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ЧЕСТИТА ДА НИ Е НОВАТА 2016 ГОДИНА! 
 

Приемете наште светли пожелания 
за здраве, много слънце и вдъхновение 
през новата година! 
Нека в дните й да ви съпътстват 
любов и много истински неща! 
Нека да има много нови начала! 
Нека бъдем хора, вместо победители, 
нека бъдем честни, вместо безразлични, 
нека сме толкова сърдечни, колкото интелигентни, 
нека сме пълни с обич, вместо със съмнения, 
нека да бъдем щастливи, вместо прави, 
нека сътворим добри дела за повече деца, за повече хора! 

 

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 
 

Дейност „Клуб млад доброволец” 
 

В четири от петте клуба е реализиранои четвъртото по ред тренинг-обучение за младите ни доброволци. В 
рамките на няколко часа обучителите направиха преход от предните срещи, формулираха окончателните цели, 
и поставиха новите задачи пред групите – извеждане на дейности необходими за изпълнение на поставените 
цели, постигане на единомислие и работа в екип.  
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. И в това обучение те включиха ролеви игри за изграждане на 
връзка, екипност и доверие. Разпределиха работата в малки групи, като целта им бе да получат повече 
информация и да я редуцурат чрез последващи дискусионни форми в по-големите групи. Тренингът продължи с 
формулиране на очакваните резултати от дейностите, като най-трудното бе да провокират децата да мислят за 
конкретни неща. За финал на поредната среща, Миряна и Диляна накараха младите доброволци да направят 

реална оценка на своите индивидуални възможности и разбира се обратна 
връзката от страна на децата. Резултатът от обучението е: налице са 
изработените задачи, които трябва да бъдат изпълнени за реализиране на каузите. Каузата на учениците от село 
Ръжена е подобряване на материалната база на училището и при последната среща бе изготвен списък с материали 
необходими за ремонта на две от класните стаи и създаването на градинка в дворното пространство. Бе 
осъществена среща с Директора на училището, пред когото децата представиха своите идеи и планирани дейности 
и се уговориха да започнат работа по каузата през първите топли уикенди на 2016, така че да не нарушават учебния 
процес. В ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък решиха да правят камапания "Не на насилитео над животни". 
Основно кампанията ще бъде информационна. Учениците ще инициират подписка в подкрепа на спазването на ЗЗЖ, 

ще събират средства предназначени за закупуване на храна за животните в Общинския приют. Те изпълниха вече първата задача, която си 
поставиха - създаването на фейсбук страница "Не на насилите над животни-Казанлък". Там сега и занапред ще се публикува информация по темата. 
В НГПИД "Акад. Д. Узунов" гр. Казанлък решиха да правят кампания, целяща постигане на по-висока информираност на гражданите относно 
замърсяването и опазването на околната среда на територията на Общината. Първата фаза е изработването на презентационно-информационните 
материали – филми, презентации, които ще бъдат представени на учениците от други училища в Общината; листовки за запознаване на широката 
общественост и създаване на страници в социалните мрежи. Втората част от тяхната кампания ще бъде организиране на акция по почистване на 
избрано от тях място, а за финал - проверка оценка устойчивостта на резултатите. 
В ПГТТМ избраха за целева група на своята кампания децата от ЦНСТ. Учениците още изпитват затруднения да определят нуждите на тази целева 
група. Поради тази причина бяха нахвърляни няколко спонтанни идеи, които ще се бистрят в рамките на следващата работна среща. В ПМГ „Никола 

Обрешков” гр. Казанлък избраха две целеви групи - едната е деца без родителска грижа, а другата възрастни хора. Те ще 
се опитат да измислят кампания, която да носи ползи и за двете групи. 
Клубовете „Млад доброволец” са част от проект „Гласът на децата” реализиран от сдружение „Бъдеще за децата”. Чрез 
подкрепата на екип от организацията членовете на Клубовете 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 го 
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 в рамките на проекта.  
„Гласът на децата” е проект в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца - Център за обществена подкрепа - и 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца – гр. Казанлък.  Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg. 
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ПАРТНЬОРСТВО 
 
