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Весели празници! 
Нека се научим да прощаваме, 

нека бавно остаряваме, 

нека повече да се обичаме, 

 на себе си да приличаме,   

 Нека бъдем по-добри 

                              не само в такива дни!  

          Да бъде Коледата ви незабравима, 

          а годината - неповторима! 

         Да сте здрави, весели, засмении от Бог благословени! 

Весела Коледа и Щастива Нова година! 

                                                                                          От Екипът на Сдружение „Бъдеще за децата”  

Сдружение „Бъдеще за децата” и Facebook 
 
 
Дори и в празничните дни, не спирайте да ни следите и да ни подкрепяте на 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. 
 
Споделянето също помага!   

 

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 
 

Клубовете Млад Доброволец работят вече 2 месеца 
 
В четири от клубовете приключи и третото обучение на доброволците, насочено към създаване на уменя за 
формулиране на цели и определяне на задачите необходими за тяхното достигане. В рамките на тренинга 
учениците имаха за задача да работят по казуси. Те трябваше да измислят как да организират кампания или 
събитие по предварително зададена тема, като разполагаха с определени 
параметри. Използваните казуси бяха взаимствани от опита на Сдружението, с 
цел децата постепенно да се запознават с дейността на организацията.  

В подготовката и обученията на младите доброволци, 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.   
С много ентусиазъм и активност учениците представиха резултатите от работата си. Във всяка задача те 

успяват да измислят различни и креативни предложения. А когато изпитат затруднение, те винаги могат да 
разчитат на своите обучители и на координаторът на Клубовете. След всяка игра или упражнение, в обратната 
връзка много техни въпроси намират отговор и решение. Основен акцент на поредицата (от пет) обучения за 
членовете на Клуб „Млад доброволец” е създаване на умения за работа в екип. Поради тази причина, всеки път 
обучителите поставят задача на децата да разпределят работата помежду си, като се фокусират върху това кой 
притежава качествата необходими за изпълнението на отделното задание. Това помага на учениците да се 
ориентират в индивидуалните си качества и да опознаят силните страни на другите.   

Като част от третото обучение, колегите  наблегнаха на точното формулиране на целите на всеки Клуб.  
При предните обучения се изведоха основните насоки на работа на всеки Клуб. Интересите на децата покриха 
широк диапазон от дейности и каузи - екология, подкрепа на деца в риск, трети към оказване на помощ на животни, 
четвърти към подобряване условията в собственото им училище. „За да формулираме целите на клубовете и това 
да отговаря на техния потенциал и желания, ние използвахме, т.нар. brainstorming или мозъчна атака и успяхме да 
изведем трудностите по избраната насока. След това заедно с групите определихме проблемите, по които могат 
да бъдат постигнати реални резултати. Този процес предизвика бурна дискусия сред всички ученици. Именно 
затова се спряхме brainstorming-а. Това дава възможност на участниците в групата, още повече, че ние работим с деца на възраст 10-16 години, да  
подобряват своите умения за говорене пред аудитория. Да защитават мнението и позицията си, с точни и ясни аргументи и същевременно да 
проявяват толерантност към това на другия.”, разказва Миряна, която е и координатор на Центъра за работа с доброволци към Сдружение „Бъдеще 
за децата”.  

И така след дълго обсъждане и няколко поредни срещи децата успяха да извадят на светло своите 
конкретни цели. В рамките на следващите обучения предстои да бъдат определени дейностите и след 
това да опишат всичко това в мини проекто-предложение, което организацията ще финансира 
благодарение на проект „Гласът на децата”.   
Важен елемент от тези срещи е обратната връзка на финала. А тя е положителна! От всички училища. 
Някои от учениците проявяват желание за по чести срещи или увеличаване броя на обученията. 
„ 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 и се 

реализира с цел изграждане на капацитет сред младите хора за активно гражданско участие, съобразно потребностите им и възпитаване на 
социално-отговорно поведение. 
 

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/


Работилница за приключения 
 
От години е традиция ... !  

През месец декември в Сдружение „Бъдеще за децата” отваря врати „Работилница за 
приключения”. 
Деца, родители, служители и приятели на организацията, заедно изработват коледни картички, сувенири и 
подаръци. 
Инициативата „Работилница за приключения” се провежда за седма поредна година от екипа на местната 
неправителствена организация.   
Събраните средства, ръководството на организацията насочва по направление – терапевтични програми – 

обезпечаване на летен терапевтичен лагер „Приключение с приятели”, за потребителите на социалните услуги към „Бъдеще за децата“ – Център за 
обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция. Услугите работят с деца в риск и техните семейства, от различни уязвими 
групи.  
 

