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ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 
 

"Гласът на децата" чрез Клубовете "Млад доброволец" в Казанлък 
 

КЛУБ МЛАД ДОБРОВОЛЕЦ е в последния етап от своето въвеждащо обучение 
 
В клубовете “Млад доброволец” се провежда и последното пето по ред обучение на тема доброволчество, изготвяне на план за 
работа, планиране на конкретни дейности, обвързване с кауза, оформяне на проекто предложение и послания в кампания към 
широката общественост.  
Проведени са срещите в ХГ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Казанлък, НГПИД „Акад. Дечко Узунов” гр. Казанлък и 
Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт. На децата бяха раздадени бланките, в които да опишат 
своите проекти. Бе създаден екип и бяха разпределени роли и задачи на всеки член на клубовете, подобно на структурата, която 
се изисква в проекто-предложенията на една НПО-организация. През последните два-три месеца колегите Миряна Господинова 
и Диляна Панова, работиха с младите доброволци в насока откриване и развиване на активно социално поведение. Подготвиха 
Програма на достъпен език, стъпвайки на интерактивния подход, където имат повече свобода за работа. Във всяко обучение те 
включваха ролеви игри за изграждане на връзка, екипност и доверие. Накараха младите доброволци да направят реална оценка 
на своите индивидуални възможности и на финала на всяко обучение получаваха обратна връзка, за да следят нагласите и 
очакванията на децата. И всеки път с много ентусиазъм и активност учениците представят резултатите от работата си – 
индивидуално и екипно.  
И като говорим за екипност получихме и поредното потвърждение, че те са опознали що е това. Членовете на клубовете от 
ПГТТМ и НГПИД изразиха желание да се включат в инициативата на Сдружение „Бъдеще за децата” – „Облечи се в розово” във 

връзка със Световния ден за борба с агресията – 24.02.2016г. В края на месец януари се проведе и тяхната обща среща с участието на 
координаторът на клубовете – Владислава Бумбалова и част от екипа на организацията, където деца и специалисти ще обменят идеи и предложения 
за провеждането на инициативата и достигането на посланието до възможно повече хора. В рамките на предстоящата среща децата ще имат и 
възможността да се запознаят с дейността на Сдружението и да получат информация за други инициативи и кампании, в които ще могат да се 
включват занапред. Освен това двата клуба ще направят обмяна на опит и информация относно своите проекти. Всеки клуб ще има възможността да 
представи своите членове и каузата, за която ще работят заедно с екипа на сдружение „Бъдеще за децата”. До средата на месец февруари всички 
пет клуба трябва да стигнали до етап разписване на своето проекто предложение и стартиране на дейностите заложени в него.  
Сдружение „Бъдеще за децата” се ангажира да публикува Формулярите с петте мини проекта, които ще финансира, на своята интернет страница 
www.speckids.org, както и съпътстваща информация за всяка една от кампаниите. „Клуб млад доброволец”  се развива по проект „Гласът на децата”, 
който 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. „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.  

 
„Да поговорим за Доброволчеството” – II част 
 

Представяме ви и втората част от блиц-интервюто на Миряна Господинова - психолог и Владислава Бумбалова - социален работник. Двете 
са част от екипа на Сдружение „Бъдеще за децата” и координатори на ЦРД.  
       
Миряна Господинова 

Според Вас има ли свързаността между каузата, за която работят доброволците и тяхната възраст, пол и 
социален статус? 
В: Бих казала, че има моменти когато свързаност с кауза идва от лична история или нещо преживяно в миналото, не бих 
го свързала с конкретната възраст, пол или статус. 
М: Мисля, че нещата трябва да се разглеждат на индивидуално ниво. Всеки доброволец има различно отношение към 
дадена кауза в зависимост от собствения си личен опит. 
Може ли доброволчеството да помогне за започване на работа? 
В: По време на дейностите си доброволците общуват с много и различни хора, създават контакти, развиват различни 
свои умения, затова смятам, че е напълно реалистично доброволчеството да доведе до започване на работа. 
М: Аз мисля, че най-малкото е плюс при кандидатстването. Нашите доброволци развиват много свои лични качества, 
заемат лидерски позиции в групата на ротационен принцип и активно развиват социалните си умения, което им дава 
повече самочувствие. Освен това препоръката от Организация с авторитет е нещо, което все повече се зачита от 

