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      ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА – ГР. КАЗАНЛЪК 
 
Информационна програма за родители в раздяла ще предлага Центърът за обществена подкрепа 
 

Центърът за обществена подкрепа в Казанлък отбелязва две години, в които от услугите му 
са се ползвали близо 240 деца и техните семейства.  
„Това нямаше да се случи без всеотдайната работа на екипа на Центъра”, споделя Мария 
Гинева - Изпълнителен директор на организацията.  
Център за обществена подкрепа в Казанлък работи с деца от 0 до 18 години и техните 
семейства, които попадат в различни целеви групи - деца с отклоняващо се поведение, деца 
на улицата, деца с проблем в психологическото развитие, деца живеещи в семейства, 
застрашени от разпадане - живеещи с родители в процес на раздяла и развод, семейства, 
при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция, 
семейства, при които има риск от влошаване на семейните връзки, осиновители и др. 
В Центъра за обществена подкрепа в Казанлък работят петима социални работника, двама 
психолози, логопед и социален сътрудник.Сред дейностите на центъра са социална работа 
със семейства в риск, с цел повишаване на родителския капацитет, превенция на 
изоставянето на деца и подкрепа при реинтеграция, психологическо консултиране на деца и 

семейства, превенция на отклоняващо се поведение, осиновяване и приемна грижа, 
превенция на отпадане от училище, логопедична работа. 
„Благодаря за доверието на община Казанлък, която ни се довери и повери 
управлението на услугата на Сдружението! Благодаря специално на колегите от 
системата за закрила на детето за споделената кауза и ежедневни усилия в 
подкрепа на нашата работа и подобряване благосъстоянието на децата! 
Благодаря на екипа на Родилно отделение при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” – 
Казанлък за професионализма и партньорството! Благодарим и на всички здравни 
работници в Казанлък, които отвориха вратите и сърцата си, за да сме заедно в 
усилията за по-добро бъдеще на децата и техните семейства” - добави Мария 
Гинева. „Следвайки максимата „Заедно в подкрепа на децата!”, освен колегите, 
принос за успехите на ЦОП – Казанлък, неминуемо имат и партньорите и всички 
приятели на сдружение „Бъдеще за децата”, които припознават мисията й като 
своя и прегръщат всяка наша кауза като своя. Благодарим на всички тях!”, допълва 
госпожа Гинева с усмивка. В дейността на Центъра за обществена подкрепа предстои да бъде въведено предлагането на информационна програма 
за родители в раздяла, преди, по време или след развод.  
 

ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ 
 

от 04.09.2015г. до 06.09.2015г.  екипът на организацията реализира дейността „Сплотяване на екипа” 
 

В рамките на тази дейност бе проведен тийм билдинг за целия екип на сдружение „Бъдеще за децата”. 
Условието за реализирането й бе, това да стане извън чертите на града, с оглед напускане на 
обичайната среда на служителите – работна, семейна, ежедневна.  
За реализацията на тази дейност, Сдружението използва капацитета и опита на външните експерти от 
Училище „Реверсо”. За целите и задачите на Дейността, ръководният екип на организацията, проведе 
няколко предварителни разговори със специалистите, които ще отговарят за събитието. След 
обсъждане на възможностите, желанията и потребностите на 
екипа на Сдружение „Бъдеще за децата”, двете страни се спряха 
на Адвенчър програма.  
Те имаха за задача да изготвят оценка на нуждите на екипа, на 

базата, на която разработиха програмата за провеждането на отделните дейности и игри. С оглед на 
работната обстановка, конкурентните взаимоотношения в настоящата икономическа реалност и не на 
последното място – популярността на адвенчър спортове през последните години, те бяха избрали да вмъкнат 
елементи на екстремност като симулатор на заобикалящата ни действителност.  
Три дни сред природата, в планината, на брега на яз. Голям Беглик, нашия тийм екип от 18 души премина през 
една екстремна програма с цел сплотяване на екипа и изграждане на доверие и връзка между членовете на 

отборите.  
Отделни зони в Програмата изискваха отборите да практикуват спортно катерене, ходене по въжена верига, 
прекъснат въжен мост с прихващане, катерене по дърво и последващ скок от най-високата точка (с вързано 
въже на играчите) над язовира! Каране на двуместен каяк във водите на Голям Беглик ......и др. 
Ръководителите бяха осигурили пълна предпазна екипировка за всички членове на групата.  
Хората, чието ежедневие преминава в работата с клиенти, документи и грижите за семейството, не можеха да 
повярват, че са направили нещо, което на пръв поглед изглеждаше невъзможно за тях. Тази малка, но обща 
победа, мотивира силно нашия екип и особено някои негови 
членове. В така създалите се обстоятелства всички от екипа 
разбраха, че са зависими един от друг и че индивидуалните 

