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Доброволческа Коледа за Диан Костов 
 
Нека заедно помогнем на Деан Костов! - Призивът е отправен към граждани, бизнеса, фирми и предприятия, медии, институции, училища, детски 
градини и социални услуги, и изобщо всички ДОБРОтворци в нашия град и България.  
 

Екипът на Сдружение „Бъдеще за децата”, инициира доброволческа кампания с благотворителна цел. 
Очакваме гражданското общество да се включи в кампанията с ръчно изработени коледни играчки, украса за 
елхата, картички и сувенири и да ни ги изпратят или донесат лично на адрес гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25.   
Крайният срок за това е 30.11.2015г.  
Всички получени артикули в рамките на „Нашата ДОБРОволческа Коледа” ще бъдат предложени на жители и 
гости на града на розите, на 5 декември - Международния ден на Доброволеца, в рамките благотворителен 
базар „Hand made за кауза”.  

Събраните средства, Сдружение”Бъдеще за децата” ще дари за личната кауза на Деан Костов. 28-годишният младеж от Казанлък се нуждае от 
спешна операция на двете тазобедрени стави и подмяната им с изкуствени имплантa, които ще бъдат изработени по поръчка, така че да 
съответстват на неговата костна структура. Цената на двата индивидуални, поръчкови имплатна е около 24 000 лева. Деан страда от костно-ставно 
заболяване и от няколко месеца с голяма болка, може да направи само няколко стъпки, с две патерици.  

 
Станете ДОБРОволец 
 

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 толерантнос. Заниманията с децата са на открито , 
индиводуално или в група, или 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.”  
 

ВАЖНО 
 
ПОКАНА за кръгла маса - „ДЕТЕ – Да сподЕлим с вашеТо семЕйство“ 
 
Град Казанлък е един от трите града (в гр. София, гр. Казанлък и гр. Варна), в които ще се проведат кръгли маси на тема „ДЕТЕ – Да сподЕлим с 
вашеТо семЕйство”.Сдружение „Бъдеще за децата” е партньор на организатора - Фондация „Деца с проблеми в развитието“.  

 

          ПОКАНА                                      
 

 
                                Дата: 26.11.2015г.                                         място: гр. Казанлък, х-л Казанлък, конферетна зала 
                                Начало: 09:30 часа                                       За повече информация тел: 0878379261 
 
На срещата да се чувстват покани всички заинтересовани страни  - семейства на деца с увреждания, деца с 
увреждания, ДАЗД, АХУ, МЗ, МТСП, медиите и широката общественост. 
 
В рамките на всяка кръгла маса се предвижда обсъждане на доклада и представяне на добри практики от заинтересованите страни във връзка с 
отглеждането на деца с увреждания и раждане на второ дете в семейство на дете с увреждане. Предвижда се и обучение в гр. София на пилотна 
група родители-обучители и деца, които да разпространят резултатите и препоръките от доклада и кръглите маси сред своята общност. Семейства, в 
които първото дете е с увреждане, често са изправени пред труден избор да решат дали имат второ дете. От друга страна родителите с повече от 
едно дете, едно от които е с увреждания, срещат различни трудности при намирането на балансиран подход при отглеждането на детето с 
увреждания и здравото дете/деца. В контекста и на остра демографска криза в България, представлява голямо предизвикателство да се осигури 
информирана взаимопомощ относно постигането на оптимална семейна среда за своите децата. Проектът цели да създаде механизъм за 
самопомощ за семействата на деца с увреждания при постигането на оптимална семейна среда. Резултатът от него ще бъде повишена 
информираност на родителите на деца с увреждания относно преимуществата от раждане на второ дете и от постигането на балансиран подход при 
отглеждането на децата, генериращ подобрено здравословно състояние на детето с увреждания. Проектът е насочен, както към семействата на деца 
с увреждания и децата с увреждания, така и към по-широка аудитория, включваща и публични администрации, неправителствени организации, медии 
и обществеността като цяло. 
 



ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 
 

Дейност „Клуб млад доброволец” 
 
Във връзка с дейност „Клуб Млад доброволец” по проект „Гласът на децата” бе проведен конкурс за избор на училища от казанлъшка община, в които 
ще открием „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. Сдружението избра и петте училища. Това са: ПМГ „Никола 
Обрешков” гр. Казанлък , НГПИД „Акад. Д. Узунов” гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св.Св.Кирил и Методий” гр. Казанлък, 
Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък, ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”, с. Ръжена, гр. Казанлък. Всички учебни 

заведения имаха възможността да участва в конкурса като попълнят Анкетната карта.  
Чрез подкрепата на екип от „Бъдеще за децата” и координаторът на Клубовете 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 проект Гласът на децата”. 
На 10.11.2015г. стартира и дейността на клубовете „Млад доброволец”. Колегите се срещнаха и 
запознаха с учениците от Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт и 
Хуманитарната гимназия. В рамките на няколко часа бе проведено първото от петте заложени базови 

обучения, а именно опознавателно – за и между членовете на Клуба; първи стъпки в доброволчеството – какво знаем, какво не знаем, имаме ли опит.  
Оказа се, че доброволчеството за тях е нова и много любопитна тема и дейност.  Децата и от двата 
Клуба се представиха като будни, умни и креативни. Освен опознаването колегите бяха заложили и 
структуриране на правила за работата на Клуба и измисляне на име, което остава като задача по 
групите и обсъждането им на следващата среща. За съжаление предвиденото време се оказа 
недостатъчно за предварително подготвените сесии. В подготовката и обученията на децата, 
Сдружение „Бъдеще за децата” използва капацитета и опита на двама от своите психолози - Миряна 
Господинова и Диляна Панова. Двете в екип, имат разработени и реализирани специални програми 
за тренинг-обучения в училищна среда на различни теми – Превенция и контрол на ХИВ/СПИН и 
други полово предавани болести; Превенция на ранна бременност; Агресия – мода или марка и др.  
Те следват принципа – поднасяне на информацията на достъпен език и стъпват на интерактивния подход, където имат повече свобода за работа – 

игри, дискусии, асоциации, мултимедия, тестове.  Във всеки Клуб „Млад доброволец”, на този етап са записани по 10 
деца, като изключение прави НГПИД „Акад. Д. Узунов” гр. Казанлък, където желаещите са доста повече.  
„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. Основните целеви групи в проекта 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”.  
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 
 

Седмица на бащата 
 
 

Между 9 и 15 ноември 2015 г. в цялата страна се проведе третата „Седмица на бащата“. 
 
Седмица на Бащата 2015 продължава инициативата, започната през 2014 г. от партньорите и съмишлениците 
на Национална кампания „Да бъдеш Баща“. И тази година през втората седмица на ноември общественото внимание 
се прикова към важността на бащите и значимите мъже за живота на децата. Активното и подкрепящо участие на 
бащата играе решаваща роля за пълноценното развитие на личността на всяко дете. 
Надсловът на Седмицата на Бащата през 2015 г. е „Баща за пример“. Всеки баща или важен за детето мъж е пример, 
през който детето изгражда представата си за света. Седмицата на Бащата предоставя още повече възможности за 
бащите и децата да бъдат заедно, да откриват света рамо до рамо, да споделят своята гледна точка и опит. Нека 
растем заедно с децата си и не забравяме, че ежедневно и ежечасно те учат от нас, защото най-голямата ти сила е да 
бъдеш баща! Повече за кампанията и всички събития http://mencare.bg/sedmica-na-bashtata-kufar-instrumenti-2015 

 
 

Facebook Акция: #СмянаНаРолите 
 
Сдружение „ Бъдеще за децата“ в Казанлък стартира своята Фейсбук акция „ Смяна на ролите“. За 
втора поредна година организацията се присъединява към отбелязването на Седмица на бащата, 
като част от Националната кампания „ Да бъдеш баща“ и глобалния проект „„Man-Care“. Най-
хубавото е, че в нашата #FacebookАкция # СмянаНаРолите, можеха да участват всички. 
Споделянето и Like-ването е вече част от нашето ежедневие и именно затова се спряхме на тази 
Акция – споделяне на снимки, видео клипчета и разкази, и своите моменти състояния (отделни 
постове), които  показват или отразяват как мама влиза в ролята на татко (батко, дядо, чичо, вуйчо) 
и как татко (батко, чичо, вуйчо) влиза в ролята на мама. Право на участие имаха малки и големи. 
Единственото условие бе да са във фокуса на темата БАЩА ЗА ПРИМЕР и споделянето на да се 
случва на нашата страница Сдружение „Бъдеще за децата”. 
И наистина всеки имаше възможността да участва  – от Казанлък, България и света. Дори и да не е 
със собствена снимка и/или видео, потребителите  гласуваха и like-вахапостовете, които им 
харесват и/или забавляват най-много! Акцията се проведе в периода 2 – 15 ноември.  

