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ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 
 

Дейност „Клуб млад доброволец” 
 

Нуждата от проект „Гласът на децата” възникна като резултат от промяна на името на организацията, изготвянето на 
нов стратегически план, разширяване на целите и целевите групи. Изпитахме необходимост от провеждането на 
активна кампания в посока на обществена осведоменост за целите, дейностите и услугите си и най-вече 
насърчаване на доброволчеството и изобщо на гражданската активност.  Основните целеви групи в този проект са 
деца, младежи и граждани и тяхната обкръжаваща среда - семейство и училище. Продължителността му е 10 месеца 
и включва реализацията на четири основни дейности, с цел повишаване на гражданската информираност – Е-
бюлетин, „Запознаването с възможностите за подкрепа на деца”, „Клуб млад доброволец”, „Дейности насочени към 
общността”. От този месец стартира „Клуб Млад доброволец”. В тази дейност е заложено изграждането на капацитет 
на младите хора за активно гражданско участие, съобразно потребностите им и възпитаване на социално-отговорно 
поведение. За изпълнението й ще бъдат сформирани клубове " Млад доброволец" в пет училища, намиращи се на 
територията на Община Казанлък.Те ще имат възможността да научат повече за доброволчеството, как да изготвят 
план за дейността си, как да го реализират, как да привличат ресурси за реализирането на дейностите си и да усвоят 
умения за писане на малък проект. Ще имат възможността да изготвят свое проектно предложение с инициатива по 
тяхно усмотрение. Техните идеи ще бъдат финансирани по проекта. На обща среща с директорите на казанлъшките 
школа бе представена информация за дейността и проекта като цяло. Мария Гинева, Изпълнителен директор на 
сдружение „Бъдеще за децата”: „Нашата идея е подрастващите да са инициатори на дейностите и сами да 
идентифицират каузите в подкрепа на децата. И това е начин да се достигне до училищата, с цел 
припознаването на местната организация в лицето й на партньор и подкрепяща структура.”.  
Предстои: Училищата ще бъдат подбрани чрез обявен конкурс и попълване на въпросник за проучване на нагласите 
на училището за развиване на такъв тип дейности и нагласа да продължат да развиват клубовете след приключване 
на проекта.  
За проекта: „Гласът на децата” е проект в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца - Център за 
обществена подкрепа - и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък. Очакваме след 
реализацията на проекта, да отчетем подобряване и засилване на връзката НПО-граждани и повишаване на 
активното гражданство, участие на все повече доброволци в нашите инициативи. Проектът „Гласът на децата” се 
финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg. 

 

Набираме доброволци  
Ако искаш да бъдеш полезен, 
ако искаш да помагаш, 
ако искаш да допринесеш за положителни промени в света около 
теб 
Стани доброволец към сдружение "Бъдеще за децата”. 

 
Търсим доброволци за участие в 3 програмни дейности 

 
Сдружение с нестопанска цел ,,Бъдеще за децата“ набира доброволци в помощ на 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.”  

 
 

ЕРАЗЪМ 
 

Сдружение  „Бъдеще за децата” имаше свой представител в работната група от 27 души, които посетиха Латвия. 
Посещението бе под формата обмен на практики и взаимстване на методи и подходи на работа. Тема на десетдневните 
лекции, задачи и разговори бе „Приобщаващо образование и Социално включване на деца със специфични 
потребности.”. Форматът е част от Европейската програма Еразъм. Участие взеха представители от Италия, Румъния, 
Турция, Ирландия, Финландия, Португалия, Гърция. България бе представена от Мария Гинева, Изпълнителен директор 
на СНЦ „Бъдеще за децата” гр. Казанлък, Калоян Дамянов, председател на Национална асоциация на ресурсните 
учители (НАРУ) в България и Ралица Попова от Сдружение „Знание” гр. Ловеч. 
Еразъм (ЕuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students) е програма на Европейския съюз в 
областта на висшето образование, създадена през 1987 г. Първоначално тя е инкорпорирана в програма “Сократ”, а от 
2007 г. е основна част на новата интегрирана програма “Учене през целия живот” (LLP - Lifelong Learning Programme). От 

2014 г. програмата прераства в интегрираната програма Erasmus+ и обединява преобладаващата част от 
дейностите, които бяха част от LLP. В програма ЕРАЗЪМ участват университети от общо 33 страни - всички 28 
страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, 
Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) и Турция като страна в процес на преговори за присъединяване към ЕС. 
 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