качества на всеки участник, могат да бъдат от полза в постигането на крайната цел. Този процес е 
описан в литературата като „обучение чрез преживяване” и е една от силните страни на 
приключенските програми. 
В рамките на дейността „Сплотяване на екипа” групата живя заедно в една от къщите за гости на 
Цигов чарк – вила „Райа”. На тяхно разположение бяха всички удобства. Екипът сам приготвя 
храната си, забавляваха се, разговаряха, опознаваха се – неща невъзможни във формалната за тях 
среда.  
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Сдружение „Бъдеще за децата” стартира  проект „Промяна в действие” в началото на тази година. За това време са 
реализирани пет от дейностите – „Стратегическо планиране”, „Популяризиране на организацията сред местната 
общност”, „Работа с медиите” и „Годишна награда Бъдеще за децата”.  До месец ноември предстои финализирането на 
дейност „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”.  
„Промяна в действие” е насочен към развитие на екипа на организацията, като допълнителни целеви групи са включени 
дарители, доброволци, медии и местна общност и е разработен, защото липсват други финансиращи програми пряко 
насочени към изграждането на капацитета на НПО.  Проектът „Промяна в действие” се финансира в рамките на 
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014 г.” www.ngogrants.bg. 

 
 

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 
 
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 отделни дейности. Хора, 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!  
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.”  

 

 „За детство, като в приказка без край”   
 
През първата половина на месец септември, СНЦ „Бъдеще за децата” реализира още две събития от инициативата „Приказна седмица” – 
на 04.09.2015 г. и 11.09.2015г. , 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.  
04.09.2015г. -  посветихме на Карлсон, герой от романите на Астрид Линдгрен. Той живее на покрива на 
една обикновена къща в Стокхолм и е приятел на Дребосъчето, най-малкото обикновено дете от семейство 
Свантесон. С много креативност и усърдие, нашите колеги пресъздадоха част от Стокхолм и още на входа на ПРИКАЗНАТА СЕДМИЦА се откриваше 

страхотния изглед на високите, цветни и пълни с прозорци къщи на шведския град. А на една от сградите бе 
Карлсон, готов за приключения и срещи с нови приятели. Той посрещаше своите гости с широка усмивка и 
смигаше на всяко дете, което го погледне. 
„Приказната седмица” започна традиционно с четене на открито. 
Денят продължи с предизвикателство, което отправихме към всички 
гости – бебета, деца, тинейджъри, родители и баби – да построят 
една типична къща от град Стокхолм, но не просто къща, а къщата, 
на чийто покрив живее чудния дебеланко. Голямо чудене падна!  

След което, започнаха да майсторят, да лепят и украсяват! Отвориха врати и още три ателиета – за 
рисуване и оцветяване на големи картинки с най-малко 100 елемента Карлсон; ателие за изработка на 
перки (безмоторни) и разбира се - ателието за рисунки на лице, ръце ...11.09.2015г. - посветихме на 

измисления от Сър Джеймс, герой - Питър Пан, който живее в Небивалата земя (или Невърленд). Самият Питър 
Пан е малко момче, което отказва да порасне и прекарва времето си в магически приключения. 
И ние като Питър Пан – непораснали деца, заедно с доброволците към организацията, сътворихме Невърленд 
за казанлъшките деца. Свят, в който имаше по малко от игрите, мечтите, доброто, лошото и забавлението. В 
нашата Небивала земя, можеше да влезеш само с игра, която кръстихме „Невърленд” – отговаряш на въпроси, 
хвърляш зарче, скачаш, пееш, рецитираш, минаваш през арт ателиетата, скачаш в блатото (т.е. изгаряш от 
играта) ... и на края предизвикателство! Руми, Лия, Пипи, Ивет и Криси бяха подготвили игрите „Музикален стол”, 
„Огледало”, „Емоции и имитации”.  
 

http://www.ngogrants.bg/
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В рамките на два часа нашите ДОБРОВОЛЦИ и част от екипа на СНЦ „Бъдеще за децата” споделиха 
своята историята за детето-човек Питър Пан, за изгубените деца и Небивалата земя, в която живеят, 
за вълшебния прашец на Менче-Звънче и пиратите на Хук. 
„Приказната седмица” премина с четене на откъси от ”Питър Пан” и тематични уъркшоповете, в които 
попадаха играчите – изработка на шапки, като тази на героя от детския роман, майсторски клас за 
морски и други възли, оцветяване на картинки по книгата и разбира се - ателието за рисунки на лице, 
ръце. 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 

 

ДА БЪДЕШ БАЩА 
 

Пътуващата изложба Да БЪДЕШ БАЩА ще гостува в община Асеновград до 18.09.2015г., в Градска библиотека 
„Паисий Хилендарски”. 
 

Сдружение „Бъдеще за децата” бе част от детски празник в Асеновград  

„Довиждане ваканция, здравей училище и детска градина!” 

Поводът за нашето гостуване бе представянето на посланията „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш 
баща!” пред обществеността на Асеновград. По покана на Градска библиотека „Паисий Хилендарски”, Пътуващата 
изложба „Да бъдеш БАЩА”, бе част от празникапо повод края на лятото и приключването на програмите „Пъстро лято” 
и „Ваканция в библиотеката” за децата на града.  Събраха се десетки деца и техните родители, които освен част от 
програмата и творческите работилници станаха и публика на официалното представяне на Националната кампания 
„Да бъдеш баща” в рамките на градския празник. Една от темите на този ден бе – БАЩАТА и неговото значение за 
детето. В рамките на празника бяха проведени и няколко семейни игри.  
Пътуващата изложба „Да бъдеш баща” съдържа общо 11 визии, които по интересен начин насочват вниманието на 

обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето.   
„Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира 
вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля 
за пълноценното развитие на детето. 
 Националната кампания „Да бъдеш баща” ще продължи до 

септември 2016 година  
Сдружение „Бъдеще за децата” се включи и с две арт ателиета в рамките на „Довиждане ваканция, 

здравей училище и детска градина!” – изработка на венци и рисунки върху детските лица и ръчички.  