работодателите. 
Сега работите по проект за насърчаване на гражданската позиция сред младите хора и привличане на нови доброволци. Има ли нещо, 
което Ви изненада до този етап от работата? (позитивно/ негативно)                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                 Екипна работа 
В: Младите хора имат страхотни идеи и с малко подкрепа биха могли да реализират много добри инициативи. За 
съжаление моята изненада е от факта, че не се дава поле, в което те да изяват своите позиции. 
М: Изненада ни приятно, че младежите, с които общуваме имат изявени позиции относно проблемите в 
обществото. Неприятното, което не беше чак такава изненада е, че няма кой да ги чуе. Именно поради тази 
причина смятам че заглавието на проекта е много подходящо. Ние се стремим да дадем глас на младежите. В 
началото при първите срещи те сякаш бяха уплашени да го използват. Очакваха от нас да взимаме всички 
решения, а те да участват в процеса просто като изпълнители. Когато обаче свикнаха с това, че ние им даваме 
свобода започнаха да бълват идеи, да изказват мнения, които си заслужава да бъдат чути. 
Какво предстои в работата по проекта?  
За Клуб „Млад доброволец” - Предстои окончателното финализиране на проектните предложения, заедно със завършване на предвидения по 
проекта цикъл от обучения за клубовете и изпълнението на самите малки проекти. Други дейности - Остава последната дейност по проекта да бъде 
изпълнена. Предстои представянето на играта която запознава децата със системата на социална закрила във училищата на територията на Община 
Казанлък. Продължава и разпространяването на електронния бюлетин. 
Кои са основните предизвикателства и трудности? 
В: Всичко в работата с деца е предизвикателство. 
М: Основната трудност е, че нещата са много динамични и трябва да проявяваш голяма гъвкавост. 
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Владислава Бумбалова 
Как и кога се възпитава Доброволчеството? И изобщо можем ли да го възпитаме у нас, както като да казваме 
„Благодаря!”, Моля!”, Добър ден!” или да отстъпим място в автобуса на възрастен човек”? 
В: Доброволчеството е било част и от нашето възпитание, но не се е назовавало по този начин. Да помогнеш на възрастен 
човек, да накараш някой да се усмихне, да отделиш от времето си, за да зарадваш друг човек, това всъщност е 
доброволчеството и смятам, че всеки е бил доброволец поне един път в живота си.  
М: Според мен доброволчеството и изобщо нагласата да помагаш се възпитават в семейството в ранна детска възраст. За 
щастие в България според мен се връща на мода това да бъдеш културен и възпитан. 
Вие работите с различни и с много хора – клиенти, доброволци, чиновници, учители, лекари, родители, деца ... 
Изпитвали ли сте чувство на гордост? И ако Да – Кога? 
В: Работата с различни хора ми дава много различни гледни точки, възможност да развивам уменията си и обогатява 
знанията ми. Това което ме е карало да се чувствам горда е добре свършената работа. Развитието на доброволците и 
начина по който се справят с поставените им задачи, също ме кара да се гордея. 
М: Не се чувствам горда, чувствам се щастлива когато усещам щастието у другите хора - то е заразно. 
Как си представяте развитието на Центъра за работа с доброволци през следващите две-три години? 

В: Работим много за това да увеличим капацитета на ЦРД към организацията. Старанието ни е насочено и в това да запазим доброволците, които 
вече са част от него.  
М: Повечето ни доброволци са в гимназиална възраст, след две три години си ги представям приети в престижни университети, учейки това, което 
искат. А ние с Влади ще трябва да търсим кой друг да заразим с идеята ДА СЕ ПОМАГА. 
 

ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 
 

Подкрепа на ниво родилно отделение  
 
От началото на 2014 година в работата на „Родилно отделение” при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък е 
включен социален работник от Центъра за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата”. Неговата роля е с 
цел информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са заявили желание да изоставят детето си. 
Социалният работник посещава по график Отделението, а при подаден сигнал от медицинско лице и/или служител на 
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Казанлък, се отзовава по спешност. Навременната и координирана реакция при 
първите признаци на риск от изоставяне е изключително важна, за да може всяко дете да има шанса да живее със 
семейството си, а не в институция. Проектът изтича през март 2016 година. 

