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Електронният бюлетин на сдружение „Бъдеще за децата” се издава като част от проект „Гласът на
децата”, финансиран 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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ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

С пожелание за Здраве,
Щастие,
Късмет,
Сбъднати Мечти и
Успех навред!
ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА
Ученици от клубовете „Млад доброволец” на територията на община Казанлък работят по пет доброволчески
каузи
Пет от училищата в Казанлък, в които са създадени клубове „Млад доброволец” работят по пет доброволчески каузи.
Те са създадени в рамките на проекта на сдружение “Бъдеще за децата” – „Гласът на децата”. Учениците от село
Ръжена ще работят за подобряване на материалната база на училището през пролетната ваканция. Ще бъдат
ремонтирани две от класните стаи на сградата и ще бъде създадена градинка в дворното пространство. В ХГ "Св. Св.
Кирил и Методий" в Казанлък ще организират информационна кампания "Не на насилието над животни". Те ще
инициират подписка в подкрепа на спазването на Закона за защита на животните, ще събират средства предназначени
за закупуване на храна за животните в Общинския приют. Вече е създадена фейсбук страница "Не на насилието над
животни - Казанлък", където се публикува информация по темата. В Националната гимназия по пластични изкуства и
дизайн „Акад. Дечко Узунов" ще организират кампания, целяща постигане на по-висока информираност на гражданите
относно замърсяването и опазването на околната среда на територията на общината. Първата фаза е вече факт –
изработени са филми и презентации, които ще бъдат представени на учениците от други училища в Община Казанлък.
Предстои да бъдат отпечатани листовките за запознаване на обществеността и създаване на страници в социалните
мрежи. Във втората част от кампанията на учениците от Художествената гимназия ще бъде организирана акция по
почистване на избрани от тях пет района - градинки, междублокови пространства и тревни площи, а на финала ще бъде
проверена устойчивостта на резултатите.
Учениците от ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт ще реализират проект, който е насочен към две деца от
семейство в риск. Те възнамеряват да организират благотворителна инициатива „Нарисувай лицето на детето си,
помогни на друго дете”. Идеята е тя да се проведе на площад „Севтополис”, където младежите ще разчитат на
добродетелността на хората. Събраните средства от това събитие, доброволците ще дарят на бащата на двете деца,
който се грижи за тях съвсем сам. Проектът на ПМГ „Никола Обрешков” е насочен към възрастните хора от един от
домовете в Казанлък. Учениците ще гостуват на Дома за възрастни хора №1, ще закичат с мартеници домуващите и ще
им подарят кратка празнична програма.
Работата по петте мини проекта ще продължи до 18 април. Освен дейността „Клуб млад доброволец”, в рамките на
проекта „Гласът на децата”, екипът на Сдружението работи и върху подготовката на последната дейност „Запознаване
на децата с възможностите за подкрепа”.

Арт ателие „Мартенички” - част от Работилница за приключения
И тази година в Сдружение „Бъдеще за децата”, отвори врати арт ателие за изработка на мартенички.
През целия месец февруари се изработваха първомартенски изделия от прежда, вълна, дърво, картон
и други приложни материали.
Вече е традиция, заедно да изработваме мартениците, с които закичваме близките си, както и
тематичната украса за празника.
Работилницата е мястото и времето, където децата и техните родители правят нещо заедно. Време в
забавни игри, полезни разговори и срещи с други семейства.
Арт ателиетата са част от терапевтичната дейност в работата с децата в Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и
интеграция.