Всичко това, бе подарък от нас, за децата на Асеновград и техните родители!  
Инициативата пикник в градския парк бе на кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов, Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Градска библиотека „П. 
Хилендарски”. Благодарим Ви, за поканата!   
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“. 

 

ПРОДЪЛЖАМЕ ДА УЧИМ 
 
„БЪДИ ПРОМЯНАТА, КОЯТО ИСКАШ ДА ВИДИШ В СВЕТА!” (М.Ганди) 

 
Под това мото премина 3-дневното обучение по JUMP MATH в София, представено под формата обучителна част 
включвайки модули : „Предизвикателствата в обучението на ученици”, „Математика по метода JUMP” и „Пречки по 
предоване на JUMP”, демонстративни уроци, работа в групи и видео –материали. 
Обучението се организира от Институт за прогресивно образование. Мисията на Института за прогресивно образование е 
преобразуване на българската образователна система с цел пълноценно развитие на всички граждани през целия живот в 
отговор на икономическите, социалните и културните изисквания на обществото през 21-ви век.  
Специалният педагог на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – гр. Казанлък, при 
“Бъдеще за децата”, участва във всички сесии на формата и към настоящия момент, тя е  
единственият сертифициран специалист, който може да работи по тази система на 
преподаване в Казанлък.   
JUMP Math  е адаптирана система за работа и особено подходяща за целевите групи, с които 

работи местната организация - деца със специални образователни потребности, деца със сериозни затруднения и 
пропуски в училище, деца от малцинствените групи, деца с затруднения в логическото мислене, психологическото и 
емоциално развитие. По време на тридневния форум в началото на септември, Активни учители 2014-2015, родители и 
специални педагози, имаха възможността да обсъдят практики и отделни казуси от своята практика, опит и ежедневие.  
Тази година, Явор Джонев с Института за прогресивно образование и разпространявания от него иновативен метод за 
преподаване на математика JUMP Math е на първо място във второто издание на класацията „Новатори в 
образованието“.  
Jump Math е методика за преподаване на математика с пълен набор учебни материали за ученици и подробни 
инструкции за учители, разработена от Джон Майтън – математик от Университета на Торонто и сценарист на пиеси, 
носител на наградата на Генерал-губернатора на Канада. Първоначално методиката е била разработена по метода на пробите и грешките за 
подпомагане на изоставащи ученици преди повече от 15 години. Всички принципи и похвати са следствие от реална работа с деца и натрупан опит от 

http://www.ngogrants.bg/
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преподаване в различни условия. 
Jump Math не променя програмата или материала, който се преподава, нито класната структура на обучение. Променя 
отношението на учителя към децата, както и отношението на децата към учителя и математиката. Резултатът от тази 
промяна е феноменален! Всички деца в един средностатистически клас стават отличници по математика и учат с 
голямо желание. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда с възможност за всяко дете да бъде 
успешно. Дават се специално подбрани задачи на стъпки по такъв начин, че всяко дете да може да ги разбере и да 
придобие увереност за повече. Това създава позитивна обратна връзка у децата, мотивира ги вътрешно и крайните 
резултати са над максималните изисквания на образователната система.  

В момента 5-6 хиляди деца се учат по тази система в няколко провинции на Канада и няколко училища в Англия и САЩ. 

 
ЛЮБОПИТНО 
 
Книгата на Клеър и новото течение „психогеография” 
 

Не се случва твърде често да попаднете в плен на книга за оцветяване, но тази ще Ви спечели изцяло! 
Новата книга на художничката с редица награди Лизи Мери Кълън е изумителна колекция от илюстрации 
на градове, забележителности и улици от цял свят. Повечето са прочути архитектурни шедьоври като 
Операта в Сидни и Тадж Махал, но има и не толкова известни места като уличния пазар на Портобело 
Роуд и тюдорската сграда Литъл Мортън Хол. За ваше улеснение и в случай че не разпознаете мястото, то 
е означено във всяка илюстрация. 
Отличителният стил на Лизи и спираловидните рисунки са наречени “психогеография” – художничката 
рисува градски карти, отразяващи състояние на ума, емоции – специфичния начин, по който тя вижда и се 
свързва с околната среда. 
Терминът “психогеография” е сравнително нов, но може да се каже, че той ще се превърне в новата 
терапия, която е и в основата на тази наистина уникална и необичайна книга за оцветяване. 
Може да видите по нов начин местата, представени по неповторим личен начин. Много от тях са от 
Лондон, където живее художничката. Наред с лондонските забележителности, можете да посетите Сан 
Франциско, Маракеш, Берлин, Мемфис, Виена и много други. Многообразието ще ви погълне! 

