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Електронният бюлетин на сдружение „Бъдеще за децата” се издава като част от проект „Гласът на 
децата”, финансиран в в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg. 
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Сдружение „Бъдеще за децата” и Facebook 

 
Приятели, ще се радваме ако харесате нашата страница във Facebook  – Сдружение „Бъдеще за 
децата”.  
 
След промяната на името, организацията създаде нов профил и имаме нужда от Вашата 
подкрепа, за да достигнат нашите каузи до възможно повече хора. 
Следете ни, и подкрепяйте нашите инициативи и кампании в социалната мрежа. Споделянето 
също помага!   
Благодарим Ви, предварително! 

 
 

ПРОМЯНА В ДЕЙСТВИЕ 
 

Ефективна работа с хората – модул от „Повишаване капацитета на ръководния екип на организацията” 
 
На 29.10.2015г. и 30.10.2015г., екипът на организацията премина през един от последните обучителни модули, в рамките на проект „Промяна 
в действие”. 
 
„На практика ние общуваме и комуникираме по различни начини – вербално и невербално. Когато не говорим, не означава, че комуникираме. .... И 
не винаги една група е екип. Членовете на екипа  се насърчават да развиват своите умения и съществуват в зависимост един от друг ...” С 
тези думи започна своето продължение 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.   

Пламен Димитров отново влезе в ролята на ментор, медиатор, обучител и консултант – едновременно. 
Проведеното тренинг-обучение обхваща модула „Ефективна работа с хората – в организацията и извън нея”. 
През месец семтември, ръководство, администрация и преки специалисти преминаха през модул посветен на 
организационната култура. И още тогава, промяната започна. Времето се оказа крайно недостатъчно, за да се 
запознаем с тази толкова важна ос от нашата работа и развитие. Затова, сега, отново в рамките на два дни, 
продължихме оттам, докъдето бяхме стигнали.  В обучителния модул бе включен целият екип на местната 
организация. Първият ден бе посветен на комуникацията и мотивацията на екипа – основни комуникационни 
умения и изразяване на реакции към партньорите, умения за даване на обратна връзка и повишаване 
ефективността на работата, изграждане и поддържане на работни и човешки отношения; мотивационна 
система в организацията – вътрешна и външна. 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. 
Повечето игри в проеведеният тренинг заложиха на резултати чрез преживяване, на всеки един от групата.   

Вторият ден продължихме да работим за развиване и разкриване на своята мотивация. Като начало стъпахме на личните 
мотиви на всеки един от нас. След което продължихме работата в посока да развием умения и практики за екипен стил. В 
рамките на деня, Пламен Димитров направи една сесия посветена на груповата психодинамика на ефективните работни 
екипи. Като за финал – развитие на партньорски отношения в средата на организацията, изграждане и поддържане на 
доверителни връзки. Последните два тренинга, които организацията проведе с изключителното съдействие на Пламен 
Димитров, преминаха под знака на емоционалността, силните преживявания, бурните емоции и активното участие на 
групата, която заяви, че има мотивацията да стане екип и един от каналите за това определено е откритата и пряка 
комуникация.   
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. 
 

И сдружение „Бъдеще за децата” се присъедини към инициативата "Безценни приказки" 
 
Кампанията, в която всички деца на България заедно пишат книга, ще продължи през цялата 2015 г. след като 
инициаторите от Гражданската платформа за дебат и общо действие MoveBG (България може) удължи срока. С 
тази благотворителна проява, те искат да превърнат измислянето на детски приказки в атрактивен инструмент за 
откриване и споделяне на общи човешки ценности между българите. Всички знаем какво може детското 
въображение. То се оказва непобедимо в умението си да преодолява граници и да създава приказни светове. 
Вярваме, че децата имат вродена интуиция за добро и зло, за истина и любов. Задачата, която си поставят 

