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Ден на народните будители

Честит празник, колеги и съмишленици!
Денят на народните будители е уникален български празник, който няма аналог в съвременна
Европа. Той ни препраща към стотиците радетели за национално самосъзнание, духовно
израстване, патриотизъм и родолюбие. Всеки от нас носи в себе си частица от това будителство и
българския плам за самосъхранение. Нека пазим в сърцата си духовните ценности на нацията и
нейния морал, и да продължаваме да предаваме на всички прекрасни деца, с които работим,
стремлението да живеят с идеали и себераздаване. За да бъдем заедно достойни наследници на
завещаните ни българска духовност и традиции, уверени в бъдещето на България!
Бебе в екипа
Нашата Невена, която имаше сложната задача да общува с медиите, да организира всички публични събития на
Сдружението и да списва електронния ни бюлетин, роди бебче. На 25 октомври Стефания се
появи на бял свят в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, с ръст 49 см и тегло 2,750 кг. Щастливият
татко Жоро Атанасов – актьор в казанлъшкия театър „Любомир Кабакчиев“, не стъпваше по
земята, когато дойде да съобщи новината в организацията.
Екипът на Сдружение „Бъдеще за децата“ пожелава на цялото семейство здраве, любов и
безбройни щастливи мигове заедно.
Да представим новия член на екипа
Днес ще ви представим Костадин Димитров – новия член на екипа, на когото ще се доверим за изработването на бюлетина на
Сдружението и за реализацията на различните ни кампании.
Ще започнем нашата история от 2003 г., Коцето беше на 10 г. и беше детето, което вдъхнови създаването на
организацията. Това дете вече порасна и преди по-малко от месец завърши ПУ „Паисий Хилендарски“ с
магистърска специалност „Славянска филология с полски език“ и повече от месец работи в организацията.
Малко е трудно да разкажем само неговата история, тъй като порастването и развитието на Костадин са
тясно свързани с развитието и порастването на Сдружение „Бъдеще за децата“.
Коцето е роден с физически проблем. Обществото ни вече познава много подобни съдби и знае колко усилия
и постоянство се изискват, за да накараш едно дете да повярва в себе си. С течение на времето обаче става
ясно, че само рехабилитацията не е достатъчна, необходимо е и още нещо. Така се ражда идеята да се
създаде нова общност на децата със затруднения, която да търси своето място в обществото. Така се появява и Сдружение „Бъдеще
за децата“.
Ето какво споделя Костадин за връзката си с организацията и ролята ѝ в неговия живот:
„Голямата част от моите ученически години съм прекарал в сдружението. Там се
научих да прилагам знанията си по английски и да превеждам на чуждестранните ни
доброволци. Благодарение на „Бъдеще за децата”, започнах да практикувам всяка
седмица хипотерапия (конна езда), което правя и до днес. Допирът с коня и
спокойствието, което дава животното, са жизнено важни за хора с двигателни
нарушения като мен.
За мен и моите приятели винаги е било истинско удоволствие да участваме в
благотворителните кампании, които се организират всяка година. Помагайки на организацията, моите приятели се чувстваха
значими и полезни и откриха колко е забавно да общуваш с „различните“. От малък свиря на акордеон и често съм представял
Сдружението с уменията си на музикант. Участвал съм във всички проекти, които организацията реализираше. Ходил съм на
походи в планината, участвал съм в заснемането на два документални филма – „Исполин“ и „Изгревът на воина“, писал съм заедно