Участие в срещата за Стартегия 2016-2018г. на WWO Bulgaria 
 

Изпълнителният директор на сдружение „Бъдеще за децата” бе част от работната група за стратегическо 
планиране на Фондация за децата в риск по света.  
Срещата се проведе през втората половина на месец декември, в старопрестолния град Велико Търново.  
Приносът на всички участници бе важен за планирането на бъдещи съвместни инициативи. Ключови специалисти и 
мениджъри от NGO-сектора обсъдиха визията за бъдещето на Фондацията и успяха да оформят конкретни цели, за 
близките няколко години. В резултат на срещата екипът на Фондацията изготви Стратегически план за работа за 
периода 2016-2018 година.   
Фондация за децата в риск по света е българска неправителствена организация, основана през 2009 г. като част от 
Worldwide Orphans Foundation. Тяхната мисия е да промени живота на децата, лишени от родителска грижа, като ги 

изведе от анонимност, като им помогат да се превърнат в здрави, независими и продуктивни членове на своята общност и на света. 
Основател и изпълнителен директор на Фондацията е Д-р Аронсон. Тя е сертифициран педиатър и специалист по заразни болести. Практикува 
медицина свързана с осиновяване от над 25 години. От основаването на WWO през 1997, д-р Аронсон е посещавала домове за деца без родители в 
Азия, Африка, Източна Европа, Русия, Латинска Америка. Д-р Аронсон живее със своите синове, Десален (осиновен от Етиопия) и Бен (осиновен от 
Виетнам).  

 
ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 
 

Подкрепа на ниво родилно отделение  
 
От началото на 2014година 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 декември социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал една родилка, с цел оценка на 
нагласите и риска от изоставяне на детето. През посоченият период диркетни  заявки за изоставяне на дете не са получени от 

Родилно отделение/ ОЗД при ДСП  Казанлък. 
За изминалата година са консултирани общо 42 родилки в Родилно отделение с цел превенция на 
изоставянето. 
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 
 

Преди известно време се запознахме с едно момиче, на 14 години, което рано, рано бе решило, че е срещнало 
любовта на живота си. Нейните близки и тези на избраника й подкрепяли връзката и съжителството им. От 
тяхната връзка не след дълго на бял свят се появява момиченце. Въпреки, че не осъзнавала какво точно й се 
случва момичето станало горда майка. Така било възпитавано през годините. Всички яли, пили и се веселили три 
дни, три нощи... Времето минавало. Бебето растяло. Родителите и техните близки били щастливи и помагали на 
младото семейство с каквото могат. През 2014 година, младата майка С, забременява за втори път. Този път 
обаче нещата не са толкова розови. Младият татко и неговото семейство започват да се чудят как ще се справят 
с още едно дете. Отношенията между С. и нейният съжител започват да се влошават. И то до такава степен, че 