MoveBG е да покажат, че ценностите правят живота по-добър, особено ако всички заедно ги разбираме по еднакъв начин.  
В последната седмица на месец октомври, двама от психолозите към сдружение „Бъдеще за децата”, сформираха група от деца и младежи – 
доброволци, деца потребители на социални услуги към организацията и деца от обществеността, които имаха желание за сътворят своите приказки. 
Темата, която нашата група избра бе - ЛЮБОВ. Работата продължи само няколко часа, и като резултат от проведената творческа работилница – 
децата написаха 5 /пет/ БЕЗЦЕННИ ПРИКАЗКИ.  
Можете да ги прочете на нашата интернет страница www.speckids.org и на страницата на кампанията www.prikazki.bg.  
Фантастичните истории, споделени на www.prikazki.bg до края на 2015 г., ще бъдат издадени в голяма книга. MoveBG събира приказки от всички деца: 
на всяка възраст, от България, в емиграция, от малчугани в неравностойно положение. Книгата ще бъде изцяло написана и илюстрирана от малки 
добродетелници и ще се разпространява безплатно на местата, където има най-голяма нужда от нея. 
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На работно посещение в Македония 
 

Професионалисти от над 10 организации-членове на Национална мрежа за децата - България и три 
партньорски организации от Македония в продължение на 2 месеца обсъждаха успешните подходи и 
методи за влизане в ромска общност и работа с децата и родителите. 
Сдружение „Бъдеще зе децата” участва активно в процеса. Още през месец септември (29-30.09.2015г), 
НМД организира обучително-дискусионен семинар в София като се представи опит и добри практики в 
областта на ранното детско развитие - работа по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом, 
семейно ориентирания подход в ранната интервенция за деца с увреждания, и консултативната дейност с 
родители от млацинствата, групова работа, алтернативни услуги за деца и семейства с цел Превенция.  
По проекта, финансиран от международната организация за ранно детско развитие и предучилищно 

образование International Step by Step Association (ISSA) на Национална мрежа за децата на 13 и 14 октомври 2015 г., представител на казанлъшкото 
сдружение, участва в организирано посещение на три социални услуги в столицата на Македония, Скопие. Впечатленията на повечето от групата е, 
че са намерили доста сходство в проблемите в България и Македония в работата с ромска общност, но и са открили и доста успешни решения при 
македонците, които България би могла да заимства. 
Общите проблеми са свързани с високата неграмотност и безработица в общността, ранните бракове, миграцията на семействата в чужбина, която е 
и една от причините за високия процент на отпаднали от образователната система деца. Благодарение на работата си по проект „Прегръдка за всяко 
дете”, част от екипа на Сдружение „Бъдеще за децата” влезе в махалите на територията на община Казанлък. Сформирахме групи с родители и 
деца. Установихме, че те са жадни за детство, различно от това, което имат. Радваха се на предложените от нас игри, четохме им приказки, водихме 
разговори на различни теми – от най-обикновените битови до такива за техните мечти. Непълнолетните и малолетни майки не се различаваха по 
нищо от другите деца – и на тях им се играе, правят им се лудории.  На тази възраст, те трудно осъзнават отговорността, или изобщо я нямат. И 
отглеждането на детето се поема от по-възрастните в домакинството.  
 

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. Проектът изтича през март 2016 година. 
През месец октомври социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал общо пет родилки, с цел оценка 
на нагласите и риска от изоставяне на детето. През посоченият период няма диркетни заявки за изоставяне на дете, нито от 
Родилно отделение, нито от ДСП – Казанлък.  

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”. 
 
 

КАМПАНИИ 
 

Търсим домакини за пътуваща изложба „Да бъдеш баща”!  
 