В ролята на Застъпник на правата на децата 
 
Изпълнителният директор на Сдружение „Бъдеще за децата”, бе поканена в ОДЗ „Славейче” за участие в инициатива 
посветена на правата на децата.  
Мария Гинева, влезе в ролята на застъпник на правата на децата и под формата на игра и приказки показа на децата, че те 
трябва да растат и живеят в сигурна и семейна среда, колко е важно да има уважение и толерантност между членовете на 
едно семейството.  Децата посрещнаха с любопитство темата и не спираха да задават въпроси.  
„С приемането на Конвенцията за правата на детето, светът за пъви път признава, че децата имат присъщи и неотменими 
права като възрастните - право на име, на гражданство, на свобода на мисълта и изразяване на мнението, право на закрила, 
и равни възможности. Застъпниците на правата на децата са хиляди. Да имаш сърце и да вярваш, че тези права са 

ненакърними и жизнено важни за всяко дете – това е жизненоважно, за да бъдеш засъпник на правата на децата”, госпожа Гинева. 
Изнесеният урок с участието на Мария, бе част от проект „Ние сме равни,имаме еднакви права”, по който работи екипа на 
детското заведение.  
„Отделно от дома, детската градина и училището, са единствената социална реалност, която децата познават. Това е 
естествена среда, изграждаща детски навици, поведение и система от ценности. Поради тази причина, родителите и 
учителите трябва да направят всичко възможно, за да защитят децата, да се погрижат за тяхното интелектуално и 
емоционално развитие, да  осигурят тяхното позитивно личностно израстване”, споделя директорът на детската градина 

Петя Георгиева. Партньори на казанлъшката детска градина по проекта са сродни детски заведения в Турция, Литва, Гърция, Италия, Норвегия и 
Испания. 
 

Информационна среща на тема „Орално здраве”  
 

Сдружение „Бъдеще за децата” бе домакин на информационна среща посветена на оралната хигиена. На нея бяха 
поканени специалисти и ръководители на социалните услуги в града, лекари и служители от местните институции. 
Срещата се води от представители на Министерство на здравеопазването. Информираността на населението по 
въпросите на оралното здраве, за предпоставките и причините за неговото влошаване, за последиците от 
ненавременното диагностициране и отстраняване на съществуващи проблеми е от съществено значение за 
намаляване разпространението на тези състояния. В България няма цялостна организирана система за 

информиране на населението по тези въпроси, не се провеждат организирани информационни кампании. Частична информация се предоставя на 
населението от денталните лекари, от Български зъболекарски съюз, от различни търговски фирми с оглед реклама на техни продукти. 
От резултатите, получени при епидемиологични проучвания с научна цел (1000 деца от София и Русе, два града в България без обществена 
програма за профилактика) децата на 6 години имат средно 6 напреднали кариеса и още 4 начални. Засегнатите зъби са 34%. Над 80% от децата са 
засегнати от кариес на тази възраст - 9% са засегнати от кариес на постоянните зъби, макар да са пробили току 
що, а 88% от децата са засегнати от кариес на временните. Близо 50% от временните зъби за засгнати от кариес, 
а постоянните – 30%. Всеки четвърти 18 годишен е с един изваден постоянен зъб. 
Безспорен научен факт е, че дисбалансираното хранене, в частност – високата консумация на захар и захарни 
изделия, е един основен рисков фактор за възникване и развитие на орални заболявания. Количеството, вида, 
честотата и начина на прием на въглехидратите са предпоставка за сформиране на комплексния етиологичен 
фактор за оралните заболявания – зъбната плака. Затова обучението и мотивацията за нуждата от здравословно 
хранене на бременната жена и детето са водещи активности във всяка съвременна превантивна програма за борба с оралните заболявания. 
 

КАМПАНИИ 
 
Стартира „Акция Дядо Коледа 2015” на сдружение „Бъдеще за децата” 

 
 „Заедно да подарим по една вълшебна коледна приказка!”.  
Под това мото Сдружение „Бъдеще за децата”, стартира от 4-ти до 18-ти декември Коледна кампания. Инициативата е 
изцяло благотворителна и се реализира в подкрепа на деца в неравностойно положение от община Казанлък. Кампанията е 
адресирана към казанлънчани с призив да помогнат за събирането на коледни подаръци за 110 ДЕЦА. 
Деца със специални потребности, деца от семейства  с нисък социален икономически статус, многодетни семейства, деца в 
приемна грижа, деца сираци... Местната организация за пореден път получи подкрепата, 
както на община Казанлък, така и представители на бизнеса и медиите в града.  

Инициативата е вече добре позната и чакана всеки път с нетърпение. На финала на „Акция Дядо Коледа”, 
миналата година, благодарение на хората от Казанлък зарадвахме над 100 малчугана. Всяка година в 
кампанията се включват двойно повече добротоворци, което означава и двойно повече подаръци, за двойно 
повече деца. Ще се радваме и тази Коледа, заедно да успеем да помогнем на колкото се може повече деца и 
техните семейства.  В рамките на „Акция Дядо Коледа” тази година, екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” е 
разположил коледни дръвчета в различни точки на община Казанлък – „Културно-информационен център на община Казанлък (ул. „Искра” №4), 
магазин „Вимакс”, хранителният магазин „Перфект МЛ” в село Дунавци и „Арсенал” АД.  

http://speckids.org/letni-lageri
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/
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/