тя се изнася от общия им дом. Оставя и детето си там. С. отива да живее със своята баба, при която е израстнала от дете. Възрастната жена приема 
внучка си, грижи се за нея. Опитва се да й повлияе, да се върне при бащата на децата си. Но тя категорично отказва. Бабата казва: „Историята се 
повтаря... Когато ти, беше малко бебе, твоята майка те остави тук и замина. Сега ти правиш същото.”  
Момичето изобщо не слушало баба си. Тя поела по своя път. Влюбила се отново и заживяла с друг мъж. Наближил моментът на раждането на 
второто дете. С. постъпила в местната Болница и там заявила, че ще изостави новороденото.  
Екипът на АГО в Казанлък подава сигнал в ДСП и се свързват със социалния работник към сдружение „Бъдеще за децата”. Организацията работи по 
проект „Прегръдка за всяко дете”, с цел намаляване броя на изоставените деца в институции и разполага с обучен екип по Превенция на 
изоставянето, който включва и социален работник на ниво Родилно отделение. Той посещава С. няколко пъти в Болницата. Разговарят много. 
Майката променя първоначалната си нагласа и решава да задържи бебето. Раждането преминава без усложнения и на бял свят се появява 
прекрасно и здраво момче. При първата психосоциална консултация в Родилно, С.споделя причината да реши да изостави бъдещото си дете - с 
новия си съжител нямат достатъчно пари, а и той трудно приемал факта, че това е дете на друг мъж.    
Нашият екип започна да установява връзка с разширеното семейство на родилката – нейната баба, бащата на децата й и неговите близки, както и 
новия съжител на С. След първоначалните срещи и разговори с тях започнахме стъпки за провеждането на Фамилно-групова конференция (ФГК), с 
цел изясняване на житейската ситуция и предриемане на действия и мерки с оглед оставане на детето в биологичното семейство и осигуряване на 
подкрепа за родилката и бебето. Със С. бяхме обсъдили всичко това и тя бе съгласна. От наша страна тя имаше подкрепа. Екпът по Превенция 
трябваше да осигури стабилна среда за връщането на майката в общността, да помогне за осигуряване на подходящи условия за отглеждането на 
бебето в новия й дом, да подготвим нейния съжител за това, което предстои, медицинска сестра и социални работници щяха да повишават 
родителския им капацитет и да предоставят частична материална подкрепа през първите месеци. И така нещата вървяха към положителен изход на 
този случай. Но няколко дни след раждането и ден след последната ни среща със С., от местната МБАЛ, ни съобщиха, че тя е избягала и е оставила 
бебето в РО. Незабавно е сигнализиран и ОЗД/ ДСП – Казанлък и те предприемат спешно настаняване на детето в ДМСГД “Мария Луиза“ с. 



Бузовград. След това мярката за закрила е променена с настаняване в приемно семейство. Към момента детето е настанено в професионално 
приемно семейство, в друга община.  
Това е случай, в който не можахме да предотвратим изоставянето. Майката до последно не се е почувствала достатъчно сигурна – в себе си, в 
съжителя си, в близките си. Тя имаше много опасения за детето, които явно не сме успели да преборим. Към момента майката не поддържа връзка и 
с по-голямото си дете и неговия баща. Поуката след всеки такъв финал у нас е една и съща: Дете се създава с много любов и съзнание за това, 
което те очаква. Причините една майка да изостави детето си са много, но винаги свързани.  
 
КАМПАНИИ 
 
Акция Дядо Коледа 2015  приключи с подаръци за 113 деца  

 
 „Заедно да подарим по една вълшебна коледна приказка!”. 
  
Инициативата е изцяло благотворителна и се реализира в подкрепа на деца в неравностойно положение от община 
Казанлък. Кампанията бе адресирана към казанлънчани с призив да помогнат за събирането на коледни подаръци за 110 
ДЕЦА. На финала на кампанията, елхите бяха отрупани, а чувалите на Дядо Коледа препълнени! Подаръци за 113 деца от 
община Казанлък. Топлина,  Радост, Любов, Усмивки, Надежда и много Уют в Навечерието на Рождество за техните 
семейства. За поредна година казанлъчани направиха Коледно чудо и сбъднаха желанията на деца със специални 
потребности, деца от семейства  с нисък социален икономически статус, многодетни семейства, деца в приемна грижа, деца 
сираци… 
Благодарим на всички ЧОВЕЦИ и ХОРА, които повярваха и прегърнаха нашата кауза! 
С благодарност и благослов към всички, които протегнаха ръце и сътвориха по едно добро дело! 
 Местната организация за пореден път получи подкрепата, както на гражданите, така и на община Казанлък, 

представителите на бизнеса и медиите в града. Стартът на благотворителната кампания бе даден на 4-ти декември и приключи на 18-ти декември. В 
рамките на „Акция Дядо Коледа” тази година, екипът на Сдружение „Бъдеще за децата” бе разположил коледни 
дръвчета в „Културно-информационен център на община Казанлък (ул. „Искра” №4), магазин „Вимакс”, 
хранителният магазин „Перфект МЛ” в село Дунавци и за първи път – в „Арсенал” АД. 
На всяка една от вълшебните елхи имаше определен брой специални коледни играчки и писмо към тях. Чрез тези 

писма, хората задочно се запознаха с детето и неговото семейство, получиха 
информация за кампанията и Коледна картичка от организацията. В навечерието 
на Святата нощ (от 21.12. до 23.12.), екипът и доброволците на Сдружение „Бъдеще за децата”, се погрижиха 
всички събрани коледни подаръци, да бъдат поднесени на децата. 
Тази година в кампанията „Акция Дядо Коледа”, Сдружение „Бъдеще за децата” включи 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. 
 