ДА БЪДЕШ БАЩА 
 

БАЩА МЕЧТА В КНИГИТЕ 
 
Някой има ли представа какво би се случило с един мъж ако неговия страх от бащинството е по-голям от страха 
му към акули, например? Ако този мъж обаче се казва Скот Келби, той ще напише книга, за да помогне на други 
хора като него да се справят с реалността и с невероятната задача да бъдете баща. 
“ Аз абсолютно никога не съм искам да имам деца”, признава си той . „Но, не съм имал и обичайните страхове. 
Нямах увереността, че мога да съм добър баща, а и не исках да се отказвам от забавния и безгрижен живот на 
ерген и да го заменя с бебешки плач и памперси.“ 
В книгата си „Момчетата , които не искат деца“, Келби споделя някои от най-големите си притеснения 
относно бебешкия свят, как той се е справил с тях и как мъжете, които се чувстват застрашени от перспективата 
да станат родители могат да преодолеят тези страхове и дори да станат страхотни бащи. 

1. Не се притеснявайте, че няма да бъдете добър баща 
За да е добър един баща не е важно дали ще гушне бебето по правилния начин или дали ще успее да го накара да се оригне, или пък да сте наясно 
как се провеждат чаени партита. На първо място, за да бъдете добър баща, трябва да бъдете добър съпруг. Това означава да имате активна роля от 
самото начало на магията, свързана със зачеването и бременността, да сте съпричастни към тревогите на съпругата си през целия пренатален 
период. Така че, ако искате да бъдете добър баща , бъдете изключителен съпруг, защото именно тези мъже след време стават най-страхотните 
бащи. 
2. Опитайте се да пораснете 
Времето на вашето детство вече е отминало, запомнете това. Много родители при раждането на първото им дете буквално се побъркват и най-
малкото нещо, свързано с детето ги кара да се притесняват и страхуват. И най-важното, запомнете, че бебетата не са толкова беззащитни колкото на 
вас ви се струва. Те могат да пътуват, да излизат, така че не се лишавайте от всяка възможност за разходка, шопинг, пътешествия и изобщо водете 
го навсякъде, където сте решили да отидете и където нормално сте ходили и преди да се появи малкия човек. Е, все пак не бързайте да го водите на 
рейв партита. 
3. Осигурете на съпругата си лично време 
Когато става дума за полагане на грижи за детето, нежният пол инстинктивно знае какво да прави с новороденото и да бъде майка за една жена е 
много по-трудна работа, отколкото да бъде татко един мъж. Ето защо, е толкова важно да дадете на мама възможността да си почива и да се грижи 
за себе си повече. Често жените биват изцяло погълнати от новата си роля на майки и без да осъзнават оставят грижите за себе си на втори, а често 
и на по-заден план. Но запомнете, това е важно! Най-доброто, което можете да направите, е да й осигурявате време за почивка като поемате грижите 
за детето за по няколко часа дневно, докато тя поспи или просто излезе за малко сама. Поощрявайте я да се среща със старите си приятелки, а не 
само с познатите от градинката майки или да навести родителите си. Помнете – добрият съпруг винаги се грижи половинката му да не полудее от 
еднообразието да бъде майка 24 часа в денонощието. 
4. Правете компания на съпругата си по време на нощните хранения 
Да, това е много трудна задача, но ако сте съпричастен към нощното хранене, съпругата ви определено ще се зарадва, че го правите. Независимо 
дали бебето е на кърма или на изкуствено хранене, правете компания на жена си, можете просто да седите до нея и тихичко да си говорите за нещо 
приятно, нищо, че е два през нощта, споделяйте наблюденията си за вашето бебе, говорете си колко е 
сладко и колко прекрасно ще стане само след няколко месеца. Може да ви се стори банално, но нощните 
хранения могат да се превърнат във време на взаимна близост за всички ви. Не забравяйте – да имате 
дете е чудесно, никой не е казал, че е лесно. 
5. Бъдете близък с детето си и след като порасне 
Със сигурност децата разбират от любящо и нежно докосване, от прегръдка, от целувка, от всеки жест на 
близост – това именно ги кара да се чувстват обичани, а не думите. Не бъдете от онези бащи, които се 
чувстват неловко да показват любовта си именно по този начин. Децата трябва да се чувстват обичани постоянно, а вие имате властта да ги накарате 
да се чувстват специални. 
Да сте привързани към детето си ще ви донесе нови, неподозирани емоции и ще ви помогне да изпратите съобщението „обичам те “ право в сърцето 
на вашето дете по всяко време само с една проста целувка по челото, бърза прегръдка преди училище или дори просто да разрошите косите му с 
ръка, докато ходите един до друг. Докосването на бащата носи невероятно силен заряд, то може да изпраща верните сигнали към детето ви без 
думи. Източник: http://purvite7.bg/10-nachina-da-bdete-bashha-mechta-chast-prvа.  
 

