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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 
 
„ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА” подари лятно кино за децата в Казанлък 
 

В рамките на почти три месеца, всяка седмица, една организация подарява на децата в град Казанлък по една 
ПРИКАЗКА.  
Всеки петък, в часовете преди обед, сдружение „Бъдеще за децата”, предлага 
на своите гости приказни приключения и много изненади. Те бяха посветени на 
различна приказка – автор, народност и т.н, герой. Инициативата продължи до 
18 септември, когато сложихме финалът на това така приказно лято.  
Поканата бе от доброволците и от нас, до всички почитатели на ПРИКАЗНА 
СЕДМИЦА – „... да затворим заедно книгата с приказки за това лято!”  

Последното събитие от инициативата бе ЛЯТНО КИНО. Децата и техните родители се събраха в двора на ул. „Войнишка” 25, и точно в 20:00 часа 
започна прожекцията на „Алиса в страната на чудесата”.  

Общо 12 събития „Приказна седмица” бяха реализирани под мотото „За детство като в приказка без край” в двора на 
организацията, с участието на повече от 500 деца и гости. Идеята на екипа бе, провеждайки кампаниите на място, да се 
създаде предпоставка малки и големи, да припознаят Сдружението, като свое място за изява, да проявят интерес към 
дейността му и да бъдат част от нови доброволчески и благотворителни проекти. 
Инициативата „Приказна седмица” се осъществява като част от „Дейности насочени към общността” по проект „Гласът 
на децата”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 
г.”www.ngogrants.bg.  

Основна цел на дейността и поредицата от приказни дни бе да привлечем 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.  
„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.  
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. 
 

СЕМЕЙСТВОТО  
Сдружение „Бъдеще за децата” подари съботни приключения и игри на казанлъчани, като обедини две инициативи с фокус – 
семейството. 
Мисията СЕМЕЙНА СЪБОТА е изпълнена! 
През слънчевата събота, ние, нашите доброволци и няколко семейства се забавлявахме заедно сред природата! Ние като 
организатори се бяхме погрижили да предоставим на казанлъчани и всички гости семейни и спортни игри - федербал, 
футбол и волейбол, въжета за скачане, обръчи, фризби, много забавления и награди.  

 
ИЗ „ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА”: Деца и родители се забавляваха в „Семейната събота“  
 

Денят започна в 10:00 часа на входа на парк „Тюлбето“, където стартира семейното приключение 
„Опознай града“. То е последното от поредица събития, насочени към общността като част от проект 
„Гласът на децата”, изпълняван от „Бъдеще за децата” и финансиран в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 
2009-2014 г.” (www.ngogrants.bg). Целта му е да бъдат привлечени повече съмишленици и доброволци 
към каузата на казанлъшкото сдружение - да бъдат подкрепяни децата и семействата в риск.  
Всички участници облякоха специалните екипи и началото на играта бе дадено. Всяко семейство получи 
карта на Казанлък. На територията на парк “Тюлбето” бяха разположени общо шест пункта, при които 

участниците получаваха задачи и въпроси свързани с определена забележителност от нашия град – Тракийската гробница, част от списъка на 
ЮНЕСКО, Музея на розата, Исторически музей „Искра“, Паметникът на Васил Левски, Куленската църква „Св. Пророк Илия“. Срещу всеки правилен 
отговор играчите получаваха стикер с изображението на обекта и така, докато запълнят всички празни места на своята карта. На последният пункт 
участниците трябваше да дадат правилен отговор на две загадки. Едната  тях бе със ключова забележителност от 
Долината на тракийските царе, а другата - какъв е символа на град Казанлък? Първите три семейства, които отговориха 
правилно получиха възможност да участват в етапа – лов на съкровища. По криптирана инструкция те намериха своите 
сандъчета със съкровища.  На финала на „Опознай града“, всички участници получиха Грамота за участие и подаръци 
за спомен – дървени подложки с изображение на казанлъшката роза. За пореден път екипът и доброволците на 
местната организация предложиха нови идеи за забавно прекарване на почивните дни – в компанията на семейството, 
в близкия парк. В приключението се включиха 12 семейства, които се забавляваха и опознаваха – заедно.  
„Дейности насочени към общността“ включваше провеждането на 12 събития част от инициативата „Приказна седмица“ 
и две събития насочени към семейството – „Опознай града“ и семеен пикник (организацията го реализира през месец юли).  

