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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 екипа по проект „Гласът на децата” и социалните 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 отдлени дейностиХора, креативни, или такива, които търсят поле за 
реализация на техните идеи. Ангажираността на доброволците е почасова, в удобно за тях време.  

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 август, СНЦ „Бъдеще за децата” реализира още две събития от инициативата 
„Приказна седмица” – на 21.08.2015 г. и 28.08.2015г. , 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 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.  
 
21.08.2015г. -  Тази „Приказна седмица” ние посветихме на „МАЛКАТА РУСАЛКА”. Тя е готова на всичко, за да опознае 
света на хората, без да си дава сметка колко опасен може да е той. В тайната си пещера, разглеждайки своите 
съкровища, намерени на потънали кораби, тя пее прочутата си песен!  В двора 
подредихме чудни истории за цар Тритон,  
за Ариел и нейният добър приятел - синьо-жълтият рибок Флаундър,  

"всезнаещата" чайка Скатъл,  
ракът капелмайстор Себастиан,  
злата вещица Урсула  
и слугите й - зловещи змиорки.  
Всички наши гости се превърнаха  
в обитатели на един необикновен подводен свят,  
изпълнен с чудеса и заклинания,  
любов и ревност, бури и затишия,  
песни и танци. 
Майсторихме бижута, 
редихме мъниста! 
На всички принцове, принцеси –  
правихме приказни прически!  
Неизменно присъстваше и ателието за рисуване на лица и ръчички.  
Бяхме се постарали да създадем и кът за рисуване и оцветяване,  
където децата заедно със своите родители творяха ли, творяха!  

28.08.2015г. – С последната „Приказната седмица” екипът се включи 
в десетите юбилейни „Празници на Тракийските царе 2015”, които се 
реализират от община Казанлък. В рамките на три дни в Долината 
през призмата на различни изкуства - арт-инсталации ателиета, 
походи и възстановки  и флашмоб, оживяваха образите на Севт, 
Дионисий, жрици, тракийски войни ....говореше за митовете и 
легендите, за тайните и истините, за новите разкрития и 

изследвания в областта на тракологията.  
Ние и нашите доброволци представихме на децата света на Тракийските царе като създадохме приказна 
легенда за величеството, културата и бита на древните траки. Екипът бе подготвил ателиета за 
изработка на тракийски „златни” венци с листенца, мечове и щитове като на тракисйките войни; ателиета за изработка на медальони от глина с 
тракийски мотиви и тракийски украшения. Неизменно присъстваше и ателието за рисунки на лице, ръце ... На финала, всички деца -  участници в 
„Приказната седмица” направиха дефиле в парк „Розариум” пред всички гости на празника.  

http://www.ngogrants.bg/
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 ИЗ ДНЕВНИКА НА ЛЯТНАТА ЗАНИМАЛНЯ  
 

С края на месец август дойде и краят на нашата лятна програма  
 
Лятната занималня продължи два месеца – от началото на месец юли. Тя е 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 три часа, времето на малчуганите бе ангажирано със занимания, които да подпомогнат 
тяхното развитие и израстване.  
Екипът от социални педагози, психолог, логопед, трудотерапевт и помощник-възпитатели се бяха погрижили да 
съставят разнообразна и интересна програма за посетителите. Всеки специалист заложи по малко от практически 
и развлекателни задачи и упражнения.  
Денят започваше в 9:00 часа с упражнения на открито за развиване и подобряване на двигателните и физически 