БАЩА-МЕЧТА В КИНОТО 

 
Препоръчваме Ви филма „Баща-мечта”. Ако не сте имали възможността да го гледате до този момент, може би е 
дошло времето!  
32-годишният Сони Куфакс (Адам Сандлър) е дипломиран юрист, който упорито отбягва отговорностите на 
зрелостта. Той остава единственият сред приятелите си от университета, който отлага преследването на кариера и 
сключването на брак, заменяйки ги за временна работа, спортуване в кварталните центрове и нескончаеми обеди и 
вечери извън дома. Настъпва момент, когато дори съквартирантът му и стар приятел от юридическия факултет 
Кевин се присъединява към редиците на възрастните, предлагайки женитба на дългогодишната си приятелка Корин. 
Момичето е с коренно различен характер от Сони, а работата й до момента като сервитьорка е източник на 

непрестанни шеги. При неуспешен опит да впечатли приятелката си Ванеса (Кристи Суонсън) с надеждата да й докаже, че вече е готов да поеме 
отговорност, Сони осиновява едно 5-годишно момченце - Джулиън. Сони през цялото време се преструва, че е биологичният баща на детето. Планът 
не проработва и когато Ванеса го изоставя, Сони се опитва да върне детето обратно на социалните служби. Изправен пред перспективата да остави 
Джулиън в детски дом до момента в който агенцията за осиновяване открие подходящо семейство, което да го приеме, Сони се съгласява да поеме 
сам грижата за хлапето за известен период. Онова, което следва, е навлизане в непознатата територия на нощи, 
лишени от сън, монотонни детски песнички и нощни бдения край леглото. Сони внезапно прегръща идеята да 
изпълни добре ролята си на временен баща, прилагайки необичаен подход за отглеждане на деца. Измамата е 
разкрита, когато социалните служби разбират, че той не е действителният баща на Джулиън.  Докато се опитва да 
задържи хлапето, загрижеността на Сони постепенно прераства в любов. Той изведнъж осъзнава, че би желал 
връзката помежду им да стане постоянна и законна. Сони изненадва сам себе си, семейството и приятелите си с 
желанието си да се научи да приема истинския живот и произтичащите от това решения и отговорности. 
Повече за Продукцията и други интересни факти свързани с лентата, можете да прочетете на http://kino.dir.bg/material.php?id=45.  
 

http://purvite7.bg/10-nachina-da-bdete-bashha-mechta-chast-prva/
http://purvite7.bg/10-nachina-da-bdete-bashha-mechta-chast-prva/
http://purvite7.bg/10-nachina-da-bdete-bashha-mechta-chast-prva/
http://purvite7.bg/10-nachina-da-bdete-bashha-mechta-chast-prvа
http://kino.dir.bg/material.php?id=45


ПОЛЕЗНО 
 

Тръшкането при децата и четирите погрешни реакции на родителите 
 
Ето най-разпространените погрешни родителски реакции на детските гневни изблици: 
1. Говорите му успокоително, за да му мине. Грешка! Изобщо няма да му мине от спокойния ви глас. Със същия успех можете да си мълчите – 
няма да е нито по-нещастно, нито ще допринесете по-малко за приключване на крясъците му, а дори има вероятност да сте по-ефективни, докато не 
говорите. Когато му говорите успокоително, детето разбира, че според вас то е в правото си да реве и крещи, и усеща, че ви е страх да реагирате по-
твърдо. Това го кара да плаче по-дълго, понеже то вижда шанс да ви накара да направите това, което иска. 
2. Опитвате се да го убедите, че не трябва да крещи, че не е в правото си, че това, което иска е забранено, защото…Грешка! Детето въобще 