Равносметката на финала – над 500 души се включиха в тези събития и се запознаха с дейността и мисията на 
организацията; бяха привлечени 7 нови доброволеца; децата преоткриха Приказките и запалихме искрата към четенето; 
усвоиха умения от приложното и художественото изкуство; включихме родителите в заниманията с децата и ги насърчихме 
това да стане ежедневие.   
„Гласът на децата” е с продължителност 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”. Проектът се осъществява в подкрепа на алтернативните социални 

услуги за деца - Център за обществена подкрепа - и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.  
За организацията и провеждането на отделните дейности по проекта, сдружение „Бъдеще за децата” разчита на своя екип, на приятели, доброволци, 
партньори, институции и местна администрация. 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. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ngogrants.bg%2F&h=fAQG8DGZo&enc=AZM8ZeHF3JRS0R3CyJ0z06m9ESX01Ocys5pxPCTmaNKDITHMFHKuqIPtBQ6saXV6rvZx7L5rxy9b4GwGB4XuHyfCjI2Nyl64B8YP-0sZVaLNZhiNKyIJAWJNNMtIHiwhh-aEhlw6wnJ1ujazw3WFnZsfNDmnlvgu6UcdIGEUCoVvjFaJWSaDAHIRStRuv76MfZf5M_3n8GIYtBJJxokyQ0pf&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ngogrants.bg%2F&h=xAQGAAbJT&enc=AZNtaSjC_4FoDfcV9m8_xF-ufLUM12NAGNYDPL8nrHmo90wj7ccpOFTmzCnIQM1GCliB1FTIvoRfyXyzbWAtSNqmFjJRAzND0C4R2OtimA_raHvUZF6BXZ4gq2zB9bS4wpvUIpo11FG8i7yuVySx_F7sR-OpfFSgaWS2tjwG7-cjKBxjbTOcUdeY1y5RUQzKJS6Y-UYdRo5prbKqGp84yRIS&s=1
http://www.ngogrants.bg/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ngogrants.bg%2F&h=gAQFsDKFXAQEPxdEGouN7VquPVn-f6J9i_9IpW306H8aSiQ&enc=AZN3KmKc4n7b3hrCRd06-KG1RoQUUZeAh_Q0boUdVhtCh1znocTOOwZLE6iQlF2P0FpC3JV4xYmXwjxC6mKfWda9KzTgtr_G2qP14SBPr8-yVJGaE0qu8M5CzRrQuMrZmlQ27Co7J7GZ3rNolVWL1qSQdJWf6Wz9ivv9Dfd2_-n3qLkVhxOrf9FrFSZWNgEWCcfKZfRSoiuxN1qg0Bj7R_OO&s=1
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Да бъдеш БАЩА 

 
Като продължение на деня и част от СЕМЕЙНАТА СЪБОТА, предложихме пикник, но гарниран с няколко семейни игри. 
И то, със специалното участие на БАЩИТЕ. Участниците бяха разделени на отбори – баща – дете. В рамките на час и 
половина на поляната зад Тракийската гробница, те хапнаха, или по-точно се омазаха с пица, надпреварваха се кой 
ще спука повече балони, скачаха с чували, и признаха какво никога не са правили заедно, показаха танцувални 
умения… и още много, много други предизвикателства изпълнени под зоркото на майките.  
Семейният пикник се реализира като част от Националната кампания „Да бъдеш баща” 
и целта беше чрез провеждането на няколко семейни игри да сложим фокуса върху 

връзката баща – дете. Събитието е продължение на поредицата от инициативи, които екипът на сдружение „Бъдеще 
за децата“ провежда с цел насочване на общественото внимание към БАЩАТА и неговата роля в семейството. През 

ноември миналата година, сдружение „Бъдеще за децата” проведе конкурс за есе и 
рисунка на тема „Моят баща е мечта за всяко дете”, а през март тази година стартира 
Пътуваща изложба „Да бъдеш баща”.  
Сдружение „Бъдеще за децата” и Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък 
реализират инициативите 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“ 

 

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.  
Запознайте с нашата кауза на http://www.platformata.bg/kauzi/campaign/36.html?layout=single.  
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.  
Вече са закупени барбароните, 12 модула (меки) - геометрични фигури, 1 дюшек, 1 пътека и модули към нея за координация на движенията, 
люлка-утроба. Фирма за производство на меки модули за психомотирика - „Пуфомания” (www.pufomania.alle.bg, www.puf-shampur.alle.bg), 
подариха на Центъра за социална рехабилитация иинтеграция за деца два универсални модула за психомоторика. 

 

„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.  
 

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”. 

http://www.platformata.bg/kauzi/campaign/36.html?layout=single
http://www.pufomania.alle.bg/
http://www.puf-shampur.alle.bg/
http://www.speckids.org/
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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.”  

 

„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!  

 

ПРОМЯНА в действие 

 
Част от екипа на сдружение „Бъдеще за децата” се запозна с темата за Дарителството – Що то е и има ли почва у 
нас? 

 
На 17.09.2015г. и 18.09.2015 г. се реализира обучителният модул „Набиране на средства от бизнеса и 
индивидуални дарители. Дарителски практики и мобилизиране на ресурсите.”  
Дарителството е една от най-популярните благотворителни практики, понякога изцяло отъждествявано с 
нея. То е позитивно действие, безвъзмездна – отвъд личен интерес – помощ към друг/и или посветено на кауза 
чрез даряване на финансови средства, материално имущество, доброволен труд. 
В навечерието на поредицата от празнични дни, ключови специалисти и ръководството на ”Бъдеще за децата”, 
преминаха през поредния обучителен модул от дейността „Повишаване капацитета на ръководния екип на 
организацията” по проект „Промяна в действие”.  