с други деца книжката „Приказки за приятели“, участвал съм в театралната постановка „Котето, което спаси света“.
Благодарение на всички тези дейности, се докоснах до филмовото и театралното изкуства и изживях себе си като истински
актьор. Имах възможността да съм част от всички лагери на Сдружението. Като студент се включих в два от лагерите като
доброволец. Отговарях за момчетата. Беше много забавно. Това са все проекти, които ме караха да се чувствам значим и ме
учиха да развивам своите комуникативни умения. Често пъти ръководителите на Сдружението са искали съвети от мен, от
позицията на дете – дали дейностите от различни проекти биха били интересни за мен и за другите деца.
Сега, от позицията на времето, мога да кажа, че познавам добре своите възможности и умея по пълноценен начин да
комуникирам с всякакъв тип хора. Като се замисля, стигам до извода, че всички интересни неща, които са се случили в моя живот,
са свързани по някакъв начин със Сдружение „Бъдеще за децата”. Изключително се радвам, че днес имам възможност да отдам
дължимото на организацията, работейки в нея и помагайки на всички нуждаещи се.“
Центърът за обществена подкрепа на три години
Центърът за обществена подкрепа гр. Казанлък стана на три години. За този период са
подкрепени 401 деца и семейства. Статистиката показва, че най-много са случаите на деца с
емоционални и поведенчески проблеми – деца след травматично събитие, деца с агресивни
прояви, деца с психични разстройства и др. След тях се нареждат случаите за превенция на
изоставянето, реинтегриране в семейството и за повишаване на родителския капацитет. В 54%
от случаите се работи на терен в общността, за да могат социалните работници да бъдат поблизо до семействата и до техните проблеми. Случаите пристигат в Центъра с направление от
Отдел „Закрила на детето“, но зачестяват и насочванията от училища и детски градини, а и все
повече семейства търсят сами подкрепа.
Приоритетите в работата на екипа за тригодишния период бяха свързани с проучване нуждите на общността, повишаване капацитета
на екипа, структуриране на направленията за работа, изграждане на партньорства с институциите, популяризиране на дейността на
услугата. Освен социално консултиране, наблюдение, придружаване, психологическа и логопедична подкрепа, екипът на Центъра е
разработил няколко нови услуги, които предлага за своите потребители: Училище за бъдещи родители, Групова работа за деца от
Центрове за настаняване от семеен тип, Библиотека на играчките, превенция на изоставянето в родилно отделение.
„Нашата работа е едно голямо предизвителство, сблъскваме се с различни проблеми в семействата: разводи, раздели, бедност, страх.
Срещаме се с объркани родители, несигурни, които търсят подкрепа в грижата си за децата. – сподели Калоян Захариев – социален
работник в Центъра. – В нашата работа е необходимо изключително много търпение и човешко отношение, за да спечелиш доверието
на семейството и да го убедиш, че ти си там, за да му помогнеш.“
Целият екип на организацията благодари за доверието и за доброто партньорство на Община Казанлък през тези години, за
ползотворното сътрудничество на Дирекция „Социално подпомагане“ и социалните работници от Отдел „Закрила на детето“, на МБАЛ
„Д-р Христо Стамболски“ и на фондация „Сийдър“ за съвместната работа, на своите дарители и приятели. „Екипността и добрата
комуникация между всички заинтересовани страни доведоха до тези добри резултати. Без нашите партньори, приятели и дарители,
нашата работа би била невъзможна!“ – сподели Мария Гинева – директор на Центъра.
Центърът за обществена подкрепа гр. Казанлък е общинска социална услуга. Предоставя комплексна подкрепа, която задоволява
потребностите на широк спектър от рискови групи деца и семейства – деца, лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца и
родители, преживели насилие, бременни жени с риск от изоставяне на децата си, самотни родители, социално слаби родители, деца с
риск за отпадане от училище и проблемно поведение. Възложена е за управление от Община Казанлък на местната организация –
Сдружение „Бъдеще за децата“.
Среща–разговор „България без изоставени деца“