През месец януари социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал четири родилки, с цел оценка на 
нагласите и риска от изоставяне на детето. През посоченият период е направена една напълно успешна превенция на изоставянето 
от организацията. Към момента екипът подкрепя жената и разширеното семейство в отглеждането на детето.  
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 

 

Настоящата история не е затова, дали сме успели да убедим една майка да задържи детето си или не. Тази 
история е за едно младо семейство, на което вдъхнахме кураж и „ритнахме леко отзад”... защото в дадени 
моменти имаме нужда точно от това!  
Преди два месеца ние се запознахме с едно семейство. Младо семейство. Младо на години, но и двамата силни 
по дух. Животът на П. и М. е пълен с изпитания, трудни моменти, загуби и ... любов.  
Двамата се срещата, когато П. е на 16 години, а М. е на 18 години. В друг град. П. остава кръгъл сирак едва на 12 
години, а родителите на М., се разделят, когато той е невръстен хлапак. Младите се запознават и веднага след 
като П. завършва училище бягат от западналата Северозападна България и намират мястото си в Казанлък, 

където М. има наследствено жилище. Започват работа в един от местните заводи. До тях в този момент е само чичото на момчето, който живее в 
близост до града. Не след много време от началото на съвместния им живот, те научават, че ще имат ДЕТЕ. ТЯ е на 22 години, а ТОЙ на 24 години.  
Месеците минават. Бременността на П. протича нормално и спокойно. Те започват постепенно да се подготвят за появата на бебето. Освежават 
жилището, купуват това онова и мястото започва да става все по-приветливо.  
Идва големия ден ... Малко по-рано от предвиденото. Бебето М. се ражда преждевременно и с доста усложнения. От този ден нататък дните на 
младите родители са изпълнени с много тъга, страх, тревога, борба, щастие ... и любов. Детето се ражда с вродена деформация на стъпалото, леко 
белтъчно-калорийно недохранване и желязонедоимъчна анемия (неуточнена). Това е и причината мъникът да бъде хоспитализиран веднага след 
неговото раждане. До сега един път в ДО на местната болница и два пъти в окръжна болница на Стара Загора.  
И докато те преживяват тревогите и правят всичко, което им кажат лекарите, се намесваме и ние. Към ЦОП Казанлък при Сдружение „Бъдеще за 
децата”, пристига направление за оценка на риска за здравето на детето и капацитета на неговите родители. Не бе нужно много време, за да 
разберем, че тези млади хора обичат детето си, правят и невъзможното, за да се възстанови. Че са млади, млади са. Че може би им липса опит, 
може би! Но... никой не може да бъде подготвен. В повечето случаи ситуациите ни хващат неподготвени и ние се учим в трудностите.  
След изготвената оценка органите по закрила насочиха семейството за дългосрочна подкрепа към Центъра и от два месеца вече с тях работи екип от 
социални работници, психолог и медицинска сестра. При родителите се наблюдава дефицит на социални контакти, тъй като всички техни останали 
близки (с изключение на чичото на М.-старши) и приятели живеят далеч от тук.  
Нашите колеги започнаха да работят в посока укрепване на психо-социалният статус и на майката, която се намираше в тежка  следродилна 
депресия и на бащата, при който се наблюдаваха хаотични действия. Тяхното състояние се подобрява – бавно, но все пак това е факт. Те започват 
да излизат от първоначалния шок. У тях битува един страх – страхът да не им вземат детето. И този страх ги бе затворил. В началото на годината те 
посетиха детски специалист-ортопед, който постави гипсов ботуш на стъпалото на бебето. Становището на лекаря е, че перспективите са 
оптимистични.  
Сдружение „Бъдеще за децата” предоставя на семейството и частична материална подкрепа – памперси, адаптирано мляко, бебешка козметика. 
След предписанията на лекарите бебето се храни със специално мляко. Ние успяваме да осигурим тази подкрепа благодарение на проект 



„Прегръдка за всяко дете” (по програма „Вяра в децата и семействата”, финансирана от Фондация „Лале” и Фондация „ОУК”) и целеви дарения, които 
получаваме по това направление. 
Екипът продължава да работи за повишаване на капацитета на родителските умения с оглед на усложненото физическо и здравословно състояние 
на детето, осъществява психо-социалната подкрепа на майката в следродилния период и създаване на социален кръг на общуване за двамата 
родители. Бащата вече се върна към нормалното си ежедневие, към работата си, колегите.  
П. и М.-старши към момента са членове на групата „Нашите недоносени деца” в социалните мрежи, където получават помощ, подкрепа и контакти. 
Към настоящият момент успяха да изградят режим на детето и редовно провеждат консултации с екипа ни.  
 

