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Честита Нова 2017 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 пълни с обич, вместо със съмнения,  
нека да бъдем щастливи, вместо прави,  
нека сътворим добри дела за повече деца, за повече хора! 
С пожелания за здраве, късмет и много щастливи мигове с любимите ви 
хора!  
 
 

Последните събития от 2016г.дна кампания 
 
Акция „Дядо Коледа“ 2016г. 

Завърши четвъртата кампания „Акция Дядо Коледа 2016” – резултата:  168 подаръка 
за нашите герои, 168 детски усмивки.  
Благодарим на всички, които участваха в нашата коледна кампания в подкрепа на 
децата с увреждания, деца от многодетни и социално слаби семейства. Благодаря, че 
ни помогнахте да случим техните желания и да им покажем, че на Коледа стават 
чудеса! Благодаря, за това че успяхме да накараме да се усмихнат толкова много 
деца, за които света не е толкова добро място. Благодарим на всички ЧОВЕЦИ и 
ХОРА, които повярваха и прегърнаха нашата кауза! 
Колело, детски играчки, образователни материали и още много други чудесии се 
криеха в шарените коледни пакети, които потеглиха към домовете на нашите герои и 
към малките семейни къщи.  

Стартът на благотворителната кампания бе даден на 6-ти декември и приключи на 20-ти декември. Екипът на Сдружение „Бъдеще 
за децата” бе разположил пет коледни дръвчета в различни точки на община Казанлък и в община Павел баня. На всяка една 
от вълшебните елхи имаше определен брой специални коледни играчки и писмо към тях. Чрез тези писма, Вие задочно се 
запознахте с детето и неговото семейство и подготвихте подарък съобразен с възрастта на детето и неговите интереси. 
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.  
Не можем да не благодарим на нашите партньори, без които нямаше да успеем: Община Казанлък, Магазин „Вимакс“, Балнеохотел 
„Диана Мар“ гр.Павел баня, Комплекс „ПРО“ гр.Павел баня, хранителният магазин „Перфект МЛ” в село Дунавци, където бяха 
разположени нашите коледни елхи, на Инер Уил клуб – Казанлък и на Балнео хотел „Севтополис“ гр.Павел баня. 

 
Коледни чудесии 

За пета поредна година, деца - потребители на услугите на Центъра за социална 
рехабилитация и интеграция и Центъра за обществена 
подкрепа, доброволци и приятели на СНЦ „Бъдеще за 
децата” се включиха в ателие по рисуване на картини, 
които да  се изпратят на нашите дългогодишни 
спомоществователи и партньори – „Юробанк“ АД. 
Рисувателното ателие бе ръководено от 
преподавателката по рисуване с дългогодишен 
педагогически и творчески опит Христина Кирчева от ОУ 
„Чудомир”. В приятелска атмосфера, сред много усмивки и 

закачки бяха създадени нашите шедьоври. „Не смеех много да помагам на децата, защото виждах, че 
те имат собствена визия за работата си върху картините. За мен като учител това е интересен опит и 
очаквам да продължим съвместната си работа.”- сподели г-жа Кирчева.  

Картините на малките художници красят картичките на популярната банка и ще радват  клиентите на 
компанията.  



 

Ателиета за коледни картички  

И тази година,  екипът на организацията покани приятели, 
доброволци, родители, граждани на община Казанлък да се включат 
в изработването на коледни картички. По време на трите ателиета, 
залата на центъра се оказа тясна за всички 
желаещи. Най-щастливи бяха децата, които 
имаха възможността да изрязват, лепят и 
рисуват и да творят без ограничения. Шарени 
коледни хартии, различни орнаменти, цветни 

картони бяха само част от материалите, които можеха да използват в своята работа. 
Възрастните споделяха, че времето прекарано в създаването на картички е време за 
почивка и разтоварване от ежедневните проблеми. На финала всички малки и големи 
творци си взеха за спомен своя творба.  
Изработените картички и сувенири бяха предлагани на фирми, дарители, приятели.  
Набраните средства ще бъдат използвани за ремонт и оборудване на  
рехабилитационна зала в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца. 
 
Кампания „СТЪПКА НАПРЕД“ с Бъдеще за децата 

През месец Октомври 2016г. 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. 

В края на месец декември 2016г. залата е почти готова, доставено е по-голяма част от оборудването и е направен ремонта на 
помещението. 