В края на книгата има тест страница, на която да експериментирате различни средства за оцветяване и да изберете кои да използвате. Тъй като 
илюстрациите са сложни, се препоръчва използването на тънкописци и меки флумастери. Хартията е дебела и гладка, и обещава високо качество на 
оцветените от вас произведения. Корицата е зашеметяваща! Чакайте я скоро! С нея ще откриете твореца в себе си! Източник: http://lira.bg/?p=106876 
 

ПОЛЕЗНО 
 
Какви са условията за отпускане на целева помощ за първокласник? 

 
ОТ РОДИТЕЛ: Дъщеря ни тази година е първокласник.  Докато детето ми дерзае и се суети около 
датата 15 септември, чуди се с коя рокля да бъде на първия учебен ден, избира раница, тетрадки, 
моливи, облекла, боички и всевъзможни пособия, ние с баща й мислим само едно – как ще ги купим. 
Съседите ни споделиха за възможността да кандидатстваме за целева помощ за първокласник. 
Какво представлява помощ за първокласник? 
ОТГОВОР:  
Тази помощ се отпуска на семейства, които имат дете, записано в първи клас. Двете основни характеристики 
на помощта са, че тя е: 1)  целева –  целта е да покрие част от разходите в началото на учебната година, a 

сумата следва да бъде разходвана за това, за което е отпусната; 2)  еднократна – отпуска се веднъж. Размерът на помощта е 250 лева /двеста и 
петдесет лева/ достатъчно, за да закупя учебниците, канцеларските материали и въобще всичко, от което се нуждае първокласникът.  
Какви са условията за кандидатстване? Терзанията и детските вълнения, ще се увенчаят с успех, ако са налице едновременно следните условия:  
Детето да е записано в първи клас на държавно /или общинско/ училище; Записването да е за първи път. Ако детето повтаря първи клас, 
семейството няма право да кандидатства за тази помощ.  През последните 12 месеца средномесечният доход на член от семейството  да е по-
нисък /или равен/ на минималната работна заплата. Критерият за средномесечен доход не се взeма предвид при някои особени случаи*,  а именно, 
ако детето е: с трайно увреждане; с един жив родител; настанено в приемно семейство или в семейство на роднини или близки. Следователно при 
наличие на някое от трите обстоятелства и независимо от дохода помощта следва да се отпусне.  
Какъв е редът за кандидатстване? Еднократна целева помощ за ученици се отпуска въз основа на молба декларация по образец. Към молбата 
декларация трябва да се приложи: удостоверение за брутните месечни доходи на семейството ни за последните 12 календарни месеца, 
предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията (за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения); 
удостоверение, че дъщеря ни е записана в първи клас на държавно или общинско училище. Удостоверението се издава от училището; 
удостоверение за раждане на детето (за справка); лична карта (за справка);  
При особени случаи следва да се представят и: Ако детето е настанено в семейство на роднини и близки или приемно семейство, се представя 
 копие от заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решението на съда за настаняване на детето в семейство на роднини 
и близки или в приемно семейство; Когато поради здравословни причини, установени с протокол на Лекарска консултативна комисия /ЛКК/,  детето 
не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година, се представя медицински протокол на ЛКК; Ако 
детето е с трайни увреждания се представя експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Национална експертна 
лекарска комисия, за справка; ако детето е с един жив родител – удостоверение за наследници и удостоверение за семейно положение.  
Какъв е срокът за кандидатстване? Срокът да подадем молба декларация е до 30-ти септември. Преди това трябва да бъде записано в 
училището. Дирекция “Социално подпомагане” извършва проверка, като прави посещение в училището, в срок един месец от започването на 
учебната година. Ако при нея се установи, че детето не е постъпило в училище, ще се наложи възстановяване на сумата по помощта. 
Важно! Трябва в срок до три месеца, считано от началото на учебната година, да си потърсите парите. След изтичане на този период Дирекция 
„Социално подпомагане“ има право да откаже да изплати помощта. Следва да имате предвид, че при отпускане на еднократна целева помощ, 
сумата от 250 лева ще ви бъде изплатена, след като сте направили разходите. Източник: http://pravatami.bg   
 
 

http://lira.bg/?p=106876
http://pravatami.bg/7132/
http://pravatami.bg/6293/
http://pravatami.bg/2075/
http://pravatami.bg/
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ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 
 
Детската академия по програмиране започна записване 
 
ИКТ Център записва ученици от 3-и до 7-и клас за Академията по програмиране, която ще стартира обучение по немски език, компютърно 

счетоводство и графичен дизайн. 
Детската академия по програмиране продължава през учебната година 2015-2016 год. с допълнителна група 
за начинаещи. Възрастовата граница е 3-7 клас. Занятията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа, цената е 50 
лв. на месец. Вече се попълват групите, бройките са ограничени до 10 човека. Участниците ще се готвят за 
национални и за международни състезания, ще се борят за медали и награди от официални турнири по 
информатика, ще получат по-добри възможности за висше образование и професионална реализация. 
От 28 септември стартира интензивен курс по разговорен немски за съвсем начинаещи и малко напреднали. 
Курсът е предназначен за работещи или студенти, които желаят да работят в Германия или в немски фирми 
в България и имат нужда от систематизирани знания по немски език. Те обхващат по 100 уч.ч. и 
представляват първи модул от ниво А1 по ЕООР. Занятията се провеждат по оригинална немска система, 
отговаряща на всички европейски стандарти за чуждоезиково обучение. Чрез нея курсистите бързо и сигурно 

