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ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 
 

Клуб „Млад доброволец” 
 
На 8-ми март - Международния ден на жената, членовете на доброволческия клуб при ПМГ „Никола Обрешков" 
гостуваха и поднесоха празнична програма посветена на ЖЕНАТА, и по-специално на жените от Дом за възрастни 
хора №1 в гр. Казанлък. 
Децата се запознаха с възрастните, поговориха си с тях и им подариха не само забавление, но и внимание. Според 
младежите обществото се сеща за Домовете (включително и за деца) основно по празници. Именно затова те решиха 
каузата на техния клуб да бъде посветена на хората, към които дължим толкова благодарност и уважение. Втората 
част от работата по техния проект ще бъде реализирането на кампания за подновяване на Библиотеката там. Директорката на Дома -Ана Кърпачева 
и всички нейни служители са се постарали да обособят кътове за почивка на всеки етаж от сградата и с подръчни и налични материали и мебели 
(повечето, от които дарение) са обзавели тези пространства. 
Децата решиха, че ще бъде хубаво да им подарят една нова Библиотека и да я напълнят с книги и четива, които биха били интересни за възрастните 
и по малко всеки ден, да се отнасят на едно друго място, в което няма болести и старост.  
 

Приятели, подкрепете каузата „Дари книга за баба и дядо!” 
 
Проектът на младите доброволци от ПМГ „Никола Обрешков” е насочен към възрастните хора от Казанлък. 
Децата решиха, че ще бъде хубаво да им подарят една нова Библиотека и да я напълнят с книги и четива, които биха 
били интересни за възрастните и по малко всеки ден, да се отнасят на едно друго място, в което няма болести и 
старост.  
За тази цел екипът на сдружение „Бъдеще за децата” и младите доброволци обявяват кампанията „Дари книга за баба 
и дядо!”. Няма ограничения в избора и вида на литературата и всеки, който желае да бъде съпричастен към каузата и 

да дари старите си книги, може да се свърже с нас на тел: 0431628666, 0876766020 или да заповяда на място - гр. Казанлък, ул. „Войнишка” 25 
/бившата Община №2/. До този момент за целите на кампанията са получени два кашона с книги. Казанлъшкият писател Петър Марчев, също 
подкрепи каузата и подари няколко авторски книги.  
 

„Помогни човече” или Запознаване на децата с възможностите за закрила 

 
„Помогни човече” вече забавлява децата в Казанлък 
 
Сдружение „Бъдеще за децата“ стартира и последната дейност от проект „Гласът на децата” -  „Запознаване на децата 
с възможностите за подкрепа”. 
Решихме това да стане под формата на игра, за да бъде на език достъпен за децата, и едновременно образователно и 
забавно. Целта е децата и младежите да бъдат запознати със системата за закрила и услугите, които 

предлага организацията. Играта е подобна на известната и добре позната от всички - "Не се сърди човече". 
Идеята да се направи такава игра се зароди преди около две години. Във времето тя се разви и намери своето място именно в проекта „Гласът на 
децата”. 

Един от основните приоритети в нашата работа е детското и младежко участие – или правото на децата и младите 
хора да имат мнение и да развият в себе си социално отговорно поведение. Именно поради тази причина смятаме, че 
е важно подрастващите да са запознати със социалните услуги, които осигуряват подкрепа за тях и техните 
семейства, както и по отделно – кой специалист как би им помогнал и кога е добре да потърсят помощ.   
Нашата игра се казва „Помогни човече” и от средата на месец март започна своето „турне” из училищата от 
Общината. До този момент заявка за играта са подали дванадесет училища, като в седем от тях дейността е 
реализирана. Екипът по проекта представя „Помогни човече” на ученици, учители и директори в рамките на „Час на 

класния”, за 40 минути. През месец март се включиха общо 125 деца, които решаваха задачи и казуси, редиха пъзели, правиха упражнения за говора, 
писаха и съчиняваха, рисуваха и твориха. Отделните нива на играта са с различна трудност, като целта е децата да се забавляват и научат с какво 
им помага психолога, социалния работник, логопедът, специалния педагог и трудотерапевта. 
Заявки за представяне на играта „Помогни човече” се приемат в сдружение „Бъдеще за децата”, на тел: 043162866, 0876766020 или на e-

mail: special_child@abv.bg, mladenova.veni.trifonova@gmail.com.  
Представянето на играта по училищата на територията на община Казанлък е първия и основен етап от дейността. За 
израстването на човека като личност особено важна роля има училището. Именно затова, нашият екип вярва, че 
играта ще допринесе за прекарването на един различен и много полезен час за 
учениците. На втория етап - „Помогни човече” ще се изиграе и в един от градските 
паркове.   

