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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!   

 

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 
 

Дейност „Клуб млад доброволец” 
 

След като станаха ясни петте училища, в които организацията ще развива „Клуб Млад доброволец”, започна и 
същинската работа по тази дейност от проекта, а именно - изграждането на капацитет на младите хора за 
активно гражданско участие, съобразно потребностите им и възпитаване на социално-отговорно поведение. 
Вече са проведени първите срещи с всички млади доброволци от Клубовете. Работата с тях е на етап 
приключване на втория образователен модул. Целите на първото обучение бяха да се създаде мотивация за 
работа, да се изяснят думи и термини свързани с доброволчеството, да се изготвят цели и задачи на отделните 
клубове, правила и „устав” за работа на всяка група, име и опознаване на техните интереси и чувствителност. 

Като продължение, във второто обучение бяха застъпени избор на целева група, определяне целите на всеки клуб и работа в уъркшопове по групи, с 
цел разработване на план-програми за различни доброволчески кампании и инициативи.  
В подготовката и обученията на децата, Сдружение „Бъдеще за децата” използва капацитета и опита на 
двама от своите психолози - Миряна Господинова и Диляна Панова. 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. Важен елемент от тези срещи е обратната връзка на 
финала.  
За наша радост установихме, че сме успели за запалим искрата във всяко дете, да провокираме у тях 
положителни емоции по време на обученията. В следствие от поставените задачи и проведени тренинги на 

този етап се очертават предложения и каузи от различни сфери. Има 
ученици, които искат тяхната кауза да бъде свързана с оказване на помощ на деца в неравностойно 
положение, друга част се насочва към каузи свързани с екологията, трета група избра за кауза подобряване на 
условията в собственото им училище, четвърта група реши, че иска тяхната кауза да бъде свързана с 
изкуството. Интересът на учениците към Клуб Млад доброволец расте.  
Включват се нови деца, с нови идеи. Всички членове на Клубовете са будни, креативни и умни деца. Във всяко 
едно от тях, успяхме да уловим и извадим на светло потребността да помага. А с желанието идва всичко 

останало.  
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 да осъществят 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”. 
„ 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. 
 

РОЖДЕН ДЕН 
 
ЦСРИ Казанлък: Eдна година в един ден!  
 

На 20 ноември Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца в града отпразнува своя първи рожден ден. В 
празника се включиха целият екип на Центъра, потребителите и техни близки и роднини. Тържеството се проведе в 
Центъра, под формата на открит урок и приобщаваща работилничка с участието на всички гости.  
От една година социалната услуга работи като държавно делегирана дейност, с капацитет 25 деца. Сдружение „Бъдеще 
за децата” е доставчик на услугата и обслужва общините Казанлък и Павел баня. Ползването на услугите в Центъра за 

безплатни.  
За една година в Центъра са извършени над 1100 консултации и обслужени 35 клиента. Към настоящия момент 27 са 
потребителите, които посещават ЦСРИ и се възползват от специализирана терапия и рехабилитация, а 10 са чакащите.  

Основна цел на екипа е да създаде условия за социално включване на деца със 
специфични потребности, да подкрепят и подпомагат техните семействата в грижите им за 
тях, като повишават капацитета и развиват умения за родителстване и по този начин се 
предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции. 
Вълнуващият и зареден с емоции празник изненада приятно гостите на тържеството. 
Празничната програма стартира с поздрав от предсатвител на Сдружението - пожелание за 
взаимно здраве и силна мотивация и занапред, благодарности за доверието и търпението 

от страна на родителите и за отдадеността на всички специалисти работещи с децата. Непосредствено след това под формата на закачливи 
стихотворения, в кратка презентация бе представен целият арсенал от специалисти на Центъра – функции и квалификации, задачи и 
предизвикателства, пред които се изправят всекидневно в работата си. Празникът продължи със задачи, творчество  и изненади за малки и големи. А 
какво е рожден ден без торта? Разбира се – тя беше голяма, шарена и много вкусна. Сладкото изкушение бе подарък от нашите приятели „Перфект 
МЛ”, с. Дунавци” и Торти „Хавай” гр. Казанлък. Екипът на Центъра се беше подготвил и на изпроводяк всички деца и родители получиха по един 
специален подарък.  
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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/