На всяка една от вълшебните елхи има определен брой специални коледни играчки и писмо към тях. Във всяко писмо 
анонимно е разказана историята за съдбата на едно дете и неговото семейство, кратко описание на кампанията с инструкции, 
които новите помощници на Добрия старец да последват и картичка. Всеки може да стори по едно добро дело и да подкрепи 
семейство в риск.  Искрено се надяваме и тази година казанлъчани да прегърнат нашата идея и да ни последват. Защото 
каузата си заслужава! Да помогнем, подкрепим и зарадваме тези деца и техните семейства, в труден за тях момент! Да 
видим усмивките по техните лица в навечерието на Коледната нощ! Няма нищо по-хубаво от това.В навечерието на 
Святата нощ (от 21.12. до 23.12.), ние ще се погрижим всички събрани коледни подаръци, да бъдат поднесени на децата, 
лично от Дядо Коледа. Тази година в кампанията „Акция Дядо Коледа”, Сдружение „Бъдеще за децата” е включило 
потребители от социални услуги за деца, на територията на гр. Казанлък – Център за обществена подкрепа, Център за 
социална рехабилитация и интеграция и Центровете за настаняване от семеен тип, както и деца, за които местната организация 

получи информация от граждани други институции.  
 

Нашата ДОБРОволческа Коледа  
 

Инициативата на сдружение „Бъдеще за децата” събра 1001,00 лв. за Диан Костов 
В рамките на два дни – 04.12. и 05.12.2015г., местната организация проведе Коледен базар „Hand made за кауза”, на 
който бяха събрани 1001,00 лв.  
Средствата, Сдружение”Бъдеще за децата” 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. Диан страда от костно-ставно 
заболяване и от няколко месеца с голяма болка, може да направи само няколко стъпки, с две патерици.  

За един месец в Сдружението пристигнаха стотици коледни  украшения и сувенири, картички и елхи сътворени с много любов от детски ръчички. 
Всички те бяха събрани на една маса на площад „Севтополис” и предложени на казанлъчани на благотворителния базар „Hand made за кауза” 
Пред щанда на ДОБРОволческата Коледа, постоянно се спираха хора с желание да помогнат. Стотици наши съграждани, направиха дарение 
и отправиха своите пожелания за здраве и благополучие към Диан Костов.   
Призивът „Нека заедно помогнем на Диан Костов!” бе отправен към граждани, бизнеса, фирми и предприятия, медии, институции, училища, детски 
градини и социални услуги, и изобщо всички ДОБРОтворци в нашия град и България.  
В Нашата Доброволческа Коледа се включиха ученици, учители, директори, родители и много приятели от СОУ 
„Екзарх Антим I” гр. Казанлък, Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм в града, ПГ „Иван 
Хаджиенов” гр. Казанлък, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” село Ръжена, ЦДГ „Синчец” село Копринка, ЦДГ №15 
„Звънче” гр. Казанлък, ОДЗ №18 „Пчелица” гр. Казанлък и филиал в с. Бузувград, ЦДГ №9 „Слънчице”, гр. 
Казанлък, ЦДГ „Дружда” село Александрово, общ. Павел Баня,ОДЗ № 6 „Еделвайс”, Дневен център за деца с 
увреждания гр. Рудозем, Дневен център за деца/възрастни с увреждания гр. Казанлък, ЦДГ №1 „Здравец” гр. 
Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Казанлък. 
Благодарим на всички малки и големи джуждета за огромната подкрепа и добрата работа.  
Благотворителният базар се осъществи и с подкрепата на община Казанлък.  
В благодарствено писмо, Диан Костов и неговото семейство обобщиха финала на усилията да бъдат събрани 24-те хиляди лева, необходими за 
спешната операция, на която Диан ще се подложи до месец в столична клиника. Огромната част от средствата вече са събрани. Необходими са 
още 4 хил. лв., за да стане възможно лечението му.  
Текстът на писмото, можете да прочетете на адрес http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82-
%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/12/14/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-20-
%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD-
%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9/.  

 
Сдружение „Бъдеще за децата” е част от проекта Cash wave 
 
Мисията на СНЦ “ Бъдеще за децата” е да подкрепя деца в риск и техните семейства, като им предоставя услуги и реализира дейности за 
развитие на възможностите им, социално включване и повишаване на благосъстоянието им. Основен приоритет е превенция на изоставянето 
на деца, работа с деца със специфични потребности, отклоняващо се поведение, превенция на насилието и отпадането от училище на рискови деца. 

 

Нашата организация включи две каузи в проекта Cash wave.  
Цел на кампанията: 
Във връзка с предоствратяване изоставянето на деца в институции, Сдружението предлага и частична материална 
подкрепа на родилките и техните семейства под формата на консумативи, необходими за бебето.  
Може да подкрепите нашата кауза, като дарите ваучер за памперси, адаптирани млека и бебешка козметика и да помогнете 

за тези семейства. 
Сдружение „Бъдеще за децата” предлага социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца” в Казанлък и региона. Тя е 
безплатна за всички деца и семейства от общността. За целите на Центъра и подобряване на материалната база, ние имаме нужда от: 

- играчки и система за съхраняване на играчки 
- 2 бр. Конвекторни печки за отопление на 2та кабинета за работа с деца със специфични потребности  
- Климатик и осветителни тела за Сензорната зала, където се рахабилитират деца с детска церебрална парализа и други увреждания. 