навлизат не само в лексиката и структурата на немския език, но и в особеностите на бита и културата в Германия. Курсът ще се провежда седмично 
по 6-9 учебни часа. Набляга се най- вече на умението говорене и слушане, които са най-важни за работното място. Същевременно се развиват 
умението четене с разбиране и езиковите елементи лексика и граматика. 
Професионални курсове по „Графичен дизайн“ и „Оперативен счетоводител“  стартират от 28 септември. Обученията са 960 часа и включват 
дистанционна и присъствена част и са на промоционална цена 960 часа за 960 лева. Присъствените часове за кандидат-дизайнерите ще включват 
CorelDRAW и PhotoShop, а за бъдещите счетоводители - „Компютърно счетоводство“ Часовете се провеждат след работно време. Завършилите 
получават свидетелство за професионално обучение, което се приравнява на завършили професионална гимназия със същата специалност.  
„ИКТ Център“ ЕООД е организация в Казанлък, която през последните години защити няколко проекти по европейски програми. Създаването на 
Центъра става възможно благодарение на проект „Създаване на център по информационни и комуникационни технологии” /BG051PO001–1.2.03-
0982/, който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. В момента работи по проект "ИКТ 
технологии в обучения за възрастни" на програма „Еразъм +“.   
 

Започна младежки конкурс за есе на тема "Знание за всички" 
 

Телекомуникационната компания "Теленор" дава началото на новото издание на своя традиционен 
младежки конкурс за есе. Темата му тази година е  "Знание за всички", като в него могат да се включат 
активни млади хора от цяла България на възраст между 18 и 28 години. От тях се очаква да подготвят 
авторски материал, в който да развият идея, да разкажат лична история или да опишат своята представа 
за ролята на дигиталните технологии за осигуряване на знание за всички. Победителите в конкурса ще 
имат възможност да представят страната ни на международния семинар Telenor Youth Forum, който ще се 
проведе в края на годината в гр. Осло, Норвегия. Крайният срок за изпращане на текстовете е 21 
септември 2015 г.  
Изискването към желаещите да се включат в надпреварата е да владеят английски език писмено и 

говоримо, да умеят да представят своите идеи, както и да разказват истории. Участниците трябва да качат своята актуална автобиография и есето си 
на онлайн-платформата на инициативата. Избраните 10 полуфиналисти ще бъдат поканени да представят своите идеи пред жури от представители 
на "Теленор", "Джуниър Ачийвмънт България" и експерти от консултантската фирма denkstatt, като по време на срещата ще бъдат заснети кратки 
видеоклипове с тях.  
До последния етап на конкурса ще достигнат 4 финалисти, които ще бъдат оценени от международно жури с представители на висшия мениджмънт 
на "Теленор Груп" и партньори на компанията. През първата седмица на ноември ще бъдат обявени имената на двамата победители. Те ще 
представят България на международния семинар Telenor Youth Forum 2015, който ще проведе в периода 8-11 декември 2015 г. в Осло, Норвегия. 
По време на форума двамата победители от България ще имат възможност да се срещнат с други социално ангажирани младежи от цял свят, да 
споделят идеи за положителна промяна в обществото, както и да получат съвети и напътствия от международни експерти в различни области. В 
програмата са предвидени и редица забавления като посещение на концерта по повод Нобеловата награда за мир. Разходите за транспорт, прехрана 
и престой ще бъдат поети от "Теленор", съобщават от компанията. Повече за конкурса можете да научите на http://www.telenor.bg/bg/telenor-youth-
summit-2015.  
 

ПРЕЗ МЕСЕЦА 
 

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН! 
 
Скъпи ученици, 
Мили родители,  
Уважаеми, директори и учители 
Честит първи учебен ден! 
Независимо дали прекрачвате училищния праг за първи път или за поредна година, предстои ви да поемете по нов път,  
изпълнен с предизвикателства!  
Скъпи деца, 
До Вас ще застанат хората, които ще ви помагат, напътстват - вашите учители, колеги! 
Семейството, което ще ви подкрепя! 
Винаги се вслушвайте в съветите на своите учители и родители.  
За нас е удоволствие да Ви поздравим с откриването на новата учебна година и да ви пожелаем здраве, успехи и и покорени върхове. 
Мили родители, 
Уважаеми учители,  
Бъдете търпеливи и показвайте посоката, която децата трябва да следват.  
И винаги помнете: 

http://www.webcruiter.no/WcMain/CvJobRespond1.aspx?oppdragsnr=2647361658&company_id=2230&culture_id=EN
http://www.telenor.bg/bg/telenor-youth-summit-2015
http://www.telenor.bg/bg/telenor-youth-summit-2015
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преди да порастем всички ние сме били деца  
и сме имали някой,  
който ни е напътствал,  
давал кураж и  
вдъхновение.  
Нека днес, утре и винаги да помним,  
че децата са нашето бъдеще и надежда! 
 