КАМПАНИИ 
 
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. Сензорната зала е отремонтирана и частично обзаведена и оборудвана. Тя се ползва 
вече от екипа на ЦСРИ – Казанлък в работата с някои „специални деца”.  

 
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 инициирахме и кампанията „Акция Детски свят”.  

 
„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.  
Всеки родител, може да потърси помощ и съвет от нас! Споделянето помага!  

 
КОД ЧЕРВЕНО 
 

Влошената демографска ситуация в България 
   

По темата се е писало не веднъж и два пъти, но адекватна политическа и правителствена реакция, явно няма, защото българските 
демографски проблеми остават и прогнозите не са много обнадеждаващи за бъдещето на България.За демографските проблеми на 
България, се обръща внимание в тази статия.  

http://www.speckids.org/


Актуалните изследвания на НСИ показват, че раждаемостта е 9,2‰, смъртността -14,4‰. От това става ясно,че естественият прираст е отрицателен 
- 5,2‰. Възпроизводството на населението ни е от втори тип (стеснен) - тоест населението е намаляващо. Всяка година България намалява с около 

40 000 (eдин град като Горна Оряховица), като на свой ред, статистиците са изчислили, че намаляваме с до шест 
човека на всеки час.Това е най-общо казано цифровото измерение на демографския ни проблем. 
"Трябва да се намери начин българските жени да останат в България и да раждат. Трябва да се разработят 
стратегии и да започнат да се изпълняват в най-важните области. Коя е най-страшната катастрофа? 
Демографската. Тя няма да се реши с раздаване на пари за всяко следващо дете и си затъваме в нея по най-
безобразен начин." - казва проф.Михаил Константинов пред "Фокус", цитиран от offnews.bg. 
"Това не е криза в демографията, а катастрофа и ако не се вземат спешни мерки и правилни управленски решения, 

България няма да я има. Населението намалява (0,8%) на година, ние сме уникален случай и на никого не му прави впечатление това. Не може 
детски храни и дрешки да се облагат с 20%, а хазартът - не". Проф. Славейков поясни в интервюто си пред ТВ 7, че най-важно е да се стимулират 
родители с образование, а не да се раздават детски надбавки на калпак. Трудно може да се намери човек, който би казал, че България е в добро 
демографско състояние, така че, мненията на двамата професори естествено се припокриват. 
За 30 години населението на България се е стопило с около 1 700 000 до около 7 200 000 общо население. След отварянето на границите през 1989 
г. голям поток от хора напусна границите на България. През 90-те години се наблюдаваше масово емигриране на българите, примамени най-вече от 
европейския стандарт на живот. Милиони са българите, които работят извън България, някои се връщат, някои не. В началото на XXI в. 
раждаемостта и естествения прираст, бяха достигнали най-ниската си точка. Последните години се наблюдава известно увеличение, все пак, на 
раждаемостта (това трябва да продължи). 
Източник: kazanlak.co, Яница Станчева 
 

КОНКУРСИ 

 

Национален конкурс за образование за устойчиво развитие „ВЛЕЗ В ЧАС С УРОЦИТЕ НА ПРИРОДАТА“ 
 

Първата в страната мрежа за образование за устойчиво развитие, осъществявано чрез методите на неформалното образование 
„Златен орех“ обявява конкурс с фокус върху опазването на околната среда и ролята на човека. В него могат да участват 
ученици от 8. до 12. клас; учители в средно образование; нестопански организации и институции, извършващи образователни 
дейности; социално отговорен бизнес.  
За всяка една от категориите Категория за ученици, Категория за учители,  Категория за нестопански организации и 
институции, извършващи образователни дейности и Категория за социално отговорен бизнес има определени теми и 
насоки за кандидатстване.  
Изпратете своите предложения до 10.02.2016 г. на our@zlatenoreh.net или на адрес: гр. София, ул. Царибродска 51-59, вх. А, ет. 
1, за Фондация „Екоцентрик“ (важи датата на пощенското клеймо). Не забравяйте да напишете своите имена, 
училище/организация, населено място, ел. поща и телефон. СРОК ЗА УЧАСТИЕ: 10.01.2016г. - 10.02.2016г. 
За повече информация http://zlatenoreh.net/article/NACIONALEN-KONKURS-%E2%80%9EVLEZ-V-ChAS-S-UROCITE-NA-PRIRODATA%E2%80%9C-
252.html.  
 