умения у децата. Образователната част бе 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. Заниманията преминаваха основно под 
формата на игра – търсене на съкровища, сглобяване на пъзели, влакчета от думи, „туистър” математика и мн.др. Чрез създаването на асоциации и 
тяхното презентиране пък целяхме да повишим знанията им от заобикалящата ги среда, животните, растенията, плодовете и зеленчуците и звуците 
на природата. Психологът бе подбрал тематични игри и упражнения, в които 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, моделиране,изрязване, оригами – с цел развиване и подобряване на фината 
моторика . Част от богатата колекция на „Лятна занимланя 2015” са китайски дракони и шапки, пръскани 
рисунки, африкански маски, весели слънчогледи, скални рисунки, оригами, аквариум от рециклирани 
материали, пъстри птици, купи от копчета и още много, много други.... 
В рамките на лятната програма бяха проведени и няколко изнесени 
занимания  - в Общинска библиотека „Искра”; в парк „Розариум” – игри, 
разговори и беседи; по повод запознаване с отделни професии децата бяха 
поканени да посетят един шивачки цех, обущарско ателие и Градската 

пожарна; запознаване с творчеството и живота на Димитър Чорбаджийски – Чудомир в  ЛХМ „Чудомир” гр. Казанлък; 
като част от заниманията за запознаване с растенията, плодовете и зеленчуците нашият екип реализира занимания в 
новоизградената биоградинка в близост до Младежки дом гр. Казанлък. С една дума, при нас, децата си изкараха 
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.   
 

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 август социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал общо 7 жени, като две от тях са 
направили първоначална заявка да изоставят детето си и само едната родилка не е променила решението си.  
С жените 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 родилките. В това число домашни консултации и подкрепа в първите 
месеци от раждането на детето и работа с разширеното семейство, 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”. 
 

МАЛКИ, НО ИСТИНСКИ ИСТОРИИ 
 
Днес, ще Ви разкажем за една жена, която бе насочена към Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък, със заявка за изоставяне на четвъртото 
си дете. Ще наричаме нашата героиня М. Тя е една от многото жени в нашата страна, които заявяват желанието си да изоставят новороденото си 

дете, поради липсата на подкрепа. В случая на М. - мъжът, с когото живее на съпружески начала и от когото 
има три по-големи деца, не желае това дете и я убеждава да го „остави на държавата”. Новороденото бебе 
(което ще наречем Е.) на М. не е от този мъж.  
Историята започва, когато ... Той влиза в затвора и я оставя без никакви доходи. М. оставя децата при 
родителите си и заминава за Гърция да работи. След известно време се връща бременна. Дълго време крие 
този факт, от страх. Идва време, когато повече не може да крие и трябва да уведоми близките си...  
При раждането на Е., М. е категорична, в желанието си да го изостави. От Родилно отделение се обаждат в О 

„ЗД“ при ДСП Казанлък и оттам случаят е прехвърлен към ЦОП Казанлък. Социалният работник, който работи по превенция на изоставянето на ниво 
Родилно отделение, по проект „Прегръдка за всяко дете”, (реализиран от сдружение „Бъдеще за децата”), установява моментален контакт с 
родилката. След няколко срещи и разговора между тях, социалният работник убеждава М. да види детето си. И така, майката и бебето се виждат за 
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първи път! След броени дни, родилката и бебето трябва да бъдат изписани и следователно събдата на Е., трябва да се изясни! Социалният работник 
убеждава майката на вземе детето си в къщи, като обещава, че ще и съдейства с каквото може и ще получи първоначална материална подкрепа за 
отглеждането на Е.  
М. се прибира в дома на родителите си с новороденото и с другите си три деца. В този дом живее и сестра й, която е бременна с четвъртото си дете 
и е изоставена от съжителя си. В семейството единствената подкрепа за родилката е нейната майка. Тя работи в Санаториума в града, където се 
радва на уважание от целия колектив. Жената има доста адекватна преценка за ситуацията, в която се намира семейството в този момент. Въпреки 
огромното й желание да се грижи и помага на двете си дъщери, тя заявява нуждата от подкрепа. Основно финансова, тъй като разходите според нея 
са непосилно високи. Това рефлектира и върху отношението към Е. - доста резервирано! Без липсата на акекватна подкрепа, М. започва да повтаря 
„Ще го хвърля това дете!“. В дома няма условия за гледането на едно толкова малко дете. Нямат дрехи, нямат осигурено топло за зимата! Кърмата 
на майката е недостатъчна.... 