Тема на обучението бе дарителството, дарителските практики в България и как НПО като местната организация, може да спечели доверието на 
възможно повече хората и бизнес-сектора.  За реализацията на образователния формат, Сдружението се довери на капацитета и опита на външния 
експерт Людмила Атанасова, Директор "Програми за НПО" във Фондация "Помощ за благотворителността в България” (ФПББ). След проведените 
предварителни разговори, нашият ментор, изготви Програма съобразена с нашите изисквания, очаквания и реална работна среда и най-вече такава, 
която да отговаря на целите заложени в проекта – обучаващите да придобият базисни знания за набирането на средства; умения по стъпките в 
процеса: идентифициране на дарители, формулиране на кауза за набиране на средства, план за набиране на средства, комуникация.  
В рамките на обучението бяха засегнати теми като – дарителството и основни понятия от него; култура на даряването; каква е мотивацията на 

хората, които даряват; профил на дарителите; език, стил и емоция на изложението – формулиране на нашата кауза и др. Много 
полезни и важни за нас бяха сесиите посветени на споделения опит – предлагане на информация за успешни дарителски 
инициативи и практики от България и света изобщо. Като един от водещите експерти, Люси ни запозна с най-различни 
благотворителни кампании за набиране на средства – чрез концерти, основаване на фондове, DMS. Идеята за корпоративната 
социална отговорност (КСО), за бизнеса, който съчетава стратегията за увеличаващи се печалби със стратегия за грижа за 
благосъстоянието и развитието на конкретна общност и обществото като цяло. КСО се налага като позитивна тенденция, като и 
възможността за индивидуални дарения по ведомост.   
В рамките на проведеното обучение бе предоставена информация на екипа от Сдружение „Бъдеще за децата” за обществените 

фондации, които са създадени и се развиват като част от програми за развитие на гражданското общество.   
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. 

 
Мениджмънт и организационна култура – модул от „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията 
 

На 24.09.2015г. и 25.09.2015г., екипът на организацията премина през поредния обучителен модул, в рамките на 
проект „Промяна в действие” 
„На практика всяка организация трябва да управлява своята работа, хора, процеси, технологии и т.н. с цел 
оптимизиране на нейната ефективност. Да има мениджмънт. Всеки един е мениджър. Вие управлявате Вашия 
живот. Следователно всички Вие, сте мениджъри.” С тези думи започна д-р Пламен Димитров. 
За нас е чест, че човек и професионалист като Пламен Димитров се съгласи да стане част от ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ 
на сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък. Неговата автобиография – лична и професионална е доста богата. 
Психолог, защитил докторска степен именно по психология на развитието.Той е част от Дружеството на психолозите в България, в качеството си на 
Председател на УС и Изпълнителен директор; част от ComPsych Inc., USA, консултант на свободна практика. Можете да запознаете с пълната му 
автобиография на http://plamendimitrovbg.blog.com.   

http://www.ngogrants.bg/
http://plamendimitrovbg.blog.com/
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В рамките на дейността „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията”, част от проект „Промяна 
в действие”, по който организацията работи от 9 месеца вече, бе заложен модул  - подобряване на 
организационното развитие на НПО.  
Ръководството на сдружение „Бъдеще за децата” прецени, че ще бъде полезно за целия екип да участва в 
обучението. И както стана ясно в процеса на работа - не са сбъркали.  
След проведените предварителни разговори, нашият ментор, изготви Програма съобразена с нашите изисквания, 
очаквания и реална работна среда и най-вече такава, която да отговаря на целите заложени в проекта – да бъдат 
повишени мениджърските умения на ръководните органи и да се постигне по-висока ефективност в работата, чрез 
подобряване на организацията на работа и организационната култура на сдружението и неговите служители.  

Двата дни се оказаха крайно недостатъчни за тази цел, но се надяваме за в бъдеще да продължим да работим в тази посока. Важното е промяната 
да започне.  
Пламен Димитров бе влязъл в ролята на ментор, медиатор, обучител и консултант – едновременно.  
Първият ден бе посветен на мениджмънта - функции и процеси в мениджмънта, компетенции и стил, мениджмънт системи в организацията, участие 
на индивидуалните хора в мениджмънта и развитието на организацията.   
Водещият използва различни психологически и технически инструменти, за да може да достигне до всеки участник – ролеви и психологически игри, 
предизвика асоциативно мислене, тестове и анкетни карти.   
Вторият ден групата направи авто-диагностика на организационната си култура – индивидуално и общо. Изобщо всички сесии до края бяха посветени 
на организационната култура – конструктивни и дисфункционални тенденции, развитие на организационната култура на индивидуално, екипно и 
институционално ниво.  