Деца творят в конкурс посветен на Васил Левски 
 

Общобългарски комитет „Васил Левски“ Казанлък обявява началото на станалия традиционен конкурс под 
наслов „Високо бесило“, който ежегодно се провежда в навечерието на 19 февруари под патронажа на Кмета на 
Община Казанлък. 
В конкурса посветен на Васил Левски участие могат да вземат деца на възраст до 16 години от цялата страна. 
Конкурсът се провежда в три раздела - за стихотворение; за есе или литературна миниатюра; за рисунка или портрет на 

Апостола. 
Крайният срок за предаване на творбите е 17 февруари 2016 г. на адрес: ct.kz@abv.bg 
Допълнителна информация и контакти във връзка с конкурса „Високото бесило”, може да бъде получена на телефон 0884100880 – Гергана 
Стефанова. 
 

Деца творят за конкурса „Чудонемирчета” 2016 
  

Стартира набирането на детски творби за тазгодишното издание на конкурса „Чудонемирчета” 2016г., организиран от 
Общинска библиотека „Искра” и Община Казанлък. 
 В конкурса участие могат да вземат деца на възраст от 4 до 14 години. Те ще бъдат разпределени в 4 групи. Първата 
възрастова група е от 4 до 6 години, втората – от 1 до 2 клас, третата – от 3 до 4 клас и четвъртата – от 5 до 8 клас. Децата, 
които желаят да участват в конкурса, трябва да го направят със своя литературна творба в жанровете проза и поезия. 
Участниците имат право да се явят само с една творба в съответния жанр, която ще рецитират, като максималното време за 

това е пет минути. 
 Конкурсът ще се проведе на 26 март 2016 г. от 10:00 във Военен клуб – Казанлък. Заявки за участие се приемат до 18 март 2016 г. в Детски отдел на 
библиотека „Искра. 
 Повече информация за конкурса, може да бъде получена на телефони 0431/ 63703, 0884100864 – Галина Атанасова, Теодора Георгиева, Е – mail –
 iskra_lib@abv.bg. 
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
Казанлъшки ученици ще ходят на училище с таблет вместо с учебници 

  
СОУ „ Екзарх Антим Първи” в Казанлък е едно от 40-те училища в страната и единственото в област Стара Загора, включено в проект на 
Министерство на образованието, в рамките, на който на учениците от една паралелка в училището ще бъдат осигурени 40 таблета. С тях ще 
работят учениците от 5а клас, такъв е изборът на училищното ръководство. Таблетите ще бъдат използвани в учебния процес, като с таблет ще 
разполагат учениците от паралелката и всички учители, които преподават на този клас. Проектът е на стойност 25 хил.лв. 

http://zlatenoreh.net/article/NACIONALEN-KONKURS-%E2%80%9EVLEZ-V-ChAS-S-UROCITE-NA-PRIRODATA%E2%80%9C-252.html
http://zlatenoreh.net/article/NACIONALEN-KONKURS-%E2%80%9EVLEZ-V-ChAS-S-UROCITE-NA-PRIRODATA%E2%80%9C-252.html
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В рамките на друг проект на Министерство на образованието в СОУ „ Екзарх Антим Първи” ще бъдат оборудвани два 
кабинета по информатика и информационни технологии с нова модерна техника. 37 терминални устройства за видео 
и интернет приложения ще бъдат монтирани в двете класни стаи, като компютрите ще бъдат управлявани и 
контролирани от преподавателите. 35 хиляди лв. е стойността на този проект, като училището участва с 15 хил.лв. – 
събрани от дарения на родители. 
Пред родители бе представена платформа, която разполага с голям набор разработени материали, които могат да 
бъдат ползвани от учениците по всяко време и на всяко място, т.е не само в класната стая. „ Това ще бъде по избор на 
учениците със съгласието на техните родители. Предстои да бъде закупен лиценз. 365 дни в годината те ще имат достъп до тази платформа, 
потвърждават от ръководството на училището.   
 