Това, което направихме ние.... 
Сдружението набира дарения под формата на дрехи, обувки и играчки посредством кампанията „Акция Детски 
свят”. Отделихме подходящи дрехи за Е. и за неговите братя и сестри. Сключихме сделка – ние осигуряваме 
млякото за бебето, а те памперсите и създаването на приветлива обстановка за бебето и по-големите деца. 
Така в продължение на 6 месеца осигурявахме млякото на детето, по един или друг начин и добавяхме 
дрешки. Малко по малко редуцирахме броя на храненията с мляко, като ги заменяхме с бебешка каша и към 
момента детето се храни с пюрирана храна. В последствие, храненето на Е. не бе вече проблем за 
семейството. Осигуриха легло за бебето и закупуваха нужните памперсите. Налице бяха и вече едни 
нормални условия на живот за млакия и останалите три деца. В рамките на една година, социалната услуга 
ЦОП – Казанлък, предоставяше подкрепа, сътрудничество и застъпничество пред институциите, 

придружаване и медицински консултации на майката и нейното семейство. През този период бе осъществен и един опит от  М. и  бащата на първите 
й три деца да се съберат и да заживеят заедно, но Той така и не прие Е. Поставя й ултиматум – „Или аз, или бебето!” М. категорично заявява, че 
няма да изостави детето.  
М., останв да живее за постоянно с майка си, където получава нужната опора и разбиране. Към момента възрастната жена помага и подкрепя двете 
си дъщери и е част от живота на техните деца. М. говори с любов за Е. и всеки път благодари,че „сме я вразумили”. При посещенията забелязваме, 
че отношението на майката към детето е коренно променено -  тя му говори с любов, радва се на промените в поведението му, играе си с него.  
 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 
 

 Сдружение „Бъдеще за децата”  увзе участие в Младежки форум за социални иновации „Промяната – това сме 
ние! За нови идеи ЗАЕДНО!” в Стара Загора 
 

В рамките на формата младежи от девет държави дискутираха принципите на социалното предприемачество и 
иновации. За трета поредна година Превантивно-информационният център по зависимостите към Община 
Стара Загора е домакин на младежки форум по проект „Социално предприемачество - нова възможност", част 
от програмата „Еразъм+" на Европейската комисия. 
Изпълнителният директор на сдружение „Бъдеще за децата” – гр. Казанлък, участва с представяне на добрите 
практики на организацията, утвърдени от нуждите и потребностите на целевите групи.  
Мария Гинева сподели опита, който Сдружението е натрупало през годините в посока на работата с цел 
социално включване, рехабилитация и интеграция, усвояване на социални умения и трудови умения 
(включително и при деца и младежи със специални потребности) – „Работилница за приключения” – тематични 

арт- и тродотерапевтични ателиета, в които се изработват сувенири, картички, украси за Коледа, Баба Марта, Великден и т.н;  Летни терапевтични 
лагери, походи в планината;  провеждането на Хипотерапия –  и постиженията от терапевтичната езда; Инициативата „Приказна седмица” и 
Семейните пикници, които организацията подготвя и реализира с изключителното съдействие на хора от общността; терапия и социално включване 
чрез изкуството – сформирането на театрална студиа (и реализацията на едно представление), издаването на книжката „Приказки за приятели” и др.  
Освен СНЦ „Бъдеще за децата” участие във форума взеха и други представители на НПО сектора и социалните услуги  от региона - СНЦ „Свят без 
граници", ДЦ „Св.Св. Козма и Дамян", Център за обществена подкрепа - Чирпан. 
 

КАМПАНИИ 

 
Сдружение „Бъдеще за децата” създаде КАУЗА в "ПЛАТФОРМАТА”                                                                        
 

Нашата кауза носи името СТАЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ДЕЦА 
 
Кампанията, която местната организация стартира, цели набирането на средства за оборудване на стая за Сензорна терапия и мултисензорна 
стимулация.  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 дейност.  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 събраните 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. 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. 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.   
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„За реализирането на идеята са ни необходими 2000лв. 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”, разказва Мария 
Гинева, Изпълнителен директор на СНЦ „Бъдеще за децата”.  
До този момент събраните средства са: 600,00 лв. – дарение от физическо лице (в началото 
на кампанията); 200,00 лв. от platformata.bg; 200,00 лв. – дарение от физическо лице и 300,00 
лв. – дарение от „М + C Хидравлик“ гр. Казанлък.  