Каузите на Сдружение „Бъдеще за децата”  
 

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. 
Сдружение „Бъдеще за децата” е част от проекта CASH WAVE и това позволява нашите каузи да бъдат подкрепени от всяка една точка на света 
посредством https://cashwave.bg/Info/Details/Charity  

 
СТАЯ ЗА СПЕЦИАЛНИ ДЕЦА 
 

Дарителската кампания продължава. „Стая за специални деца” обедини много съмишленици,  мотивира 
специалистите и събра много подаръци, които хората и бизнеса дариха.  
Ние сме на път да създадем НАШЕТО 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.  
Вече са закупени модулите за психомоторика (с изключение на психомоторния басейн), два дюшека и люлка утроба. Помещението определено 
за Сензорна зала е отремонтирано, сменена е дограмата. Предстои да бъдат монтирани щори (за регулиране на дневната светлина). 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. Още една дама от Казанлък, закупи две топки за 
ерготерапия, а фирма за производство на барбарони от гр. Нови пазар, комплект мини модули за психомотрика. Млади хора, българи, живеещи 
в чужбина (Люксембург), преди дни дариха 400 лв. за каузата – Стая за специални деца.  
Също така, очакваме да бъде направено дарение от казанлъшка фирма, която ще закупи климатична система за новата зала за работа с 
децата. Благодарим на всички за подкрепата! 
 
ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 
 

Във връзка с предотвратяване изоставянето на деца в институции, освен психосоциална подкрепа и здравна 
медиация, Сдружението предлага и частична материална подкрепа на родилките и техните семейства под формата 
на консумативи, необходими за бебето.  
Всеки може да подкрепи нашата кауза, като закупи памперси, адаптирани млека и бебешка козметика и да помогне 
повече деца да останат и отраснат в своите семейства.  
В подкрепа на каузата „Прегръдка за всяко дете” ние иницирахме и кампанията „Акция Детски свят”.  
 
 



УЧИ В  ПРИКЛЮЧЕНИЕТО  

От 2007г. Сдружение „Бъдеще за децата” провежда летни терапевтични лагери по специална програма, 
конкретно насочена към проблемите на всяко дете включено в групата. Участват 15 деца със специални 
потребности, емоционални и поведенчески проблеми, деца от приемни и осиновителни семейства. Лагерите се 
провеждат сред природата и през цялото време децата са подкрепяни от доброволци.  
До момента през тях са преминали 160 деца в риск. 
За реализацията на поредният лагер през 2016 г. са ни необходими 3500 лв, в които се включват: храна, 
нощувки, транспорт на децата, доброволците и екипа за седемдневен лагер; материали за заниманията. Към 
настоящият момент имаме осигурени 1500 лв. от корпоративен дарител. 
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 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.  
 

Инициативата на сдружение „Бъдеще за децата” продължи през целия месец декември. Към „Нашата 
Доброволческа Коледа” се присъедини и хранителен маркет „Дарис Фууд” гр. Казанлък. След 
провеждането на благотворителния базар в началото на празничния месец, останаха артикули, които 
ние разположихме във фоайето на ул. „Войнишка” 25 в Казанлъки м-н „Дарис Фууд”. Към сумата от 
базара - 1001,00 лв., прибавяме още 101,50 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.  

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ! 
 
„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!  

 
ПОЛЕЗНО 
 

Помощи за деца в натура 
 

Повече от 3300 майки получават помощи за деца в натура 
След промените в Закона за семейни помощи за деца от юли. т.г. непълнолетните майки ще получават месечните 
помощи по реда на този закон само в натура. Помощта в натура се предоставя под формата на стоки и/или услуги 
за детето в съответствие с индивидуалните му потребности, които се оценяват от Дирекция 
"Социално подпомагане". 
Помощите в натура се предоставят чрез ваучери, които вече са на разположение на майките. Те са вид ценни 