Сдружение „Бъдеще за децата” стартира  проект „Промяна в действие” в началото на тази година. За това време са реализирани 
четири от дейностите – „Стратегическо планиране”, „Популяризиране на организацията сред местната общност”, „Работа с 
медиите” и „Годишна награда Бъдеще за децата”.  До средата на ноември предстои –финализирането на дейност „Повишаване 
капацитета на ръководния екип на организацията” и „Сплотяване на екипа”.  
И петте модула са двудневни и ще се провеждат в сградата на организацията.  
Очакваме след реализацията на проекта организацията да се утвърди в общността като структура, която помага на всяко дете и 
семейство в риск.  

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. 
 

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 Отделението, 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.  
През месец септември до социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е достигнала една заявка за изоставяне. 
След последвалите консултации и разговори, жената е променила решението и на детето му е даден шанса да отрасне в своето 
биологично семейство.  
 

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 млада жена, с която се запознахме преди около 10 месеца. При едно от редовните 
посещения в Родилно отделение при МБАЛ - гр. Казанлък, социалният работник я вижда за първи път. Ще 
наричаме нашата героиня М. Тя се откроява значително от другите жени, които посещават заведнеието за втори, 
трети ... път. М. постъпва в Родилно отделение в началото на третия месец от бременността, с болки. След 
прегледите се установява, че има усложнения и трябва да бъде проведено лечение за задържане на плода. При 
приемането й в Болницата, М. оказва съпротива и повтаряла, че иска това дете да е мъртво, не го желае. Два дни 
по-късно официално е подаден сигнал към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък – заявка за 
изоставяне.  

Социалният работник на Сдружението разбира за желанията на жената, но все още не знае нищо за причините, накарали я да вземе това решение. 
Отива при М., запознават се и започват да си говорят. При следващите няколко разговора, между двете има установена доверителна връзка – като 
жена с жена. М., споделя за тревогите и проблемите си. М. е била извънбрачната връзка за бъдещия татко. Той си има друго семейство и друг живот. 
Когато разбира за бремеността й – връзката им приключва. Младата жена не получава подкрепа и в лицето на своето семейство. Брат й настоява да 
направи аборт или да го изостави след раждането. М, не иска да прави аборт, защото не иска да убива бебето. По време на психо-социалните 
консултации, нашият специалист усеща смесени чувства у бъдещата майка.  Явно желанието да изостави нероденото си още дете, е подтикнато от 
това, че няма да кого да се довери, да не изложи семейството си – защото живее в малък град.  
Социалният работник провежда консултации с бъдещата майка до края на бременността. На помощ идва екипа по „Превенция на изоставянето” в 
ЦОП Казанлък, които устанояват връзка със семейството на жената. Провеждат няколко срещи в техния дом, където имат възможност да разговарят 
спокойно, да видят условията, с какво може да се помогне .... и има ли някаква  надежда да събудят майчински чувства в родителите на М.  
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Бебето се ражда. Голямо и здраво момче. До последния момент М. не бе решила точно. Изпитваше страх, самота, тревога.... докато семейството й не 
се появи в Болницата, за да видят внучето си. Ден след това, родилката взе бебето на ръце и вече знаеше, че това е нейното дете, и тя не иска да го 
даде на никой. И така, вече почти три месеца – бебето е със воята майка. Живеят при нейните близки, които й предоставят помощта и подкрепата, от 
която се нуждае младата майка. Хубаво е, че и тази история завърши с HAPPY END! 
Изключително сме горди с екипа, който работи по този случай! За тяхната всеотдайност и търпение!   
Сдружение ‘Бъдеще за децата” включи социален работник на ниво Родилно отделение благодарение на проект 

„Прегръдка за всяко дете”, финансиран  от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по 
програма „Вяра в децата и семейството“. Той се реализира в партньорство с ДСП (и 
ОЗД) – Казанлък, община Казанлък и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. 
В последствие ние.... 
Сдружението набира дарения под формата на дрехи, обувки и играчки посредством кампанията „Акция Детски свят”. 
Отделихме подходящи дрехи за бебето Р. На изписването, бяхме с тях и ги надарихме с комплект за изписване на бебето, 

спален комплект, а майката – с най-красивия букет цветя!  
Водещият социален работник прецени, че няма нужда постоянно да се помага със закупуването на памперси. До този момент това се е случило 
четири пъти. Майката кърми детето. Другият подарък, който получиха чрез нас - едно семейство от града на розите, дари бебешка количка. 
Семейството осигури легло за бебето и възможността за спокойното му отглеждане в домашни условия.  
При посещенията забелязваме, че майката има силна връзка с детето, говори му с любов и бързо, бързо стана любимеца на къщата.   