„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.) 

 

„Акция Детски свят” – не спира 
 
Сдружение „Бъдеще за децата”  продължава с благотворителната  кампания в 
подкрепа на проект „Прегръдка за всяко дете“ и социалната услуга „Център за 
обществена подкрепа“. Инициативата е под надслов „ДАРете за свят с ПРЕГРЪДКА 
за всяко ДЕТЕ!“.  
Призивът е насочен към всички граждани и представителите на бизнеса, не само в 
града на розите. Направените подаръци за каузата “Акция Детски свят“, ще бъдат 
разпределени по следните пера – създаване на кът за игри и терапевтична работа в 
ЦОП при СНЦ „Бъдеще за децата”; подкрепа на социално слаби семейства; 

предоставяне на пакети за новородени; допълване на „Библиотека на играчките“. За целите на кампанията, екипът на сдружението, приема всякаква 
подкрепа – от доброволчески труд до дарения. Инициативата „ДАРете за свят с ПРЕГРЪДКА за всяко ДЕТЕ!“ е в подкрепа на деца в неравностойно 
положение от нашата община – деца със специални потребности,  деца от семейства с нисък социален и икономически статус, многодетни 
семейства, деца настанени в институции и приемни семейства, семейства с риск да изоставят детето си в институция и пациенти на МБАЛ „Д-р 
Христо Стамболски”. За повече информация www.speckids.org.  
През този месец, нашата организация получи голям пакет с дрешки и играчки от едно младо семейство от град София.. за целите на 
кампанията. По-голямата част от дарението ще бъде предоставено на едно от приемните семейства в града на розите. Те приютиха преди 
броени дни едно малко момиченце, на 1 год. и 3 мес. Детето е остава сираче, в следствие на леталния изход на биологичната майка, след 
тежко боледуване.  
 

„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, през месец септември ще излезе от печат млака 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 
 
Моля, изхвърли боклука! 
 
или защо децата не си падат по домашните задължения 
 
Много често, когато коментираме взаимоотношенията с децата си, обръщаме специално внимание на взаимоуважението и демократичността в 

отношенията ни. Грижата за спокойния и хармоничен семеен живот е ангажимент на всеки от членовете на 
семейството. Въпросът за домашните обязаности съвсем логично се появява на дневен ред. Приучаването 
към домакински ангажименти естествено трябва да е съобразено с развитийните особености на детето. Още 
при съвсем малките деца се появяват едни или други домашни задачи, които се изпълняват под игрова 
форма. Да си събера играчките, да си подредя шкафчето, да помогна на мама да сложи млякото в пазарската 
количка … И всичко това се прави с удоволствие. Но времето минава, детето пораства и все по-малко 
очакваме помощ от него в домакинството на дома ни. Къде нещата се пречупват? 
Както вече отбелязах отговорностите трябва да отговарят на индивидуалните и възрастовите особености на 
детето. Когато започвате да давате задачи на детето си се постарайте те да са му приятни. Например, 
голяма грешка – „Изхвърли мръсния памперс на бебето“, „Изплакни чиниите с остатъците от храни и ги сложи 
в миялната“ или любимото клише „Изхвърли боклука“. Съгласете се, че като за начало това са доста 