книжа за замяна, предоставяни от дирекциите "Социално подпомагане" на правоимащите лица, които се използват като разплащателно средство до 
размера на отбелязаната върху тях номинална стойност за получаване на отпуснати семейни помощи в натура. 
Ваучерите могат да се ползват: за пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина; • пълно или частично заплащане на 
такса за детска кухня или столово хранене; закупуване на храна, облекло, обувки; закупуване на учебници и учебни пособия и други стоки, 
необходими на детето за посещаване на училище, предучилищна група, детска градина или детска ясла. Непълнолетни майки или техните законни 

http://www.speckids.org/
http://www.speckids.org/


представители получават от дирекциите "Социално подпомагане" два екземпляра от ваучера, които предоставят на избран от тях доставчик на стоки 
или услуги. Ваучерите се получават лично от правоимащото лице или от негов представител въз основа на нотариално заверено пълномощно. 
Ваучерите се получават единствено в седалището на Дирекция "Социално подпомагане". При реализирането на ваучера лицето, предоставящо 
стоката или услугата, следва да попълни на представените му два екземпляра: датата на реализация на ваучера; наименованието на обекта, в който 
е реализиран; име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката/услугата. Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени 
от Дирекции "Социално подпомагане", е длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на фискален или системен бон, 
независимо дали купувачът е поискал друг документ. 
Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от дирекциите"Социално подпомагане", 
до 5-то число на месеца, следващ месеца на извършените продажби, подава в съответната дирекция, която е 
издала ваучерите, заявление по образец за изплащане на дължимите суми, към което се прилагат следните 
документи: опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, в който задължително се вписват серията, 
номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери, както и 
един екземпляр от всеки ваучер, с който е заплатена продадената стока или услуга; оригинална фактура за 
дължимите суми с получател съответната дирекция "Социално подпомагане", съдържаща в графата "предмет 
на стопанската операция" подробен опис на продадените стоки или услуги, с упоменати брой и единична 
цена. В заявлението за изплащане на дължимите суми се посочва броят на отчитаните ваучери, общата им сума, номерът и датата на издадената 
фактура и данни за банковата сметка, по която лицето желае да получи плащането. До 5 работни дни след получаване на заявката дирекциите 
"Социално подпомагане" превеждат на лицата, предоставили стоките или услугите, дължимите суми. Образецът на заявлението е публикуван на 
електронната страница на Агенцията за социално подпомагане:www.asp.government.bg 
 

За „Тихите книжки“ и любовта, която носят те 
 
Защо „тиха книжка“? Всъщност имената са няколко. Освен „тихи“, ги наричат „развиващи“, „меки“ и „текстилни“.„Тихи“, защото съдържат тихи 
дейности. Много са подходящи, когато например родителите тръгнат на път с детенцето си и увлечено в тях, то по-лесно понася иначе досадното 

пътуване. Тихата книжка е поредица от меки (текстилни) страници и е съобразена с възрастта и интересите на 
детето. Има бебешки варианти, за прохождащи и за по-големи деца. Различното за всяка възрастова група е 
насочено към това какво трябва да усвои като знания и дейности детето. Бебешките са с по-прости фигурки, с 
много животни. За прохождащите са с различни закопчалки и копчета, за развиване на фината моторика, както 
и с различни форми, размери и др. Книжките за по-големите деца съдържат цели игри. За изработването се 
използват различни катарами, ципове, копчета, филц, мъниста и др. Правят се така, че да са безопасни. 
Бебешките книжки, например, се изработват така, че да няма малки 
махащи се частици, ако има, те са достатъчно големи и меки, за да не 
може детенцето да си ги напъха незабелязано в устата. 