не се интересува защо е забранено нещо или какви са плановете на родителите му за прекарване на 
деня. То иска да получи веднага желаното (предмет или внимание) и въобще не се интересува какво 
мислите вие. Отново, ще допринесете повече ако мълчите. Обяснение трябва да се даде, но не по 
време на тръшкането, а едва когато детето се е успокоило напълно и е видяло, че тръшкането не 
дава резултата, който то желае. Най-добре е по-късно през деня да се обясни отказът. 
3. Опитвате се да залъжете детето като забранявайки му нещо, му предлагате друго на негово 
място (играчка например). Грешка! Детето трябва да разбере, че тръшкането не е приемлив 
вариант на реакция, и да му дадете играчка (само и само да се успокои) е равносилно на награда, за 
това, че се е тръшкало. А то отлично знае, че му давате не каквото иска, затова често не приема 
поднесения подарък. А вие го поднасяте едва ли не като извинение, че сте разстроили детенцето. Не 
го залъгвайте с нищо друго. Вниманието му трябва да остане върху първоначално желаното нещо. По 

този начин, комбинирайки съсредоточеността му върху исканото с липсата на резултат от тръшкането му ще го научите, че тръшкането няма да 
доведе до желаните резултати. 
4. Детето се тръшка известно време (5 секунди или 20 минути) и накрая му давате каквото иска. Грешка!Най-голямата ви грешка! По-лоша 
трудно ще допуснете в подобна ситуация. Да, вие си мислите „Детето толкова крещя, плака, толкова е нещастно…горкото! Аз съм ужасен родител, че 
така го карам да страда, а то само искаше…. И за да се покажете добри, давате на детето това, за което е плакало. Какво разбира детето от това? 
Разбира, че ако плаче достатъчно дълго, ще получи каквото иска, независимо какво иска. Тук вече родителите стават лоши, а не когато му 
забраняват. Работата на родителя е да определя правилата, да поставя необходимите ограничения и да решава какво ще се случва. 
Не е нормално да „играете“ по правилата на детето, нормално е то да следва вашите. Не е нормално да го свиквате, че ако крещи и плаче, ще 
получава каквото иска в живота. Не трябва и да си подкопавате авторитета като му позволявате да прави каквото си иска. Ако вас не слуша, кой може 
да го контролира? 
 

КОНКУРСИ 
 
„Таланти на бъдещето“ – конкурс за ученици с изявени възможности в точните науки 
 

Стартира образователната инициатива „Таланти на бъдещето", която ще отличи ученици, амбицирани и 
мотивирани да развият потенциала си в областта на математика и информатика. 
Петима младежи, показали най-добри знания и умения, ще получат специална стипендия от по 3000 лв., за да 
могат да инвестират в своето образование и развитие, а 15 техни подгласници ще бъдат отличени с таблет.  
Образователната инициатива „Таланти на бъдещето" дава възможност на всички ученици в класовете между 7-12 
кл. да се съревновават помежду си, като кандидатстването става лесно и удобно на сайта 
https://holidayheroes.bg/talents/ 
Всеки ученик трябва да подаде документи, аргументиращи постижения в областта на математиката и/или 

информатиката и да напише есе като се аргументира защо той/тя заслужава да получи стипендията. За да бъдат допуснати до участие, кандидатите 
трябва да прикачат задължителените документи, включващи копие от бележник за предходната година, показващ оценките на кандидата по 
математика и информатика; кратко есе на тема „Защо трябва да получа награда?"; попълнен регистрационен формуляр; препоръка от учител. 
Допълнително предимство ще е участието на ученика в Уча.се и постижения при работата с видео платформата; дипломи, сертификати и отличия от 
състезания по математика и информатика; идея или план за бъдещ проект в една от тези области. 
Конкурсът „Таланти на бъдещето" ще се проведе в два етапа. Първият включва събиране на всички кандидатури, като крайният срок за подаването 
им е 2 ноември 2015 г. 
В рамките на седмица след това журито ще отличи талантите по предварително представени в сайта на проекта критерии. Най-високо оценените 20 
ученици ще бъдат поканени в София на интервю и практическа задача с представителите на журито на 14 ноември 2015 г. Всеки един от първите 5 
отличени ученици ще бъде награден със стипендия от eMAG в размер на 3000 лв. Подгласниците също ще получат заслужено признание за таланта 
си, получавайки таблети от онлайн магазина. Партньорите на инициативата - Уча.се, ще наградят 20-те финалисти с безплатен годишен абонамент 
до обучителната платформата, а всички кандидати в проекта ще получат едномесечен безплатен абонамент до видео уроците. 
 