Кои сме ние и какво правим 
 
Настоящият екип на Центъра е квалифициран и силно мотивиран да работи в подкрепа развитието и 
личностното израстване на децата. В ЦСРИ - Казанлък, семействата могат да ползват услугите на логопед, 
психолог, специален педагог, трудотерапевт и консултации от социален работник.  
Сдружение „Бъдеще за децата” постоянно работи в посока подобряване на условията на работа и материалната 

база в Центъра, да предложи по-голям набор от услуги и дейности за децата и 
родителите.  
Сдружение „Бъдеще за децата” има дългогодишен опит в работата с деца със 
специфични потребности. Организацията е основана 2003 година и оттогава до днес е реализирала десетки проекти 
в подкрепа на децата и младежите с увреждания – социално включване, дейности и услуги за интеграция и 
повишаване на уменията на децата, арт- и трудо терапия, промяна на обществените нагласи, проекто-закони за 
подобряване качеството им на живот и мн.др.  
Сдружението предоставяше услугата Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания 7 
години (от 2007г. до 2014 г.), като разчиташе на средства от дарения, проекти и разлчини донори.   

 

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. 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 ноември до социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» са достигнали две реални заявки за 
изоставяне на деца от биологичните му родители. След проведените консултации и двете родилки промениха решението си. В 
следващия етап на работа с тях предстои да се включи целият екип по Превенция, с цел повишаване родителските компетенции на 
жените, съдействие и подкрепа от/на раширеното семейство.  Отделно социалният работник в Родилно е провел психо-социални 
консултации с още три жени, при които е констатиран риск да изоставят новородените.  

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 ИСТОРИИ 
 
През месец март, тази година, екипът по превенция на изоставянето по проект „Преръдка за всяко дете” получава сигнал, че предстои настаняване 
на бебе в Специализирана институция. След  провеждането на среща на координационния механизъм по проект „Прегръдка на всяко дете” (ОЗД, 
ДСП, Сдружение „Бъдеще за децата”, ЦОП – Казанлък, МБАЛ – Казанлък и Община Казанлък) се взима решение за насочване на случая за работа в 
ЦОП и Сдружението с цел предотвратяване на изоставянето.  
Новороденото З. рано, рано бива застигнато от зла съдба. Макар и родено в семейство с нисък социален и икономически статус, то е чакано и 
създадено с любов. От самото начало родителите си го искат. Майката Д. и таткото Я. имат още три деца. Бебчо З. толкова бърза да се запознае със 
своето семейство, че се появява един месец по-рано от предвиденото. Майката и бебето са задържани в болничното заведение, докато лекарите 
преценят, че показателите са нормални и няма риск за тях. И идва денят, в който цялото семейство се събира, за да посрещне най-новия си член в 
къщи. Всичко е нормално. Бебешкият плач внася толкова радост в къщата. ... След една седмица Д. започва да се чувства зле – отпаднала е, има 
болки в гръдната област, главоболие. Нейните близки започват да мислят, че това са симптоми на следродилна депресия. Състоянието й обаче не се 
подобрява. След дълго настояване от страна на съпругът си, жената отива на лекар. Направен й е обстоен преглед и са й назначени допълнителни 
изследвания. Незабавно е приета в Болница, с диагноза тежка форма на двустранна пневмония. Поставена е на командно дишане.  Имунетът на 
жената е доста отслабнал след раждането и тя не успява да се пребори с болестта.  Дни след това умира.  
Това е и събитието, което подтиква бащата да реши да остави новороденото в Дом.  
Това, което направихме ние е... 
Екипът по Превенция по проект „Прегръдка за всяко дете” посети дома на родителите на Д. След смърта й, 
те са поели грижите за детето. Намерихме двама души, които с бебе на ръце тъжаха за своята млада 
дъщеря. Те ни показаха, че обичат детето, но просто нямат сили и възможности да се грижат и може би ще е 
по-добре Държавата да се погрижи за него. Социален работник и психолог направиха още няколко 
консултации с тях. Те помогнаха на възрастните да се съвземат след загубата. Но ... остана риска от това, че 
те нямат достатъчно добри условия, при които да отгледат малката. Те бяха обявени и за официални 
натойници на детето след смъртта на майката. Екипът започна да търси контакт с бащата. Той беше оставил 
другите си три деца при своите родители. Не искаше да се връща в населеното място, в „онази къща”. 
Минаха месеци, в които ние помагахме на бабата и дядото на З. да подобрят условията в дома си и да нагодят режима си спрямо нуждите на бебето. 
Осигурявахме памперси, адаптирано мляко и дрешки. Медицинска сестра следеше за здравето на З. и заедно със социалните работници върнаха 
майчинския инстинкт на бабата. Всички близки от разширеното семейство помагат с каквото могат. Някои купуват пюрета, други памперси. Заедно 
преустроиха къщата така, че да е удобно и да има нормални условия за отглеждането на бебето. Нашият екип имаше за задача да придружава 
бабата и дядото до институции и да им помогне с уреждането на документите около статута им на настойници. Водихме разговори със служители и 
колеги от Общината, НОИ, ГРАО и ДСП-Казанлък, за да може като официални настойници да получават и наследствената пенсия на бебето. Бабата 
и дядото успяха да изградят силна връзка с малката и така вече осем месеца.  