На 20 и 21 октомври се проведе срещаразговор под мотото „Заедно можем да видим
как България Без Изоставени Деца става
реалност!”. В двата дни от 9:15 до 16:00 часа
граждани, организации и представители на
институциите се присъединят към дискусията
за превенция на изоставянето, която се
проведе в хотел „Казанлък”. По покана на америаканската мисионерка Сесили О’Конъл, изпълнителният директор на СНЦ „Бъдеще за
децата” Мария Гинева представи пред присъстващите услугите, които организацията предоставя на територията на Казанлък и
съседните общини – ЦОП и ЦСРИ. Тя разказа за случаите на реинтеграция на деца със специални потребности и кампаниите „Детски
свят”, „Стъпка напред” и др, които Сдружението провежда, за да помогне на нуждаещите се, за съвместната работа на „Бъдеще за
децата” с МБАЛ „Христо Стамболски” и за дейността „Превенция на ниво родилно отделение”, където социален работник от ЦОП към
Сдружение „Бъдеще за децата” консултира и съветва родилки, имащи намерение да изоставят децата си непосредствено след
раждането. Присъстващите на срещата се запознаха и с дейността на социалните работници на терен със семейства с малки деца от
различни маргинализирани групи. Засегната бе и темата за приемната грижа и случващото се с децата след като бъдат изведени от
институциите.
Дневникът на нашето бебе
Представяме ви нашата лесна книжка за четене "Дневникът на нашето бебе". Книжката е
цветна, с много илюстрации, и съдържа кратка информация за най-необходимото за
новороденото, най-важните етапи от развитието на бебето; хигиената; как да разберем, че
бебето е болно; за съня; кърменето, ваксините, зъбките, как да играем с нашето бебе и др.
Също така е предвидено място за снимки от важните събития в живота на нашето бебе. Ето
какво казва Мария Гинева за създаването на книжката: „Изработването на лесната книжка за
четене се оказа дълъг творчески процес. Книжката беше изработвана в няколко варианта,
консултирахме я с потребители и педиатри, преди да стигнем до финалния вариант.
Постарахме се да включим информация за самото новородено: колко тежи, в колко часа се е
родило, къде и да не е просто книжка с насоки за отглеждане на бебето. Родителите имат
възможност да залепят снимки на семейството, да очертаят крачето на бебето, за да има спомен то
за този толкова ранен етап от развитието си. Обикновено такъв род книжки са насочени само към
майките, а този дневник е ориентиран и към бащите. Неслучайно сме го озаглавили „Дневникът на
нашето бебе“. На последната страница има информация за организацията и как можем да подкрепим
семейството, ако има необходимост. Екипът на организацията благодари на екипа на Родилно
отделение от МБАЛ „Д-р Христо Стамболски" гр. Казанлък за помощта при разработването на
книжката. Надяваме се тази книжка да бъде добър помощник за младите майки.
Книжката е създадена по проект „Прегръдка за всяко дете" на Сдружение "Бъдеще за децата", финансирана е по програма „Вяра в
децата и семейството" на фондация „Лале" и фондация „Оук".
В рамките на проекта бе даден и стартът на услугата „Превенция на изоставянето на ниво Родилно отделение”. Все още, продължава
работата на социалния работник от ЦОП Казанлък при Сдружение „Бъдеще за децата” на ниво превенция в родилно отделение при
МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък. Неговата роля е с цел информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са
заявили желание да изоставят детето си.
Обмяна на опит между сдружение „Бъдеще за децата” и фондация „Сийдър”-Кюстендил.
На 19 октомври 2016г. екипите на Центровете за настаняване от семеен тип град
Кюстендил и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за младежи с
увреждания към фондация „Сийдър“ посетиха Центъра за обществена подкрепа и

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца към Сдружение „Бъдеще за децата” в Казанлък. Изпълнителният директор
Мария Гинева описа на колегите пътя, по който е преминала организацията, за да разкрие услугите и да ги развие през годините.
Гостите разгледаха материална база и се запознаха подробно с дейностите и заниманията с децата. Благодарение на специалистите
работещи в услугите успяха да научат малко повече за препятствията и трудностите, с които нашите педагози се срещат всеки ден.
Кампании
Кампания „СТЪПКА НАПРЕД“ с Бъдеще за децата
Сдружение „Бъдеще за децата” стартира кампания за набиране на средства, дарения
и доброволен труд, под надслов „Подкрепи Бъдеще за децата в следващата му
стъпка!”, с цел да изгради пространство в Центъра за социална рехабилитация и
интеграция за деца с увреждания, в което чрез двигателна активност и рехабилитация
да се помага на деца с увреждания.
Този вид терапия: стимулира невро-моторното и психическото развитие на децата;
повишава тяхната самостоятелност; осигурява по-високо качество на живот и
максимално социализиране на децата със специфични потребности; развива

когнитивните и комуникативни умения.
Заниманията могат да бъдат индивидуални и групови, съобразени с особеностите и способностите на всяко дете. Чрез тях се
подпомага двигателната активност на децата със специфични потребности, развитието на общата и фина моторика, координацията на
движенията и ловкостта, тяхното обучение в дейности от ежедневния живот и т.н.