http://mencare.bg/za-nas/
http://mencare.bg/
http://mencare.bg/sedmica-na-bashtata-kufar-instrumenti-2015
http://speckids.org/
https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-335701753305861/


Фейсбук Акцията 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 месец септември, бе организиран „ Семеен пикник“ като част от 
Националната кампания „Да бъдеш баща” като целта бе чрез провеждането на няколко семейни игри да се измести фокуса върху връзката баща – 
дете. През ноември миналата година, Сдружението проведе конкурс за есе и рисунка на тема „Моят баща е мечта за всяко дете”. 
 

Изложбата „Да бъдеш баща“ на Сдружение „Бъдеще за децата“ отново ПЪТУВА  
 

Пътуващата изложба „Да бъдеш баща“, една от инициативите на Сдружение „Бъдеще за децата“ в Казанлък, 
бе подновена в рамките на Седмицата на бащата от 9 до 15 ноември. В този период изложбата ще гостува в 
училищата в село Копринка и град Крън. Единайсет визии насочват вниманието на обществото върху 
значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето. Пътуващата изложба „Да бъдеш баща” 
гостува в рамките на една седмица на всеки заявил желание домакин. До този момент визиите са гостували 
на осем детски градини в община Казанлък и една в община Павел баня. В рамките на един месец 
посланията на кампанията обиколиха и община Мъглиж – читалище, училище, детска градина и сградата на 
Общината. Провокирани от кампанията, учители, възпитатели и директори на учебните заведения и 
общините, инициираха тържества, занимания и конкурси посветени на бащата. В последните седмици на 
месец май, домакин на кампанията бе ОУ „Мати Болгария” в Казанлък, чийто 

възпитаници се включиха активно в първата инициатива на сдружението – конкурсът за есе и рисунка „Моят баща е 
мечта за всяко дете!” Изложбата гостува и на община Асеновград.  
 
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“ 
MenCare е глобална кампания за подкрепа на бащинството, чиято мисия е да насърчава включването на мъжете като 
грижовни, справедливи и подкрепящи бащи в името на семейното благополучие и равенство между половете. 
Кампанията се осъществява в над 20 страни на територията на 5 континента. „Да бъдеш баща” е национална 
кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното 

развитие на детето. Тя продължава до месец септември 2016 година.  
 

ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ 
 
Проектът " Промяна в действие" направи Сдружение " Бъдеще за децата" по разпознаваемо в общността 
 

Сдружение „Бъдеще за децата„ приключи изпълнението на проекта „ Промяна в действие“. Резултатите от него 
бяха отчетени на пресконференция на Сдружението. В рамките на проекта през 12-те месеца на неговото 
изпълнение бяха организирани множество инициативи за популяризиране дейността на Сдружението. Според 
Мария Гинева, изпълнителен директор на организацията, екипът на Сдружението успя да структурира 
дейността си за следващите пет години, да постави своите цели и да набележи дейностите, за реализиране, да 
опознае целевите групи и от какво имат нужда те, за да бъдат подкрепени по някакъв начин. В рамките на този 
проект Сдружението учреди награда „ Бъдеще за децата“, която е ориентирана към всички, които правят нещо 
по един или друг начин за децата на Казанлък. „Хората, които полагат много усилия за това децата, 
независимо дали са с проблеми или талантливи, трябва да бъдат стимулиран“, коментира Гинева. Наградата 

ще бъде присъждана и през следващите години, като предстои оптимизация на конкурсната процедура, за да бъдат номинирани хора, които наистина 
са допринесли за доброто на децата на Казанлък. 

 
Една от целите на проекта бе популяризиране на организацията. Сдружението промени своето име в началото на 2015 година. 
Разширена бе дейността и от една организация, която беше насочена към децата с увреждания и младежите, в момента 
Сдружението работи за една по-голяма целева група за деца в риск. 
 
Проектът „Промяна в действие” бе финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г..  