Стартира конкурс „ Идеите на младите хора за нови културни политики” 
 

Национална комисия на Република България за ЮНЕСКО, Съюз на народните читалища в България, 
Сдружение с нестопанска цел „Писалка и перо” Пловдив  работят съвместно за тази идея. 
Конкурсът е за иновативно мислещи млади хора на възраст от 16 до 30 години.  За да участвате е нужно да 
напишете есета до десет машинописни страници, без приложенията по една от посочените теми и да го 
изпратите на е- адрес :konkurskultura@mail.bg 
Участниците трябва да посочат информация за училище и специалността,  ако се обучават, точен адрес, е-mail 
и телефон за връзка. 
След оценка на идеите от специализирано жури, авторите на най-добрите идеи, които ще доразвият в доклади, 
ще бъдат поканени да участват в обучителни конференции на тема „Нови културни политики на България-

възможности за реализация и включване”. Участниците ще имат възможност да обменят идеи, да намерят нови партньори, да се включат в процеса 
на създаване на по-ефективни културни политики в България. Разходите по участието в конференциите ще бъдат за сметка на организаторите. 
Краен срок за подаване на предложенията: 20 октомври 2015 г. 

mailto:konkurskultura@mail.bg


Необходимата информация за участието в конкурса, темите и критериите за оценка на есетата може да получите на страницата на Сдружение 
„Писалка и перо” във фейсбук. Обявените теми са: Съвременни форми на културно изразяване; Иновативни форми за насърчаване на четенето; 
Модерната библиотека- какви нови услуги трябва да има за потребителите; Съвременното читалище-мост между традиции и  новаторство.  Какви 
дейности трябва да развива?; Развитие и култура на градската среда; Културното предприемачество- идеи в областта на изкуствата, културата и 
творческата индустрия; Алтернативните модели за финансиране на културни дейности – crowdfunding, фондове за микрокредитиране и други; 
Културен туризъм в България - място и роля в сектора на туризма; Гражданско общество - място и роля в изпълнението на културните политики в 
България; Виртуалните общности:взаимодействието им с културните институции; Предлагане, търсене и разпространение на културни продукти; 
Мястото на културата в образователния процес в България; Културата на малцинствата в България. 
Критерии за написване на есе за конкурса: Идеите на младите хора за нови културни политики; Релевантност на идеите към избраната от кандидата 
тема; Оригиналност и новаторство на идеята/идеите; Логичност на аргументацията; Наличие на конкретни примери и факти в изложението; Култура 
на изразяването; Възможност за реализация на идеите.  
 

ПРЕЗ ТОЗИ МЕСЕЦ 
 

На 10 октомври отбелязахме Световния ден на психичното здраве 
 
Той е честван за първи път на 10 октомври 1992 година и стартира като годишна проява на Световната 
федерация за психично здраве, създадена през 1948 година. 
Психичното здраве е състояние на благополучие, при което индивидите притежават умения да се справят с 
ежедневните стресови фактори. Психичното здраве може да бъде причина за възникването на редица заболявания. 
Профилактиката е от особено значение, тъй като всички сме подложени на ежедневен стрес. Той се счита за един от 
основните рискови фактори за нарушенията в психичното здраве и възникването на редица заболявания. Комбиниран с 
други рискови фактори като тютюнопушенето, двигателен инактивитет и нездравословното хранене, води до 

многократно повишаване на риска от възникване и развитие на хроничните неинфекциозни болести. 
 

15 октомври – Международен ден на белия бастун - символ на безопасност и независимост  

 
Слепотата е сред най-тежките форми на увреждане. Хората без зрение изпитват потребност от повишена подкрепа, 
съчувствие и внимание през всички дни на годината, а не само на 15 октомври. През 1980 г. по предложение на 
президиума на бившия Световен съвет за благополучие на слепите се обявява 15 октомври  за Международен на 
Белия бастун. За първи път идея за въвеждане на белия бастун като отличителен знак за слепи се дава през 1930 г. в 
Париж. Същата година той се популяризира в Америка. Създава се Асоциация в подкрепа на белия бастун, в която 
членуват видни Американски общественици. В Европа се налага като официално помощно средство  за слепи едва 
през 60- те години. ИЗОБРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕК С БЯЛ БАСТУН В РЪКА  Е 