През това време паралелно нашият екип се срещаше и с бащата. Убедихме го да се върне при по-големите деца в дома на родители си. Той 
постепенно пое грижите за тях. Не мина време и той започна да се интересува какво се случва със З. Ние постоянно му разказвахме как расте, колко 
е наддала, как се усмихва.... И един ден ТОЙ пожела да види дъщеря си. От този ден, Я. осъществява редовни контакти с детето.  
Към настоящия момент работата по този случай е на фаза предстояща реинтеграция на З. в семейството на Я. Той прекарва с детето все повече 
време. Многодетният татко, все още живее при своите родители. По-големите деца посещават редовно детска градина. Помогнахме на Я. да подаде 
документи за освобождаване от месечните такси, също така и да за получаването на наследствени пенсии на трите деца. Я. започна работа  в 
населеното място, където живеят, във фирма занимаваща се със земеделие и селско стопанство. 

Искрено вярваме, че този силен мъж иска да продължи напред. След възстановяването на родителските му права върху З. и 
връщането й при него „щастието ми ще бъде пълно”, казва той. След такъв развой на събитията, няма как да не сме 
доволни.  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 
 

Каузите на Сдружение „Бъдеще за децата”  
 
Всички дарители и добротворци избират сами начините, по които да подкрепят нашите каузи и проекти. Това може да стане чрез доброволен труд, 
финансова или материална подкрепа, с дарение в брой, по банков път или онлайн. За всяко направено дарение са изготвя Договор, в който се 
потвърждава желанието на Дарителя. Срещу всяко направено дарение, Вие получавате и Свителство за Дарение от името на Сдружение „Бъдеще за 
децата”.  
Каузите могат да бъдат подкрепени с дарение от едно или група от физически лица под формата на пари, консумативи и материали (еднократно, 
дългосрочно, ежемесечно, доброволчество) и/или корпоративно дарение (еднократно, по ведомост, дългосрочно партньорство, доброволчество).  
 

СТАЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ДЕЦА 
 
Вие имате възможността да подкрепите нашия проект и кауза – Създаване на Стая за специални деца.  Тя е 
публикувана в сайта на организацията, Platformata.bg и Yatoto.com. В двете онлайн платформи могат да бъдат 
подкрепени различни проекти, чрез стандартни методи за дарение - онлайн - с кредитна карта, по банков път, Pay 
Pal, в брой, както и по малко по-настандартни начини – като възобновяемите реклами. 
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. 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.  
За повече информация, посете нашия сайт – www.speckids.org, или се свържете с нас, като използвате посочените начини за връзка.  