24.02.2016г. – Ден на розовата фланелка или Световен ден за борба с училищния тормоз
Eкипът на Сдружение „Бъдеще за децата”, отправи предизвикателство във връзка със световната инициатива ДЕН
НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА и отбелязването на СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА БОРБА С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ.
Призовахме, всички училища в града на розите, на 24.02.2016г., да се облекат в розово, да закачат розова
панделка/стикер, да организират събитие или инициатива, с което да покажат своята съпричастност в борбата с
училищния тормоз.
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Нека отбележим всички заедно Световния ден за борба с тормоза в училище чрез флашмоб, бе едно от нашите
предложения. Такъв се проведе в СОУ „Екзарх Антим I” гр. Казанлък, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Ръжена /община
Казанлък/, ОУ „Мати Болгария” и Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн в града.
Деца и учители направиха сърца, розова фланелка и други форми с телата си, и по този начин казаха заедно „Не на
тормоза в училище!”
По едно и също време, точно в 12 часа на обяд, по 25 розови балони полетяха от Националната гимназия по
пластични изкуства и дизайн „Акад. Дечко Узунов”, ХГ „Св. Св. Кирил и Методий”, Професионалната гимназия
по транспорт и транспортен мениджмънт, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ръжена и сдружение „Бъдеще за децата” (ул. „Войнишка” 25).
Към нашия екип се присъединиха и деца от Клуб „Млад доброволец” на ПМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък.
С „розово” настроение учители и ученици заявиха своята гражданска позиция срещу насилието и тормоза в училище. Розови дрехи, очила,
лица, изложби, мултимедийни презентации, анкети сред учениците, пана с послания, тематични часове
посветени на агресията и т.н. Това беше един РОЗОВ ДЕН В КАЗАНЛЪК!
Част от събитията и дейностите: Радио предаване с историята и символиката на този ден и всичко свързано с неговото
отбелязване звуча по училищното радио на СОУ „Екзарх Антим. Забавни и образователни занимания за най-малките
бяха подготвили в ОУ „Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово – там изработиха къщичка на добрите дела, а в
училището със същото име, само че в град Казанлък (ОУ „Св. Паисий Хилендарски), се проведоха поредица от
инициативи в рамките на няколко поредни дни – украсяване на дърветата с розови панделки, поставяне на розови
послания на входа на школото и пренасяне на Розовото в класните стаи. А възпитаниците от ОУ „Д-р Петър Берон” на с.
Овощник поставиха розовите очила в Деня на борбата с училищния тормоз и освен това, те подредиха изложба на сърца, в знак на съпричастност.
Анкета на тема „Агресията в училище (Разпознаваме ли видовете агресия и къде можем да потърсим помощ) и постери
„ДА на приятелството, НЕ на тормоза” са инициативите, които реализираха учениците от 5-ти до 8-ми клас в с.
Хаджидимитрово. В Националната гимназия по изкуствата пък, всеки написа сам своето розово послание срещу
училищния тормоз и го закачи на картонена тениска във фоайето. Освен това членовете на клуб „Млад доброволец” в
гимназията (НГПИД) изработиха информационен плакат за Деня, с който те представиха световната инициатива пред
своите съученици. Всеки ученик от основното училище в село Ръжена на влизане в сградата получи лично послание „Не
на тормоза в училище!”. На този толкова специален ден в роля влязоха и Ученическите съвети – именно чрез гласът на
децата, директорите бяха решили да популяризират Световния ден за борба с училищния тормоз и неговата символика
– в ОУ „Паисий Хилендарски” /гр. Казанлък/ и ПГ „Ив.Хаджиенов”. Редица инициативи бяха подготвени в ОУ „Георги Кирков” и ОУ „Мати Болгария” в
гр. Казанлък.
Ние поканихме учениците, училищните директори и учителите да споделят с нас, как показват „Розово за тормоза в училище!”, като качат снимки
на нашата Фейсбук страница – Сдружение „Бъдеще за децата” и отправят своите послания за доброта, човечност, обич и толерантност. И видяхме!
Ако все още не сте разгледали фотосите – какво чакате?!
НЕКА ПРИСЪЕДИНИМ И КАЗАНЛЪК в инициативата и покажем „Розово на агресията в училище” е една
идея на екипа на сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък и децата от клубовете „Млад доброволец”.
Ние от Сдружение „Бъдеще за децата“ работим за подкрепа на децата и младежите в
риск и техните семейства и за развитие на доброволчеството. От миналата година
организацията развива дейности и реализира инициативи и кампании с цел
запознаване на обществеността с дейността на Сдружението и социалните услуги,
които управлява. В отделните инициативи се включват деца и младежи на различна
възраст (предимно ученическа), като доброволци и подпомагат осъществяването на различни социални и
обществени каузи. В тази връзка, стартирахме проект „Гласът на децата”, финансиран по Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г., чиято
основна цел е да дадем възможност на децата да изразяват своето мнение и да формират социално-отговорно
поведение.