Искаме да благодарим на „М+С Хидравлик“ АД и на неговия прокурист Владимир Спасов, 
който прие лично нашата кауза. Благодарение на това дарение залата ни вече има стълба за 
рехабилитация и табло ДЕЖ /дейности от ежедневния живот/.  
На нашите приятели от Сдружение „ 1% промяна“, които за втори път 
подкрепят наша кауза и дариха уреди на стойност 3 000 лв.   

 
„Юробанк" АД за това, че ни подкрепят години наред и ни дават 
възможността да реализираме нашите каузи. Със средства от 
ежегодното дарение на банката финансирахме част от ремонта на 
помещението. 
На „Рино промоушън“ ООД за това, че направиха нашата кауза – цел на техните 
благотворителни инициативи и вече дариха първите 1000 лв за рехабилатационата ни зала. 

На AMWAY – България, които избраха да подкрепят нашата кауза с парично дарение на стойност  500 
евро. 
На детска градина №1 „Здравец“ в Казанлък, които дариха средствата от коледния си базар за 
рехабилитационната зала на организацията. 
Признателни сме на всички хора, които дариха, но предпочетоха да бъдат анонимни. 

Благодарим Ви, че ни подкрепяте и че залата ни за рехабилитация и двигателна активност започва да се превръща в реалност! 

„Акция Детски свят” – не спира 

През изминалата 2016г. организацията продължи с благотворителната  кампания Акция „Детски свят“ в подкрепа на социалната 
услуга „Център за обществена подкрепа“. Инициативата е под надслов „ДАРете за свят с 
ПРЕГРЪДКА за всяко ДЕТЕ!“. За последната година сме получили дарения от 25 човека, 
които се изразяваха в дрехи за различни възрастови групи, играчки, детски книжки, 
постелъчно бельо, одеала и други детски и домакински принадлежности. От тези дарения 
са подкрепени над 100 деца и семейства в риск. 
Направените дарения за каузата “Акция Детски свят“, се разпределят по следните пера: 

подкрепа на социално слаби семейства; предоставяне на пакети за новородени; допълване на „Библиотека на играчките“ и книжки 
и дидактични играчки за Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. 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. 

Награда за доброволческа инициатива на годината 

СНЦ „Бъдеще за децата” взе призово място на награждаването на „Доброволческа 
инициатива“ за 2016 година за кампанията на доброволческия си клуб в Национална 
гимназия по пластични изкуства и дизайн „Акад.Дечко Узунов“, създаден по проект 
„Гласът на децата“ на организацията. Другите двама наградени бяха Емануил 
Паташев и група доброволци от инициативата „Ментори – приятели“ на Каритас 
София и инициативата „Когато станем 100 000 ще посадим гора“ на Фондация „77“. 
Връчването на наградите се проведе на 1 декември на тържествена церемония в  
централния Военен клуб - София. Конкурсът беше обявен от Фондация „Лале“ и 
Националния алианс за работа с доброволци и се провежда за шеста поредна година 
В тазгодишното издание на събитието се включиха общо 51 инициативи на 

доброволци от цялата страна. Журито оценява проектите по резултати, значение за хората в общността; брой и характеристики на 
участниците; значение на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците; финансова ефективност. 
Членовете на журито връчиха наградите на победителите -  Анета Милкова, член на Управителния съвет на Българска национална 
телевизия, Алексей Лазаров, главен редактор на вестник Капитал и Огнян Златев, ръководител на Представителство на 
Европейската комисия в България.  
По проект „Гласът на децата” бе създаден доброволчески клуб към НГПИД „Акад. Дечко Узунов”. Учениците – доброволци от 
елитната гимназия подготвиха и реализираха доброволческа инициатива за почистване и реновиране на три детски площадки. 
Подготвиха плакати, брошури и презентации с информация за инициативата си и мотивираха свои приятели и връстници от три 
училища. Благодарение на доброволческата инициатива, реализирана от „Бъдеще за децата” и доброволческия клуб, децата на 
град Казанлък могат да се забавляват и играят на възстановените детски площадки.  
Проектът бе финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009 – 2014г.  
 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 
Коледен базар в подкрепа на сдружение „Бъдеще за децата“ 
 

Екипът на детска градина №1 „Здравец” в Казанлък, за поредна година организира 
новогодишен благотворителен базар в навечерието на Рождество Христово. Събитието се 
проведе под мотото ”Подари мъничко вълшебство” и си постави за цел да подкрепи 
инициативата на сдружение „Бъдеще за децата“ за 
изграждане на рехабилитационна зала в Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция за деца с 
увреждания. Събраните 367 лв. бяха официално 
връчени на Изпълнителния директор на организацията 

- Мария Гинева, която благодари на екипа на детската градина и на родителите за жеста и 
обеща, че ще ги покани на откриването на залата.  
 