Във връзка с Националната кампания „Да бъдеш баща“, част от международния проект - „Man-Care“ (http://mencare.bg), Сдружение „Бъдеще за 
децата” организира пътуваща изложба на посланията „Да бъдеш баща”.  
Местната организация се обърща към всички детски образователни и начални училищни заведения, кметства и близки общини, читалища и детски 
центрове от областта, с покана да се включат в инициативата, с цел да бъдат разпространени сред възможно най-много деца и родители 
ПОСЛАНИЯТА, които казват: „Защото най-голямата ти сила е в това Да бъдеш баща!”    

 Общо 11 визии, които по интересен начин насочват вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за 
пълноценното развитие на детето.   
Пътуващата изложба „Да бъдеш баща” ще гостува в рамките на една седмица, на всеки заявил желание, домакин. Необходимо 
е предварително да се подаде заявка за участие и съответния домакин да осигури подходящо помещение, до което родителите 
да имат свободен достъп. Участието в инициативата Пътуваща изложба е безплатно.  
Очакваме Вашите заявки на място - гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25, по телефон – 0431 62866, 0876766010 или на e-mail: 
info@speckids.org, mladenova.veni.trifonova@gmail.com.  
Инициативата „Пътуваща изложба” стартира през месец март тази година.  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” гр. Казанлък, чийто взпитаници се включиха много активно в първата 
инициатива на сдружението – конкурсът за есе и рисунка „Моят баща е мечта за всяко дете!”, част от Националната кампания „Да бъдеш баща”. 
Покана получихме и от община Асеновград, където гостувахме в рамките на Празника по случай края на лятната ваканция.  
Предстои Пътуващата изложба ДА БЪДЕШ БАЩА да гостува в училищата в село Копринка и град Крън, в община Казанлък. Това ще се случи в 
рамките на Седмица на бащата 2015 – 09.11.- 15.11.2015г. 

http://mencare.bg/
mailto:info@speckids.org
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„Да бъдеш баща” е национална кампания, целяща да фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното 
развитие на детето. Резултатите от работата на учители и психолози и данните от международни проучвания показват, 
че децата с грижовни и отдадени на семейството бащи имат по-добра самооценка, по-висока мотивация за учене, по-
рядко изпитват стрес и по-рядко проявяват или стават жертви на насилие.  В световен мащаб все още много мъже 

остават извън грижите за децата поради различни причини.  Ангажираният бащински и мъжки модел помага на децата да се превърнат в уверени 
и грижовни граждани, партньори и родители.  

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.  Националната кампания „Да бъдеш 
баща” ще продължи до септември 2016 година  

 
Сдружение „Бъдеще за децата” и Център за обществена подкрепа – гр. Казанлък реализират инициативата Пътуваща изложба ДА БЪДЕШ БАЩА 
благодарение на проект „Прегръдка за всяко дете”. Проектът е разработен с цел да се намали броя на децата, настанени в институции чрез 
изграждане на система от подкрепящи услуги за родителите, базирани на комплексен подход и междуинституционално сътрудничество. „Прегръдка 
за всяко дете” е с продължителност 27 месеца. Финансира се от Фондация „Лалe“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“.  

 
Младоженци направиха дарение за децата на Казанлък 
 
На своя голям ден – те се отказаха от цветята, и направиха Добро! 

 
Младото семейство на Деси и Стоян – Стоянови от Казанлък, дариха сумата от петстотин лева на сдружение 
„Бъдеще за децата”.  С този жест те подкрепиха каузата на местната организация – Стая за специални деца.  
Деси и Стоян са млади хора, родени в Казанлък и смятат да останат да живеят тук сред своите любими хора. 
Избират 2015 година, и правят следващата стъпка в своя живот – да встъпят в брак. И за двамата 2015 година е 
юбилейна годишнина.  
И така на 19-ти септември, младоженците се венчават пред погледите на най-
близките си хора, в голямо заведение в града на розите. Свидетели на щастието 
им стават 100 души, които били помолени да не купуват букети, а да поставят 