демотивиращи ангажименти и ако стартирате с тях единственото, което ще постигнете, е само детето ви никога повече да не посегне към домакински 
ангажименти! 
Съобразявайте се с интересите на детето. Обича динозаври и джунгли – дайте му лейка и го помолете да се грижи за цветята у дома – „домашната 

http://www.platformata.bg/
http://www.speckids.org/
http://purvite7.bg/molya-izhvrli-bokluka/
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джунгла“, да изтрива лапите на домашния любимец, когато се връща от разходка и да отговаря за купичката с вода, примерно. Детето ви обича да 
конструира и строи, сигурно добре би успяло да подреди шкафа с тенджерите една в друга. Когато някаква задача му хареса тя много по-лесно би се 
превърнала в негова отговорност. Както във всичко в живота и в детските домакински ангажименти е много важен баланса между удоволствие – 
отговорност, залитането в двете крайности не води до положителен резултат. 
Помнете, че личният ви пример е залог за успех. Ако мама приготвя вечеря в кухнята, чисти с прахосмукачка или пък тате ремонтира нещо по дома, 
на детето ви също ще му се прииска да се включи. Ако има нещо у дома, което правите с неохота с нацупена физиономия и отвращение и 
вероятността детето ви да развие същата неприязън към този домакински ангажимент е голяма. Така че внимавайте с невербалните посланията, 
които давате. Освен това ще ви е много трудно да обясните на вашия малчуган защо трябва да си мие лъжичката от плодово кремче на мивката, 
след като вече сте му показали къде се слага тя в миялната машина. Ученето на детето да борави с различни домакински уреди крие малък капан. 
Постарайте се да бъдете по-изобретателни, когато обяснявате защо и двете умения са важни и избягвайте клишето „Хайде, хайде баба ти едно 
време все (еди-какво си) е ползвала“ . Как после да обясним на детето си нуждата от научно-технически прогрес и необходимостта да се развива и 
усъвършенства?! 
Но да се върнем към домашните задължения! Когато детето има желание да опита, задължително му позволете, стига дейността да не носи риск за 
него. Оставете на детето достатъчно време да пробва определена дейност в комфортния за него ритъм, не го пришпорвайте. Нищо не се научава да 
се прави перфектно и отведнъж. Когато започваме да учим децата си на домашна работа е много по-важно да толерираме желанието, процеса, а не 
крайния резултат. Казваме „Браво!“ на инициативата, на желанието да пробва и резултата постепенно ще се подобри. Не се карайте за това, което се 
е получило накрая и не преправяйте пред очите на детето резултата от работата му. Това може да убие всяка мотивация. Ако критикувате нека да 
бъде след обстойна похвала, обективно и дори леко занижено. 
Страхотна работа върши, когато въведем дежурство за определени дейности у дома и при това на детето първо се пада честта да оценява как са се 
справили мама и тате с определена задача. Така го учим обективно да оценява другите и му показваме модел как да приема критика по свой адрес. 
Съществуват различни модели, графики и стратегии за приобщаване на детето към домашните ангажименти. Навярно всеки един от вас се сеща за 
няколко, които някога е прочел и пробвал или за такива, които носим от собственото си детство. Истината е, че до голяма степен те се определят и от 
индивидуалния ритъм на конкретното семейство. Но това, което не бива да забравяме, когато прилагаме всичко, което сме научили в нашето 
конкретно семейство са няколко базови елемента 
Периодът от изпълнението до поощрението не бива да е твърде дълъг. Децата са нетърпеливи и лесно губят интерес. 
Толерирайте по-скоро доброто желание и инициативата, без оглед на крайния резултат. 
Мотивирайте положително, не отнемайте заслужените награди и привилегии. 
Награждавайте предимно с положителна емоция и по-рядко с вещи. Но ако не можете да измислите нищо и шоколада върши работа. 
Автор: Галя Даскалова, магистър-психолог, специалист по детско-юношеска психология; Източник: www.purvite7.bg 
 

Сензорна терапия и мултисензорна стимулация 
 
Сензорната стимулaция е изключително важна дейност, съпътстваща основната и задължителна терапия. Всички 
специалисти са преминали обучение „Мултисензорна стимулация” за работа в интерактивна среда. 
Бебета и деца (0-3 г.) 
Пренаталният период оказва влияние върху сензорното развитие на бебето. Още в утробата, сетивата му се развиват, но 
най-интензивно този опит се доизгражда след раждането. Усещанията помагат на бебето да се структурира като личност, да 
придобива все повече контрол над собственото си тяло, да придобива ясна представа какво му харесва и какво не през 