 
И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО  
 

Над 600 деца за 6 месеца отиват при приемни родители 
 

Средно по 103 деца всеки месец изпращат социалните служителите в приемни семейства. Това показват 
данните на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за първото полугодие на 2015 г. 
От януари до юни 619 деца са били настанени при временни родители. Това са изоставени бебета, деца, 
изведени от институции или от семейства, в които не са били отглеждани добре. Едва 80 приемни семейства 
се грижат за децата доброволно, за останалите това е професия. 
Професионалните приемни родители получават между 400 лв. и 750 лв. в зависимост от броя и възрастта на 
децата. 
Припомняме, че до края на година ще бъдат затворени всички домове за деца с увреждания, като малка 
част от децата ще бъдат настанени именно при професионални родители. 

 

Информация за община Казанлък: Професионалните приемни семейства на територията на община Казанлък, които са одобрени със 

Заповед на РДСП – Стара Загора от Комисията по приемна грижа (КПГ) към настояшия момента са 9 /девет/ на брой. Три професионални приемни 
семейства от ОЗД  гр. Казанлък ще преминат към Екипа по „Приемна грижа” (ЕПГ) до края на 2015 година. Към момента се проучват и обучават още 
две кандидат приемни семейства. В осем от семействата има настанени деца.  
Община Казанлък е една от 82-те общини в България, която работи по проект „И аз имам семейство”, като партньор на  Агенция за социално 
подпомагане. Проектът е на стойност 14 990 037,70 лева и се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.  
Целта на проекта е да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на 
заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.  
От началото на проекта до сега има настанени общо 11 деца. Като от тях, две са международно осиновени и едно дете реинтегрирано в 
биологичното семейство. Предстои осиновяването на още едно дете извън чертите на България. До момента „И аз имам семейство” е удължаван два 
пъти и ще приключи на 31.12.2015г.. Ще стартира като нов проект – „Приеми ме – 2” от 01.01.2016г., като се наблегне на устойчивост и качество. 
Информацията е предоставена от Екип по „Приемна грижа” към община Казанлък 
 

ОТ НАС ЗА ВАС 
Мението на специалиста 

 
За децата и приказките 
 
Автор: Миряна Господинова, психолог в Център за обществена подкрепа гр. Казанлък при сдружение „Бъдеще 
за децата” 
 
Няма дете, което да не обича приказките! 
Четенето или разказването на приказка на детето е неразделна част от ритуалите преди сън. Дори и когато малките 
са превъзбудени след игра или пък недоволни, че им е отказано любимото кексче, приказката е тази, която ги 
успокоява и постепенно ги потапя в света на сънищата. 
Приказките се разказват от древни времена. Те са неизменна част от детството. В психологическата работа с деца, 
приказките са често използван инструмент. Това е така, защото приказките помагат да се отворят пред децата 
сериозни екзистенциални теми като любовта, страданието, щастието, темата за противоборството между добро и зло, 
и дори за смъртта по един безопасен и нетравмиращ  за детето начин. Четенето на приказки се отразява добре и на 

когнитивното развитие на децата. То е свързано с обогатяването на понятийния апарат, с развиването на умението за слушане с разбиране, на 
креативното мислене и въображението. Най-хубавото е, че децата развиват тези свои качества - забавлявайки се. Освен това времето, което 
родителя прекарва в четене на приказки засилва емоционалната връзка между него и детето. За да имат всички тези положителни ефекти, 
приказките, които четете на вашето дете. трябва да са правилно подбрани. Тук най-важен е индивидуалният подход и всеки родител сам трябва да 
избере темите и въпросите, които да представи пред своето дете, посредством приказките. 
Приказките, които децата обичат 

https://mysearch.avg.com/?cid=%7b5A938D32-C4CF-482D-A800-ABEA1FF89F1C%7d&mid=40e9d8eccbd747d284fe0e22a35f37ef-6b7da89d6f034423025652b601c21bd1105989f1&lang=en&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=1214tb&pr=fr&d=2014-08-06%2008:37:49&v=4.1.0.411&pid=wtu&sg=&sap=hp
http://kazanlak.bg/page-1488.html
http://www.speckids.org/
http://www.speckids.org/
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Всички си спомняме приказките на Шарл Перо, Андерсен, Братя Грим, както и онези от различни краища на света, 
доказали своята неувяхваща сила през годините. Те описват сблъсъци и препятствия, които отекват в съзнанието на 
децата от всички страни и епохи. Почти винаги се разказва за добър човек или за малко дете, които в крайна сметка 
побеждават по-големия и по-злия, най-вече благодарение на хитрост, гъвкавост или мъдрост. 
Разбира се, има и чудесни съвременни приказки, които са безкрайно обичани от децата. Сред най-любимите им са 
историите за животни и техните малки, с които те самите се идентифицират; приказките с главен герой – хлапе, което 
прилича на тях самите. Така те не се чувстват самотни – излиза, че и другите изпитват трудности, вършат пакости, а 
понякога дори остават неразбрани...Изключително голям интерес най-малките като че ли изпитват и към приказките, 
родени от въображението на родителите. В разказите си Вие можете да вмъквате изречения, които да издават личния 