предвидените за това пари, в специална кутия. Младото семейство, Стоянови остават много доволни и 
впечатлени от сериозността, с която са подходили гостите към тяхното желание. „Ние преценихме, че вместо да 
хвърлим букетите цветя след два дни, можем с тези пари да помогнем за реализацията на една кауза. Има 
толкова много домове, институции и хора, които имат нужда от помощ и подкрепа. Научихме за дарителската 
кампания на сдружение „Бъдеще за децата” и след кратък семеен съвет, решихме да дарим сумата в подкрепа на 
създаване на пространство за работа с децата със специфични потребности в нашия град. Надяваме се, че ще има и други двойки, които ще ни 

последват. На един толкова специален ден за тях, те имат възможността да направят добро за някой 
друг!”, споделиха Деси и Стоян. 
Екипът на сдружение „Бъдеще за децата” благодари от сърце на Деси&Стоян Стоянови, за тяхното 
добротворство, оказаното внимание и доверие към нас! Пожелаваме им много здраве и благоденствие, 
дълъг живот изпълнен със семейно щастие и веселие! Може би, 2015 година няма да спре с хубавите 
неща до тук, и ще им поднесе и още нещо! 
С получените средства от семейство Стоянови, общата сума на даренията възлиза на 1130 ,00лв. и 
200,00 лв. от Платформата.бг . Вече са закупени модулите за психомоторика (с изключение на 
психомоторния басейн), два дюшека и люлка утроба. Започва ремонтът (той ще бъде частичен) на 

помещението определено за Стая за сензорна терапия и мултисензорна стимулация. Една млада дама от гр. София също ни подкрепи като 
закупи и ни израти два артикула за нашата Специална стая – едно кресло-палатка и люлка за сензорна терапия, оказваща благоприятно 
влияние върху вестибуларния апарат на децата. Благодарим на всички за подкрепата! 
 

Сдружение „Бъдеще за децата” набира средства online 
 

Каузата „Стая за специални деца” е публикувана в Platformata.bg и Yatoto.com. В двете онлайн платформи могат да 
бъдат подкрепени различни проекти и каузи, чрез стандартни методи за дарение - онлайн - с кредитна карта, по 
банков път, Pay Pal, както и по малко по-настандартни начини – като възобновяемите реклами. 
Вие имате възможността да подкрепите и нашия проект и кауза – Създаване на Стая за специални деца.  
Със събраните средства по време на кампанията, доброволния труд на приятели и съмишленици, и голяма доза 
креативност на екипа, ние искаме да създадем пространство на цветовете, музиката, светлините, фигурите и 
формите. Пространство, което ще помогне на децата със специфични 
потребности да отворят сетивата си, да опознаят заобикалящия ги свят и 
преодолеят затрудненията в развитието си.  
„Стая за специални деца” е съчетание между движението, работата със сетивата 

и професионализма на терапевта. Това дава устойчивост на постигнатите резултати и е особено подходящо както 
за здрави деца, така и за деца със специфични потребности – деца от аутистичния спектър, деца с 
хиперактивност, емоциално-поведенчески отклонения, деца с дефицит на вниманието, Синдром на Даун, ДЦП, Епилепсия, деца с трудности в 
психическото и емоционално развитие. В ранните периоди на развитие (до 7 г.) детето трупа най-много преживявания, които се нуждаят от 

качествена преработка, за да може този опит да послужи в ежедневните дейности и да се доразвиват 
когнитивните процеси на мислене, памет, внимание и концентрация, научаване на причина и следствие. 
Опознаването на средата е основно за развиване на личния опит и потенциал, което се случва максимално 
ефективно в адаптирана сензорна среда, в която се изучава и изследва чрез сетивата, в процеса на игра. 
Провокирайки интересите на детето, му се дава възможност да разбира по-лесно речта и да развива 
комуникативните си умения по естествен начин. Свободата на движение подобрява фините умения и води до по-
добра координация на движенията. Постига се пространствена ориентация, което предполага повече 
самостоятелност и гъвкавост в ежедневните дейности. 
В специализираната зала ще се работи с деца потребители на социални услуги, деца, чийто родители са 

проявили желание за това, деца на ресурсно подпомагане. Тези деца са хиперактивни или изключително пасивни, отчуждени или търсещи внимание, 

 всички обаче са обединени от необходимостта да бъдат разбирани и обичани.  