Ние призоваваме граждани и представители на бизнеса и организации да се включат в „Стъпка напред” и да ни подкрепят в
усилията да създаваме и надграждаме специфична терапевтична среда и условия за децата със специални потребности в нашия
град!
За създаването на залата са необходими средства за ремонт на помещението и за оборудване. За оборудването имаме нужда от:
кушетка за масажи, модулна стълба, паралели, вертикализатор, проходилка, топки за рехабилитация, шведска стена, дюшеци, „сух
басейн” с топки, бягаща пътечка, детски велоаргометър и други.
За стартиране на залата са необходими приблизително 12 000 лв.
Как може да подкрепите нашата кампания:
•

•
•
•

като направите финансово дарение на нашата дарителска сметка:
IBAN: BG82STSA93000013794439
BIC: STSABGSF
Банка ДСК
като ни подкрепите през http://platformata.bg/
като закупите част от необходимото за залата оборудване;
като се включите в нашата Коледна кампания и подарите от нашите картички и сувенири на Вашите клиенти и приятели.

„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.
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ
Логопедът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания Емел Сали участва в специализиран курс за
прилагане на Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ на деца от 4 до 7-годишна възраст /Превенция на дислексия/.
През последните години са направени значителен брой изследвания в областта на логопедията, които потвърждават, че децата, които
имат дефицит относно фонологичните единици (звуковите единици) на българския език показват по-нисък успех в четенето, отколкото
учениците, които имат необходимата компетенция в тази област.
Фонологичното осъзнаване e част от езиковото осъзнаване на всяко дете, което трябва да притежава определена чувствителност към
звуковата структура на езика, за да може да комуникира пълноценно с другите хора.
Необходимо е да резпознава едносрични от многосрични думи, да отделя всяка сричка в
думата, да назовава всяка буква от думата. Други критерии на фонологичното осъзнаване са
детето да намира приликите и разликите между различни думи - съвпадание на начални
букви, римуване, разпознаване на различни думи по зададена картинка, отделяне на думите в
изречението. Всички изброени елементи на фонологичното осъзнаване спомагат детето подобре да развие писмената си реч и да подобри своите показатели на грамотност. Децата се
научават да говорят отчетливо и разбираемо, развиват устната си реч.
Фонологичното осъзнаване спомага децата да си служат по-добре с
речевия етикет, като спазват паузите и ударенията в потока на говорене.
По този начин те се справят по-добре в комуникативните ситуации по
време на общуването, успяват да се ориентират в отношенията звукбуква и звуко-буквения състав на думите като условие за правилно
четене и писане. Детето може да чете правилно да артикулира и отделя
звуковете в потока на речта. Усвоява акустичната и артикулационна
характеристика на звуковете в българския език и се научава да чете
правилно срички, думи и изречения. Можем да обобщим, че фонологичното осъзнаване представлява разнообразие от умения,
проявяващи се в предсказуема последосвателност в развитието на децата и е важен фактор за последващия успех в усвояването на
писмената и устната реч.
Тестът е подходящ за прилагане в началото на първи клас при деца в риск от дислексия, както и изключително полезен при
диагностициране на деца в подготвителните групи на детската градина. Може да се използва от логопеди, психолози, специални
педагози, ресурсни учители и други специалисти, които работят с деца в тази възрастова група.
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
8 години Дневен център „Работилница за деца”
Месец октомври бе изпълнен със събития по повод осмия рожден ден на Дневен
център „Работилница за мечти” в гр. Казанлък - изложба „Фантазии" в детския отдел
на Библиотека „Искра", ден на отворените врати и музикално-танцово шоу за всички
приятели на Дневния център. На кулминацията от събития по случай своя празник
Дневен център за деца с увреждания предложи на своите приятели и гости
музикално-танцово шоу, което беше организирано в Младежкия дом в Казанлък.
Залата беше препълнена и всички се наслаждаваха на песни и танци от малчуганите
и гостуващи формации. След официалната програма всички успяха да опитат от
вкусната торта.