 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 (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. 
 

Цветни чорапи в знак на съпричастност 
 
За втора поредна година сдружение „Бъдеще за децата” се присъединява към международната инициатива, която кани целия 
свят да обуе цветни чорапи в предпоследната седмица на март и да покаже своята съпричастност към слънчевите хора на 
планетата. 
Ние отправихме призив към граждани, детски учебни заведения и институции да се включат като намерят възможно най-
шарените чорапи, ярко оцветени чорапи, несъответстващи чорапи, дълги чорапи, къси чорапи, един чорап... Може би дори три 
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чорапа, в чест на трите хромозоми.  Или пък да се облекат в ярко оцветени дрехи в знак на съпричастност! Изборът бе 
техен!  След което да се снимат и да споделят своите фотомоменти във Facebook страницата на организацията – 
Сдружение „Бъдеще за децата”.  
Същото правят хиляди хора в Европа и САЩ всяка година, като част от глобалната кампания по повод 21-ви март, 
Международния ден на хората със Синдром на Даун. 
Семейства, приятели, учители, социални работници по целия свят отбелязват 21 март като Международен ден на хората 
със Синдром на Даун. 

И получихме много снимки от Казанлък, Варна, Добрич, София .... и къде ли не! Можете да ги разгледате на 
страницата на Сдружението.  
За първи път този ден е отбелязан по време на VI световен симпозиум по инициатива на Европейската и  
Международна асоциации с цел превенция и помощ на хората със синдрома на Даун, който се провежда в Палма де 
Майорка през 2006 година. От 2012 г. Организацията на обединените нации (ООН) официално подкрепя инициативата. 
Международната асоциация на хората със Синдром на Даун стимулира своите членове по целия свят да избират свои 
собствени инициативи и събития, с които да привличат внимание и да разясняват какво представлява синдрома, какво 

означава той за хората, които са засегнати от него и как те играят важна роля в нашия живот и общества. 

 
„Бъдеще за децата” откри нови зали за работа с деца 
 

Две нови зали за работа с деца и родители бяха открити в сдружение „Бъдеще за децата”, като част от 
допълнителните подкрепящи дейности и услуги за потребителите на двата Центъра, които организацията управлява 
– Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца на територията на 
община Казанлък. Стаята за сензорна терапия е оборудвана изцяло с дарения, събирани в продължение на половин 
година. Сред дарителите са, както фирми (местните „М+С Хидравлик” АД, „Индустриал партс” ООД и „Кастамону 
България”), така и много граждани от града, страната и чужбина, отзовали се на апела на сдружението.  В 

Сензорната стая деца от аутистичния спектър и/или с хиперкинетични разстройства и такива със друг вид специфични потребности ще могат да 
усвояват и развиват различни свои възприятия, двигателни и зрителни умения. Сдружение „Бъдеще за децата” работи с деца със специални 
образователни потребности от своето създаване, а от 2008 година притежава и Лиценз за предоставяне на социалната услуга Център за социална 
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, като от 2014 година тя е държавно делeгирана.  С оглед на децата, с които се работи в Центъра и 
увеличаване броя на потребителите от аутистичния спектър, сензорно-интегративна дисфункция и различни поведенчески проблеми, излезе и 
потребността от създаване на стая за сензорна терапия и мултисензорна стимулация.  Към момента в Центъра за работи с 35 деца, повечето на 
възраст от 3 до 12 години, и които ще се възползват от функциите на залата.  
Сeнзopнaтa тepaпия e хoлaндcки пaтeнт и ce изпoлзвa пpeдимнo пpи дeцa c yвpeждaния. Стaндapти нямa и вcякa 
eднa cтaя e yникaлнa, и се проектира отделно според функциите, които изпълнява. Работата в мултисензорната 
стая съчетава по иновативативен начин идеите на психоанализата, релационната психомоторика и мулти-
сензорния принцип. Откритата сензорна стая в Казанлък е на стойност 5 200 лева. 
Изпълнителният директор на „Бъдеще за децата” сподели, че залата за сензорна терапия и откритата вече 
Библиотека на играчките към Сдружението в Казанлък, могат да се ползват свободно от деца и родители, които 
считат, че предоставените възможности ще са полезни за тяхното развитие.  