почерк в историята – плод на вашето въображение, което детето веднага ще улови и възприеме с неописуем възторг. 
Как да разказваме 
"Приказките за деца трябва да се пишат като за възрастни, само че още по-добре!". За родителите пък, остава да се постараят да ги поднасят 
всеки път все по-интересно и по-интересно - с душа и темперамент. Децата определено изпитват нужда онзи, който чете приказките да ги накара да я 
преживеят в действителност. Затова тук безспорно трябва да влезе в ход артистичният талант и умение да поднасяте историите по възможно най-
реалистичния, емоционален и забавен начин, а когато разказвате една и съща приказка, винаги да звучите все така тайнствено, както първия път. 
Тогава малчуганът с ококорени очички и целият в слух ще се гмурне в премеждията, ще тръпне в очакване, ще се страхува и ще се вълнува, и накрая 
изненадан от чудесния развой на събитията, ще остане удовлетворен и очарован. 
 

ПОЛЕЗНО 
 

Родителите търсят съвети за възпитанието на децата си, но рядко се вслушват в тях 
 
 

Когато задават въпроси, родителите често искат да получат конкретни препоръки. Там, където е възможно, 
излагам мнението си, но избягвам преките съвети. Както показва практиката, хората рядко се вслушват в тях. 
Затова: 1. Най-напред споделям знанията си в областта на детската психология; 2. Изказвам предположения за 
възможните причини за възникналите проблеми; 3. Посочвам стъпките, които трябва да се предприемат, за да се 
стигне – не непременно бързо – до хармонични отношения с детето; и 4. Давам примери от опита на други 
родители, тъй като знам, че този опит е далеч по-убедителен от мнението на много специалисти. 
Това казва авторът на "Как да общуваме с детето" Юлия Гипенрейтер в предговора на новата си книга - "За 

родителите. Въпроси и отговори", която можете да намерите в книжарниците под марката на издателство "Колибри". 
Новата книга на известния психолог и професор в Московския държавен университет съдейства на родителите да развият у децата си интерес към 
ученето, да насърчат тяхната автономност и способност да завързват приятелства.  
Всички въпроси и отговори условно са организирани в три части - "Емоциите на детето", "Занимания, интереси, развитие и "Семейство, 
общуване, възпитание", но универсални теми като поведението на детето, изживяванията на родителя и културата на общуване присъстват във 
всяка част. 
Солидният опит на авторката, която в последните години се занимава с приложна психология, реалните житейски ситуации и изразителните 
илюстрации превръщат книгата в надежден помощник за всички майки и татковци. 
 

РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ 
 
Автор: Ивет Димитрова, на 17 години, доброволец към сдружение „Бъдеще за децата” 
 
Ивет Димитрова е доброволец към сдружение „Бъдеще за децата” от началото на проект „Гласът на децата” и бе част от 
поредицата приказни петъци. По повод, края на инициативата „Приказна седмица”, Ивет ни подари тези стихове. Нейната 
емоция от преживяното през лятото прекарано с нас,  
с децата!  
Благодарим ти, Ивет! 

 
 
Когато лятото във десет сутринта 
във петъчния ден на приказната седмица 
 вратите се отворят и дворът се напълни с дечурлига,  
и всеки бута, вик, пита, чака,  
някой да разкаже тъй очакваната приказка, 
и всички сядат тихо и културно,  
и слушат, я за Пипи, я за чичкото  
със перка на гърба живеещ там над, 
Дребосъчето на покрива,  
за ПитърПпан, заСспящата красавица, 
за Ммалката русалка или Пепеляшка, 

а щом когато приказката свърши -  
ателиетата отварят, музиката зазвучава. 
Рисуването на лица започва  
и някой иска пеперуда, други слон, 
усмивка, сърчице или вампир! 
В това пък време някой там подскача 
дали пък на въже, на дама или ластик, 
а някой друг рисува, прави крепости от пясък... 
 
Защото всеки иска да изпрати  лятото  
със шепа приказки в ръцете си  
дори да е веднъж в седмицата -  
всяка сутрин в десет, в петък.

  

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

Деца пяха и рисуваха в Розариума 

 
Националната кампания „ОТКРИВАЙ БЪЛГАРИЯ", която е част от събитията, свързани с предстоящия международен песенен конкурс Детската 
Евровизия, се проведе в Казанлък.В кампанията, посветена на 13-то издание на престижното събитие, се включват 13 български града: Белоградчик, 
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Казанлък, Ловеч, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Шумен. 
Целта на кампанията e да повиши интереса към детското творчество и предстоящото издание на Детската Евровизия 2015, да разкрие пред Европа 
красотата и културата на страната ни. 

http://junioreurovision.bg/
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В рамките на един ден, във всеки от градовете-домакини на кампанията #ОТКРИВАЙ БЪЛГАРИЯ известен художник, 
съвместно с деца от региона, рисува една от природните или историческите забележителности на своя край. Всяка от 
картините е бъде своеобразна покана на българските деца към техните европейски приятели - участници в Детската 
Евровизия 2015, да открият красотата, историята и гостоприемството на страната ни. Творбите ще бъдат подредени в 
пътуваща изложба, която ще бъде представена в България и Европа. В парк „Розариум", в Казанлък художникът 
Румен Петков нарисува и картината, която ще представя уникалната Казанлъшка гробница. 
 