взаимодействието с родителите и средата. Именно в стаята за сензорно развитие родителите имат възможност да направят връзките през тези 
периоди и да разберат бебето/детето. 
Прилагането на мултисензорния прицип при бебета и малки деца провокира усещания, чрез които се вписват и се 
чувстват приети в света. Стимулират се тактилността (допира, запознаването с нови предмети и материи, усещане за 
натиск, температура, болка),вестибулация (реакциите на баланс и чувството за движение, 
равновесие),проприоцепция (усещането за „позиция,” за положение в пространството), слух (реагиране на звуци, умение 
за правилно долавяне, разпознаване, преобразуване), вкус (долавяне, разпознаване, обработване на различни вкусове и 
консистенции, не-желание за прием на определени храни, обособяване на вкусовете) обоняние (долавяне, разпознаване, 

обработване и отговор на различни миризми), зрение (долавяне, разпознаване, обработване и отговор на видяното). 
Работата през и със сетивата подпомага правилното възприемане на информация и дава увереност на родителите във 
връзката им с бебето – през сензорното развитие се разбират посланията, които дава чрез поведението, тялото си, 
движенията, допира и звуците, които издава. Подпомага се общуването в този най-ранен период, като се достига до 
спокойствие на родителя, че разбира своето бебе. По този начин се „върви” към преодоляването на затруднения, свързани с 
храненето, обогатява се сетивния опит на бебето/малкото дете и плавното му адаптиране към нови преживявания чрез 
експериментиране и провокацията на желанията и интересите. 
Деца между 3-6 г. 
В ранните периоди на развитие (до 7 г.) детето трупа най-много преживявания, които се нуждаят от качествена преработка, 
за да може този опит да послужи в ежедневните дейности и да се доразвиват когнитивните процеси на мислене, памет, 
внимание и концентрация, научаване на причина и следствие. 

Опознаването на средата е основно за развиване на личния опит и потенциал, което се случва максимално ефективно в 
адаптирана сензорна среда, в която се изучава и изследва чрез сетивата, в процеса на игра. 
Провокирайки интересите на детето, му се дава възможност да разбира по-лесно речта и да развива комуникативните си 
умения по естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-добра координация на 
движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага повече самостоятелност и гъвкавост в 

ежедневните дейности. 
Сензорната интеграция е сложен процес на преработка и подреждане на информацията, при 
който се постига максимално адекватно поведение спрямо средата и околните. Всяко дете има потребност от сензитивна 
мулти-сензорна стимулация, продиктувана от необходимостта да общува, да “говори” по специфичен начин и да опознава 
света. Прилагането на сензорно-интегративна терапия позволява на детето да заяви себе си в специфично пространство, 
превръщайки го в ръководител на случващото се, а не в прицел на случайни и самоцелни интервенции. Терапевтичната 
среда е подготвена така, че да бъде забавна за детето, което може да експериментира и изобретява своето желание за 
игра. 

В мулти-сензорната стая се работи по посока на: предизвикване на сетивата; изграждане схема на тялото – знание за собственото тяло и 
включването му в определена дейност, история; по-ефективно възприемане на сложна сетивна информация; провокиране на интерес и устойчивост 

http://www.purvite7.bg/
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на вниманието; решаване на двигателни проблеми чрез взаимодействието със средата и изпълнението на 
конкретна задача; добро позициониране и позволява степенуване в увеличаването на издържливостта/силата, както 
и повтаряне на дейностите; работа със страховете; трудна адаптация в нова среда, приемане на правила; 
интерактивна стая за обучение; релаксация, с цел обработка на информацията, справяне с хиперактивността и др.  
Работа в мултисензорната стая съчетава по иновативативен начин идеите на релационната психомоторика и мулти-
сензорния принцип. Източник: http://www.cpcentresof-bg.com 