Нашите каузи могат да бъдат подкрепени от всяка една точка на света посредством https://cashwave.bg/Info/Details/Charity 
 

ДОБРАТА НОВИНА 
 
Повишена раждаемост и по-голяма продължителност на живота в България? 

 
Изглежда, че по данни на НСИ към 31 декември 2014 г. в България е налице увеличаване на раждаемостта и на средната продължителност 
на живота. 

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/
http://www.zakazanlak.bg/ot-denya-20/dobrovolcheska-koleda-za-dian-kostov-sbra-100100-lv-1677
http://www.zakazanlak.bg/ot-denya-20/dobrovolcheska-koleda-za-dian-kostov-sbra-100100-lv-1677
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/12/14/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-20-%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/12/14/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-20-%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/12/14/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-20-%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9/
http://www.presstv.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0/12/14/%D1%81%D1%8A%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0-20-%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%B8%D0%BB-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9/
https://cashwave.bg/Info/Details/Charity


По данни на НСИ към 31 декември 2014 г. населението на България е 7202 198 души, което представлява 
1,4% от населението на Европейския съюз и нарежда страната на 16-то място. През миналата година 
населението е намаляло с 43479 души, или с 0,6 на сто.  
 Средната продължителност на живота за населението на страната, изчислена за периода 2012-2014 г. по 
данни на НСИ, е 74,7 години. Спрямо предходния период се увеличава с 0,2 години. Средната 
продължителност на живота при мъжете е 71,2 години, докато при жените е със 7,1 години по-висока – 
78,3 години. Увеличаването на броя на живородените деца и нарастващата средна продължителност на 
живота на населението са положителните тенденции, които отчита документът. Тенденциите сочат, че 
населението в страната се ориентира към семеен модел с повече от едно дете. 
Над 82% от децата, или над 241000 деца, са настанени в детски градини през учебната 2014/2015 година.  
 По Програмата „Подпомагане на семейства с деца” изплатените на семействата с деца средства през 2014 г. са в размер на 570845821 лева. 
Изплатените парични обезщетения за бременност и раждане за същия период са в размер на 297,5 млн. лв., което е с 26 млн. лв. повече от плана за 
годината по бюджета на Държавното обществено осигуряване. 
Към края на 2014 г. в България функционират 401 социални услуги за деца с общ капацитет 10116 места. 
През 2014 г. чрез Фонда за асистирана репродукция са изплатени на 30 лечебни заведения за асистирана репродукция общо 11177 776 лв. Броят на 
родените деца е 883, което е 30% успеваемост. 
През 2014 г. своя настоящ адрес от страната в чужбина са променили 28727 човека. Над половината от заминаващите са на възраст между 20-39 
години. Едновременно с това, се наблюдава процес на завръщане, т.е. на миграция от чужбина в страната. Освен завърнали се българи, 
местоживеенето си от чужбина в България са сменили и граждани на други държави, получили разрешение или статут за пребиваване в страната. 
През 2014 г. 26615 човека са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България, показват данните в отчета, допълват още от МС. 
Източник: www.kazanlak.co/ в. Долина 

 
ПРЕЗ МЕСЕЦА 
 

Първи декември – Световен ден за борба със СПИН 
 
За 23-ти път тази година отбелязахме Световния ден за борба със СПИН на 1-ви декември. 
През 1988 г. Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае 
необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН. През последните 22 
години този ден се утвърждава като един от най-успешните възпоменателни дни в световната история. Понастоящем той е признат от и се отбелязва 

в над 190 държави по света. 
Първоначално световните кампаниите за 1-ви декември се организират от Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS). През 
2005 г. UNAIDS прехвърля “надзора” на провеждането на кампаниите на независима организация - World AIDS Campaign, 
като продължава да оказва финансова и техническа подкрепа. 
Тази година World AIDS Campaign определи новия слоган на Световната кампания за борба с ХИВ/СПИН за периода 2011-
2015 г. - “Да сведем до нула”(Getting to zero). Новият слоган отразява новата визия на UNAIDS за постигане на нулева 
честота на новите случаи на ХИВ-инфекция, нулева дискриминация и нулева смъртност, свързана със СПИН, до 2015 г. (Zero 
new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS-related deaths). 
Акцентът, който World AIDS Campaign поставя тази година, е “Да сведем до нула смъртните случаи в резултат на СПИН” 
(Zero AIDS Related Deaths), но разбира се всеки може да реши на кое от трите послания да постави акцент - нулева честота 
на новите случаи на ХИВ-инфекция, нулева дискриминация и нулева смъртност, свързана със СПИН, или и трите 