 

Представянето на книгата „Всеки живот си заслужава“ 
 

Инженерите Койчо Русев и Алекси Кесяков представиха книгата „Всеки живот си заслужава“в рамките на 
кампанията за безопасност на движението  

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова се срещна със секретаря на Държавно- обществената комисия по 
безопасност на движението Алекси Кесяков и с инж. Койчо Русев- член на УС на АЕБТРИ и председател на 
Съюза на организациите в автомобилния транспорт и Национална транспортна камара. Срещата се проведе в 
двора на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ в Казанлък. 
Темата бе безопасността на децата по пътищата, като по време на срещата бе представена и книгата „Всеки 
живот си заслужава“ на инж.Койчо Русев и инж.Алекси Кесяков. Те споделиха, че искат тази книга да достигне до 

повече хора, за да променят мисленето си и да станат по- отговорни и по- загрижени за здравето си- своето и това на всички останали.  
Авторите на книгата подариха 200 броя от нея на Община Казанлък, а посланието на кмета Галина Стоянова към децата, които ще я отнесат у дома, 
е да я покажат първо на своите родители, за да си припомнят те правилата за движение по пътищата и да бъдат отговорни, когато са зад волана.  
За децата от казанлъшките училища бяха организирани игри и викторина, в които активно участие взеха и преподаватели и ученици от ПГ по 
транспорт и транспортен мениджмънт- партньор на Община Казанлък във всички кампании по безопасност на движението по пътищата. 
Демонстрации по колоездене направиха и учениците от ОУ „Чудомир“- Казанлък.  
 

В Казанлък стартира дуалното образование! Децата ще ходят на училище но и на работа срещу възнаграждение 
 

Децата ще имат часове в училище, но и в реална работна среда срещу възнаграждение 
За първи път у нас стартира дуалното обучение в училище. От началото на новата учебна година новият метод се 
въвежда в две професионални гимназии – едната в София, другата е в Професионалната гимназия „Иван 
Хаджиенов“ в Казанлък. Това е изцяло нова практика за България съобразно швейцарския опит. 
Швейцария е известна със своите банки, шоколад, часовници и ниска безработица. Не случайно швейцарци ще ни 
помагат за въвеждането на дуалното образование у нас. 
Идеята е децата да имат часове в училище, но и в реална работна среда срещу възнаграждение. Така бизнесът 

печели работна ръка, а учениците – стаж. Новото при дуалното образование е, че с всяка учебна година значително ще се увеличават часовете за 
работа в реална работна среда. Така, в 11-и 12-и клас учениците ще бъдат два дни от седмицата в училище, а в другите три ще работят в 
предприятията и фирмите, включени в системата на дуалното образование. Учениците ще подписват специални трудови договори с фирмите и ще 
получават възнаграждение за работата си, както вече е записано в Кодекса на труда 
Проектът е на стойност над 3,5 милиона швейцарски франка, като 15% дава българското министерство на образованието. 
 

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 
 

"Оптимистичен проект" ще учи децата как да бъдат щастливи 
 
"Оптимистичен проект за неформално образование по щастие" – това е мотото на проекта на Клуб „Отворено 
общество” Стара Загора, чието изпълнение започва с началото на новата учебна година. В проекта ще бъдат 
обхванати 200 деца от втори и трети клас на най-голямото СОУ в Чирпан „Пейо Яворов”. В проектните дейности ще 
бъдат привлечени и останалите ученици, техните родители и преподавателите в училището. Проектът се изпълнява по 
програма „Дъга“ 2015 - 2017 на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ с финансовата подкрепа на 
Фондация „Велукс“. 

Участието на децата в проекта ще се базира на собственото им желание. Играта е работата на децата, ученето - удоволствие и забавление, а 
радостта - тяхната мотивация. Те активно ще се включват в проектното изпълнение и процесите на вземане на решения, което гарантира, че 
мнението им ще бъде зачетено, а отговорностите - справедливо разпределени. Школата за изучаване на щастие ще се води от утвърдени 
специалисти по програма за позитивно мислене и действия. Според интересите на децата ще се формират творчески студия, работилници, кръжоци 
и състави. В хода на проекта ще продължат добрите традиции на училището в спорта и бойните изкуства, обясняват инициаторите на проекта. 
Училището за учители ще има клубен формат. То ще бъде място за споделяне на опит, актуална информация и знания за модерната педагогика. В 
Образователната занималня за майки и татковци опитен психолог ще консултира и събеседва с родителите за отговорното и позитивно родителство.  
Проектът цели у децата да бъдат изградени социални умения като как да открият себе си, как да се справят сами и как да помагат на другите, да 
повишат нивото на емоционална си грамотност и стабилност.  
 