 

ПРЕЗ МЕСЕЦА  
 
Европейски ден на здравословното хранене 
 
Европейският ден за здравословно хранене и готвене се отбелязва на 8-ми ноември от 2007 г. Първоначално това се 
случва в 14 от страните членки на Европейския съюз по инициатива на Европейската асоциация на професионалните 
готвачи и организацията "Евро-ток" с подкрепата на Европейската комисия от 30 октомври 2007 г., за да се 
демонстрира на децата в Европа важността на балансираното хранене. На този ден главните готвачи на много 
ресторанти обучават децата как да приготвят здравословни и вкусни ястия с традиционни и сезонни продукти. 
Източник: Arena 

 
Един ден, две каузи! 
 
На 13 ноември – пропускаме, че е петък, 13-ти! Тогава светът отбелязва ден на доброто и международен ден на незрящите 
 
Двата дни са съвместени на една дата не случайно, защото се родеят по между си. Слепите хора се нуждаят от подкрепата на зрящите, а зрящите 
добри хора винаги изпитват вътрешна потребност да помагат на нуждаещите се. 

http://speckids.org/


Международният ден на слепите хора е обявен от ООН през 1946 г. за 13 ноември- рождената дата на френския 
благородник Валентин Аюи, който полага основите за световното обучение на слепите и основава в Париж първия в света 
интернат за слепи. Брайловото писмо (релефно-точковото писмо на Луи Брайл) е въведено през 1906 г. От 1928 г. до днес 
Националното читалище на слепите "Луи Брайл" в София е основният издател на художествена литература на брайл, а 
библиотеката му има фонд от почти 2000 заглавия. Първите български „говорещи книги” са записани през 1959 г. 
Отбелязването на 13 ноември, като Световен ден на добротата (World Kindness Day) е свързано с това, че на този ден през 
1998 г. в Токио е открита първата конференция на Световното движение за доброта, в която участват Австралия, Канада, 
Япония, Тайланд, Сингапур, Великобритания и САЩ. Френският художник Орел създава и специален символ – „открито 

сърце“. 
Според изследванията на психолози колкото повече добри постъпки върши човек, толкова по-щастлив се чувства. 
Учени са на мнение, че тези, които дават ежедневно израз на своята благодарност, се чувстват много по-добре 
физически и изпитват вътрешна удовлетвореност и хармония. 
Учените от университета в Мичиган (САЩ) констатират, че добрите хора по-малко боледуват и живеят по-дълго. 
Отбелязват също, че отзивчивите хора живеят средно с около 9 години по-дълго. Когато човек прави нещо добро за 
другите, неговият мозък изработва по-голямо количество от т. нар. хормони на щастието- ендорфин и серотонин, 
посочват учените. 

 
Световен за борба срещу диабета 
 

През настоящата 2015 година, мотото на Световната диабетна асоциация (IDF) е „Диабет: ЗАПОЧНИ СЕГА ЗА 
ДА ПРОМЕНИШ УТРЕ! ”.  
Световният ден за борба с диабета се отбелязва всяка година на 14 ноември в цял свят, за да се повиши 
информираността относно заболяването. 
Включващ стотици кампании, мероприятия, лекции, презентации, радио и телевизионни предавания, спортни 
събития, семинари и т.н., Световният ден за борба с диабета доказва международна ефективност в 

разпространението на посланието и повишаване на информираността за заболяването. 
Световният ден за борба с диабета е иницииран съвместно от Световната Здравна Организация и Международната Федерация за Диабет поради 
тревожното нарастване на заболелите от диабет в целия свят. 
14 ноември е значима дата в календара на диабета, тъй като това е рождената дата на мъжа, който е съоткривател на инсулина - Фредерик Бантинг. 
Той е открил инсулина през 1922 г. заедно с Чарлс Бест. Логото на Световния ден на диабета е син кръг. То е прието през 2007 г., за да отбележи 
признаването на Световния ден на диабета от Организацията на Обединените Нации и приемането на резолюция, насочена към спешни мерки, 
свързани с рисковите фактори за развитие на заболяването. Синият цвят отразява небето, което обединява всички народи и е цветът на флага на 
ООН. Кръгът символизира единството на световната общност в отговор на пандемията от диабет. Повече информация за заболяването и събитията 
около отбелязването на 14 ноевмри в България, можете да получите на http://www.badiabet.com.  