Какво е различното в сравнение с обикновените книжки? Различното е в това, че при тях детето активно участва 
във всяка една игра и не е просто зрител. Всяка книжка е специално изработена за конкретното дете, 
съобразено с нуждите и интересите му. 
Как помага на детето тази книжка? Какви умения развива? Научава го на умения, които са необходими всеки 
ден, като например това да си наниже и върже обувките или да си закопчее ризката. Точно тези дейности 
помагат на детето да пораства, да бъде самостоятелно. Обикновените книжки, макар и хубави, не могат да го 
научат на тези неща. 
Какво друго можем да учим чрез такава книжка? Може да научим основни неща, които помагат за по-нататъшното развитие. Книжките развиват 
фината моторика, стимулират говоренето. Чрез тях можем да учим буквите, цифрите, да познаваме часовника. Сметалото, например, помага за 
усвояването на количествата, градинката със зеленчуци и плодове пък запознава детето къде какво расте, в различните игри децата осмислят 
последователността от действия: как да изпечем кексче, как да изперем и прострем дрешките си. 
Как да си ушием „тиха книжка“ у дома? Какво ни е необходимо? 
За ушиването на една тиха книжка е необходимо най-вече желание, а после и време. Книжката се шие бавно, но пък резултатът е страхотен. Ако не 
разполагате с шевна машина у дома, може и на ръка. Ще ви трябват памучни платове, филц, копчета, катарами и ципчета. Избирате какво да 
съдържа книжката. Ако не рисувате добре, може да си свалите шаблони от Интернет, той е пълен с тях. Може да започнете първо с нещо лесно и 
лека-полека ще ставате все по-добри. 
И помнете – няма нищо по-хубаво от това да видите своето ангелче да си играе с ушита, лично от вас играчка. Източник: www.priobshti.se 
 

ЛЮБОПИТНО 
 

Фотограф облечен като Дядо Коледа разнася радост снимайки нищо неподозиращи хора. 
 

Фотографът Томас Тумалавишъс намери наистина хубав начин да разпространи коледният дух чрез снимки във Вилнюс 
столицата на Литва. 
Идеята е да разпространи коледният дух сред хората, които са твърде заети, за да го видят и да улови емоциите им 
преди и след като забележат, че Дядо Коледа ги снима. Инициаторът кани други фотографи от целия свят да се 
преоблекат като Дядо Коледа и да тагнат своите снимки с #ChristmasPhotoJoy. 
За повече информация: http://wishbox.org/blog/view/680#sthash.pr8CDznl.dpuf 

 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

Бебетата в казанлъшкото Родилно намаляват 
   

Бебетата, родени в казанлъшкото АГО от началото на годината до средата на месец декември са 470, посочи статистиката и началникът на Родилно 
д-р Тодор Гаргов.  През 2014 г. в Казанлък са се родили общо 498 деца, припомни екипът на Родилно. Ръст има при планираните раждания (с 
операция) пред случаите на нормално раждане. През последните години, и в Казанлък жените предпочитат да раждат със секцио. През 2015 година в 
казанлъшкото Родилно отделение са се родили повече момченца. В навечерието на Коледа, Отделението получи подарък от ученици на 
Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „ Акад. Дечко Узунов” – рисунки, които красят стаите на новородените бебета. 

http://www.priobshti.se/


В АГ- отделението в Казанлък работят 7 лекари, 11 акушерки и 8 медицински сестри. Цялостен ремонт на базата е правен 
преди година, то разполага и с модерна, съвременна леглова база, както и с една от най-съвременните апаратури в 
България. Оборудването е закупено преди близо година и е “последна дума“ на техниката - ехограф, операционен блок с 
нови маси и съвременни лампи, инструментариум, Родилна зала, нови кувьози, маси за реанимация на бременните. Една 
от последните придобивки е 4-Д апарат, с който се извършва много точна диагностична дейност. Интензивният сектор за 

наблюдение на новородените е оборудван с два нови кувьоза, единият предоставен от „Българската Коледа“, а другият е закупен със средства по 
европейски проект на Болницата. 
 

Продължава сключването на договори за услугата „Личен асистент“ в гр. Казанлък 
 

48 договора за предоставяне на социалната услуга "нови възможности за грижа" с потребители и 45 трудови договори с 
лични асистенти в трудоспособна възраст, които са преминали специално обучение са сключени в община Казанлък до 
момента. Те са по Проект „Нови възможности за грижа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 г., бюджетна линия „Нови алтернативи”, и са на база Партньорско споразумение, подписано между Община 
Казанлък и Агенцията за социално подпомагане. 
Предстои да бъдат включени още от чакащите кандидат-потребители. 