 
Доброволческа Коледа за Диан Костов 
 
Нека заедно помогнем на Диан 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. 
Нашите очаквания са гражданското общество да се включи активно в в кампанията.  
Вече събрахме десетки ръчно изработени коледни играчки, украса за елхата, картички и сувенири от училища, 
детски градини, Центрове, клубове, организации и граждани от нашия град. Крайният срок за това бе 
30.11.2015г.  
Все пак, ако има още желаещи да се включат, можете да го направите през следващите дни. Всички получени 
артикули в рамките на „Нашата ДОБРОволческа Коледа” ще бъдат предложени на жители и гости на града на 

розите, на 4-ти и 5-ти  декември, в рамките благотворителен базар „Hand made за кауза”, на ул. „Искра”.  
Събраните средства, Сдружение”Бъдеще за децата” ще дари за личната кауза на Диан 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.  

 
„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.  
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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.  
През този месец организацията получи две дарения под формата на дрехи, обувки, детски играчки и книжки от Михаела Гетова и Ивелина Павлова, 
от гр. София.  

 
„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!  

 
ПАРТНЬОРСТВО 
 
Кръгла маса по проблемите на отглеждането на деца с увреждания се проведе в Казанлък 

 
Участниците във форума дискутираха по въпроси, свързани с отглеждането на деца с увреждания, раждането на 
второ дете в семейство на дете с увреждане и възпитанието на деца, чието братче или сестриче е с увреждане. 
Кръглата маса бе част от проекта “Дете - да споделим с вашето семейство”, който се осъществява от Фондация 
„Деца с проблеми в развитието„. За логистиката и реализацията на форума в Казналък, те разчитаха на Сдружение 
„Бъдеще за децата”. Целта на кръглата маса бе да предизвика обществен дебат, да обърне внимание върху 
въпроси, които остават в страни и не са повдигани, свързани с децата с увреждания. Сдружението е разпознаваема 
структура, която работи от години в подкрепа на децата с увреждания и техните семейства, консултиране на 
родители, промяна на обществените нагласи, работа в групи по взаимопощ. Местната организация е и доставчик на 

социални услуги за общността. „Бъдеще за децата” управлява местният Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. 
По време на срещата Анита Кънчева от Фондацията поясни, че проблемът е актуален за България, тъй като преди 15 години децата с увреждания се 
отглеждаха все още в институции. Самият процес на деинституционализация, израстването на обществото като цяло и желанието на родителите 
сами да се грижат за децата си с увреждания, поставя обществото ни пред други измерения. Кръглата маса в Казанлък бе първата по проекта “Дете - 
да споделим с вашето семейство“. Предстоят още две – във Варна и в София.  
В пилотната среща участие взеха представители на НПО от Казанлък и Стара Загора, Ресурсен център Стара Загора, 
ръководители и специалисти от социалните услуги в региона, Общината, РИО, ДСП и ОЗД Казанлък, родители и 
медии.  
Освен кръглите маси, по проекта е създаден сайт, където може да бъде намерена информация по темата. От 
Фондация „ Деца с проблеми в развитието“ възнамеряват да създадат и една общност от родители, които да 
реализират контакти помежду си и да си бъдат в помощ. Проектът приключва през месец март 2016 година. Но 
Фондация „ Деца с проблеми в развитието“ ще продължи да работи по темата – ще бъдат създадени материали, 
които да бъдат в помощ на родителите, анализ и предложения, касаещи подкрепата на такива семейства ще бъдат 
отправени към държавните институции. 

 
ОБМЯНА НА ОПИТ 
 

Сдружение „Бъдеще за децата” бе част от Националната среща на доставчици, ръководители и специалисти от 
социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания” се проведе в град 
Велико Търново 

 
На 19.11. и 20.11. за трета поредна година Международна социална служба и Община Велико Търново организират 
междурегионална среща за обмяна на опит на ЦСРИ от градовете Велико Търново, Ловеч, Търговище, Павликени, 
Стражица, Плевен и Казанлък. Темата на тазгодишната среща беше “Ролята на ЦСРИ в грижата за децата настанени в 
ЦНСТ като резултат от процеса на деинституционализация”. По време на срещата участниците имаха възможност да 
обменят опит, да говорят за проблемите, с които се сблъскват и да търсят решения за преодоляването им. В срещата 
участваха представители на Центровете за настаняване от семеен тип. 