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.
През месец февруари социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е консултирал общо
пет родилки, с цел оценка на нагласите и риска от изоставяне на детето. През посоченият период има
подадена една заявка за изоставяне на дете и този случай се отчита като неуспешна превенция.
Направената оценка показва, че майката няма да може да полага адекватни грижи за детето си поради
влошено психическо здраве и липса на подкрепяща среда. Бебето ще бъде настанено в приемно семейство.
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”.

КАМПАНИИ
Каузите на Сдружение „Бъдеще за децата”
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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 работим, за 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, емоциалноповеденчески 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 рекламноинформационни 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!

Откровено за агресията
Училището е мястото, където всяко дете се чувства сигурно и защитено.
Там то е изолирано от външния свят, заобиколено е от възрастни хора, които се грижат за него. Но във всекидневието често
пъти се случва подрастващите системно да тормозят по-слабите, като ги принуждават да вършат неща, които те не желаят.
Училищният тормоз се изразява в обиди, подигравки, измисляне на прякори, блъскане, удряне, взимане насилствено на
пари, отправяне на заплахи за саморазправа в случай, че някой разбере за това, и др.
Няколко съвета, за да не се превръща детето ви в обект на тормоз в училище - Стимулирайте го да развива умения да
общува и да разбира другите хора – това ще му помогне да спечели симпатиите на съучениците си. Учете детето си да
работи в екип и да уважава постиженията на другите. Предпазвайте го от прекалена амбициозност и прояви на егоизъм.
Помислете дали облеклото и прическата на детето ви, или поведението, което изисквате от него, не са причина за
подигравки от страна на други деца. Помогнете на детето си да изглежда добре, за да има самочувствие и да бъде
харесвано. Окуражете детето си да намери и развие интереси и хобита –тези занимания ще повишат самочувствието и самоуважението му.
Насърчавайте го да прекарва междучасията и свободното си време извън училище с приятели и съученици. Помогнете на своето дете да срещне
нови приятели извън училище. Научете детето как да търси помощ от възрастен при нужда. Обяснете му, че споделянето с възрастен не е
клюкарстване, а решимост да се справи с тормоза. Ако вие или вашето дете се нуждаете от допълнителна квалифицирана помощ, говорете с
педагогическия съветник или потърсете специализирана психологическа помощ (в Центъра за обществена подкрепа – гр. Казанлък).
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Има няколко сигнала, които ви показват, че детето ви е тормозено - Детето се прибира вкъщи със скъсани, повредени
или липсващи дрехи, учебници или други вещи. Има необясними синини, натъртвания, охлузвания. Прекарва самò
времето в училище и извън него, няма приятели. Изглежда уплашено, когато отива или когато се прибира от училище;
отива на училище с нежелание. Променя маршрута си, когато отива и се връща от училище. Губи интерес към училищните
мероприятия и успехът му се понижава. Изглежда разстроено, когато се прибира от училище. Често има главоболие,
болки в стомаха или други оплаквания. Изглежда неспокойно и е с ниско самочувствие. Намира си оправдания, за да
отсъства от училище. Страда от безсъние или сънува кошмари. Губи апетит.
Ако детето ви проявява някой от изброените признаци, не е задължително да е тормозено, но трябва внимателно да се
опитате да разберете дали нещо в училище го тревожи. Информирайте се: има ли приятели в училище и кои са те; има ли
съученици, с които взаимно не се харесват и защо; изолират ли го от игри или групови дейности.
Мерки, които трябва да предприемете, ако детето ви е обект на тормоз в училище: Проведете разговор с детето, след което се срещнете
възможно най-бързо с класния ръководител, с педагогическия съветник или с директора на учебното заведение. Споделете с тях своите притеснения
и поискайте професионален съвет. За да подпомогнете решаването на проблема, работете в сътрудничество с класния
ръководител или с педагогическия съветник. Съобщете им фактите, които знаете. Не бързайте да разговаряте с
родителите на детето, което тормози вашето; оставете училищното ръководство да направи това. Разговаряйте често с
детето си и с класния му ръководител, за да следите за резултатите и да сте сигурни, че тормозът наистина е
спрял.
Съвети:
• Не съветвайте детето да игнорира тормоза и да се прави, че не го забелязва.
• Не обвинявайте детето за тормоза – не допускайте, че то е направило нещо, за да си го „заслужи”.
• Дайте му възможност да говори за преживяванията си,свързани с тормоза. Запомнете и дори запишете какво споделя то с вас.
• Проявявайте емпатия2 към детето и не пропускайте да го поздравите за куража му да сподели с вас за случващото се.
• Ако не сте съгласни с начина, по който детето се отнася към ситуацията, не го критикувайте.
• Не забравяйте, че то трудно ще се справи без вашата помощ.
• Контролирайте емоциите си; погледнете обективноситуацията и заедно обмислете стъпките за справяне с проблема.
• Не насърчавайте детето си да отмъщава на онези, които го тормозят. Убедете го, че по този начин е малко вероятно да се сложи край на
проблема. Възможно е да стане по-лошо – детето да бъде обвинено в агресивно поведение.
Материалът подготви Диляна Панова, психолог в Център за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък

ЦОП КАЗАНЛЪК
Училище за бъдещи родители
Мамо, татко, готови ли сте за мен?
Центърът за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата” подготвя Училище за родители.
Форматът ще бъде подходящ за всички бъдещи родители.
Вие очаквате бебе?!
Най-радостната вест, която едно семейство може да получи.
Това е един период от живота белязан с много радост, мечти и очаквания, но и съпроводен с тревога и безброй
въпроси, на които трудно може да намерите еднозначен отговор.
Заповядайте в нашето училище, което е един подготвителен курс за бъдещи майки и татковци.
В приятна обстановка чрез разговор, беседи и упражнения ще ви помогнем да се подготвите за най-трудната и отговорна професия наречена
“Родител”. Часовете, които ще прекараме заедно ще ви дадат сигурност и увереност да се справите спокойно и без излишен страх с раждането и
първите грижи за вашето дете. Училището за бъдещи родители ще бъде безплатно!
За записване и повече информация: ЦОП – гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25, тел: 043162866, 0876475332

НА ПАЗАРА ЗА ДЕЦАТА
Най-после "Голямото приключение" отново е налична! Първата по рода си приказка-игра влезе в 5-ти пореден тираж за
по-малко от 3 години, което е безпрецедентно за самоиздадена книга на български автор, която не се продава в
книжарниците.
Кое обичат децата повече – играта или приказките? В тази единствена по рода си детска книга играта и приказката си
подават лапички и отиват заедно на едно голямо приключение! Развийте фантазията на своето дете с близо 100-те
начина да прочетете тази приказка-игра! Помогнете му, с 20 възможни края, да разбере как неговите избори променят
неговата реалност!
А реалността лесно може да бъде приказка в този уникален експеримент на Никола Райков, издаван и награждаван за
научнофантастичните си разкази, фентъзи с български фолклорни мотиви, антиутопия и филмов сценарий. Това е
неговият дебют с детска приказка-игра, написана за 3-годишния му син.
Луксозното издание с илюстрации на художници от цял свят ще помогне на вашето малко таласъмче да преоткрива ежедневно света на
въображението. Ако обичате Мечо Пух, Приключенията на Лиско и Алиса, лесно ще се влюбите в тази книжка! http://prikazka-igra.com/book.html