Международен ден на грамотността  
 

На 8 септември светът отбелязва Международния ден на грамотността. Той е обявен от ООН на 17 октомври 
1965 г. и е честван за първи път през 1966 г. Има за цел да популяризира и засили действията на обществото за 
ограмотяване на нуждаещите се. Ролята на ЮНЕСКО е да координира проявите и различните инициативи на 
международно ниво. 
Около 793 милиона са възрастните по света, които не знаят да четат и пишат. Повечето от тях са момичета и 
жени. 67 милиона малки деца не ходят на училище и 72 милиона юноши не упражняват правото си на 
образование, според данни на ЮНЕСКО. 

Най-тревожно е положението в страните Бенин, Буркина Фасо, Етиопия, Гамбия, Гвинея, Хаити, Мали, Нигер, Сенегал, Сиера Леоне и Чад. Там 
повече от половината възрастни хора са неграмотни. 
У нас данни от международното изследване PISA (Програма за международно оценяване на учениците), проведено през 2012 г., показват, че в 
сравнение със страните от ЕС България е на последно място по функционална грамотност на ученици на възраст 15 -16 години. Децата с резултати 

под критичния праг на четивна грамотност през 2012 г. са 39.4% от всички във възрастта 15 -16 г. България 
заема последното място сред страните в ЕС и по математическа грамотност на учениците от същия възрастов 
диапазон и изпреварва незначително Румъния в природните науки. 
Образователната ни система се характеризира и с огромна пропаст между различните училища и паралелки. 
Според резултатите от PISA , публикувани в края на декември 2013 г., България е на 47-о място сред 65 развити 
държави в света по функционална грамотност на 15-годишните ученици. 
У нас 44% от деветокласниците нямат ключови когнитивни умения, решаващи за включването им в пазара на 
труда и за пълноценното им участие като граждани, показват последните резултати от най-авторитетното 

международното изследване в областта на средното образование. Източник: dariknews.bg, nmd.bg 

 
Световен ден на първата помощ 
 

По предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, вече 15 
години всяка втора събота на месец септември се отбелязва Световният ден на първата помощ. 
На този ден международната общественост изразява своята признателност, почит и уважение към 
доброволците и гражданите, обучени да оказват първа помощ и спасили човешки живот при различни 
инциденти.  
Тази година денят бе посветен на тема: „Първата помощ и застаряващото население“. Идеята е да се 
създаде позитивно мнение за хората над 65 години и да се припознаят като важен ресурс за 
обществото. Целта е да се насърчават хората над 65 години да се развиват, да се подсили тяхната 
устойчивост и капацитет, за да бъдат независими, промотирайки тяхното социално включване в 

обществото като действащи лица, не само като бенефициенти. Опитът на БЧК показва, че те могат да бъдат превърнати от хора, търсещи подкрепа, 
в такива, които предоставят подкрепа. Посланието „Бъди герой! Спаси живот. Първата помощ е за всички, навсякъде!“ остава актуално и тази година. 
Не са необходими супер сили, за да бъдеш герой.  
В началото е наречен Европейски ден на първата помощ, но поради големия интерес през 2003 г. е преименуван на Световен ден на първата 
помощ.Световният ден има за цел да акцентира върху приноса на доброволците на Червения кръст и Червения полумесец, обучени по първа помощ, 
които спасяват човешкия живот, без да правят разлика между хората по пол, етническа принадлежност, раса, възраст, образование и пр. 
 

Светът отбелязва Международния ден на глухите 
 

Тази година Международната седмица на глухите (IWD 2015), ще се проведе под мотото „Нашите 
деца имат право на езика на знаците!”. 
Световната федерация на глухите, която всяка година обявява основната тема, на която е посветена 
ежегодната международна седмица на глухите тази година определи с това мото признаването на 
глухите лица като принадлежащи към езиково малцинство група (глуха общност) и призовава да им 
бъде предоставено правото от раждането си да ползват жестов език (или, както се нарича още - език 
на знаците). 
В член 24, точка 3б от Конвенцията за правата на хората с увреждания се казва, че правителствата 
са задължени да улеснят изучаването на езика на знаците и подпомогнат узаконяването на неговата 

лингвистична идентичност. С правото да ползват от най-ранна възраст езика на знаците, глухите деца чрез него ще могат да изразяват своите мисли, 
идеи и емоции. Този факт е бил приет и влязъл в сила в член 2 от Конвенцията на ООН. С това мото се подчертава, че използването на жестовия 
език (или езика на знаците) не пречи на изучаването на говоримия език и че по отношение на грамотността и говоримия национален език знаковият 
език не е равен на тях като слово и комуникация. От друга страна, ранното развитие на речта не само ще гарантира развитието на езикови умения и 
грамотност. Мозъкът, без адекватна стимулация по време на критичните учебни години (във възрастта 0-3), може да атрофира до фаталните 30%. В 
действителност, чуващите бебета, чиито родители използват жестов език имат преднина в общуването с родителите си. Докато глухите деца, поради 
недостатъчната подкрепа на семейството и общността по време на същия този критичен период изпадат в застой при започването на формалното си 
образование. Ето защо е от изключително значение за тях да бъдат в състояние да използват жестов език в ранна възраст и във всички области на 
живота. 
Международната седмица на глухите (тази година ще се чества в цял свят от 21 до 27 септември) и Международният ден на глухите са едно от 
значимите събития за хората с увреден слух в цял свят и се отбелязват ежегодно още от 1958 г. В България тя започва да се чества официално от 

https://bg.wikipedia.org/wiki/2003
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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90-е години на миналия век, като членовете на всяка районна организация предоставят свои предложения на ръководствата къде и как да бъдат 
отбелязани. 
 