едновременно, в зависимост от особеностите на местната характеристика на епидемията. ООН определи шест основни 
цели за постигане до 2015 г. по отношение на глобалния отговор срещу ХИВ: намаляване с 50% на предаването на ХИВ по 
сексуален път - в това число и сред ключовите уязвими групи като млади хора, мъже, които правят секс с мъже и сексуални 
работници; предотвратяване на всички нови случаи на инфектиране с ХИВ в резултат на инжекционна употреба на 
наркотици; елиминиране на предаването на ХИВ от майка на дете; намаляване с 50% на смъртните случаи в резултат на 
туберкулоза при ХИВ-позитивните; осигуряване на достъп до антиретровирусно лечение на 15 милиона души; намаляване с 
50% на броя на страните, налагащи ограничения за влизане, престой или живеене на ХИВ-позитивни; осигуряване на равен 
достъп до образование на децата, останали сираци в резултат на СПИН, или уязвими по друг начин към заболяването. Тази 
година също се отбелязват и 30 години от съобщаването на първия случай на СПИН. Международният символ на борбата с 
ХИВ/СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към хората, живеещи с ХИВ и обединява усилията на хората в общата борба срещу 
болестта. Червеният цвят на панделката едновременно символизира любовта, като така изразява съпричастността към засегнатите от 
заболяването; кръвта, като така изразява болката, причинена от загубата на близките, починали от СПИН; яростта, като така изразява 
безпомощността, с която се приема заболяване, за което няма окончателно лечение. Червеният цвят също е и предупреждение да не се подхожда 
лекомислено към и да не се пренебрегва един от най-големите проблеми на нашето съвремие. 
 

3-ти декември – Международен ден на хората с увреждания 
 
С различни инициативи и нестандартни събития в България отбелязаха Дена на хората с увреждания  

 
На 3-ти декември отбелязваме Международния ден на хората с увреждания. В световен мащаб над един милиард души, 
или около 15% от населението има някаква форма на увреждане. В България по данни на НСИ до 2011 година с призната 
трайно намалена работоспособност или степен на увреждане имат 474 267 души. От тях 9 039 са деца, а 465 228 са хората 
на 16 и повече навършени години. 
Хората с увреждания в България се сблъскват с проблеми, за които обикновения човек даже не се замисля. Голяма част от 
училищата не са пригодени за хора със специални потребности, начина на обучение също, рампите за инвалидни колички 
са почти екзотика, използването на градски и междуградски транспорт, е затруднено, всъщност в повечето населени места 
дори разходка по тротоара с количка е невъзможно. Човек трябва да бъде толерантен и загрижен за всички членове на 

обществото, в което живее. Дано го разберем възможно най-скоро! 

 
 
 

http://www.kazanlak.co/
http://www.worldaidscampaign.org/


Празник на доброволчеството  
 

За поредна година в България се отбелязва Международен ден на доброволците. 
За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва 
правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към 
доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им. 
На този ден обществото традиционно отдава своята почит към хората, които с безвъзмездния си труд помагат за 
подобряване на живота на уязвимите и нуждаещите се от помощ, с което допринасят светът да се превърне в по-
мирно и безопасно място. Само така хората, усетили положителната енергия и удовлетворението от безкористния 

труд, от подадената ръка и работата рамо до рамо с други хора, могат да предадат доброволческия дух на останалите – на своите близки и приятели 
или на някой напълно непознат, но готов да помага като посвещава труда и приятелството си. Доброволчеството е широко разпространено в 
западноевропейските страни. От най-обикновените мероприятия като даряване на дрехи и обувки, които вече са омалели и не се носят, до участие в 
сериозни и опасни дейности. 
У нас доброволческата дейност е слабо развита дейност. Само 6% наши сънародници са се ангажирали с доброволен труд. Затова България спада 
сред четирите държави в Европа, в които размера на доброволчеството не надвишава 10%. Тази новина не е добра. 
В народопсихологията на българина е заложено доброволчеството генетично. Като се върнем назад в историята колко хора са участвали като 
доброволци във войните – мъжете войници на фронта, жените – милосърдни сестри. 
Но в последните години ние се затворихме в себе си и понижихме отговорността си към околните. Сега е моментът доброволчеството да бъде отново 
събудено и възродено! 
В своята 135-годишна история БЧК е най-голямата и с най-големи традиции доброволческа организация в България, която има своя реална мрежа от 
доброволци в цялата страна, на които може да се разчита в ежедневни и в критични ситуации. 

 

Честит празник на Българския червен кръст 
 
5-ти декември е празник и на БЧК, защото именно благодарение на своите доброволци, организацията успява да осъществи 
своите уникални хуманитарни функции. По този повод и на този ден  организацията за пореден път отдава заслужено 
признание за неуморния труд и отдаденост в служба на хуманността. Доброволчеството е кауза, за която е необходимо да 
притежаваш чисто сърце, състрадание и с много любов да изпълняваш мисията, на която си се посветил. За работата си с 
доброволците, през 2007г. БЧК получи високо признание от Международната федерация на дружествата на Червения кръст 
и Червения полумесец /МФЧК/ЧП/. На официална церемония по време на Общото събрание на Международната 
федерация на Червения кръст и Червения полумесец в Женева, БЧК бе удостоен с единствената Награда за 
доброволчество, присъдена за създаването на успешна система за доброволчески мениджмънт. 
В България все още не е  приет Закон за доброволчеството, който ясно да регламентира условията, при които да се 
упражнява този труд.  
 