  
Международен ден на толерантността – 16 ноември 
 
Младежки дебат за Международния ден на толерантността 

 
На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите  
на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. 
"Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на 
нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, 
откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията. Толерантност - това е хармония в 
многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантност - това е 

добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира". 
Толерантни ли сме ние? Какви сме  сутрин в задръстванията, когато се блъскаме в градския транспорт, чакаме пред лекарските кабинети или се 
запознаваме с новите приятели на децата. Дали сме само привидно любезни и тази привидна любезност дали е форма на толерантността или на 
най-обикновено лицемерие? 
По повод на Международния ден на толерантността на 16 ноември от 16 ч. в Културно-информационен център „Етносвят България“ в Стара Загора 
ще се проведе кръгла маса. В нея ще участват младежи от клубове „Дебати“ към ПГВМ и ЦНКИ към Община Стара Загора. Те ще имат възможността 
да изразят своето мнение относно етническата толерантност в България. 
Пълната програма на събитието виж  http://www.nbp.bg/nbp/wp-content/uploads/2015/11/Programa-tolerantnost.pdf.  
 

Световен ден за борба с насилието над деца 
 
19 ноември отбелязваме като Световен ден за борба с насилието над деца. Тормозът над най-малките и невинни създания е изключително 
сериозен проблем, значимостта на който се определя, както от неговото разпространение, така и от тежките последици, които може да окаже върху 
детското развитие.  
Именно този проблем се оказва и един от основните, с който се сблъскват немалко малчугани и в нашата мила родина. Статистиката сочи, че 95% от 
децата-насилници са били обект на насилие преди това, 80% от злоупотребяващите деца с психоактивни вещества също са малтретирани, 95% от 
проституиращите в детството са били сексуално насилвани, а 78% от настанените в затвора са приживявали като малки някаква форма на насилие. 
Законът за защита на детето дефинира насилието като физическо, психическо, емоционално, сексуално. Като всяко 
едно от тях нанася необратими поседици върху здравословното състояние на пострадалите деца. 
Основното, което трябва да знаем като общество, е, че насилието поражда насилие! 
Затова и нашите общи усилия трябва да бъдат насочени именно към превенция, включваща високо ниво на 
информираност както от страна на родителите, така от техните деца. Важно е, ние, родителите, да знаем и осъзнаем 
важността на това, че грижите за децата ни са само една малка част от това, което е необходимо да правим за тях. 
Ежедневното и спокойно общуване в семейството, училището и в обществото като цяло, се оказва един от основните 
фактори, който би предотвратил такива ужасяващи прояви. Друго условие е здравият, любящ и ценностен модел на семейно поведение.  
Ако забележите форма на насилие над вашето малко съседче, над съученика на дъщеря ви или съотборника на сина ви по футбол, умоляваме ви, не 
бъдете безпристрастни и уведомете нужните органи! Това са най-близкото управление на МВР, на телфон 112, Отдел „Закрила на детето” към 

http://www.badiabet.com/
http://www.nbp.bg/nbp/wp-content/uploads/2015/11/Programa-tolerantnost.pdf


районната Дирекция „Социално подпомагане”, представители на социалните услуги в града или близкото населено място, учители, училищни 
директори.  

Защото това може да бъде ВАШЕТО ДЕТЕ !!! 
 

26 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето 
 
От 1954 година на 20 ноември се чества Световният ден на децата.  Наистина  в почти всички държави на света 
се празнува Ден на детето или пък Ден на децата. Празникът е на различни дати и е по различен начин свързан с 
традицията на отделните държави. 
На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата. Но датата не е 
повсеместно възприета, тъй като голямото мнозинство от страните в света предпочитат да съхранят традициите 
си в честването на празника. 
Целта на Световния ден на детето е да обедини децата по целия свят и да съдейства за мира между народите. 
Във връзка с тази цел ООН публикува през 1959 г. Конвенция за правата на детето, с която се предвиждат по-

добри условия за живот и по-щастливо детство. 
Децата са най-ценното нещо, смисълът на живот. Научно доказано е, че детският смях може да развесели и най-мрачния човек. Нека на този ден, а и 
не само, да зарадваме децата си, като им подарим нещо любимо, да ги заведем на място, което желаят, да ги направим щастливи. 
Тази година се навършват 26 години от приемането на Конвенцията.  

