 
След Празника на розата през летните месеци казанлъчани и гостите на града 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 19:00 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, отваря арт-ателиета за децата на Казанлък в двата парка „Розариум” и „Тюлбето”. 
 

 Пет семейства с помощ от Общината за ин-витро процедури 
 

По 1400 лева ще получат 5 бездетни двойки от община Казанлък за ин витро процедури. Сумите им се изплащат на база 
наредба на Общинския съвет за подпомагане на бездетни семейства, желаещи дете. С тези пари двойките ще могат да 
покрият част от изследванията, направени от тях, в опитите им да се сдобият с бебе.  
Всички кандидатстващи за помощ по тази наредба тази година, получават пари, съобщи за zakazanlak.bg д-р Гергина 
Димитрова, председател на постоянната комисия по здравеопазване в Общинския съвет на Казанлък. ОБщият размер на 
заделените пари от общинския бюджет за тази цел през настоящата година е 7 хиляди лева.  Специална наредба 
регламентира реда и начина на подпомагане на семействата с проблеми в зачеването.  Кой да получи пари за процедури, 

решава общинска комисия от лекари, експерти и общински служители, които вземат решение единствено на база документи и предоставени 
изследвания. Желаещите да получат помощ по наредбата са анонимни, фигурират в документите само с номера. Не знаем кой стои зад тях, 
анононимността е гарантирана, допълни д-р Димитрова. Наредбата действа вече втора година и интересът към нея е голям. През миналата година 
20 семейства са искали помощ по нея.  

http://www.karindom.org/
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Парите се превеждат по сметка, след представяне на документи за направени ин витро изследвания.  С решение на 
специалната комисия, разпределяща средствата, остатъкът от 1000 лева по тази сметка ще се предостави на бездетно 
семейство, кандидатствало по програмата през миналата година. Семейството не е успяло да получи общинска помощ 
тогава, поради изчерпване на бюджета за тази цел. С всяка изминала година се увеличава броят на двойките с 
репродуктивни проблеми, категоричен е акушер-гинекологът д-р Пламен Пенев, който е специалист по стерилитет и 
експерт към общинската комисия. На практика всяка 7-ма двойка има такъв проблем, като причините за него са 
комплексни. Ежегодно расте иборят на бебета, които се раждат след ин витро зачеване. Пада и възрастовата граница на 

жените, прибягващи до такава процедура.  Между 2000 и 5000 хиляди лева излиза една ин- витро процедура, в зависимост от всеки отделен случай и 
клиниката, където се прави.  
     

Зелена светлина за зелената класна стая в Казанлък 
 
Младите хора на Казанлък и обществената библиотека – с активна грижа за екологичното възпитание на подрастващите в града. 

Конкурсът за малки проекти на тема „Библиотеката – активен участник в обществения живот” беше обявен, за да 
развие и поощри капацитета на обществените библиотеки у нас. Целта на грантовата схема е да затвърди мястото 
на библиотеките като активен участник в обществения живот чрез сътрудничество с местни, регионални или 
национални неправителствени организации.  
Конкурсната разработка е наречена „Зелена светлина за зелената класна стая. Младите хора на Казанлък и 
обществената библиотека – с активна грижа за екологичното възпитание на подрастващите в града”. Този проект ще 
се реализира с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки-България” в рамките на конкурс „Библиотеката-

център на местната общност” в изпълнение на договор РД -00-249/08.12.2014 с Министерство на културата. Водеща организация по проекта е ОБ 
„Искра”, а основен партньор- СНЦ „Зелена светлина в България“. Цели на проекта: Популяризиране на възпитателни иновативни модели в сферата 
на екологията сред подрастващите, създаване на междусекторни партньорства в сферата на неформалното 
образование и творческото мислене, формиране накултура на отношение към земята и хората, обособяване на 
зона за учене и общуване. 
Целева група на проекта са деца от 6 до14 години, организирани в Лятната академия на Общинска библиотека 
„Искра”, 60-80 участника, както и деца, посещаващи детски и учебни заведения / още 30/, с интерес към 
екологичната проблематика. Възможно е целевата група да нарасне, в резултат от рекламната кампания по 
проекта. 
Част от планираните дейности са запознаване с вече изградената образователна био-градинка и обособяване на 
„Зелена класна стая”, в която ще се провеждат информационните занимания и творчески дейности, включване на целевата група в поддръжката и 
естетизирането на образователната био-градинка, изработване на художествени предмети от естествени материали, съставяне на детски екологичен 
алманах и др. От 2014 г. Библиотека „Искра” е част от националната библиотечна инициатива Направи зелен@ твоята библиотека, която цели да 
позиционира българските библиотеки сред лидерите в дейностите и образователните инициативи по опазване на околната среда.                    
 