 
ПОЛЕЗНО 
 
Играта и играчките като средство за развиване на полезни умения 
 
Играта е една от най-важните дейности за децата. Чрез нея те усвояват изключително важни социални умения, развиват своята личност, учат се да 
управляват емоциите си, развиват креативността и въображението си и опознават света около себе си. Проучванията сочат, че ако детето е лишено 
от възможността да играе значително се повишава рискът от анормално развитие и поява на девиантно поведение. Ролята на играчките в игровия 
процес е изключително важна, защото именно те са инструментът, който стимулира продължителната игра. Ако приемем, че детето играе, за да 
открие в какво е добро, какво харесва значи, че то ще има потребността да експериментира с различни видове игри, които изискват разнообразен 
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асортимент от играчки. За това говори и фактът, че дори в бедни общества където семействата не могат да си позволят да 
купуват играчки, децата сами откриват начин да се сдобият с тях като пригаждат за целите на своите игри предмети, които 
непосредствено ги обкръжават като пръчки, бутилки и т.н. Днес производството на играчки е развита индустрия и на 
пазара има голямо разнообразие. За различните възрасти са подходящи различни видове играчки. 
За бебетата от 0-1  са заети с решаването на две големи задачи - да осъществят контрол върху собственото си тяло и да 
се научат активно да взаимодействат с външният свят. Тяхното внимание лесно се привлича от светлини и звуци. Поради 
тази причина за тях са подходящи играчки, които те могат да стискат или смучат, 
музикални и/или играчки със светлини. Но е добре да се избират такива, които не 
издават силни резки звуци и чиито светлини не са прекалено ярки. В тази възраст е 

добре играчките да са съставени от едно тяло без допълнителни компоненти, да не се разглобяват. 
От 1 до 3 години децата развиват активно своята фина моторика. Те обичат да сглобяват и разглобяват. Тук 
подходящи са пъзелите и конструкторите с големи части и опростени картинки, сервизи, кофички, лопатки и 
разнообразни оръдия на труда. 
През периода от 3 до 6 години детето се развива бързо. То вече проявява интерес към това да имитира 
дейностите на възрастните и за него удоволствие представляват прости ролеви игри. В този смисъл подходящи са всякакви играчки, който са познати 
на детето от неговото ежедневие като кукли, коли, лекарски комплекти. В тази възраст децата вече са изградили тяхната полова идентичност и 
поради това момчетата и момичетата избират различни играчки, момичетата по-често избират женски ролеви модели, които да вплитат в игрите си, а 
момчетата - мъжки. Тук пъзелите също са актуални, но тяхната основна роля е да развиват фантазията, затова на децата могат да се предоставят 

по-сложни, с по-малки части, но с познати на детето форми като къща, кола, животни. 
Децата от 6 до 9 години вече са успели да натрупат голям набор от нови умения и знания, които обичат 
да прилагат на практика и да усъвършенстват. В тази възраст те изпитват и потребност да прекарват 
време с родителите си. Подходящи са настолни игри като “Не се сърди човече”, “Скрабъл” и т.н. , в 
които може да се включи цялото семейство. 
Тийнейджърите насочват интересите си към своите връстници. Те често избират групови спортове като 
футбол, баскетбол и т.н. В същото време се отдават на индивидуални занимания свързани с личния 
интерес - четат книги, свирят на музикален инструмент, колекционират най-различни неща.  