Другата нова придобивка е истинска „Библиотека на играчките”, която се реализира в партньорство с Фондация за децата 
в риск по света. Библиотеката е идеята за играта като универсален начин на общуване и като ресурс за подкрепа на 
детското развитие и предотвратяване на изоставянето. От новата библиотека ще могат да се възползват както 
специалистите работещи с децата, така и техните родители, които могат да вземат играчка и да работят с детето си в 
домашни условия. Към всяка играчка има инструкции за работа с нея. Библиотека на играчките е оборудвана с цветни, 
дървени играчки, които отговарят на най-високите стандарти за безопасност и подпомагат детското развитие в пет 
основни области – обща моторика, фина моторика, общуване, познание и социално-емоциално развитие. Библиотека на 
играчките представлява сигурно пространство, където децата имат възможност да развиват въображението си и да се 
отдадат на своето вродено желание за игра. Към момента Библиотеки на играчките функционират в още в 19 
партньорски организации в Дебелец, Пазарджик, Плевен, Търговище, Бургас, Варна, Шумен, Нови Пазар, Велики 

Преслав. 
 

Деца и младежи от Казанлък писаха оценка на Държавата 
 
12 деца, на възраст 12-18 години, от различни училища в Казанлък, заедно с представители на Младежкия общински 
съвет в града оцениха грижата на държавата към тях, поставяйки оценки на различни сфери, в националния Бележник 
2016. Сдружение "Бъдеще на децата" e член на Националната мрежа на децата и партньор на инициативата. 
Бележникът се издава всяка година от 5 години насам като инициатива на Националната мрежа за децата в България. 
В него различни хора - професионалисти от Мрежата преглеждат ангажименти, които държавните институции са 
поели в различни техни планове, стратегии и други. 
Целта на инициативата е да се види как бъдещото на България - децата, оценяват нейните грижи за тях: как 
училището, правителството и администрацията изпълняват държавните ангажименти към децата. 
Детското и младежко участие е основен принцип, по който работи Национална мрежа за децата, като строго се спазва правото на децата и младите 
хора да имат мнение и да участват в обсъждането и вземането на решения, които се отнасят до тях. 
Оценките, които децата могат да поставят на държавната грижа за тях в различни сфери, са също като в училище - от слаб 2 до отличен 6. 
Казанлъшките участници в националното препитване на държавата предпочетоха да оценяват три раздела, свързани с грижата за тях: 
образованието, семейството и държавната грижа за децата, които не могат да живеят със семействата си. Оценките на младите казанлъчани бяха 
поставяни под формата на диалог и дискусии, проведени във фокус група. Резултатите от тях ще бъдат представени в края на месец април тази 
година. С тях ще бъдат запознати членовете на Министерския съвет, както и различни български институции. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/%D0%A1%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%91%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0-335701753305861/


4 

 

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 март социалният работник на ниво «Превенция в Родилно 

отделение» е консултирал една родилка и нейното разширено семейство, с цел оценка на нагласите и риска от изоставяне на 
детето. Направената оценка показва, че майката ще може да полага адекватни грижи за детето си и близките й ще я подкрепят в 
отглеждането на новороденото.   
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”  
 

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  
 
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!  

 

ПОЛЕЗНО 

 

Детето и правото му на избор 
 

http://www.speckids.org/
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Животът често ни поставя в ситуации, когато е необходимо да направим избор. Качеството - да можеш да решиш как да 
постъпиш, да носиш отговорността за това действие и евентуалните му последици, е ценно както за нас самите, така и за 
околните. И като повечето черти от характера ни и то се формира още в детството. За да възпитате в такъв дух детето си, е 
необходимо понякога да го оставяте да решава само. Да се упражнява, най-общо казано. Да се научи, че може и трябва да 
взема решения. 
Как практически да стане това?  
Естествено има неща, за които не може да разчитате на неговия избор. Като например: Искаш ли да си изпиеш лекарството? 
Ще си лягаш ли? Няма нужда да казваме, че родителите носят отговорността и затова те вземат решенията в почти всички 
случаи. Но все пак има ситуации, в които може да оставяте детето да преценява само. 
Храната - дори двегодишното дете може да избира. Например между два варианта за закуска – мюсли или сандвич. Дори и 
да не е всеки ден, но му давайте тази възможост. Или нека реши днес пълна или половин чаша чай иска. Сок или айрян?  
Дрехите – тук също може да си позволите да оставяте избора на него. Естествено бързам да уточня, че това е т.нар. контролиран избор. Например, 
приготвяте два тоалета за детската градина и го оставяте то да избере. Или от подходящите за сезона блузки да реши коя да облече днес. Това, 
освен че ще му помогне да бъде категорично в избора си, но и ще възпита у него вкус към обличането. Използвайте да поговорите кои цветове си 
отиват, как може да съчетавате дрехите. Но все пак ако съвсем не противоречи на вашите възгледи, оставете го да се облече както прецени. Може 
детето ви да е артистична и творческа натура и да изгради свой собствен стил на обличане. Не го ограничавайте прекалено и не го вкарвайте в 