През 2008 година по проект на програма „Фар” беше създадена услугата Дневен център за деца с увреждания към Община
Казанлък. Този вид услуга за първи път в нашия град даде възможност на родителите на деца с уврежания да се обърнат към
специалисти, педагози и рехабилитатори, събрани на едно място, в сградата на ДЦДУ, и да потърсят адекватна и навременна помощ
за своите деца с увреждания. В разработването на проект „Дневен център за деца с увреждания” участваха много партньори,
включително и „Бъдеще за децата”.
Изключително сме горди и радостни от факта, че след 8 години услугата е все така търсена и припознавана от хората, които се
нуждаят от нея. „Най-важното за нас е да караме децата и младежите с увреждания в
нашия център да се чувстват уважавани, щастливи и разбирани. Да развиваме техните
когнитивни, социални и двигателни умения. Стараем се да им осигурим отлични условия
за тяхното развитие, като им предоставяме комплекс от услуги: логопедична подкрепа,
сензорна терапия, психологическо въздействие, педагогическа работа, консултиране и
подкрепа на родители и семейства. През осемте години работа на Дневен център
„Работилница за мечти” от нашите услуги са се възползвали общо 342 деца и младежи с
увреждания. Нашето желание е да продължаваме и занапред да подобряваме нашата
материална база, за да можем да помагаме на нашите малки съграждани по най-добрия
възможен начин”, това сподели екипът на Дневен център „Работилница за мечти” с директор Веска Мараджиева.
Зелена класна стая на открито в детска градина „Мечо Пух“
"Зелена класна стая" на открито бе открита в детска градина „Мечо Пух“ гр. Казанлък. Проектът е финансиран от Предприятието за
управление на дейностите по опазване на околната среда и е в размер на 5000 лв. Основните дейности, които включва, са изграждане
на т.нар. зелена класна стая с три маси и пейки, с табло за презентации и мултифункционално съоръжение за игра. Проектът
предвижда и изграждането на предпазна ограда, която да отдели тази част от двора на детската градина от натоварената улица, която
преминава в близост до детското заведение. Директорът на детската градина Аксения Тилева коментира, че този проект е логично
продължение на голяма част от дейностите, които е реализирала до момента детската градина в областта на екологията, чрез
международните образователни проекти, в които е участвала и чрез този проект ще се постави началото на оформяне на дворното
пространство в детската градина по екологосъобразен начин. „Децата обичат да играят навън. Надявам се през следващата година да
направим по-смислен престоя им на открито, да могат да се забавляват, да изучават по най-безпроблемен и естествен начин нещата,
които ги заобикалят, да се чувстват добре и да знаят, че трябва да пазят природата, защото тя е за всички нас“, уточни Тилева.
Маратон на четенето в детската градина
В детска градина „Мечо Пух“ в гр. Казанлък стартира инициативата „Маратон на четенето“. Ето какво
разказва директорът Аксения Тилева за инициативата:
„Идеята на инициативата „Маратон на четенето“ е различни, интересни, успели казанлъчани да четат на
децата от нашата градина любимите си приказки или части от книги, да им разказват спомени от своето
детство, да им разказват за сегашната си професия и как книгите са им помагали в живота“. Така в
детската градина ще гостуват бивши възпитаници, директорът на местната многопрофилна болница Д-р
Кети Маналова, Председателят на Общински съвет Николай Златанов, директорът на Общинска
библиотека „Искра“ Анна Кожухарова, която ще разкаже как любовта към четенето може са стане съдба и професия за цял живот.
Маратонът на четенето ще продължи и през следващите седмици, като в него ще се включат и кметът на община Казанлък Галина
Стоянова, кметът на Бузовград Михаил Янушев и още много приятели на книгата и децата. Директорът Аксения Тилева сподели, че
проявата е част от събитията, с които през месец декември ще бъде отбелязана 50-годишнината от създаването на градината.
Търси се „Човек на годината” 2016
За девета поредна години Български Хелзински Комитет инициира началото на номинациите за „Човек на годината” 2016. От
15 октомври до 15 ноември всеки може да номинира хора и организации, борещи се за утвърждаване на човешките права в България.
Наградата, която за първи път е връчена през 2008 г, цели да даде публичност на онази част от нашето общество, която със своя труд

допринася за благото на цялото общество.
„Човек на годината” насърчава добрите практики
в държавата и ги популяризира в масмедиите
чрез грандиозната церемония, която през 2016
ще се проведе на 10 декември. Българският
хелзински комитет призовава: „Нека да търсим
смелите, сърцатите, онези с правозащитна
доблест – за да ги отличим и поощрим, защото
знаем, че често остават нечути и недооценени”.
Да пожелаем успех на номинираните!