Автор: Миряна Господинова, психолог в Сдружение „Бъдеще за децата” 
 

БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ  
  
„Библиотека за играчки“ е нова социална услуга, която организацията разкри благодарение на проект 
„Прегръдка за всяко дете“ по програма „Вяра в децата и семейството“, на Фондация „Лале“ и Фондация 
„ОУК“. Библиотеката  служи  като "насочен към децата" център  на общността, насърчавайки симбиозата в 
отношението между играта и човешките взаимоотношения в процеса на физическо, социално, 
емоционално и интелектуално развитие. Услугата цели създаване на подкрепяща среда за социално 
включване на децата от уязвимите групи и техните семейства, повишаване родителския капацитет и ранна 
интервенция при деца със специфични потребности – използвайки метода на Играта.  Бибилиотеката е 
своеобразно пространство, в което терапевтите наблюдават и насърчават родителя в контакта с детето. 

Без достатъчно играчки и книги, децата не развиват необходимите двигателни умения. Проучванията показват, че играчките са жизнено важни за 
детето още от кърмаческа възраст.  
„Библиотека на играчки” е безплатна услуга за деца и родители от община Казанлък и региона. Сдружение „Бъдеще за децата” набира дарения в 
подкрепа съществуването на Библиотеката и след приключването на проект „Прегръдка за всяко дете”.   

 
КОНКУРСИ 
 

Дядо Коледа очаква най-красивото писмо 
 
 „Български пощи" ЕАД организира конкурс за най-красиво писмо до Дядо Коледа. Много поколения деца участват в него и никога не забравят 
условието, че върху писъмцето трябва да бъде правилно написан адресът на подателя и да бъде залепена марка от 
65 стотинки. 
На мястото на получателя е достатъчно да пише: „За Дядо Коледа". Всички участници в конкурса получават от 
Любимия Дядо вълнуващи лични писма, а за най-добрите детски творби „Български пощи" подготвят и специални 
подаръци. 
Децата могат да изпращат своите послания написани на ръка или на компютър, придружени с рисунки, стихчета и т.н. 
Крайният срок за изпращане на писмата за участие в конкурса е 7 декември 2015 година. 
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
Абитуриентите в пряк диалог с местната власт 

 
В Казанлък на 1 декември ще се състои среща-дискусия на тема: “Проблеми и възможности за реализация 
на младите хора в община Казанлък”. Срещата се организира от Икономическият и социален съвет (ИСС) 
заедно с Община Казанлък. Целта на дискусията е абитуриентите от града да коментират в пряк диалог с 
местната власт перспективите за личностното си развитие в родното си място, както и да дадат свои идеи за 
бъдещето на общината. 
Във форума ще участват председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски, зам. кмета на Община Казанлък по 
програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности Лилия Цонкова, председателят на Синдиката 
на българските учители и член на ИСС Янка Такева, заместник председателят на ИСС проф. Нено Павлов, 
директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Илиана Жекова, инж. Владимир Чучумишев, ръководител на 

техническо развитие при „Арсенал“ АД и координатор на Регионален академичен център към БАН в Казанлък, директори на училища, учители и над 
100 завършващи средното си образование ученици от града. 
 



Седмица на толерантността се проведе в детска градина " Славейче" 
 

Седмица на толерантността се проведе в ОДЗ „ Славейче“ в Казанлък и филиала и в село Ръжена. Екипът на детското 
заведение организира поредица от инициативи от 16 до 20 ноември, които са част от международния проект на детското 
заведение „ Ние сме равни, имаме същите права“. Седмицата на толерантността градината в Казанлък организира и по 
повод 20 ноември – Световния ден за правата на детето. През първия ден от инициативата в градината бяха проведени 
познавателни уроци за партньорските страни по проекта Турция, Литва, Гърция, Италия, Норвегия и Испания – традиции, 
обичаи, кухня, за по-големите деца в групите местоположение. 
В рамките на проекта ще бъде проведен и ден на приказките под надслов „ Приказки от цял свят“.  Изложение на 
автентични национални костюми на етносите се проведе в Ръжена през Седмицата на толерантността. „ Телефон 112“ – 
спектакъл на Сливенския театър запозна децата с организациите в страната, които могат да им бъдат в помощ, когато 
техните права са нарушени. В един от дните на седмицата, който премина под надслова „ Майсторийки – чудесийки“, 
деца и родители изработваха различни сувенири и предмети, част от които свързани с наближаващите коледни 
празници. Седмицата на толерантността завърши с празничен концерт, посветен на партньорските страни в проекта. 
Проектът „ Ние сме равни, имаме същите права“ трябва да приключи през 2016 година. В дейностите международни 

партньори на ОДЗ „ Славейче“ са детски заведения от Турция, Литва, Италия, Испания и Гърция.  
 