ПОЛЕЗНО  
 
Приобщаване на родителите 

 
Родителите са първите и постоянни учители на детето. Те играят съществена роля, за да подпомогнат 
децата си да учат. Семейното учене е мощен инструмент за достигане на някои от най-уязвимите групи в 
нашето общество. То има потенциала да подсили ролята на семейството и да промени нагласите към 
образованието, помагайки да се изградят силни местни общности и да се разшири участието в ученето.  
Защо е важно участието на родителите? Свикнали сме да мислим, че професионалистите знаят по-

добре от родителите какво е нужно и полезно за децата им. Приемаме за нормално, че основната част от деня си децата ни прекарват в институции – 
ясли, детски градини, училища, занимални; че там за тях се грижи квалифициран персонал, който ще даде на децата ни нужното образование и 
възпитание... и че едва ли не работата ще бъде свършена от някой друг, децата ни ще бъдат ‘форматирани’, обучени и социализирани, докато ние 
сме на работното си място. Все повече хора обаче осъзнават, че този модел е порочен; че лишава родителя от активна роля в отглеждането на 
собственото му дете, че противопоставя семейството на учебното заведение или в най-добрия случай създава ненужни бариери, че се къса връзката 
между семейството и училището/детската градина и процесите, които протичат на едното и на другото място, нямат връзка помежду си, а детето не 
успява да получи необходимото цялостно възпитание и образование. И че за да се преодолее тази фрагментираност, изолираност, тази пропаст 
между дома и училището, е необходимо учители и родители да работят заедно, в партньорство, да споделят информация, идеи, мнения, да вземат 
заедно важните решения, които касаят децата, да споделят грижата за тях.  
Можем да посочим и редица примери за ползите от участието на родителите. Редица научни изследвания в областта на медицината, социалните 
науки и образованието безспорно доказват важността на родителите в обучението на децата им. Все по-ярко се откроява важността на ранното 
детство за по-нататъшното когнитивно развитие на детето.  
Доказано е например, че разглеждането на книжки в ранна бебешка възраст се отразява положително върху резултатите на децата на 
стандартизирани тестове на 7-8 годишна възраст. Отчита се бурното развитие на детския мозък в първите месеци и годни след раждането и се 
демонстрират начини, чрез които родителите или отглеждащите малки деца биха могли да повлияят позитивно ърху цялостното емоционално, 
когнитивно и социално развитие на детето в бъдеще. Насърчава се „ранното учене” като част от ученето през целия живот. Подчертава се връзката 
между емоционалната сигурност и привързаност, която получава детето в любяща среда, и развитието на познавателните му способности и интерес 
към света. Други изследания пък установяват, че родители, които имат позитивно отношение към децата си и визия за техния успех в бъдеще, 
успяват да повлияят на развитието на децата си, независимо от социалния си произход и финансово състояние.  
Източник: „Excellence in Schools”, p. 53 DfEE (сега Department for Education and Skills, DfES), Емилия Славова 
Интересни предложения, идеи и добри практики можете да намерите в сайта на Център за приобщаващо образование 
(http://priobshti.se/content/spodelyane-na-dobri-praktiki).  
 
 
 
 
 
 

http://priobshti.se/content/spodelyane-na-dobri-praktiki


Привързаност там и тогава, тук и сега 
 

Проф. Ваня Матанова е доктор на психологическите науки. Работи в областта на клиничната психология и 
невропсихологията. Професор по клинична психология към СУ "Св. Климент Охридски". 
Привързаността е продължителна и взаимно удовлетворяваща афективна връзка, която се формира в детството и 
управлява интимния ни живот в зрелостта. Тя преодолява пространство и време и е синоним на любовта.  
Книгата е изключително навременна, спрямо актуалната потребност в психотерапевтичната практика за ефективен 
терапевтичен подход към сложните взаимовръзки на разстройствата на привързаността в ранното детство и 
последвалото дисхармонично личностово развитие с провали в социалното функциониране, през зрелостта. 
Привързаността представлява силната връзка, която децата развиват към различните хора в техния живот, основно 
родителите. Фигурите на привързаност осигуряват комфорт, чувство на безопасност и подкрепа. В случаи на стрес или 
уплаха, децата търсят фигурите на привързаност и контактът с тях ги успокоява. Наличието на такава връзка е от 
изключително значение за правилното развитие на децата. 
Теорията на привързаността произлиза от работата на психиатъра и психоаналитик Джон Боулби и е психологическа, 
еволюционна и етологическа теория, която осигурява описателна и обяснителна рамка за разбиране на 

междуличностните отношения между човешките същества. Теоретиците на привързаността смятат, че детето има нужда за сигурни отношения с 
възрастните, които се грижат за него и без това нормалното социално и емоционално развитие няма да се появи. 
 