 

„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.  
 

„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 ще бъде отпечатана и 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!  

 
 
 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
ОБЩИНАКАЗАНЛЪК 
Нова къща от семеен тип за изоставени деца бе открита в Казанлък 

 
В Казанлък официално бе открита и последната къща от семеен тип по проект на Общината, който фондация 
„Сийдър” подкрепя, съибщават от Фондацията. Проектът включва изграждането на три Центъра за настаняване от 
семеен тип и едно Защитено жилище и осигуряването на близка до семейната среда за 42 изоставени деца и 
младежи с и без увреждания в Казанлък.  
В новооткритата къща живеят 12 деца между 7 и 17 години, които са прекарали детството си в институции. Целта на 
фондация „Сийдър” е да им осигури близка до семейната среда и развиваща грижа, за да могат децата да получат 
възможност да развиват своите умения, да ходят на училище, да водят живот, който всяко дете заслужава и да бъдат 
значима част от обществото. 
Гости на официалното откриване на къщата бяха директори на училища, детски градини, ключови социални и 

образователни партньори в процеса по закриването на институциите за изоставени деца. По стара традиция къщата беше осветена от свещеник със 
специална молитва за хармония, уют и спокойствие и поръсена със светена вода. 
 

Дневен център за деца с увреждания празнува рожден ден 
 

През октомври 2015 година се навършиха 7 години от откриването на услугата Дневен център за деца с 
увреждания, гр.Казанлък, изграден и финансиран по проект на програма „Фар”. 
Основна цел на Дневния център е да подкрепя семейства на деца с увреждания  в грижите за тях, което 
дава възможност  на близките  да бъдат социално активни. 
Мисията на ДЦДУ е да предоставя професионални услуги с високо качество, насочени към подобряване на 
общото благосъстояние на децата с увреждания на територията на Община Казанлък, подкрепа на 
семействата им, социална интеграция и включване. 
През последните 7 години от функционирането на Дневния център над  120 деца и семейства са 
потърсили помощ и подкрепа, която им  е безусловно оказвана. 
Капацитета на Дневния център е 36 места. В момента услугите на центъра ползват 41 деца. Прилагат се 
редица иновативни и утвърдили се програми –Приложен поведенчески анализ, Система за комуникация 

чрез обмяна на картинки, Позитивно родителство, рехабилитация, психотерапия. Механотерапията, когнитивната и сензорната терапия са 
подкрепящи методи за постигане на заложените цели. 
През годините са реализирани редица съвместни проекти с различни организации, действащи на територията на Общината,  като:  „Хипотерапия“, 
„Училище за родители” и други – със СНЦ „Бъдеще за децата“, „Различните деца играят вън“ и други с Фондация „Сийдър“, „Приятелство в 
кутия“ към Европейска младежка доброволческа програма със сдружение „Взаимопомощ”,  множество осъществени проекти с Общинска библиотека 
„Искра”, с училища и детски градини. 
 