Урок: Бъди внимателен на пътя 
 
На 17 ноември в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт се проведоха инициативи, 
насочени към участниците в движението – водачи и пешеходци. Организирани бяха срещи с деца от детски 
градини, на които бяха представени презентации и демонстрации на правилата за движение по пътищата. 
Идеята на инициативата е да се обърне внимание на учениците и децата от детските градини да бъдат отговорни 
участници в пътното движение. Учениците от VІІІ и ІХ клас изготвиха презентации на тема: „Бъди внимателен и 
толерантен на пътя”, презентациите бяха представени пред ученици в часа на класа. Организирана бе и изложба 
в кабинета по Безопасност на движението по пътищата с рисунки и постери, свързани с пътната безопасност. 
С резолюция на Асамблеята на Организацията на Обединените нации от 2005 година всяка трета неделя на 
ноември е обявена за Световен ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия.  
Учителите по безопасност на движението по пътищата и ръководството на ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт апелират за повече 
добронамереност, дисциплина и толерантност на пътя, за да постигнем с обединени усилия и споделена отговорност осигуряването на една по-
здравословна и безопасна среда на пътното движение, което да доведе и до намаляване на броя на жертвите на пътнотранспортни произшествия. 
 

ОТ РЕГИОНА 
 
Представят проект за подобряване качеството на образование 
  

Информационни дни по проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на учебния процес" ще се проведат в Стара Загора на 3 и 4 декември. 
Проектът се реализира на територията на Република България, като в него са включени средищни училища от 27 
области на страната, които отговарят на изискванията.  
Основната цел на проекта е повишаване на качеството на образованието чрез подпомагане на процеса за 
ефективно въвеждане на целодневната организация на учебния процес. Основните дейности по проекта са 
насочени към осигуряване и провеждане на целодневна организация на учебния процес за учениците от първи 
до осми клас, обучение на учители и служители в средищните училища за прилагане на новия модел 

„Целодневна организация на учебния процес", както и осигуряване на средства за целодневно обучение на учениците от средищните училища. 
Чрез всички дейностите по проекта се постига общодостъпно, базисно знание в средищните училища, основано на принципите на позитивното 
мислене, справедливостта и перспективността. Вече четвърта година Европейският съюз финансира промяната и подобряването на качеството на 
образованието в средищните училища по проекта за въвеждане на целодневна организация на учебния процес. 824 училища от страната получиха 
финансиране за самоподготовка на учениците, дейности по интереси, спортни занимания, училищно хранене, обзавеждане на класните стаи с 
мебели и учебни материали, подходящи за целодневното обучение. Формираните групи за целодневна организация на учебния процес са 4 619, като 
в тях са обхванати 106 106 ученици. От началото на проекта до момента в дейностите по целодневна организация на учебния процес са включени 
над 150 000 ученици. В изпълнение на проекта са проведени обучения на 1585 директори и служители, на 4 000 възпитатели и учители от 
средищните училища в страната.  В рамките на проекта, за подобряване на образователната среда е осъществена доставка в средищните училища 
на учебни пособия и материали, канцеларски материали и техника,учебни мебели, учебно- техническо оборудване и подходящи настилки за 
помещенията, където се провеждат занятията с учениците. 
 