 
Световен ден на поздравите 
 

21 ноември е честван като Световен ден на поздравите за първи път през 1973 година. Тогава той е 
своеобразен отговор на военния конфликт между Египет и Израел. Инициативата е на Майкъл и Брайън 
Маккормик от щата Небраска, които смятат, че така ще покажат безумието на войната и ще привлекат 
вниманието върху последствията от засилваненото на международното напрежение. Те отварят пощенска 
кутия 15592 в Бевърли Хилс, Калифорния. Там всеки може да изпрати своето послание за мир, както и да 
поздрави с мечтата за един по-добър свят до 10 души по свой избор. 
Инициаторите вярват, че всеки в целия свят, независимо кой е и с какво се занимава, може да допринесе за 
установяването на мир. Най-обикновените лични поздрави за световния ден стават послания до лидерите, 
като ги насърчават да използват силата си за общуване и преговори, вместо за провокиране на конфликти. 

Инициативата има интернет страница, която и днес подканя да изпратите e-mail. Адресът е www.worldhelloday.org. В сайтът можете да видите 
оригиналните послания на хора като Далай Лама, Майка Тереза, Стиви Уондър и други над 100 световно известни личности.  
Всеки може да участва в Световния Ден на Поздравите просто като поздрави 10 души. Това е символ на важността на личното общуване и на 
убеждението, че от всекиго зависи живота на всички. 
Източник: Hera.bg 
 

Международен ден за елиминиране на насилието срещу жените 
 

Насилието срещу жени и момичета е едно от най-често срещаните нарушения на човешките права. Според 
глобално проучване на Световната здравна организация 35 % от жените по света стават жертва или на 
физическо и/или на сексуално насилие. Обаче, някои национални източници сочат, че около 70% от жените 
биват подложени на физическо и/или сексуално насилие от партньора в живота си. 
Това е причината Обединените нации да създадат инициатива за повишаване на осведомеността и 
подтикване към действие към прекратяване на глобалното насилие. Ето защо 25 ноември е обявен за 
Международен ден за елиминиране на насилието срещу жени. Това е денят, в който през 1960 г. биват 
брутално убити сестрите Мирабал, политически активистки в Доминиканската република.  

Всяка година на 25 ноември започват 16-те дни на активизъм срещу насилие срещу половете, които приключват на 10 декември, когато е Денят на 
човешките права. В тези дни се организират различни мероприятия, чиято цел е да надигне гласност на проблемите с човешките права и правата 
хората от различни полове. 
 

ПОЛЕЗНО 
 
Изкуството да бъдеш баща 

 
Настоящата книга не е само гола теория. Тя съдържа илюстративен материал, заимстван от живота на самия д-р Додсън и 
на неговото семейство, както и от огромната му клинична практика. Комичните моменти са представени по един задушевен 
и откровен начин, който улеснява прочита на книгата. 
В нея впрочем има толкова много информация, че един баща може да се обезсърчи, да се почувства виновен, да реши, че 
не обръща достатъчно внимание на детето си, като не изпълнява съветите в нея. Сигурни сме, че не такива са намеренията 
на д-р Додсън. Той би желал бащата да използва наученото в нормалното ежедневно общуване с детето му. Би желал 
бащата да каже: „Хубаво е да се прочете тази книга и е добре да знам, че ще ми е под ръка винаги, когато ще имам нужда 
от съвет.“ 
Към това може да се прибави само възторжената оценка на българските читатели, оценили в двете му издадени у нас книги 
опита и човещината на един отличен терапевт и голям педагог. 
„Д-р Додсън е високо ценен не само от своите читатели, но и от колегите си. Ето какво казва за книгата му „Изкуството да 
бъдеш баща“ д-р Ричард Гарднър, доцент по детска психиатрия в Колумбийския университет, Ню Йорк: 

Въпреки че днес жените вече се изявяват в области извън домашния кръг, все още не се слага ударение върху нуждата от промяна в ролята, 
която мъжът трябва да поеме в семейната среда. За първи път книга като тази, написана специално за бащите (защото повечето автори на 
подобни ръководства ги пишат само за майките), ще запълни един отдавна съществуващ вакуум. 
 