ПРИЕТО ЗА СИМВОЛ НА СЛЕПОТАТА В ЦЕЛИЯ СВЯТ от Учредителното събрание на на Световния Съюз на 
слепите през октомври 1984. От тогава той се чества като Ден на безопасността на лицата с увредено зрение.  
Слепите хора са като нас, но поставени в по- необичайна ситуация. Те живеят делнично, обикновено , имат 
своите проблеми и грижи и като  всички имат нужда от разбиране и приятелство. Лошото, обаче е че ние – 
зрящите, не знаем как да общуваме с тях.  
 Съюза на слепите в България провежда национална кампания „Подай ръка” под надслов „КОГАТО СТЕ С ХОРА 
БЕЗ ЗРЕНИЕ”. За повече информация http://ssb-bg.net/viewactivity-142.html.  
 

Световен ден на прехраната 
 
16-ти октомври е Световният ден на прехраната. Той се отбелязва от няколко десетилетия по инициатива на 
Организацията на храната и земеделието към ООН. Чества се в над 150 страни, като България се включва през 2006 
г. На този ден напомняме за необходимостта от здравословно хранене, както и за проблема със затлъстяването и 
обездвижването. 
Над един милиард души по света страдат от недохранване, което прави 15% от цялото човечество, а на всеки шест 
секунди умира едно дете от недохранване и свързаните с това здравни проблеми. Установено е, че гладът и 

недохранването подкопава генетичния фонд на цели континенти. Децата в „третия свят“ се раждат и растат болнави и са умствено изостанали.  Тази 
цифра нараства вследствие на хранителната и финансовата криза. Следователно несигурността на прехраната представлява реална заплаха, която 
ще попречи за постигането на всички цели на хилядолетието за развитие, за изкореняване на крайната бедност до 2015 г.„Световният ден на 
прехраната трябва да напомни на всеки от нас, че трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим това над един милиард души да 
гладуват.” 
 

17 октомври е Световният ден за борба с бедността 
 
Той е учреден с указ на ООН през 1993 година. Първоначалната дата е била 14 октомври, но след това се измества на 17 
октомври. Борбата с бедността остава основна в Целите на хилядолетието за развитие, а след 2015 година и в Програмата 
за развити, информира ИТАР-ТАСС. 
Като страна-членка на Европейския съюз България е част от общите европейски усилия за създаване на работеща и 
съвременна визия за социална Европа, отчитаща предизвикателствата в областта на бедността и социалното изключване. 
Приемането на Стратегия „Европа 2020“ даде нов облик на политиката за намаляване на бедността и на националните 
стратегически документи в тази посока. 
 

 
 
 
 
 

http://ssb-bg.net/viewactivity-142.html
http://purvite7.bg/svetoven-den-na-prehranata/


Ден на благотворителността 
 
“Има два начина да живееш живота си. Единият е като мислиш, че няма чудеса, а другият – че всяко нещо е чудо.” Алберт Айнщайн 
 
По инициатива на фондация „Щедро сърце”  от 2002 година 19 октомври се отбелязва като национален Ден на благотворителността в Република 

България. 
Международният ден на благотворителността се отбелязва от 2013 г. с резолюция A/RES/67/105 на Общото 
събрание на ООН от 17 декември 2012 г., за да се отчете приносът на благоворителните организации по време на 
хуманитарни операции в света.  
Международният ден на благотворителността съвпада с годишнината от смъртта на Майка Тереза, на която бе 
присъдена Нобелова награда за мир през 1979 г. за работата й в борбата с бедността. При получаването на 
наградата, тя даде парите, които вървят с Наградата, на някои от най-бедните хора в Индия. 
В момент, когато нуждата от хуманитарна помощ никога не е била по-голяма и когато има повече бежанци и 
разселени хора, отколкото по което и друго време да е било след края на Втората световна война, 
благотворителните организации играят все по-важна роля в посрещането на човешка нужда. 
Хуманитарните агенции на ООН и тези, посветени на развитието, също разчитат на дарения от обществеността, 
както и на щедростта на правителствата, за да продължат своята животоспасяваща работа в отговор на 
предизвикателствата пред развитието, природните бедствия, военните конфликти и други извънредни ситуации. 

Честит празник на всички колеги, приятели и съмишленици! С пожелание за енергия, вдъхновение и любов, за да отстояваме своите каузи и да 
създаваме нови такива!  