стандартите на – червено и розово не си подхождат, например.  
Оставете детето си да избира не само какво да облече, но и какво да купи. Вземайте го с вас в магазина. 
Подберете няколко модела блузки или тениски, които вие одобрявате като материя и цена и нека то избере коя да 
си купи. Това им дава самочувствие и ги прави решителни. Както и уверени в правото им на избор. 
Когато имате време му позволявайте да избере маршрута, по който да се приберете вкъщи от детската градина. 
Ако посочи по-дългия, а след това се измори, ще знае, че правото да избираш върви заедно с възможността да 
направиш грешен избор и да понесеш последиците от това. 
Доверете му се да избере на каква допълнителна дейност да се запише – танци, рисуване, спорт. Проучете 
заедно възможностите, отидете на няколко тренировки или занимания и го оставете само да реши. 

Важно е да имате предвид, че когато дадете на детето право на избор сте длъжни да уважите решението му. Ако не сте готови на това, по-добре 
изобщо не го поставайте в тази ситуация. С годините трябва да увеличавате нещата, за които да се доверявате на неговата преценка. 
Използвайте всеки удобен момент, в който вие като родители прецените, че може да дадете на детето право на избор. Оставете го само да реши как 
да постъпи и уважете мнението му. Така ще отгледате уверено и решително дете, което и в бъдеще ще може да се справя със ситуациите, налагащи 
избор. А вие сами знаете, че те не са никак малко, защото избор винаги има. Важно е да имаме смелостта да го направим. 
Автор: Натали Петкова, източник: hera.bg  
 

ИНТЕРЕСНО 
 

Игра "100 на 100 ДОБРО!" - 10 000 нови дървета за България!  
 
Идеята възниква в края на 2011г., под формата на една чиста инициатива от хората за хората, която има за цел да 
засажда нови гори и дървета за България! 
Първоначално се развива изцяло в социалната мрежа Facebook като в представите на създателя на 
инициативата, ако се натрупат достатъчно хора зад една добра идея то фирми, които биха искали да определят 
себе си като социално отговорни биха пренасочили част от рекламните си бюджети в посока засаждане на 
дървета. 
След десетина отказа и няколко неуспешни опита, създателят на инициативата не се отказва, а намира 
възможност в един проект на италианската фондация Unhate, който проект с подкрепата на общността и чрез 

гласуване печелят :) ! 
Със спечелената малка сума пари и с добавени малко лични средства, през 2013 г. стартира реалното засаждане на дървета и от тогава това е един 
непрекъснат процес, в който към момента има засадени над 95 000 нови дървета за България. 
И така вече четири поредни години организират събития, които се посещават от стотици хора, които дават усмивки, възможността и радостта на 
хората – да засадят дърво, да направят добро!  
Тази година „Когато станем 100 000 ще посадим гора” подарява 10 000 дървета на ученици - всеки клас от цяла България може да участва до 
20.04.16 г. Повече информация, вижте тук: http://goo.gl/BTNw96  
 

ИЗБРАНО ОТ КНИЖАРНИЦАТА 
 
Майчинството – мисията е възможна! 