 
 

http://www.worldhelloday.org/


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

Доброволчеството като начин за личностно и професионално развитие 
 

От 27 – ми октомври до 2-ри ноември, се проведе проект, наречен Volunteer +, с посрещаща организация CJCV, 
одобрен от Испанската национална агенция и с треньор Антонио Беначес. В проекта имаше участници от 
Гърция- 5 човека, Испания- 3, Великобритания- 1 и България-3 като един от тях беше от МЦР-
Взаимопомощ.Разискваха се теми като структурния диалог, „Младежката гаранция”, доброволчеството като 
начин за личностно и професионално развитие. Посетиха се няколко младежки организации както й 
регионалните центрове на Европейската комисия във Валенсия. Осъществено бе изложение на игри в Quart de 
Poblet, където имаше томбола и участникът от „Взаимопошомощ” спечели много интересна игра. Като 

опознаване и за подобряване на работата в екип участниците се включиха в „Стая за бягства” във Валенсия-Clue Hunter- едно невероятно 
изживяване. Участниците посетиха и NGO market в Университета във Валенсия, където разговаряха със студенти за ползите от опита като 
доброволци. Участваха в terror passage- където младежката организация от Мислата бе подготвила невероятен купон за Хелоуин. Обсъждаха се идеи 
за проекти по Ключова дейност 2 на програма „Еразъм+”. Младежите участваха в тапас тур - с обиколка и дегустация на местни специалитети. 

 

Благотворителен рок концерт за Диан Костов 
 

 
Милосърдието и съпричастността към човешката несправедливост нямат граници. Това ни доказват казанлъшките рок групи 
Affection и Inspiration. Те организират рок концерт, събраните средства от който ще отидат в помощ на Диан Костов. Концертът е 
под наслов "Да помогнем на Диан" и ще се състои на 18-и ноември от 18:30 часа във Военния клуб в Казанлък. Цената на 
поканата за събитието е на стойност 10 лева и може да бъде закупена от Инфо центъра на улица "Искра" 4. 
Припомняме, че Диaн се нуждае спешно от операция на двете тазобедрени стави и подмяната им с изкуствени импланти, 
изработени по поръчка, съответващи на неговата костна структура. Цената на двата индивидуални, поръчкови имплатна е 
около 24 000 лева. 
 

 
207 ученици участваха в щафетното бягане за наградите на Община Казанлък 
 

В парк „Розариум“ се проведе 10-ата щафета за наградите на Община Казанлък. Състезанието се организира от 

Община Казанлък и СКА „Пендарева“. В щафетата участваха рекорден брой деца – 207, от шест училища на 
територията на Община Казанлък и деца от СКА „Пендарева“. 
Всички отбори бяха наградени с торти и химикалки. Наградите бяха връчени от Методи Маринов, старши експерт 
„Спортни дейности и бази“, и Димитър Пинтев, председател на СКА „Пендарева“. 

 

Казанлъшко момче стана част от "Откривай децата на България" 
 
Казанлъшко момче, 11-годишният пианист Виктор Владков стана част от инициативата на БНТ "Откривай децата на 
България". 
Момчето, което е син на управителя на казанлъшката болница д-р Кети Маналова - Владкова, е възпитаник от класа 
по пиано на Елена Юлиянова и една от младите музикални надежди на България. 
В инициативата, Виктор е представен в кратко видео, създадено от Йордан Димитров - автор, оператора Михаил 
Врабчев и монтажиста Ивайло Чилингирян. 
Талантливото момче вече има спечелени повече от 50 награди. За него музиката е като пътуването и откриването на 

света - едно истинско пътешествие на таланта. 
"Според музиката аз си представям различни картини. Например, когато слушам по-лирична музика, класическа, си представям природата, цветята, 
градини, поля", казва Виктор. Виктор е и стипендиант на фондация "Бербатов". 
Инициативата на Българска национална телевизия „Откривай децата на България" стартира миналата седмица и е в подкрепа на Детската 
Евровизия. На 21-ви ноември ще бъде избран новият победител. 
 