ОТ РЕГИОНА 
 
Областният координационен механизъм по деинституционализация проведе работна среща в Павел баня 
 
Родители на взето от социалните едногодишно дете желаят да си го приберат 
В Павел баня се проведе изнесена работна среща на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Срещата се проведе с 
участието на зам. - кмета на Община Павел баня Йорданка Енева, заместник-областния управител Мариана Кръстева, представители на Дирекция 
„Социално подпомагане” и на Бюрото по труда, , предадоха от пресцентъра на Областна администрация. 
 Участниците в работната среща разгледаха за първи път конкретен случай с дете на 1 годинка, което е настанено в социален дом. Неговите 
родители проявяват желание да си го приберат и отглеждат. Майката има още две по-големи деца – на 3 и на 5 години. Тя живее на съпружески 

начала с мъжа, който е баща и на трите деца, но няма брак с него. И двамата родители са безработни. 
Обитават постройка в рамките на стопанския двор в павелбанското с. Манолово, но постоянният им адрес 
е на друго място. В сградата няма ток и добри условия за отглеждане на деца. По тази причина най-
малкото момиченце е било отнето от семейството и настанено в дом. 
 По време на работната среща бяха взети няколко конкретни решения. Бюрото по труда ще окаже 
съдействие за намиране на работа на бащата, който е с начално образование и няма никакъв трудов стаж. 
На Общинския съвет в Павел баня ще бъде предложено да гласува еднократна финансова помощ, която 
ще отиде за заплащане на детската градина на двете по-големи деца. От своя страна Мариана Кръстева 
обясни, че ще разговаря с ръководителите на проекта за отпускане на помощ за обзавеждане на детска 
стая в сградата, която в момента обитава семейството. Така участниците в проекта ще създадат 
необходимите предпоставки за извеждане на най-малкото дете от дома и прибирането му при родителите. 

 Координационният механизъм е разработен в изпълнение на двугодишната програма на „Надежда и домове за децата”, клон България. Той се 
реализира по проект „Областен координационен механизъм - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, 
регионалните и общински структури". Финансиран е с европейски средства в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България. 
 

Детско парти зарадва участниците в конкурса Мини Мис и Мини Мистър лято 2015 г. 
 
На 15 юли 2015 година в Дневен център „ Зорница” гр. Мъглиж се проведе детско забавно шоу по повод 
успешното представяне на децата от Община Мъглиж в конкурса Мини Мис и Мини Мистър лято 2015 г. 
Управителят на Дневния център – Татяна Трифонова откри детския празник, след което даде думата на зам.-
кмета на Община Мъглиж – д-р Душо Гавазов. В своята реч той подчерта,че се гордее със златните и 
сребърните медали, които децата спечелиха в София на полуфинална в конкурса Мини Мис и Мини Мистър 
лято 2015 г. Специални адмирации бяха отправени и към всички останали малки участници за достойното им 
представяне. Д-р Гавазов пожела успех на онези които на 28 ноември ще участват на финала за престижната 
награда Мини Мис и Мини Мистър лято 2015 г. България. След краткото си слово зам.-кметът Душо Гавазов 

подари на малчуганите раници с книжки, дискове на което е записано тяхното участие 
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Изненада за малките таланти бе специалната торта, която самият д-р Гавазов разряза. За децата бяха подготвени разнообразни игри, на които се 
забавляваха, състезаваха и заслужено спечелиха сладки лакомства. 
На детското парти присъстваха и децата от НЧ „ Пробуда” – 1869 г. , които на конкурса в гр. София спечелиха купа за своето добро представяне. 
Детското парти продължи с много танци и смях. 
 

Международният младежки център приема първите си посетители 
 

Международният младежки център за работа с деца и младежи в риск в Стара Загора прие днес първите 
си посетители. Това са група английски младежи, които ще работят у нас по специална програма. 
16-те младежи, които представляват частно женско английско училище, ще останат в България една 
седмица. През това време те ще имат общи занимания с деца, с които работи местната комисия за борба 
с противообществените прояви в програмата си „Ваканция 2015". Партньор в проекта от българска страна 
е сдружение "Свят без граници". 
Групата е от Южна Англия и за трети път се занимава с подобен международен лагер. Момичетата са на 
възраст между 14 и 17 години. Избират Стара Загора благодарение на добрите партньорски 
взаимоотношения между сдружение „Свят без граници" и Фондация за социална промяна и включване, гр. 
София. 
В програмата са предвидени арт ателиета, образователни занимания с учене на английски, спорт на 