 
Коледен базар в подкрепа на Хитрино 

 
Тази Коледа традиционната благотворителна кампания на учениците от СОУ „Екзарх 
Антим I“  беше адресирана към хората от с.Хитрино. Кампанията стартира с голям 
кулинарен  коледен базар с отрупани с красиви питки, мъфини, сладки, изработени от 
учениците и разбира се с помощта на техните родители. Картички, снежни човеци, 
свещници, играчки, сурвачки, изработени от 
нестандартни материали привлякоха 
посетителите на базара. За три часа всички 
изделия сътворени и предоставени от 
съпричастните към кампанията ученици, бяха 
изкупени. Резултатът от базара - събрани бяха 
800 лева. Благотворителната кампания завърши 

на 23 декември с благотворителното представление на Театрално студио "Антим"- Женско 
царство. След края на кампанията събраните средства са преведени на откритата сметка в 
подкрепа на пострадалите от с.Хитрино. 
  



 
Новородени в Казанлък 
 

Бебетата, родени в казанлъшкото АГО към МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък през 2016 г. от 
началото на годината до края на месец декември са 632, посочи статистиката Те са със 150 повече от 
предходната 2015 г., когато в казанлъшкото АГО са проплакали 482 деца. Ръст има при планираните 
раждания (с операция) пред случаите на нормално раждане. През последните години, и в Казанлък 
жените предпочитат да раждат със секцио. Цялостен ремонт на базата е правен преди две години, то 
разполага и с модерна, съвременна леглова база, както и с една от най-съвременните апаратури в 
България. Оборудването 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. 

Община Павел баня 
 
Кастамону с благотворителна инициатива 
 

Дървообработващата компания „Кастамону България“ АД в павелбанското село Горно 
Сахране подари безброй усмивки като организира коледно парти с много подаръци и вкусни 
кулинарни изкушения за децата на служители и работници в „Кастамону България“. На 
коледната фиеста присъстваха и децата от дом за деца лишени от родителска грижа „Мария 
Терезия“ в Стара Загора и спортните надежди на казанлъшкия клуб по таекуондо „Кентавър“ 
с треньор Николай Богданов. Най-голямата изненада за над 140-те деца на коледното парти, 
организирано от дървообработващата фабрика бе присъствието на Дядо Коледа, Снежанка и 
вълшебната фея. Стихчета, песнички, танци добро настроение и безброй усмивки изпъстреха 
коледния празник в елите ресторант в курортния град Павел баня. 

Николай Богданов – треньор на клуба по таекуондо „Кентавър“ връчи почетен плакат за почетен член на спортния клуб на 
изпълнителния директорна "Кастамону–България" Чаатай Пийадеджи. 
„Много обичам децата и те са всичко за нас, и за бъдещето на България. Нашата фабрика ще подкрепя и занапред всичко, което е 
свързано с деца и за деца.“, каза изпълнителния директор на дървообработващата компания Чаатай Пийадеджи. Той подчерта, че 
много уважава децата, които спортуват, защото със спорта децата стоят далеч от лоши навици. 
Чаатай Пийадеджи пожела на всички деца много здраве, щастливо и безгрижно детство, а на спортистите и много покорени високи 
спортни върхове. 
„Кастамону България“АД е една от водещите компании в региона. Фабриката е носител на приза „Бъдеще за децата“ за „Бизнес с 
кауза“  и наградата на Министерството на земеделието и храните за „Корпоративно и социално отговорно предприятие за 2015 г.“  
Информация от вестник „Долина“ 
 
Коледен благотворителен базар в Павел  баня 

За втора поредна година, жителите и гостите на Павел баня събраха 2855лв. за деца сираци и деца с 
увреждания от Коледния благотворителен базар.  В продължение на девет дена, в студ и в мраз, те бяха на 
площада в очакване на гостите и гражданите на Павел баня, за да дадат своя дан за каузата. В кампанията 
се включиха коледарите, които дариха голяма част от събраните от коледуването пари за децата, Мария 
Зашева и нейната група за народни танци от  Канада, Професионалната гимназия по ресторантьорство и 
хотелиерство, представители на бизнеса, коледарчетата от Тъжа и Павел баня, оркестър Минерален извор, 
които свириха две вечери благотворително, ансамбъл „Детелини”. Не на последно място роля в кампанията 
има и кулинарната изложба, в която участваха представители на общинската администрация, читалището, 

пенсионерския клуб и граждани. Кметът на общината благодари на всички инициатори и на всички участници.  

 

 

 