 

24 октомври – Международен ден на ООН 
 

На 24 октомври 1945 година официално е създадена Организацията на обединените нации. Уставът й е ратифициран от 
5-те постоянни страни-членки на нейния Съвет за сигурност - Китай, СССР, САЩ, Великобритания и Франция. Идея за 
създаване на организация, пазеща световния мир, обаче съществува далеч преди тази дата. Първи опит в тази посока 
се явява учредяването на Обществото на народите (ОН) по време на Парижката мирна конференция, след Първата 
световна война. Организация, която да съблюдава за мира и разбирателството между отделните народи и гарантира 
международната стабилност, е основна стъпка към осуетяването на сблъсъци на расова, етническа или държавна 
основа и по този начин предотвратява евентуален нов масивен военен конфликт. Провалът на ОН налага търсенето на 
нови решения за мироопазването в световен мащаб. Нужно е изграждането на нова структура, идейно подобна на 
Обществото. Терминът обединени нации води началото си от Втората световна война. Този термин, измислен от 

американския президент Франклин Рузвелт, добива световна значимост след подписването на Декларацията на обединените нации на 1 януари 1942 
г. Всички противоречия относно статута и дейността са изгладени на Конференцията в Ялта. Там се достига и до споразумението, че новата 
организация трябва да наследи мандатната система и дейността на ОН. И така на 26 юни 1945 г. общо 50 държави подписват Хартата, която влиза в 
сила на 24 октомври същата година.  

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

Образователен спектакъл за младежи в Казанлък 
 
На 13.10. от 18:30 часа в Младежкия дом в град Казанлък ще се състои спектакълът „Спасителят“ с участието на 
Ивайло Захариев, Вера Среброва, Сребрина Христофорова и Валентин Балабанов. Инициативата за събитието е на 
местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Спектакълът е 
създаден съвместно с Националния център по наркомании и е подпомогнат от „Балканфарма“ ЕООД. 
Постановката е насочена най-вече към младежката аудитория и не е само театрален факт, а има и педагогически цел. 
„Спасителят“ показва нелеката история на едно 18-годишно момиче, което е станало наркоманка по–най-познатата 

причина – опитвайки се да не бъде различна от другите. Схемата, в която е въвлечена от наркопласьора, е да получава дрога срещу проституция и 
така до безкрай. Дали и как ще се измъкне от този ад можете да видите, ако посетите спектакъла. Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Казанлък отправя апел към всички млади хора, преподаватели и директори 
да посетят постановката и да работят в посока превенция на наболелия проблем сред младите хора. 
 

ОТ РЕГИОНА 
 
"Свят без граници" даде старт на кандидат-студентската си кампания 
 
Сдружение „Свят без граници" даде старт на кандидат-студентската си кампания за младежи от ромски произход, които през учебната 2015/2016 са в 
12 клас. През тази година партньори ще бъдат сдружение „Прознание" и младежките работници на Международен младежки център. За първи път ще 
се предлагат подготвителни кандидат-студентски курсове по български език, история и биология. 
За старт на кампанията бе използван и Roma Pride - Ден на ромската гордост и култура. ВСтара Загора се проведе среща със студенти и ученици от 

ромски произход. Целта й бе младите хора да споделят своите мечти за бъдещето, трудностите, с които са се 
справили в желанието си да получат добро и качествено образование, но най-вече да покажат, че ромските 
образовани младежи не са изключение. 
Кампанията Roma Pride ще бъде проведена за пета поредна година от Европейското анти-расистко движение и 
22 партниращи организации от цяла Европа. Събитията ще се състоят в 14 държави: Австрия, България, 
Чехия, Естония, Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Македония, Черна гора, Холандия, Румъния и Украйна. 
В България те ще бъдат организирани от Център Амалипе и сдружение "Свят без граници". Целта на 
кампанията е да апелира за повече толерантност и приемане на ромите като представи богатството на 

ромската култура и приноса на ромската общност в европейската история. През 2015 г. кампанията протича и с оповестяването на манифеста 
„Достойнство за Лети", който апелира за премахване на фермата за свине, намираща се върху останките от бившия концентрационен лагер в Лети, 
Чехия. 
 



Берое гостува на Ресурсен център в „Мач на приятелството” 
 

Футболисти на ПФК „Берое" ще се включат в първата тренировка за сезона на учениците от Ресурсен център 
Стара Загора утре от 11.00 часа на игрището в бившия завод „Берое". 
Професионалистите от „Берое" ще демонстрират пред децата атрактивни футболни трикове, ще им покажат 
техники и дрибъл. В срещата ще вземат участие ресурсните спортисти, които спечелиха два златни и един 
сребърен медал на последните Регионалните игри на Спешъл Олимпикс в Хасково. 
С този „Мач на приятелството" регионалната секция на Националната асоциация на ресурсните учители и 
Ресурсен център Стара Загора се включват в инициативата „Football People Action Weeks". 