открито, както и Старозагорска шеметна надпревара, по модела на телевизионното предаване „The Amazing Race" 
„Благодаря на партньорите ни от сдружение „Свят без граници", на младежките работници, на обществените възпитателии на всички, които им 
предстои да имат работа с центъра, че са тук", заяви зам.-кмета на община Стара Загора Иванка Сотирова. Тя сподели още че независимо, че 
Младежкият център все още не е официално открит, неговите локали дават възможност за провеждане на много инициативи с международно 
присъствие. 
„Смисълът на проекта за Младежкия център е да се осъществяват подобни международни обмени за опознаване на различните култури и за 
създаване на съвместни смислени проекти за малки дейности в основата, на които ще стои доброто приятелство и взаимодействие. Независимо, че 
възрастовите групи са много различни мисля, че ще има много добра спойка в общуването и ще се получат едни чудесни занимания и добри 
възможности на английските гости да опознаят Стара Загора, който е един много красив и зелен град", коментира по време на откриването Иванка 
Сотирова. 
„Преди няколко месеца бях сам тук, видях какви възможности има града и се радвам, че успях да доведа тези хора от Англия за да работим заедно. 
Децата са подготвили много интересни неща за всички и се надяваме да се забавлявате в предстоящата седмица", сподели ръководителя на 
групата. 
С добре дошли приветства и председателят на УС на сдружение „Свят без граници" Ганчо Илиев. „Радвам се, че тази сграда вече е факт. Много съм 
щастлив, че центърът е в Стара Загора и ще даде възможност на Вас, младите хора, да се чувствате важни и значими", заяви той. 
Международният младежки център за работа с деца и младежи в риск е изграден в сградата на бившето кино "Жельо Диманов". Тя бе изцяло 
реновирана с помощта на средства от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
В изцяло обновената сграда има 36 спални помещения за гостуващи групи, две модерни конферентни зали, зали за различни по вид занимания. Те 
ще обхванат около 150 деца и младежи в риск.  
Официалното откриване ще се проведе в началото на септември, а не както бе първоначално планирано на 31 юли. Това съобщи заместник-кметът 
на община Стара Загора Иванка Сотирова. 
 

Продължават дейностите по програма "Ваканция 2015" 
 

„Лаборатория на чувствата" и работилница „Хлебни къщи" са предстоящите инициативи за делничните дни 
на следващата седмица, част от програмата „Ваканция 2015" на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. През изминалата седмица около 40 деца 
участваха в игри и забавления с връстници от Великобритания, а дейностите се провеждаха в сградата на 
Международния младежки център. 
„Лаборатория на чувствата“  
Първите желаещи да споделят емоции и да „лекуват" душата си бяха ученици от града, които пряко участват 
в работата на двете местни младежки звена. Те се събраха днес в 10 часа сутринта, в залата на 
Превантивния център, за да споделят няколко часа в ролеви игри. „Лаборантите" рисуваха емоциите си с 

брашно и си подхвърляха „гореща топка" с въпроси и отговори. 
„В Лабораторията ние се учим да разпознаваме емоциите си, да ги назоваваме, контролираме и постигнем емоционална интелигентност", подчерта 
идеята на инициативата Радост Овагимян, ръководител на ПИЦ - Стара Загора. 

Програмата „Ваканция 2015" приключва в края на месец юли с тренинг и пикник за деца и родители на 
тема „Безопасно в планината" и „Толерантни ли сме".От МКБППМН напомнят, че всеки желаещ може 
да се включи в конкурс за есе и рисунка на тема: „Моят свят без насилие". 
Изискванията към текста са: да е написан на български език, да е авторски и да е с обем от 1 до 2 
печатни страници, а участниците трябва да са във възрастовите групи 12-15 години и 16-18 години. 
Младите художници могат да изпращат своите творби във формат 35/50 см, техниката е по избор, като 
всеки участник може да се представи с не повече от три авторски рисунки. Възрастовите групи, в които 
са разделени са: 8-11 години, 12-15 години и 16-18 години. Срокът за предаване на конкурсните творби 
е 25 септември, на адрес: бул. Цар Симеон Велики" № 102, ет.1, офис 1. Задължително трябва да 

съдържат името, възрастта, училището и телефона на автора. След посочения срок жури ще разгледа получените творби и ще връчи награди във 
възрастовите групи. 
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