Международният младежки център ще бъде домакин на международна конференция 
 

Община Стара Загора и Международният младежки център организират Международна конференция под наслов 
"Кампанията „Език без омраза" - инструмент за борба срещу нетолерантността". 
Проявата ще се състои на 2 - 3.12.2015 г. от 9.30 часа в конферентната зала на Международния младежки 
център, ул. „Княз Александър Батенберг" №19. 
През първия ден ще бъдат обсъдени резултатите от кампанията „Език без омраза" на европейско ниво, добрите 

практики за осъществяването ѝ в държавите-членки на Европейския съюз, както и предпоставките за проява на 
език на омразата на локално ниво и механизмите за противодействие. 
Във втория ден ще се проведе работа по групи за формулиране на препоръки и предложения относно 

провеждането на бъдещи политики, свързани с кампанията NO HATE SPEECH на местно и национално ниво. 
Гости на събитието ще бъдат посланикът на Кралство Норвегия Катарина Викьор, Наталия Сантин - директор на Дирекция „Образование" в 
общинската администрация на Мадрид, Кралство Испания, представители на Съвета на Европа, на МОН, на Министерството на младежта и спорта и 
доброволци към Ресурсния център - Стара Загора от Германия, Испания, Латвия и Армения. В конференцията ще участват 30 младежи от ММЦ, 
МОС и социалните домове на Стара Загора. 
Работните езици на конференцията ще бъдат английски и български. 
 



ОИЦ - Стара Загора се включва в националната информационна кампания „ЗАЕДНО ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА“ 
 
Областен информационен център - Стара Загора се включи в националната информационна кампания „ЗАЕДНО 
ЗА СЪПРИЧАСТНОСТТА". Кампанията се осъществява от мрежата от 28 информационни центъра в България, 
съвместно с Българския червен кръст (БЧК) и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси". 
В рамките на инициативата екипите на областните информационни центрове обучават координаторите и 
доброволците на Българския червен кръст от всички общини в страната като ги запознават с актуални и 
предстоящи възможности по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. (ОПРЧР), 
насочени към представители на уязвимите групи. Целта на кампанията е служителите на БЧК да могат да 

предоставят тази информация на заинтересованите страни по време на ежегодната кампания по раздаване на продукти от първа необходимост на 
най-нуждаещите се. Националната кампания се проведе в периода 16-25 ноември, над 200 семинара в цялата страна. 
ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, 
създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие. 
 

Над 700 са сигналите за деца в риск 
 

725 сигнала за деца в риск са постъпили в отдел „Закрила на детето" от началото на годината до края на месец 
октомври. Общият брой случаи, по които работи отдела в момента са 1268 или средно по 84 случая на социален 
работник. 
Шест сигнала има за упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално), отчитат специалистите. Най-
много от постъпилите сигнали са за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип - 18 
сигнала; за малолетни/непълнолетни бременни или родили деца - 15 броя, по 14 за деца, родени от 
малолетни/непълнолетни майки и за риск от отпадане от училище. 

През октомври са издадени 13 заповеди за предприемане 
или прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство. 

  
Мис България`2011 Ваня Пенева зарадва болни малчугани 

 
Мис България`2011 Ваня Пенева зарадва болни малчугани с плодове и книжки за Деня на християнското 
семейство. 
Ваня Пенева не пропусна да извърши добро дело и на Световния ден на детето - 20 ноември. Красивата 
казанлъчанка посети педиатрично отделение на Болница „Тракия" - Стара Загора и зарадва болните дечица. Ваня 
посвети инициативата и на днешния Ден на християнското семейство. 
Изключително доволни от жеста на Мис България`2011 останаха децата и техните майки. 
 

 

Нова сензорна зала в Ресурсен център Стара Загора 
 
Ресурсен център Стара Загора откри нова сензорна зала за деца със специални образователни 
потребности. Събитието бе включено в програмата на кръгла маса на тема „Сензорна интеграция и 
приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности". Сензорната зала е оборудвана 
според съвременните изисквания, като в нея вече работят сензорен терапевт и ерготерапевт. Сензорната 
терапия помага на децата да разбират по-лесно речта и да развиват 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. 
На кръглата маса бе представен и проекта на Националната асоциация на ресурсните учители „Go green, go 
inclusion", по който в следващите 10 месеца 4 доброволки от Европа ще подпомагат работата на ресурсните учители в Стара Загора.  
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