 
 
 
 

http://www.speckids.org/


Деца садят дървета в името на кауза 
 
 

С шест нови дръвчета порасна двора на най- голямото общинско училище в Казанлък - СОУ „Екзарх Антим Първи". 
Три липи, един бор и две декоративни дървета засадиха деца от началния курс на училището, като част от 
програмата eTwinning . Инициативата е част от проекта - "eTwinning tree" към eTwinning програмата на Европейската 
комисия. 
По думите на Наташа Джуркова, училищен психолог, автор и координатор на проекта за Казанлък, със засаждането 
на новите дървета започва и самия проект в училището. Според нея „всяко едно дърво може да повлияе 
положително в живота на нашата планета и това е причината партньори по проекта от различни краища на Европа да 

посадят по едно дърво". 
От казанлъшкото училище съобщиха, че идеята е през месец октомври да се посадят дървета в повече от 100 училища в различни европейски 
държави. До момента са подадени заявки за участие в кампанията от 87 училища от 34 държави. 
Казанлъшкото училище има и най-многобройния екип работещ по програма eTwinning в страната. Всички училища -участници в кампанията ще 
изпращат свои снимки и видео материал от техните събития по засаждането на дръвчетата, като в края на месеца бъдат публикувани резултатите от 
международната кампания на специално подготвена страница в интернет. 
 

ОТ РЕГИОНА 
 

Казанлъшки доброволци участваха в Младежки кооперационен форум 

 
От 12 до 18 октомври в Закопане, Полша се проведе Европейски младежки кооперационен форум по 
програма Еразъм +. В него взеха участие 13 държави - България, Македония, Гърция, Турция, Естония, Литва, 
Унгария, Испания, Италия, Румъния, Полша, Словакия и Чехия. България бе представена от двама представители 
на МЦР-Взаимопомощ. 
 Целта на проекта, в който участва и България, бе установяването на дълготрайни партньорства между страните 
участници. Заниманията по време на форума бяха свързани и със създаването на различни идеи за проекти, в 
които да се развие по-нататъшната кооперация между организациите. 
 Българските младежи успешно представиха страната в междукултурната вечер с видеа, пресъздаващи основните 

забележителности на родината, както и с традиционна храна и напитки, предадоха още от МЦР-Взаимопомощ. 
 По време на проекта бяха създадени много нови приятелства и работни отношения с различните представители на организации, което ще спомогне 
за бъдещата работа на МЦР-Взаимопомощ. 

ОРЕГИОНА 
Първа среща по проект срещу насилието 
 

Първата работна среща по проект „Разруши мълчанието - кампания за информираност, превенция и защита 
срещу домашното насилие и насилие, основано на полов признак" се проведе в община Стара Загора през 
втората половина на месеца. 
Проектът е финансиран по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 5 - 
"Кампании за повишаване на информираността и чувствителността", Програма BG 12 "Домашно насилие и 
насилие, основано на полов признак" в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014. Програмен 
оператор е Дирекция „Международни проекти" на Министерство на вътрешните работи. 
Основната цел на проекта е: Намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез повишаване на 
информираността и знанието сред жертвите на насилие, основано на полов признак, уязвимите общности и 

обществото като цяло. Да внедри в България челен норвежки опит в създаването и провеждането на медийни кампании за предотвратяване на 
насилието, основано на полов признак чрез повишаване на разпознаваемостта на проблема сред жертвите и обществото и да се насърчи нулева 
толерантност към подобно насилие. Главната цел на работната среща е да се сформира неформална „местна коалиция" по проекта от 
представители на общината, полицията, медиите и граждански организации. Домакин на срещата ще бъде зам.-кметът Иванка Сотирова. 
Проектът се изпълнява от Национална асоциация на общинските служители в България в партньорство с Norsensus Mediaforum - Норвегия за срок от 
8 месеца, до 30 април 2016 г. Териториалният обхват на дейностите включва общините: Столична, Мездра, Плевен, Гоце Делчев, Неделино, 
Панагюрище, Търговище, Сливен, Стара Загора и Козлодуй. 
 