Премиера на филма „Излъгал бурята“ в Младежки дом – Казанлък 

 
United Avangard Artist ще направи премиера на документалния си филм „Излъгал бурята“. Неговата премиера е на 13 
ноември от 19:00 часа в Младежки дом Казанлък. Филмът третира темата за наркозависимите и разказва историята 
за лечението на Милко, който е бил хероинов наркоман в продължение на 13 години. Инициативата за лечението на 
Милко, беше удостоена с първо място на „Годишен приз за най – добра младежка инициатива на 2014 година“, на 
Община Казанлък. 
Документалния филм вече беше представен предпремиерно на конференция с тема „Кино и философия“, която се 
проведе в Югозападен университет „Неофит Рилски“ на 05 и 06 ноември. Прожекцията беше придружена от лекция 
по темата за социалната роля на киното, изнесена от Румен Сомов.За премиерата на филма са поканени Станимир 
Трифонов – режисьор на филмите „Хайка за вълци“, „Изпепеляване“, „На границата“ и др., Павел Милков – Създател 
е на катедра „Кино и телевизия“ в Югозападен Университет „Неофит Рилски“, както и оператор на филмите „Маневри 
на петият етаж“, „Година от понеделници“ и др. Гост на премиерата ще бъде също така и Здравко Маринов, който е 
сценограф, изработил декорите за множество концерти, театрални постановки, филмови театри, както и за 
игралните филми „Търси се екстрасенс“, „Пътят към върха“ и др. И тримата са професори в Югозападен Университет 
„Неофит Рилски“. 
 

 
 

 

http://helpdian.kazanlak.com/


Фондация " Сийдър" предоставя социалните услуги в Центровете за настаняване от семеен тип от ноември 
 
От началото на месец ноември Фондация „ Сийдър“ ще управлява вече социалните услуги предоставяни в изградените по проект на Община 
Казанлък три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. „ Разбира се, всичко ще бъде извършвано с подкрепата на Община 
Казанлък“, каза Нели Бонева, координатор по проекта. Тя поясни, че екипът ще продължи да работи в посока изграждане на среда близка до 
семейната и пълноценно включване на децата и младежите от социалните къщи и Защитеното жилище в различни сфери на живота. Усилията ще 
бъдат насочени и към създаване на възможности за вземане на самостоятелни решения, за включване в различни дейности като спорт и 
развлечения. Засега капацитетът на къщичките е пълен, като във всяка една от тях живеят по 12 деца и младежи, в Защитеното жилище са 
настанени 6 младежи при капацитет 8, като за всички тях се полагат 24-часови грижи. В две от къщите са настанени деца с увреждания от различни 
краища на страната – Видин, Мездра, Гомотарци, Сладък кладенец и др. В една от къщичките са настанени деца от Дома за деца лишени от 
родителска грижа в Стара Загора. Всички те, с малки изключения, посещават училища и детски градини в Казанлък. Ползват и съпътстващите услуги 
Център за обществена подкрепа, Център за социална интеграция и рехабилитация, имат възможност да вземат участие в пазаруване на храната и 
нейното приготвяне.  
С децата и младежите освен учители от масовите училища и градини в Казанлък се занимават и ресурсни учители от Стара Загора.  

 
Детски екологичен алманах „Наше лято“ издаде Библиотека „Искра“ 

 
Снимка: Ив. Бонев 
Детски екологичен алманах „Наше лято“ издаде Общинска Библиотека „Искра“ в Казанлък. Алманахът е създаден по 
проект на казанлъшката библиотека „Зелена светлина за зелена класна стая“. В него са включени сентенции, приказки, 
стихотворения и рисунки на екологична тема, създадени от децата участници в Лятната академия на библиотека „Искра“ 
това лято. Съставител на алманаха е Валентина Димова, ръководител на клуб „Светлини сред сенките“. 
Издаването на еко-алманахът е част от програмата на библиотека „Искра“, с която се отбелязват 155 години от началото 
на библиотечното дело в Казанлък. 

 

ОТ РЕГИОНА 
 
Първи уроци по езда получиха ученици от Ресурсен център Стара Загора 
 

Ученици от Ресурсен център Стара Загора получиха първите си уроци по конна езда и хипотерапия. В базата на 
ездови център "Феномен" момчетата със специални образователни потребности научиха повече за общуването 
с конете. Те се докоснаха до грациозния кон Каспер и под вещото ръководство на треньора Иван Шошев 
направиха първата си успешна езда. 
„Целта на събитието ни беше нашите възпитаници да научат повече за традиционната и за лечебната езда, да 
посетят за първи път конна база и да усетят успокояващия ефект от общуването с коня“, обясни главният 
ресурсен учител Кузман Кузманов. 
Лечебната конна езда се прилага много успешно при нарушения на опорно-двигателния апарат, както и за деца 

с умствени и физически затруднения. Световният опит категорично доказва, че този вид терапия подобрява физическото и психическо състояние на 
деца със специални образователни потребности. Първата реакция на младежите, след като усетят коня и първите му движения, неизменно е усмивка 
и радост, защото раздвижването по този начин е съвсем ново усещане за тях. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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. 

 