Проведе се кръгла маса на тема „Деинституционализацията за деца в област Стара Загора - проблеми и 
предизвикателства" 

 
Домакин на събитието бе Областна администрация Стара Загора. 
Поканата за  форума бе от страна на Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата"- 
клон България, съобщиха от Областна администрация. Той се осъществи под председателството на зам. областния 
управител Мариана Кръстева.  Основната цел бе да се представи постигнатото до момента при сформиране на 
Областните координационни механизми по деинституционализация чрез популяризиране на този инструмент пред 
обществеността и да се покажат ползите от неговото функциониране. Кръглата маса е в изпълнение на дейностите 

https://www.youtube.com/watch?v=xYwPzZcxhJc
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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. 

 

по проект „Областен координационен механизъм - модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и 
общински структури", който се финансира по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009 - 2014. Участници в нея бяха представители на всички общини от областта, на дирекциите „Социално подпомагане”, на РИО, РЗИ, 
ОД на МВР, НПО и др., съобщават още от Пресцентъра на Областна администрация. 
 

Дарителският фонд представя проект "Посока Професия" 
 

В Стара Загора стартира проект „Посока Професия". Неговата цел е да въведе в България дългогодишния опит на 
американската програма за Младежка заетост и разгръщане на младежкия потенциал - YouthBuild. Това е 
образователна програма за развитие и интегриране на пазара на труда на отпаднали от училище млади хора, 
създадена преди 30 години в САЩ. Тя съчетава няколко принципа, които правят нейното въздействие уникално по 
рода си в полето на младежкото развитие и развитието на общностите: социално включване на младежи между 16 и 
24 години от най-маргинализираните групи; повишаване квалификацията на включените младежи; доброволен труд 
и реализиране на малки проекти и създаване на приобщаващ кръг от подкрепящи лица и организации. 
В България програмата се развива под името „Посока Професия" и ще се осъществява пилотно в Стара Загора от 

Обществен дарителски фонд, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи". 
Програмата ще се реализира в Международния младежки център за работа с деца и младежи в риск. 
 

Превантивно-информационният център по зависимости търси доброволци 
 
Превантивно-информационният център по зависимости търси мотивирани младежи от старозагорските училища и ВУЗ на възраст от 14 до 24 години, 
които да се включат като доброволци в Младежкия доброволчески клуб „Дарители на надежда". 
Центърът осъществява програми за превенция на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества (наркотици, алкохол, цигари), в училищата; 
прави кампании, конкурси, състезания, дискусии, форум-театър и др.); обучава както ученици, така и професионалисти (учители, педагогически 
съветници, медицински специалисти, студенти) и родители с различни методи и по различни теми, свързани с проблемната употреба на 
психоактивни вещества. Популяризира добротворчеството и развива мрежа от доброволци, за да успее да помогне на повече младежи да избегнат 
капана на илюзиите, страданието и престъпността, които носи употребата и злоупотребата на психоактивни вещества. Адрес: ул. „Цар Иван Шишман” 
№ 96 (от северната страна на ПМГ „Гео Милев”), тел.: 042/23-00-24 

 
Семеен празник събра над 100 участници 
 

Близо 100 семейства и индивидуални участници се включиха в семейния празник под мотото „Аз съм бъдещето. Пази 
ме!", организиран от едноименното сдружение с нестопанска цел. Община Стара Загора е съорганизатор на проявата, 
която се провежда на сцената и алеите около шадравана в новия парк. 
Децата и техните близки участват в щафетни игри, забавни викторини, рисуват по асфалта, записват посланията си към 
участниците в движението или се запознават по забавен начин с опасностите, които понякога крие придвижването по 
улиците. 
Ще има много игри, забавления за малки и големи, както и страхотни награди. Жребий ще зарадва едно семейство с 

безплатен СПА уикенд. 
Държавен куклен театър Стара Загора ще представи интерактивната постановка „Не пресичай на червено!", а представителите на сектор Пътна 
полиция ще проведат викторина. 
Организатори на проявата са СНЦ „Аз съм бъдещето. Пази ме!" и Българска Божия църква „Възраждане" и сектор „Пътна полиция" към Областна 
дирекция на МВР Стара Загора. Негов вдъхновител е майката на трагично загиналия Паоло Красимира Иванова, а председатели на сдружението 
Милена Желева и Николай Диков. Водещ на организираните прояви на малки и големи, в костюма и ролята на "Старшинката" от детския спектакъл на 
кукления театър е актрисата Елена Азалова. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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