Това е най-голямата социална кампания в спорта, която се провежда от 8 до 22 октомври в цяла Европа и чества силата на футбола да обединява 
хората и да преодолява социалното изключване и дискриминацията. 
Спортния календар на Ресурсен център Стара Загора ще продължи с ежеседмични тренировки по футбол, народна топка и боулинг. Предвиждат се 
занимания по хипотерапия, коледен боулинг турнир, популярните детски игри, както и състезание по колоездене и безопасност на движението по 
пътищата. 
За началото на пролетта се планира традиционния турнир по футбол за купата на Ресурсен център, участието в Спешъл олимпикс, състезание по 
корабомоделизъм и туристически излети. 
  

Старозагорската опера отваря врати отново за децата 
 
Старозагорската опера отново кани своите най-малки зрители на още едно вълнуващо оперно приключение. На 9 
и 12 октомври на сцената на Старозагорската опера ще бъдат представени две детски опери-приказки от Цезар 
Кюи - „Червената шапчица" и „Котаракът в чизми", по едноименните приказки на Шарл Перо. След 
представлението с времетраене 1 час 15 минути, малките зрители ще могат да се срещнат отблизо със своите 
любими приказни герои. 
Държавна опера-Стара Загора, Сдружение „Опера за България", НМА „Проф. Панчо Владигеров", Студентски 
съвет при НМА „Проф. Панчо Владигеров", НХА и РКИЦ-София са партньори в реализацията на спектаклите. 
Участват млади артисти - настоящи студенти или току-що завършили, от класа на доц. Иванка Нинова. А в ролята 

на Котарака участва мецосопраното Петя Петрова - певица с успешна международна кариера, също ученичка на Иванка Нинова. Хореографията е на 
Мария Стоилова по идея на доц. д-р. Мария Илиева. В проекта се включват и студенти на НХА - Карина Зидан и Михаела Занева, които са автори на 
декорите. „Червената шапчица" и „Котаракът в чизми" са третия режисьорски проект на възпитаника на НМА „Проф. Панчо Владигеров" Кристофър 
Холман от Великобритания, който е завършил класическо пеене също в класа на доц. Нинова и оперна режисура в класа на акад. Пламен Карталов. 
Музикалният съпровод е поверен на пианистката Цветелина Панайотова. 
Преди повече от 100 години Цезар Кюи пише своите детски опери. Чрез познати по цял свят приказки, преведени на руски език и един нов магически 
музикален език, Кюи завладява най-невинната публика и неусетно я отвежда във вълшебния свят на музикалната приказна опера. Младият и 
вдъхновен творчески екип предлага на своите малки зрители оригинални режисьорски хрумвания, интересни сценографски решения и свежест в 
музикалната и актьорска трактовка на двете познати и любими приказни истории, с които са израснали поколения зрители. 
 

Инициативата "Щедър хладилник" тръгва и в Стара Загора 
 

Гражданско сдружение "Истината за Стара Загора" ще бъде инициатор на стартирането на инициативата "Щедър 
хладилник" и в Стара Загора. Инициативата се роди първоначално в столицата, а преди дни стана ясно, че вече 
работи и в Пазарджик. 
Идеята Стара Загора да бъде вторият град извън София, в който да бъдат поставени хладилници с храна за бедните 
и бездомните хора, се роди във Фейсбук групата на сдружението. Предложението бе на Теди Караджова, а след 
обсъждане вече започна и подготовката за стартирането на проявата. 
Хладилните витрини, които ще бъдат поставени в кварталите ще бъдат осигурени от председателя на сдружението 
Янко Янков. В тях всеки гражданин ще може да поставя годна за употреба храна, която няма да използва. 

"Задава се тежка зима. Трябва да бъдем добри и да си помагаме. Всеки може да отделя по 2-3 лв. на седмица да нахраним човек в нужда. Надявам 
се, да не се опорочава инициативата и да помогнем на наши съграждани изпаднали в беда. На всеки може да се случи", заяви Янко Янков. 
Очаква се в Стара Загора инициативата да стартира през следващата седмица. 
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