Седмица на мобилността 
 
22 септември е кулминацията в Европейската седмица на мобилността с инициативата 
Ден без автомобили. 
Кампанията ни напомня, че ние всички имаме роля и дори най-малките промени като 
колоезденето, могат да окажат положително влияние върху качеството на градския 
въздух, шумовото ниво и променящия се климат. Ходенето пеша и ползването на 
велосипед, като устойчиви форми на градска мобилност, могат да играят важна роля за 
насърчаване на физическата активност. Немоторизираното придвижване осигурява 

редовна активност, която лесно и с минимални разходи може да се включи във всекидневния ни живот. 
22 септември е и Деня на Независимостта на България. Празникът официално е включен в календара като почивен и 
неработен ден за всички. Можете да се възползвате от тази възможност, и да излезете на чист въздух. Със 
семейството, с приятели, с домашните любимци – направете своята разходка БЕЗ АВТОМОБИЛ!  
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
Национална кампания „Да запазим децата на пътя“ 

 
Национална кампания „Да запазим децата на пътя“, с цел постигане на съществено намаление на 
пътнотранспортните произшествия с участието на деца, се проведе от 7-ми до 13-ти септември 2015 г. 
На 10.09./четвъртък/ Община Казанлък, съвместно с Професионалната гимназия по транспорт и транспортен 
мениджмънт, Автомобилен Спортен Клуб „Ефко Рейсинг Казанлък“ и Сектор „Пътна полиция“-Казанлък, организираха 
различни мероприятия, свързани с пътната безопасност, в които се включиха деца от детските заведения в гр. Казанлък 
и ученици от ПГТТМ. Във фоайето на Общинска библиотека „Искра“ пък, бяха изложени рисунки по темата за 
безопасността на движение на деца и ученици от детски и учебни заведения от община Казанлък. Отново в ПГТТМ на 

децата от детските заведения бяха представени презентации на тема „Безопасност на движението на пътя – отговорност“, ще бъдат проведени 
открити уроци по пътна безопасност с демонстрации – регулиране на движението с регулировчик, светофари, пътни знаци. На кръстовища в града 
ученици от ПГТТМ и членове на Младежки Общински съвет, съвместно със служители от сектор „Пътна полиция“-Казанлък, разпространяваха 
листовки с обръщение към водачите на МПС от децата на България, съобщиха още от общинския Пресцентър. 
 

Честита радост! Роди се първото бебе, финансирано от Община Казанлък за „ин витро“ процедура 

 
В началото на септември проплака Ивайло! Синът на щастливото семейство Иванови от Казанлък е с перфектните 
мерки - 2 700 кг и дължина 49 см. Семейството на Ивайло получи средствата от фонд, специално гласуван за целта от 
Общински съвет- Казанлък. Финансовото подпомагане на лица с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на 
община Казанлък, стана възможно след като Общинският съвет прие Правилник за подпомагане на процедури „Ин 
витро” на лица с репродуктивни проблеми на територията на общината. 
 

 

Малчугани повишаваха екологичната си култура с проекта на библиотека „Искра” 
„Зелена светлина за зелена класна стая“ осмисли лятото на десетки казанлъшки деца 

 
Цяло лято децата на Казанлък твориха, четоха, учиха се и се забавляваха с дейностите по проект "Зелена светлина 
за зелена класна стая" на библиотека “Искра“ и младежкото сдружение „Зелена светлина“. 
Този проект 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. Малчуганите издава Еко-вестник, правиха 3D-картички, засаждаха растения в био-градинката до 
Младежкия дом. А за Празниците в Долината на тракийските царе една целева група от тях изработи под 

ръководството на модератора Георги Ташев от картон, найлон и туби от минерална вода прекрасни тракийски костюми, които предизвикаха 
спонтанния интерес на младите и по-възрастните казанлъчани. А желаещите да се снимат с тях бяха многобройни. 

 
ОТ РЕГИОНА 

 
За седми път в Стара Загора провеждат младежки фестивал на изкуствата 
 
Традиционният фестивал на изкуствата, който организират за седми път сдружението за съврeменно изкуство и култура „Различният поглед", ще 
премине под формата на едноседмичен форум, обединен под мотото „Общуване беZ граници". В периода 15 - 19 септември, старозагорската 
публика и региона ще има възможност да се наслади на богата палитра от творци и събития. 