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Казанлъшки ученици ще трупат знания и опит в Германия
Ученици на ПГ „Иван Хаджиенов” в Казанлък ще преминат обучение в немския град Дрезден в рамките на проекта „Проектиране на нискоенергийни
къщи” на Програма „Еразъм +”. Обучението ще се проведе от 24 юли до 13 август 2016 г.
Участниците в проекта са 20 ученици от 10 до 12 клас в специалностите „Строителство и архитектура”, „Мехатроника”, „Металорежещи машини и
системи с цифрово-програмно управление” и „Компютърна техника и технологии”. „Тематиката е избрана с оглед на две много важни неща, които се
случват около нас - компютрите, които навлизат все повече в нашия живот, в това число и в проектантските дейности и необходимостта от
енергоефективни домове и офис сгради, които ще ни помогнат в решаване на глобалните проблеми, свързани с енергийна криза, замърсяване на
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околната среда”, обяснява Пенка Досева, преподавател в ПГ „Иван Хаджиенов”. Това е третата група
от училището, която ще премине обучение в Дрезден в рамките на европейски проект.
Първата част на обучението в Дрезден ще бъде свързана с решения, касаещи енергийната
ефективност на домовете, с оглед намаляване консумацията на електрическа енергия чрез
алтернативни източници и решения, които ще доведат до спестяване на вече придобитата енергия.
Във втората част на обучението учениците ще усвоят знания и умения свързани с компютърно
проектиране на нискоенергийни жилища.
Партньор на казанлъшкото училище по проекта Обучителен център в Дрезден. Центърът разполага с
над 100 офиса на територията на Германия и е реализирала над 100 проекта за мобилност, сред
които „Програмиране на уеб дизайн”, „Информационни и комуникационни технологии” и др.
Групата ученици, които ще се обучават в Дрезден ще бъде определена на база няколко критерия. Учениците ще трябва да защитят курсов проект по
професионална подготовка. Важни за класирането ще бъдат и степента на владеене на чужд език, успехът през първия учебен срок, както и
активното участие в училищния живот. Участниците в проекта ще получат три сертификата за придобити умения и компетенции – Професионален
сертификат на обучителната организация, удостоверяващ придобития професионален опит и компетенции в областта на проектирането и
енергийната ефективност, Сертификат Европас – мобилност, съдържащ описание на обучителните теми и извършените дейности и придобитите
компетенции, Сертификат за владеене на английски език.

Експерти: първите резултати са оптимистични
Експерти от Швейцария, работещи по дуалното образование и техни български колеги посетиха Казанлък, за да се запознаят на място с работата по
въвеждането на дуалното образование в местните училища и фирми. Делегацията бе водена от Петя Евтимова- ръководител на Швейцарския проект
за дуално образование у нас и бивш зам. министър на образованието. За първа година проектът се реализира в ПГ „Иван Хаджиенов“. Партньори по
проекта са трите местни фирми- „Арсенал“, „М+С хидравлик“ и „Гуала Клоужърс груп“.
На този етап резултатите са обнадеждаващи, а учениците доволни, обобщи впечатленията от видяното в двата дни
на посещението на експертите в Казанлък, Петя Евтимова. Тя изрази надежда, че първите позитивнии резултати от
новата система на обучение, съчетаваща теория в училище и практика на конкретно работно място, ще бъдат
налице в следващите 4-5 години. Учениците са доволни от възможостта да имат и доходи, докато учат, както и от
начина, по който ги приемат в самите трудови колективи, допълни тя.
Казанлъшката ПГ „Иван Хаджиенов“ е едно от двете училища в България, след специализираното училище по
млекопреработване в София, които тази година за първи път работят по Швейцарския модел на дуално образование.
Петя Евтимова изрази надежда, че през новата учебна година общият брой на училищата, работещи по този модел, да стане 10. По думите й, реални
са шансовете на казанлъшката Професионална гимназия да се превърне в първото училище в страната, което изцяло обучава учениците си в
системата на дуалното образование.
Вече е заявен интерес за прилагане в училището и на Австрийския модел на дуално обучение за две от паралелките в казанлъшката гимназия- по
газова техника и мехатроника. Реална е възможността това да стане още от новата учебна година, стана ясно след срещата.
Две са паралелките в момента, с ученици от 9 и 11 клас в ПГ „Иван Хадженов“, които се обучават по Швейцарския модел на дуално образование.
3,5 млн. швейцарски франка получава България пот Швейцария за въвеждане на дуалното обучение в професионалните училища в страната.

Деца изработиха шалове по случай 8 март
Малки и големи имаха възможността да изработят сами вълнени шалове, благодарение на организираното от галерия
„Ателието” – Казанлък, ателие „плъсти”.
Чрез техниката „нунофелт” децата на школа"Арт линия" изработиха шалове от вълна, памук и коприна.
Красивите шалове ще бъдат подарък за мама и ще могат да бъдат видени в предстоящата изложба на 7 март по случай
международния ден на жената.