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
Лятна читалня за децата 
 

Лятна читалня "Прозорец към света" събра децата на село Овощник на 22 август. Между интересните игри и 
забавления, децата откриха вълшебният свят на собственото си въображение, даващо облик на словото. 
Организаторите на читалнята- Мария Бресковска, НЧ "Просвета 1908"в село Овощник, НЧ, Искра- 1860"- Казанлък и 
книжарниците "Лъки и"Рамита"и издателство "Янита", бяхаприготвили и полезни съвети, гарнирани с интересни 
четива за малки и големи. Целта на цялото занимание приятно е вълнуващо забавление и провокиране на интерес 
към книгата. Проявата се подпомага и от Съюз на жените "Проксен". 
 

 

В летните месеци Общината провежда инициативата - „Летни звуци в парка”                          

 
През летните месеци казанлъчани и гостите на града имаха възможността да се наслаждават на различни 
жанрове музика на открито . Инициативата бе обединена от мотото „Летни звуци в парка” и се реализира по 
идея на кмета Галина Стоянова. Концерти на открито на състави от различни културни институти в Казанлък 
се редуваха 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 имаше и такива, които оставаха ... Казанлъшката 
общественост имаше 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, 

отваряше арт-ателиета за децата на Казанлък в двата парка „Розариум” и „Тюлбето”.           
 

Лапидариум и кът за деца откри кметът Галина Стоянова в ИМ „Искра“ 
 
Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова официално откри обновената музейна зала – Лапидариум и 
обособения кът за работа с деца в рамките на Празници в Долината на тракийските царе. Новите 
придобивки са факт в следствие на одобрен и реализиран проект на Исторически музей “Искра” по Програма 
за опазване на археологическите обекти, реставрация на артефакти, развитие на музейните експозиции и 
инфраструктура на Американски научен център – София. Общата стойност на проекта е 50 000 долара, от 
които 41 500 долара са осигурени от Американски научен център – София, а останалите 8 500 долара са 
съфинансиране от музея. 
В обновената експозиция се показват културни ценности от няколко знакови обекта – тракийският град 
Севтополис, светилищата при с. Виден и гр. Крън, както и единични находки от гр. Шипка, с. Тъжа, гр. 

Мъглиж. Всички те представят материалната и духовна култура на траките от елинистическата и римската епохи в Казанлъшката долина. 
С обособения кът за децата, Исторически музей „Искра” се включва в голямото семейство на музеите, в които има специално място за най-младите 
посетители. Там малчуганите, под формата на занимания и образователни игри, съобразени с различните възрастови групи,  ще могат да се 
запознаят с живота и обичаите на траките, както и да влязат в ролята на реставратор, археолог и нумизмат. 
 

Отбелязване на международния ден на младежта 
 

 
На 16.08.2015 г. се проведе втората инициатива в община Казанлък по повод Международния ден на 
Младежта.Образователен поход до ВЕЦ – с.Енина събра младежи от младежки общински съвет  и младежи 
от малцинствените групи.Служители от ВЕЦ-а им изнесоха беседа , а след това всики заедно почистиха 
спортната площадка за фитнес в боровата горичка. Много смях и забавление съпровождаше 
организираните групови игри и мини турнира по футбол. Раздадени бяха награди на всички участници. 
Целта на организаторите Младежка Доброволческа Мрежа , СНЦ“Подкрепа и Развитие“ и Младежки 
Общински Съвет с подкрепата на Община Казанлък бе приобщаване, опознаване и неформално 
образование по екология и спорт. 
 