Стара Загора бе домакин на Втория национален уъркшоп на аматьорските трупи 
 

Стара Загора бе домакин на Втория национален уъркшоп на аматьорските трупи "Репетиции при отворени 
врати". Проявата се състоя предпоследната седмица на месец откомври. 
Организатор на форума е Младежка театрална студия "Сцена 99" при Народно читалище "Родина-1860". 
През първия ден бе официалното откриване, когато всяка от трупите получи възможност да покаже част от своя 
продукция и методите си на работа в рамките на 30-40 минути. 
След откриването бяха зададени теми за съвместни занятия и бяха обособени сборни смесени групи от 
участниците. 
Спектакълът по зададените теми се състоя в събота вечер. Резултатите от работата на групите бяха обобщени 
в неделя предиобед. 
В театралния уъркшоп участие взеха групи от СтараЗагора, Казанлък, Бургас.  
Входът на събитието бе свободен и отворен за публиката. 
 

 
 
 
 
 
 



Група младежи от Великобритания пристига в Международния младежки център 
 
Поредната група английски младежи пристига в Международния младежки център в Стара Загора . В периода 19.10. 
- 23.10.2015 г. групата ще проведе различни интерактивни дейности с обучителен, занимателен и развлекателен 
характер. 
На 19.10.2015 г. в 9.00 часа те ще посетят Първо основно училище „Г. Бакалов". Една от целите на обучителната 
визита е и работа с младежи от Центровете за настаняване от семеен тип. За групата от Великобритания е 
изготвена специална програма, която включва активности в училища, в Международния младежки център, вечер на 
българските традиции и обичаи, посещение на ромската общност, културна разходка в Стара Загора. 

Визитата е във връзка с изпълнявания от Община Стара Загора проект „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град 
Стара Загора", по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 
Партньор в поредния международен обмен в рамките на проекта е НПО „Свят без граници". 
 

Фотоконкурс на тема “Дигиталните деца” 
 

За да отпразнуват своя първи рожден ден, организаторите на конференцията за деца и технологии Digital 
KidZ, обявяват фотоконкурс на тема “Дигиталните деца”. Целта на фотоконкурса е да провокира хората да 
покажат чрез своя обектив ежедневието, мечтите и детството на едно съвременно “дигитално дете”. 
Крайният срок за участие е 7 ноември 2015, когато ще се проведе и самата конференция Digital KidZ, 
чиято тема е “Родителството отвъд технологиите”. 
“Искахме да провокираме хората да погледнат света на децата днес през обектива си. На същите 
онези деца, които нямат щастието да тичат по прашните улици на село, но строят градове с 
Minecraft, не целят врабчетата с прашки, но “воюват” с Angry birds. Провокираме ги да споделят как 
виждат “дигиталните деца“, какво е тяхното ежедневие, мечти и детство. Какво им отнемат и какво 
им дават технологиите,” коментира Ивелина Атанасова, организатор на Digital KidZ. 
Заявките за участие във фотоконкурса се приемат в специално Facebook приложение в страницата на 
инициативата на адрес – http://bit.ly/DKidzPhoto. 

Седемнадесетте най-харесвани от публиката и журито фотографии ще бъдат отличени с грамота и изложени, заедно с името на техния автор, в 
центъра на София в периода 17–28 ноември в рамките на едноименната изложба “Дигиталните деца”. Изложбата се организира от онлайн медия и 
агенция за дигитален маркетинг и ивент мениджмънт – Newtrend, съвместно с PR агенция Интеримидж и 
със съдействието на Дирекция „ Култура“ в Столична Община. 
Digital KidZ има амбицията да изгради мост между технологиите, родителите, учителите и децата и 
да се превърне в първата платформа в България, извън дигиталния свят, където се дискутират не 
проблемите, а решенията за по-устойчиво общество, по-добро образование, по-здрави и добре 
реализирани деца. Включва форум с практични съвети за по-доброто образование възпитание на 
децата в унисон с “технологичната революция”. Целодневна програма с творчески работилници за 
деца на възраст 4-10 години и изложение на социално-отговорните компании и неправителствените 
организации, ангажирани с децата със специални потребности. Организатор на събитието е 
Newtrend Events – агенция за организация на събития в сферата на дигиталните технологии и уеб. 
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