Близо 900 лева бяха набрани за очна операция на 16-годишния Дончо 
 

Близо 900 лв. бяха събрани на благотворителния концерт за 16-годишния Дончо, който бе организиран в 
Казанлък. Сумата е достатъчна, за да се направи жизнено важната операция на лявото око на 
десетокласника. 
Концертът бе организиран по инициатива на ученичката Мариела Славова, с подкрепата на фондация 
„Сийдър", а в него участие взеха над 20 деца и младежи от Центъра за настаняване от семеен тип, 
управляван от фондацията, изпълнители и формации от НЧ „Възродена Искра" и Детския комплекс в 
Казанлък. Всички те, чрез своето изкуство, показаха съпричастност към каузата и подкрепиха Дончо в 
битката, която води. 
Дончо има парализа на мускулите на лявото си око, но освен увреденото зрение, заболяването не позволява 

на момчето да държи дълго главата си изправена, което предизвиква допълнителни трудности в ежедневието му. От 3 месеца той и по-малкият му 
брат живеят в Център за настаняване от семеен тип, управляван от фондация „Сийдър" в Казанлък. Той мечтае да стане психолог и да помага на 
други като него и брат му. Наред с тази мечта, Дончо развива и своя футболен талант. Той е един от 8-те талантливи деца, избрани в „Отбора на 
надеждата", който представи страната ни на световното първенство по футбол за бездомни хора. Българският отбор и Дончо се завръщат с трофей, 
наградени на девето място в Топ 10 от 48 отбора от целия свят. 

  

Десет хиляди лева помощ за "ин витро" дава Община Казанлък през тази година 
 
Десет хиляди лева, с три хиляди повече от предходната година, ще задели през настоящата 2016 от бюджета си 
Община Казанлък за подпомагане на "ин витро" процедури за семейства от общината с репродуктивни 
проблеми. Парите се заделят на база приет от Общинския съвет Правилник за подпомагане на процедури „Ин 
витро” на семейства с репродуктивни проблеми на територията на общината и приета за целта Наредба, която се 
прилага вече трета година. Миналата година с пари по тази програма бяха подпомогнати 5 бездетни двойки с по 1 
400 лева за извършване на различни изследвания. През септември се роди и първото ин витро бебе в община 
Казанлък- Ивайло, чийто родители бяха подпомогнати със средства от местния бюджет по тази програма. През 
първата година, от стартирането на програмата, 20 семейства поискаха финансова помощ за различни 

изследвания, в името на това да им се родят деца.  
Общинска комисия от експерти в здравеопазването -лекари и представители на община Казанлък разглежда документите на кандидатстващите за 
помощ. Парите се превеждат по сметка, след представяне на документи за направени ин витро изследвания.  
 

Набират приемни родители по проект 
 
Община Казанлък подписа Споразумение за партньорство с Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми 
ме ‘2015“. 
Партньори на Агенцията са 82 общини, в това число и Община Казанлък. 
Стопроцентовата безвъзмездна финансова помощ до октомври 2018 г. за всички общини-партньори е в общ размер на 
51 600 000 лв. 
Този проект се явява естествено продължение на изпълнявания до момента проект „И аз имам семейство“ по ОПРЧР, 
чрез който се подкрепя процесът на деинституционализация на деца, като се продължи и надгради устойчив модел за 
развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, които се намират 
в риск от изоставяне. 
Настоящият проект е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и План за 
действие за нейното изпълнение, Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г. 
Специален фокус ще се постави върху настаняването на деца до 3-годишна възраст. 
Към момента на територията на община Казанлък има утвърдени 12 професионални приемни семейства, като в 10 от тях са настанени 11 деца. 
Желаещите да станат приемни родители могат да се обърнат към екипа по приемна грижа към Община Казанлък, където ще получат информация за 
условията и реда за кандидатстване за приемно семейство (ул. „Войнишка“ №25, сграда № 2 на Община Казанлък, ет. 2, стая № 14, тел. 0878799239, 
0878799373, е-mail: priemna_grija_kazanlak@mail.bg). 