 

ОТ РЕГИОНА 
 
 Обмисля се направата на обучителна пътна площадка за деца в Стара Загора 
 
В Стара Загора се проведе поредното заседания на Областната комисия по безопасност на движението. На него присъстваха областният управител 
Георги Ранов, зам. областният управител Маноил Манев и представители на институции, ангажирани с безопасността на движението и здравето на 
хората. Темата на срещата беше предстоящата кампания „Да запазим децата на пътя”, която се провежда ежегодно в цялата страна преди началото 
на учебната година. Основната й цел е да се постигне съществено намаление на произшествията с деца по пътищата..Броят на произшествията с 
деца се е увеличил двойно в сравнение с 2014 г., съобщи началникът на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Делян Славов. Той обясни, че в 
седмицата от 7 до 13 септември в цялата област ще се проведе акция за проверка на състоянието на знаковото стопанство и маркировката около 

http://www.cpcentresof-bg.com/


8 
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. 

 

училищата, ще се засили присъствието на пътни полицаи край тях, ще се засилят и регулярните проверки на водачи на моторни превозни средства 
за употреба на алкохол иизрядност на документите. 
Делян Славов предложи също в новия парк на мястото на бившите Артилерийски казарми да бъде направена обучителна площадка с пътни знаци и 

маркировка за Представителите на общините в Областната комисия докладваха за мерките, които се взимат за 
обезопасяване на пространствата около училищата преди началото на учебната година. Поставяне на метални 
заграждения, на паркинг колчета, на нови пътни знаци и изграждане на повдигнати пешеходни пътеки са част от 
мероприятията, които трябва да бъдат изпълнени до първия учебен ден. 
От РД ПБЗН също предвиждат поредица от мероприятия по повод кампанията.  Д-р Златина Нанева, директор 
на РЗИ обяви, че за пореден път тази година за първия учебен ден на първокласници от Стара Загора и 
Раднево ще бъдат раздавани светлоотразителни фигурки, които те ще поставят на раничките си. 
Темата за нерегламентираните състезания с коли и мотори бе поставена на заседанието от прокурор 
Константин Тачев. Според него Наказателният кодекс се нуждае от спешна промяна, за да могат престъпниците 
на пътя, които не спират да се увеличават, да получават адекватни наказания. 

В края на заседанието участниците призоваха за повече внимание на пътя и нетърпимост към неспазващите правилата за движение. Те апелираха 
към родителите  да бъдат отговорни и да запознават децата си с правилата за движение и опасностите, които ги дебнат на улицата. 
 

Младежи от девет държави дискутират принципите на социалното предприемачество и иновации 
 
 

За трета поредна година Превантивно-информационният център по зависимостите към Община Стара Загора 
бе домакин на Младежки форум по проект „Социално предприемачество - нова възможност", част от 
програмата „Еразъм+" на Европейската комисия. Участие взеха младежки работници и доброволци от 
Хърватия, Чехия, Италия, Македония, Полша, Турция, Румъния, Кипър и България.  
Те гостуваха в рамките на осемдневен обучителен курс, провеждан от 20 до 28 август 2015 год. в град Стара 
Загора. Проведените обучения бяха с акцент върху принципите на социалното предприемачество и социалните 
иновации като различни и по-резултативни от добре познатите конвенционални начини за разрешаване на 
социални проблеми. 

Младите хора дискутираха възможностите за работа чрез интерактивни методи и техники, основаващи се на учене чрез опит и преживяване. 
Срещата се проведе в актовата зала на ПИЦ - Стара Загора, а на нея присъстваха зам.-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова, специалисти от 
ПИЦ по зависимости, екипът на Международния младежки център, доброволци от Младежкия общински съвет, представители на Дирекция „Бюро по 
труда", Агенция за регионално икономическо развитие, СНЦ „Свят без граници", ДЦ „Св.Св. Козма и Дамян", СНЦ „Бъдеще за децата" - Казанлък и 
Център за обществена подкрепа - Чирпан. 
По време на форума бяха представени различни социални иновации свързани с разрешаването на проблеми като: зависимостта от психоактивни 
вещества; безработица; социална интеграция; бедност и други. 
Младите хора целят да се постави акцент върху принципите на социалното предприемачество и социалните иновации, като различни и даващи по-
добри резултати от добре познатите начини за разрешаване на социални проблеми. 
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