КОНКУРСИ 
 

Вредата от мобилните тема на детски конкурс 
 

Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ обявява конкурс за детска рисунка „Деца помагат на деца“. 
Целта на конкурса е стимулиране и насърчаване на малчуганите да помагат на други деца, намиращи се в неравностойно положение. 
Излъчените за най-добри рисунки ще участват в търг, който ще се състои по време на церемонията по връчване на наградите в конкурса „Годишни 
национални награди по БЗР“ за 2015 г. Набраните средства ще бъдат дарени на Помощно училище за деца със специални грижи „Стефан Караджа”- 
гр. Пловдив и ще бъдат изразходвани за направата на нов покрив на училището. Покривът на Помощно училище „Стефан Караджа“ – гр. Пловдив е 
изгорял след пожар на 22.08.2015 г., като почти неизползваем е останал вторият етаж на сградата. Условия за участие в конкурса: 
– Темата на рисунките трябва да бъде: „Безопасност и здраве при работа“, а по възможност „Нейонизиращи лъчения“ (или обяснено по по-

близък за децата начин, това е вредата от използването на микровълнови печки, рутери, сателитни чинии и 
мобилни телефони – изобразени през погледа на детското въображение). Всяко дете, чиято рисунка бъде 
предоставена за търга, ще получи информация относно размера на набраните с негова помощ средства и какъв е 
неговия личен принос за подпомагане изграждането на новия покрив на Помощното училище в гр. Пловдив. 
Крайният срок за изпращане на рисунките е 15.01.2016 г. (важи датата на пощенското клеймо). 
Адресите, на които се очакват рисунки, са: гр. София, 1113, Пощенска станция № 13 – “Плиска”, Пощенска 
кутия № 14, Фондация „Център за БЗР“, Конкурс „Деца помагат на деца“ и гр. Пловдив, 4000, бул. „Васил 
Априлов“ № 31, Фондация „Център за БЗР“ Конкурс „Деца помагат на деца“. Рисунките могат да бъдат оставяни и 

на място по Клубовете на специалиста по БЗР в страната при предварителна уговорка с Координаторите, чиито данни за кореспонденция бихте 
могли да намерите в секцията „Контакти“ на сайта: fcbzr.org. За повече информация и подробности за конкурса: Е-mail: office_sofia@fcbzr.org, 
Телефон: 02/ 904 66 39, Мобилен: 0888 601 009.  
  

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

Започна кампания „Първи контакт на бебето“ 
 

Мрежа за майчино-детско здравеопазване в България стартира кампания „Първи контакт на бебето”. Кампанията е за неразделяне на бебетата от 
майките непосредствено след раждането. За това съобщава на сайта си Българският Хелзински комитет. 
Неотдавна организации от неправителствения сектор, в чийто фокус е майчино-детското здравеопазване, се 
обединихa с обща цел за дългосрочна промяна на практиките в тази сфера и привеждането им в съответствие с 
европейското законодателство и съвременните медицински препоръки, базирани на научни доказателства. 
Заради доказаната значимост на първия контакт с бебето, организациите настояват то да не се отделя от майката 
след раждането при липса на медицинска необходимост и да има продължителен физически контакт с нея най-
малко в продължение на един час след раждането. 
Според редица изследвания този контакт има основополагащо значение за бъдещето му физическо и емоционално 
здраве и е съпроводен с много преки и дългосрочни ползи. 
За целите на кампанията е необходима достоверна илюстрация на това как протичат първите часове след раждането за бебетата и майките в 
българските родилни домове. На сайта на БХК е публикуван и специален въпросник, с молба към раждалите жени, които при тяхно желание могат да 
попълнят за нуждите на изследването. За повече информация http://www.bghelsinki.org/bg/novini/bg/single/zapochna-kampaniya-prvi-kontakt-na-bebeto.  
 

„Майки срещу дрогата" си дадоха среща в Казанлък 
 

Среща-семинар на тема „ Наркотиците и употребата им от ученици и подрастващи“ се проведе в Казанлък. Веселина Божилова, автор на три книги за 
наркотиците и председател на сдружението и Елка Паникян - съосновател и заместник-председател на 
сдружението представиха темата "Ролята на семейството и ефектът от сдружаването на родители и 
съмишленици“. Бе прожектиран и кратък филм за историята на сдружението. Казанлък е един от 26 града в 
България, в които Сдружение „Майки срещу дрогата“ представи своята дейност. В рамките на срещата бе 
представена информация за видовете дизайнерска дрога, достъпни у нас, за начините на тяхната реклама, за 
влиянието, което оказват върху организма. Презентация по темата изнесе д-р Иван Добринов, завеждащ 
Отделението за зависимости в Психиатричната болница в Раднево. Срещата бе организирана от Община 
Казанлък, Младежки общински съвет-Казанлък и Сдружение Интервюто с д-р Иван Добринов, можете да 
прочете на адрес: http://www.kazanlak.co/intervyuta/item/4641-kak-da-predpazim-detzata-si-ot-drogata-kakvo-
otklyuchva-zavisimostite-i-kade-e-darzhavata-v-borbata-sreshtu-narkotitzite-razgovor-s-d-r-ivan-dobrinov 
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Дориан Дерменджиев се включи в кампания против насилието 
 

Европейският вицешампион по ММА Дориан Дерменджиев се включи в поредната кампания „Не на насилието в училище!“ 
,организирана от НЧ“Братство-1869“ и ОУ “Христо Ботев“, село Енина.Идеята да се обогати спортния живот в училището е 
възникнала след разискване на МОН и спортния министър Кралев относно затлъстяването на децата и гръбначните 
изкривявания. Вкарването на треньори и именити спортисти в училищата в Германия ,Белгия ,Швейцария e отчелo 
сериозно покачване на интереса на  децата към различни видове спорт. Изключителен интерес към боеца проявиха и 
енинските малчугани. „Да набиеш някого в коридора не е доказателство за сила. Винаги има някой ,който може да победи 

теб. Истинската сила е в уважението към другите, защото не знаеш в кой момент те ще ти помогнат. Ако за някого боя е разтоварване, той може да се 
доказва на ринга или в клетката.“ - подчерта Дориан. 
 