Основна цел на проекта, който ще продължи до края на месец февруари тази година е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, 
подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване 
и създаване на възможности за социално включване. 
От новата бюджетна година в община Казанлък ще стартират дейностите по по проект „Независим живот в община Казанлък“ на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е на стойност 499 765,52 лева и е с продължителност 22 месеца. По този проект ще бъде 
осигурен достъп до интегрирани услуги, въз основа на индивидуална оценка чрез подкрепа за дейността на съществуващото Звено за услуги в 
домашна среда към Дирекция "Социално подпомагане". в град Казанлък, за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността 
или в домашна среда. Нуждаещите се ще получават психологическа, здравна и социална подкрепа, според тяхната индивидуална потребност. 

 
Деца от Казанлък конструират обществено еко-зарядно устройство за мобилни телефони 
 

Казанлъшкият ученически клуб „Млад конструктор” разработва зарядно устройство под формата на динамо, което 
преобразува физическата енергия в електрическа, като предлага на ползвателите си пълна независимост от 
електрическата мрежа при зареждането и използването на различни мобилни устройства и компютърни системи. Зарядното 
ще бъде поставено на публично място, за да се възползват всички казанлъчани от иновацията за по-зелена и технологична 
градска среда, разказва инж. Даниел Илиев – ръководител на клуба. 
Предстои разработката на младите конструктори да бъде поставена в двора на 

професионалната гимназия „Иван Хаджиенов”, където учат децата-новатори. Зарядното им устройство ще съчетава 
достъпа до интернет, подсигурен от надеждно захранване, природосъобразния начин на живот и активното движение в 
градска среда. 
Сред другите потенциални приложения на проекта „Динамо” е възможността за обособяване на енергийно независимо 
работно място, което да гарантира по-здравословен начин на работа, дори ако пространството се ползва веднъж 

седмично от служителите. 
„Динамо” е съчетание между атракция, полезно удобство и напомняне, че в съвременната градска среда са нужни екологични и 
устойчиви придобивки. 
Проектът за мобилно зарядно устройство в Казанлък се реализира с финансов ресурс от тазгодишното издание на конкурса 
„Направи си сам”, след като през март се нареди сред победителите. Конкурсът за малки зелени идеи „Направи си сам” 
предостави микрогрантове на 24 зелени инициативи в цялата страна. „Направи си сам” подпомага гражданските зелени проекти 
и се организира от екологично сдружение „За Земята”. 
Автор и организатор на проекта е инж. Даниел Илиев. Преди три години той създава клуб „Млад конструктор“ към 
професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“ в Казанлък и го ръководи и сега 

 

ОТ РЕГИОНА 
 
Трапеза за деца вместо коледни картички за институции 
 
Коледна трапеза за нуждаещи се деца от социален дом в Стара Загора, вместо коледни картички на хартия. Тази идея на 
областния управител на Стара Загора инж. Георги Ранов превърна в празник един от обедите около Коледа на десетки 
деца, настанени в социален дом в Стара Загора. Със спестените пари от закупуването на коледни картички за изпращане 
по институции, бяха купени хранителни продукти и сладки лакомства за децата. 
От Областна администрация призоваха и другите институции да последват примера им, догодина. 
 

Продължава услугата „Личен асистент“ в Мъглиж 
 

В община Мъглиж продължава предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“. Реализацията й е в рамките на 
проекта „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и в 
съответствие с Партньорско споразумение, подписано между Община Мъглиж и Агенция за социално подпомагане. 
Предоставянето на социалната услуга е с продължителност девет месеца, считано от 29.05.2015 г. до 29.02.2016 г. 
включително. Потребители на услугата „Личен асистент” са хора с увреждания или с невъзможност за самообслужване, 
хора над 65 години с невъзможност за самообслужване, семейства на деца с увреждания и самотно живеещи тежко болни 
хора. През месец септември е проведено  поддържащо обучение на назначените лични асистенти от служител на 

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Мъглиж. Предоставянето на социалната услуга е с продължителност девет месеца, считано от 29.05.2015 г. до 
29.02.2016 г. включително. В резултат от изпълнението на дейностите по проект „Нови възможности за грижа“ е подобрен  достъпът не само до 
основни социални, но и до здравни услуги и е постигната независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора за 
едно по-добро качество на живот. 
 