 
Три раждания в Казанлък в Деня на родилната помощ 
 
Персоналът на Акушеро-генекологичното отделение в МБАЛ „д-р Христо Стамболски“ отбеляза Деня на родилната 
помощ. В отделението поздрав чрез музиката и танците към медицинския персонал отправиха деца от местна детска 
градина. Малчуганите подариха свои рисунки, които от този ден красят стаите на родилките. На празника бе и кметът 
Галина Стоянова, заедно със Лилия Цонкова – зам. кмет.  Стоянова подари на персонала компютърна конфигурация с 
пожелание все повече деца да се раждат в казанлъшката болница. Директорът на МБАЛ „д-р Христо Стамболски“ 
Кети Манолова подари апарат за обезболяване на болките на родилките. 
През 2015-та година в казанлъшката болница са се родили 482 бебета, от които 251 момчета и 231 момичета. 127 
деца са се родили по оперативен път. Последното бебе за 2015-та година и първото през 2016-та година са момичета и това показва, че новата 
година ще бъде още по-успешна, сподели началникът на АГО  д-р Тодор Гаргов. 

 



ОТ РЕГИОНА 
 

Близо 900 сигнала за деца в риск в Стара Загора за миналата година 
 
Постъпили сигнали за деца в риск за периода 1 януари 2015 до 31 декември 2015 г. са 866 сигнала. Само за 
последния месец на 2015 са постъпили сигнали за деца в риск за периода 55 сигнала, съобщиха от Дирекция 
социално подпомагане Стара Загора. 
Постъпилите сигнали са:за дете, останало без родителска грижа – 3 сигнала;упражнено насилие над дете 
(физическо, психическо, сексуално) – 3 сигнала;неглижиране на дете – 11 сигнала ;за деца с увреждания – 6 
сигнала; малолетни/непълнолетни бременни или родили деца – 8 сигнала;деца, родени от малолетни/непълнолетни 

майки – 7 сигнала;непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол и др. –3 сигнала;риск от отпадане от училище – 8 сигнала;нарушен 
контакт на детето с отсъстващия родител – 4 сигнала;сигнали за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип – 2 сигнала. 
Общият брой случаи, по които работи ОЗД в момента са 1231 или средно по 82 случая на социален работник. 
 

Закрит е Дома за деца лишени от родителска грижа „Незабравка“ в Стара Загора 
 
Със заповед на Изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане, считано от 01 януари 2016 е 
закрит  Дома за деца лишени от родителска грижа „Незабравка“ в Стара Загора. "Причината е желанието за 
деинституционализация на децата и настаняването им в къщички от семеен тип", обясни Петя Чакърова, Директор на 
ДСП Стара Загора.  
Намален е капацитета на останалите домове за деца лишени от родителска грижа: “Българка“ Стара Загора от 64 на 
27 места, “Мария Терезия" 65 деца, настанени са 33 деца; „ Теофана Попова“  Стара Загора 41 деца, настанени са 28 
деца. 
През декември 2015 г. са издадени 14 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или 
за реинтеграция на дете в биологичното семейство и др., от които: настаняване на дете в институция – 4; прекратяване настаняването на дете в 
институция и настаняване в приемно семейство – 2;- прекратяване настаняването в институция поради осиновяване- 4; прекратяване настаняването 
в институция поради смърт на детето – 2; прекратяване настаняването на дете в институция и разпределяне във ВУИ – 1; издадена е 1 заповед за 
реинтеграция на дете в биологичното семейство . 
 

До края на годината АГ-клиниката ще бъде пребазирана в болницата 
 
80 бебета са проплакали от началото на годината в АГ-комплекса към УМБАЛ-Стара Загора. 1369 са родените през 
изминалата 2015 година. 
Здраве и повече бебета през тази година пожела на екипа на родилното областният управител Георги Ранов, който 
присъства на тържеството, посветено на Деня на родилната помощ. 
До края на годината АГ-клиниката трябва да бъде пребазирана в голямата болнична сграда и средствата за това вече са 
осигурени, заяви изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович" доц. д-р Йовчо Йовчев. 

Ротари клуб-Стара Загора дари на клиниката два фетални монитора с LCD дисплей, единият от които с 2 броя 
трансдюсери за близнаци, на обща стойност 4700 лв.  
Дамите от Зонта клуб-Стара Загора дариха първото родено през тази година бебе - момченцето Даниел, с бебешки 
принадлежности. 
В частната МБАЛ Ниа Мед в Стара Загора от началото на годината са се родили 30 бебета, а от 2007 година, когато 
болницата отваря врати, са проплакали общо 4060 деца. 
На 21 януари се празнува Деня на родилната помощ, известен още като Бабинден. 
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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. 
 