Впечатляваща изложба на мартеници подредиха във Военен клуб
Екипите на Дневен център за деца с увреждания и Дневен център за възрастни хора с увреждания подредиха
впечатляваща изложба на мартеници и поставиха рекламни банери. Домакин на изложбата е Военния клуб.
Рекламните банери са поставени пред Военния клуб и във фоайето на Културно-информационния център на ул.
„Искра” 4, за да може повече хора да се запознаят с двата дневни центъра. Банерите представят част от
арттерапевтичните занимания и направата на мартенички за Баба Марта чрез фотоси. Върху тях са аранжирани
мартеници, изработени от потребителите на двата центъра.
Ако метеорологичните условия позволяват, като част от рекламната кампания, на 1-ви март в рамките на два часа в
предиобеда, потребители от двата дневни центъра, облечени в народни носии, ще закичват минаващите граждани край Военния клуб и Културноинформационния център с мартенички.С мартенички ще бъдат закичени и ветераните от войните.

ОТ РЕГИОНА
Домове за уязвимии деца и семейства включва областната стратегия за развитие на социалните услуги
Старозагорско
В Областна администрация се състоя първото за годината заседание на Областния съвет за развитие,
председателствано от областния управител Георги Ранов. На форума присъстваха представители на 11-те общини от
областта, на институции и организации, свързани със социалните услуги и дейности, на бизнеса, на синдикатите и др.
По първа точка от дневния ред бе представена Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Стара
Загора за периода 2016-2020 г. Една от основните й цели е изграждането на мрежа от качествени и достъпни социални
услуги за уязвими деца и семейства, за възрастни, лица с увреждания, хора от социално слаби общности. В стратегията
специално място е отделено на проблема с деинституционализацията на възрастни хора от социални домове и
предоставянето на резидентни услуги за тях.
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В предишната стратегия 2011-2015 г. деинституционализацията отново бе основен приоритет, но беше насочена най-вече към децата, лишени от
родителски грижи. Резултатите за периода показват, че местата в домовете за деца от 434 през 2010 г. са намалели на 180 през 2015 г. Цел в новата
стратегия е закриване на трите социални дома за деца в Стара Загора.
След представянето на документа последваха дискусии и предложения от страна на членовете на Областния съвет. Те бяха свързани най-вече с
начините на финансиране на социалните услуги и обезпечаването с подготвени кадри за извършване на социални дейности. Инж. Ранов заяви, че
част от предложенията ще бъдат изпратени до съответните държавни институции за разглеждане и мнение.

Хепънинг показва любовта и толерантността през очите на млади доброволци
Много настроение, 300 сладкиша и 300 хартиени цветя подариха доброволците от Превантивно-информационния център
по зависимости, Отдел „Образование, младежки дейности и спорт", екипът на Международния младежки център на
ръководството и служителите на Община Стара Загора, а след това и на десетки старозагорци.
Фоайето на Общината се превърна в сцена на хепънинга „Любовта и толерантността през моите очи", който има за цел да
постави любовта, дружелюбността и търпимостта към различните на преден план.
Младите хора от доброволчески клуб „Дарители на надежда" и Младежкия общински съвет дариха хартиено цвете,
сладкиш и прегръдки първо на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров.
„Обичайте и ще намерите любовта!", написа градоначалникът на специално изработено голямо сърце.
Свои послания написаха и Емил Христов, председател на Общинския съвет, секретарят на Общината Делян Иванов, Иванка Сотирова, зам.-кмет
„Хуманитарни дейности" - послания за по-различен свят, изпълнен с любов и толерантност - единственият смисъл на всяко човешко усилие!
Младежите пренесоха светлината на вярата, надеждата и любовта отвън, на площада, срещайки с усмивки непознатите минувачи и дарявайки им
цвете за обич и сладък комплимент! С непринудени прегръдки те внушаваха, че само с търпимост и уважение към другия, можем да живеем заедно в
свят без егоизъм, завист и омраза и да се чувстваме щастливи!

Изработват мартенички с благотворителна цел
Над 60 мартенички изработи екипът на Областна администрация. Инициативата е с благотворителна цел и в нея
участваха ученици от СОУ „Георги Райчев", пенсионерският клуб на с. Пряпорец, Превантивно-информационният център,
Стара Загора, клубът за танци „Загорци".
Червено-белите символи ще бъдат изложени утре във фоайето на Областна администрация и в други институции в Стара
Загора. До тях ще бъдат поставени и кутии за дарения. Събраните от продажбата средства ще отидат в помощ на 6годишната Диана Колева от Стара Загора. Момиченцето страда от тежко очно заболяване и се нуждае от операция в
чужбина, за извършването на която семейството му търси финансова подкрепа.
Изработването на мартенички е по инициатива на старозагорското сдружение „Етносвят".