Организаторите са подготвили провокативни аудио-визуални пърформанси, кино селекции, танци, музика, театър, 
литература, изпълнения на различни независими творци и посланически изложби. Емблематични места в града ще 
придобият различна визия чрез звук и светлина. 
Традиционно ще бъде проведена и дневна младежка платформа за креативност, по време на която независими артисти от 
цялата страна ще представят дейности, умения, активни проекти насочени към изкуство, спорт, екология, ритуали, 
иновации. Партньори на форума на изкуствата „Общуване беZ граници" са Община Стара Загора, Регионална библиотека 
„Захарий Княжески", Регионален исторически музей, Държавна опера - Стара Загора, Държавен куклен театър - Стара 

Загора, Булсатком. Подкрепа за осъществяване на инициативата на „Различният поглед" са оказали и Министерството на младежта и спорта, 
фондация „Америка за България" и програма „Еразъм+". 
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 Стара Загора стана част от Европейската седмица на спорта 
 

 „Раздвижете града, родителите, приятелите си!", прикани децата и младежите от старозагорските 
спортни клубове министърът на спорта Красен Кралев. Той даде началото на Европейската седмица на 
спорта, която се провежда за първи път и е по инициатива на Европейската комисия. 
На площада пред сградата на общинската администрация, различни демонстрации направиха спортните 
клубове от града, обединени от инициативата #BeActive (Бъди Активен), мото на Европейската спортна 
седмица.В тържеството се включиха деца и младежи, трениращи художествена и спортна гимнастика, 
джудо,самбо, борба, фехтовка, спортни танци, стрийт баскет, волейбол и други. Европейската седмица на 
спорта #BeActive, се провежда от 14 до 20 септември и има за цел да популяризира спорта и физическата 
активност в цяла Европа. Събитията се реализират по проекта "Предизвикай себе си: Бъди активен", 

изпълняван от Министерство на младежта и спорта и подкрепен от Програма "Еразъм+" на ЕК. Организатор на спортния празник е община Стара 
Загора със съдействието на Министерството на младежта и спорта. 

  

Община Стара Загора подарява Детски панаир за първия учебен ден 
 

Над 40 пъстри безплатни и обучителни ателиета за грънчарство, архитектура, стъклопис, музика, изкуство, 
танци и други бяха разположени на площада пред Община Стара Загора на 12 и 13 септември.  
Освен ателиетата на площада, интересни неща се случваха и в сградата на Общинска администрация. 
Фоайето се превърне в Слънчевата система, а малки космонавти се опитваха да разпознаят надуваеми 
планети. Всеки желаещ можеше да си сътвори и съзвездие от залепящи се звездички. 
По време на Детския панаир в Стара Загора Регионалния музей също предложи интересни и обучителни игри, 
които да доближат децата до културно-историческото богатство на града, а накрая най-любознателните 
получиха и тематични награди. Къ инициативата се присъединява и екипа на Областното управление на 
„Пожарна безопасност и защита на населението", които също ще се включат в демонстрациите. Посетителите 

ще се впуснат и в света на точните науки - математика, физика и химия, но по забавен и интересен начин. 
 

Полет с балон сред атракциите във "Форум на изкуствата 2015" 
 
Полет с балон с горещ въздух над Стара Загора е сред атракциите, които предлагат организаторите на 
тазгодишния "Форум на изкуствата 2015". Инициативата заменя традиционния есенен фестивал "Различният 
поглед". Основен организатор на проявата са сдружение "Различният поглед", а партньори – община Стара Загора.  
Мотото на "Форум на изкуствата 2015" е "Общуване без граници". Проявата започва на 15 септември, вторник с Ден 
на филмовото изкуство. Следват Ден на театралното изкуство, на литературата, на танцовото изкуство и аудио-
визуалните изкуства. Във Форума се включват и част от културните институции в Стара Загора като Държавна 
опера-Стара Загора, Регионалния исторически музей, Кукленият театър. В края на проявата - на 19 септември ще 
се състои и Младежката платформа за креативност, част от която е полетът с балон и пускането на хвърчила с 

послания за добруване и надежда. Входът за всички събития е свободен, уточниха още организаторите. 
 

Сериозен интерес към дейностите в Международния младежки център 
 
С тържествен водосвет бе открит първият в страната Международен младежки център за деца и младежи в риск. Той 
е създаден по проект BG06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара 
Загора", Програма БГ06 „Деца и младежи в риск", Компонент 1 „Грижа за младежи в риск".  
Осъществява се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на 
ЕИП. Общият бюджет на проекта е 1 395 379,91 евро - 60% от тях са за строителството, а останалите за младежките 
дейности. Откриването бе съпътствано с провеждане на дискусия на тема „Образование и младежка заетост". Целта 

на форума е да се обсъдят младежките политики и актуални въпроси, свързани с младежката заетост и социалното включване. 
Към центъра е изградена конферентна зала с оборудване за симултанен превод за провеждане на международни събития и конференции с 

младежко участие. На церемонията присъстваха посланикът на Норвегия Н.Пр. Гуро Катарина Викьор, зам.- кметът 
Иванка Сотирова, областният управител Георги Ранов и заместниците му Мариана Кръстева и Маноил Манев, 
общински съветници.  Към възможностите, които предлага Международния младежки център в Стара Загора има 
сериозен интерес. Това обявиха от сдружение "Свят без граници". Организацията е сред партньорите в проекта на 
община Стара Загора. Неофициално още през юли той прие първите си посетители след като група младежи от 
Англия организираха различни прояви с деца от България, припомни Ганчо Илиев. "След официалното откриване 
Центърът ще заработи на 100% и там ще има ежедневни прояви, които ще се реализират по график. Създаденият 
ресурс ще бъде бъде използван максимално", допълват от „Свят без граници”.  
                                                                                                                                              

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