Пътуващ куфар с приказки в Казанлък 
 
Куфар с 20 от най-любимите приказки на децата тръгна на път в 19 детски градини от община Казанлък. Инициативата за „Пътуващия приказен 
куфар" е на колектива на детска градина „Мечо Пух" в Казанлък. Идеята за пътуващия куфар с приказки е да насърчи децата да обичат приказките, 
тъй като в тях се съдържа много мъдрост и са неизчерпаем източник на доброта, разказва Аксения Тилева, директор на 
учебното заведение.  Започнала първоначално като идея на казанлъшката детска градина като част от мерките за 
работа по Националната стратегия за насърчаване на грамотността, в моменат инициативата „Пътуващ куфар с 
приказки" е възприета от Регионалния инспекторат по образование и ще се прилага в във всички детски заведения от 
областта. Идеята на „пътуващия куфар с приказки" е в рамките на седмица на децата да се четат приказки от избрана 
от тях книжка с български народни и български авторови приказки. След това те ще създават различни сувенири, 
рисунки и други предмети, вдъхновени от прочетените приказки. В края на „пътуването на куфара", което ще приключи 
на 20 април следващата година, ще бъде направена специална изложба от вдъхновените след приказките детски произведения. 
 

ОТ РЕГИОНА 
 

Отличиха наградените в конкурсите „Моят свят без насилие“ 
 

Общо 40 деца от различни старозагорски училища, с различен социален статус и етнос на възраст от 8 до 18 години, 
се включиха в обявените от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (МКБППМН) към Община Стара Загора конкурси за есе и рисунка по темата „Моят свят без насилие". 
Конкурсът за рисунка привлече таланта на 33 деца, а 7 старозагорчета изразиха желанията си за мирен свят чрез 
писаното слово. С творбите си децата излъчват своите послания и изразяват с цвят творческия си импулс. Изложбата 
на всички творби бе заключителния етап на традиционна лятна програма ,,Ваканция 2015" на комисията. Тя е една от 

мерките за повишаване сигурността на децата и превенция на противоправното поведение на малолетните и непълнолетните. Чрез нея се насърчава 
детското и младежко участие и формирането на устойчива гражданска позиция с изграждане на позитивни модели на отговорно поведение, смятат от 
Местната комисия. Всички млади хора - участници в конкурсите получиха грамоти и награди.  
 

Ученици показаха умения научени в извънкласни дейности 
 

Стара Загора бе домакин на информационен ден по европейски проект „Подобряване на качеството на образованието 
в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". На него присъстваха също 
представители на образователното министерство, зам.-кметът Иванка Сотирова, екипът, осъществяващ проекта, 
преподаватели, ученици, родители, журналисти и други гости. 
Проектът за подобряване на качеството на образованието стартира през ноември 2011 г. Той се осъществява в учебни 
заведения в цялата страна. Очаква се да приключи работа в края на тази година. Общата му стойност е 180 000 
лв. Финансиран е по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Основната му цел е да подпомогне процеса на ефективно 
въвеждане на целодневно обучение за ученици от  I до VIII клас в средищните училища в страната. 

 

Двудневна конференция в Стара Загора срещу езика на омразата онлайн 
  
В Международния младежки център в Стара Загора се проведе двудневна Международна конференция под 
наслов "Кампанията „Език без омраза“ - инструмент за борба срещу нетолерантността". Кампанията e 
инициирана и се ръководи от Съвета на Европа и включва национални кампании в държавите-членки. Тя е 
насочена срещу езика на омразата онлайн във всичките му форми и се фокусира върху обучение за човешките 
права, върху младежкото участие и медийната грамотност. Целта ѝ е да ограничи езика на омразата и да 

предотврати расизма и дискриминацията във всичките им форми. За появата на това явление най-напред 
отговорни са родителите, след това всички обществени институции, от най-ранна детска възраст. Важно е да се 
говори за това, защото поражда негативни проявления върху формирането на цялостната психология и 
поведение на всички нас. Езикът на омразата се разпространява бързо и лесно чрез интернет и социалните медии като Фейсбук и Туитър и достига 
до много хора и става все по-видим. Гости на събитието бяха Денис Дурмис – експерт към Съвета на Европа, Лора Любенова – член на борда на 
Европейски младежки Форум, представители на Министерството на младежта и спорта. Сред участниците имаше представители на младежките 
центрове в Пловдив, Враца и Добрич, както и доброволци към Ресурсния център – Стара Загора от Германия, Испания, Латвия и Армения. Всички 
заедно обсъдиха резултатите от кампанията „Език без омраза“ на европейско ниво и добрите практики за осъществяването ѝ в държавите-членки на 

Европейския съюз.  
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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. 
 