Ученици правят викторина за СПИН
Ученическа викторина на тема „Няма различни! Всички трябва да знаем!" се проведе на 26 февруари в Центъра за наука, култура и изкуство.
Събитието има за цел повишаване на информираността на младите хора относно ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции, насърчаване на
отговорно сексуално поведение, влияние на алкохола върху здравето и поведението им.
В надпреварата взеха участие пет ученически отбора, съставени от трима състезатели от 7 и 8 клас на Природо-математическа гимназия „Гео
Милев", Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов", СОУ „Железник", СОУ „Максим Горки", Търговска гимназия „Княз
Симеон Търновски". В три кръга отборите отговаряха на въпроси и решаваха казуси по темите „Алкохолна зависимост", „Сексуално предавани
инфекции", „Рисково сексуално поведение". Ще бъдат изготвени и колажи на тема „Няма различни! Всички трябва да
знаем!".
За изчерпателността, коректността, креативността и ясно изразените послания следи тричленно жури. То бе в състав от
представители на Регионална здравна инспекция - Стара Загора, Центъра за наука, култура и изкуство и Превантивноинформационния център по зависимости. За участието и представянето си във викторината отборите получиха грамоти,
плакет, както и здравно-информационни материали.
Инициативата е във връзка с провеждането на втория етап на АНТИ СПИН кампанията и е дело на Регионална здравна
инспекция - Стара Загора, Превантивно-информационен център по зависимости, Център за наука, култура и изкуство, със съдействието на
педагогическите съветници на участващите училища.

Старозагорски младежи изработват мартеници за децата от училищата в Стара Загора
Фондация „От любов към България“, заедно с доброволци от Младежки Общински Съвет Стара Загора изработиха 35 мартеници, които ще бъдат
подарени на всяко училище в Стара Загора по случай настъпването на Баба Марта. Идеята на проекта е да обичаме и почитаме българските
празници и да не забравяме за тях. Прекрасни мартенички сътворихме в събота, оставям ви да им се насладите, каза Ивелина Павлова, президент
на Фондация „От любов към България“ със седалище в Стара Загора.

Наръчник предлага позитивни модели срещу дискриминацията в училище
Как да се справим с дискриминацията и да преодолеем негативните стереотипи и нагласи сред учениците? Отговор на
въпроса дава наръчникът „Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни
ролеви модели срещу дискриминацията в училище".
Любопитното и новото е, че в основата на методологията е заложено използването на позитивни ролеви модели в лицето
на реалните личности: Мартин Лутер Кинг, Майка Тереза, Малала Юсуфзай, Нелсън Мандела, Махатма Ганди, Стивън
Хокинг и Алберт Айнщайн, които чрез начина си на живот, работата си и делото си са отстоявали човешките права и
свободи и са се борили срещу различни видове дискриминация.
Наръчникът е разделен на шест модула, като всеки е посветен на дадена личност, която на свой ред се свързва с борбата срещу определен тип
дискриминация. Всеки от модулите е разделен на две части, изработени така, че да могат да бъдат проведени в два отделни учебни часа от по 40
минути. Шестте модула формират цялостната методология. Във всеки модул са включени дейности, използващи определен набор от подходи и
методи на преподаване.
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„Всеки модул започва с игра, която илюстрира определен тип дискириминация и поставя децата в ролята им или на дискриминиран, или на
дискриминиращ по някакъв признак. Например, има игра, която разделя момичетата от момчетата и дава известна привилегия на момчетата.
Веднага след нея започва дискусия, в която се обсъжда равенството между половете. Наръчникът вече е представен пред учители от Враца и
Благоевград, утре предстои това да се случи в Стара Загора. Разчитаме на интерес от учителите, за да може да го прилагат в практиката", сподели в
ефира на Дарик радио Стара Загора съставителят на наръчника Димитър Лазаров.
Наръчникът „Един за всички - всички за един - разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в
училище" предлага методология за работа с ученици от прогимназиален курс, разработена в рамките на проект „Един за всички - всички за един разработване и прилагане на методология на позитивни ролеви модели срещу дискриминацията в училище", финансиран в рамките на Програмата
за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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.
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