Дарителска вечер събра 33 хиляди лева 
 

За седма поредна година неправителствени организации и клубове от Стара Загора заедно организираха 
Дарителска вечер „За Стара Загора”. 
По време на вечерта, по модела Дарителски кръг бяха набрани средства за финансиране на седем проекта. 
Общата сума от дарения е 33 000 лв. Събитието се проведе в Mall Galleria Стара Загора. Програмата включваше 
Дарителски кръг „За Стара Загора", коледна трапеза на Обединена Европа с традиционни български блюда и 
коледни сладки от страни-членки на Европейския съюз, приготвени от учениците на ПГОХ „Райна Княгиня" - 

Стара Загора, томбола с много награди, музикално-артистична програма. 
 Финансираните проекти са:  
 „Забележи децата и ги пази", Инер Уийл Клуб - 4 000 лв. 
„Хипотерапия за деца с увреждания", Гражданско сдружение „Алтернатива 55" - 3 500 лв. 
„Адвокат на себе си", Център за правно и културно застъпничество ТЕМИДА АРТ - 3 650 лв. 
„Спорт за здраве", Лайънс Клуб Стара Загора - Августа и Лайънс Клуб Стара Загора - Тракия - 7 100 лв. 
„Гласове срещу насилието", Зонта Клуб Стара Загора - 6 700 лв. 
„Нови технологии в нашите училища", Ротари Клуб Стара Загора - 3050 лв. 
„Старозагорски олимпийски надежди", Граждански клуб ЛИПА - 5 000 лв. 
Близо двеста старозагорци и гости на града присъстваха на това уникално събитие. 
Дарителската инициатива се реализира с равнопоставеното участие на: Европа Директно, Агенция за регионално икономическо развитие, Обществен 
дарителски фонд, Търговско-промишлена палата, Клуб на работодателя, Ротари клуб, Ротаракт клуб, Интеракт клуб, Иннер Уийл клуб, Лайънс клуб - 
Августа, Лайънс клуб - Тракия, Зонта клуб, Клуб на виното „Дионис", Младежки общински съвет, Екоцентър, Граждански клуб ЛИПА и Младежка банка 
 

Откриха Коледен базар на млади таланти в Община Стара Загора 
 
При традиционно голям интерес във фоайето на Община Стара Загора бе открит Коледен базар на Школата по 
изобразителни изкуства при Народно читалище „Родина-1860". 
Близо 60 от нейните възпитаници изложиха свои рисунки, картички, апликации, пластики, рисуван порцелан и 
стъкло, всичко тематично подчинено на приближаващите светли празници Коледа и Нова Година. Средствата от 
продажбата ще бъдат разпределени за нуждите на школата, както и за подпомагане на деца от социално слаби 
семейства, обясни ръководителят на школата Мариана Алипиева. 
„Различните експонати са направени с много неподправена, чиста любов. С годините възрастта на талантливите 
деца става все по-ниска", отбеляза тя. 
  

Повече от 100 потребители на услугата личен асистент в Стара Загора 
 
Повече от 100 потребители са се възползвали от месец март до декември 2015г., от услугата личен асистент, 
предоставена от Община Стара Загора. 
В изпълнение на проекта са обхванати общо 104 лица с увреждания, в т.ч. и деца. Те се обслужват от 93 лични 
асистенти, назначени на трудов договор, съобщиха от общинския отдел „Здравеопазване и социални дейности". 
Община Стара Загора е включена в проект „Нови възможности за грижа", който се изпълнява от Агенцията за 
социално подпомагане, чрез Главна дирекция „Социално подпомагане". Проектът е финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020", чрез Европейския социален фонд и национално 
съфинансиране. Дейностите по проекта целят подобряване качеството на живот на лица с увреждания и постигане 
на независимост и социална интеграция. През месец октомври всички лични асистенти преминаха поддържащо 

обучение от служители на Дирекция „Социално подпомагане" - Стара Загора, по предварително изготвен график. 
Изпълнението на дейностите по проекта продължава до края на февруари 2016 г. 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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. 
 