 
За забавния подход към сериозното родителство и изпитанията пред всяка бъдеща и настояща майка говорят Жюстин 
Томс и Богдана Трифонова в книгата си „Мисия Мама”. 
След успеха на „Мисия Татко” ИК „Сиела”представя майчинството през погледа на две от най-популярните и обществено 
ангажирани жени в страната – специалистът по онлайн маркетинг Жюстин и радиоводещата Боги. 
„Мисия Мама” разказва за нещата, които изглеждат невъзможни, леко, забавно и искрено. Авторките споделят подробности 
от личния си опит от самото раждане до отговарянето на трудни въпроси от поотрасналите деца. Това е книга, която си 
служи с личните преживявания като най-доброто доказателство, че майчинството е мисия, на която жените се отдават с 
желание и любопитство и в която преборват страховете си ежедневно. Боги и Жюстин предлагат много примери как животът 
ги е научил да гледат със спокойствие и мъдрост на промените, които настъпват у децата и у самите тях. 
В „Мисия Мама” намира специално място и глава, посветена на развлечението на татковците, както и такава, която 
обхваща интервюта с популярни българки (Маги Малеева, Стефания Колева, Меги и Нели от предаването „Търси се”, Мария 
Касимова – Моасе и др.) и техните родителски преживявания. 

Корицата и чудесните илюстрации в книгата са дело на художника Дамян Дамянов, който превърна мисията на авторите в още по-забавно 
преживяване. 
 

http://www.hera.bg/user-profile.php?n=1228
http://goo.gl/BTNw96
http://www.ciela.bg/
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Децата опознават широкия свят с Пчеличката Мая 
 

Благодарение на Мая и неините приятели уроците по опознаване на широкия свят са толкова забавни! 

Децата ще научат повече за формите и цветовете заедно с отзивчивата пчеличка и други техни познаиници, между 
които Уили, Шелби, Флип, Лара, Кралицата и госпожица Касандра. Новата книжка е пълна с игри, весели лабиринти, 
загадки и рисунки за оцветяване, подходящи за деца до от 3 до 6 години. 
„Пчеличката Мая. Форми и цветове“ представлява учебно помагало, което забавно и увлекателно въвежда 

децата от 3 до 6-годишна възраст в света на формитe и цветовете. Съдържанието е представено по начин, които 
отговаря на възрастовите особености на децата и е пряко свързано със задължителната предучилищна подготовка. 
С негова помощ децата ще могат да формират елементарни представи, умения и отношения, необходими за 
осъществяването на целите, формулирани в програмите за образователни направления за подготвителните групи. 
Съдържанието на новата книжка е представено чрез интегративни връзки между различни образователни направления в държавните образователни 
изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, като например изобразително изкуство и природен свят. Веселите животинки създават 
положителна нагласа към природния свят. Текстовете са преведени на книжовен български език. Пчеличката Мая е най-известната пчеличка в света. 
Родена е през 1912 г. в книжката на немския писател Валдемар Бонзелс „Пчеличката Мая“ („Приключенията на пчеличката Мая“). 
 

КОНКУРСИ 
 

Приемат се ръкописи за писателски конкурс във Варна 
 
За поредна година Сдружение на писателите-Варна обявява традиционния си Национален конкурс за разказ „Атанас 
Липчев“. Тазгодишната тема е „И ще видя светлината...“. Срокът за подаване на текстове е до 15 май. Няма 
възрастово ограничение за участие в конкурса. Изпратените разкази трябва да бъдат непубликувани и оригинални. До 
участие не се допускат преводи или адаптации. Текстовете трябва да са с обем до пет стандартни страници и с размер 
на шрифта 12 в Times New Roman. На заглавната страница не трябва да присъства името на автора, защото конкурсът 
е анонимен. Всеки участник има право да представи един текст. 
Всички материали за участие в конкурса могат да бъдат изпратени по електронен път и на хартиен носител. На 

отделни файлове или съответно в отделни пликове се изпращат информация за автора, както и самата творба. 
Творбите ще бъдат оценени от тричленно жури от признати автори от областта на литературната критика, белетристиката и поезията, които ще 
бъдат обявени едва след приключване на конкурса. Членовете на журито оценяват текстовете по шестобалната система. 
Резултатите от надпреварата ще бъдат обявени в края на месец май 2016 година. Официалното награждаване ще се състои следващият месец. 
Голямата награда е бронзова статуетка на скулптора Киро Янев, плакет и първа публикация в изданието на Сдружение на Писателите – Варна в. 
КИЛ. Класиралите се на второ и трето място ще получат плакет и първа публикация в изданието на Сдружение на Писателите – Варна в. КИЛ. 
Разказите трябва да бъдат изпратени на адрес: kil2009@abv.bg или гр. Варна – 9000, ул. „Крали Марко” 11 (Дом на писателя) За Националния 
литературен конкурс „Атанас Липчев”. 
Участието в конкурса не е обвързано с предварителна такса. Запитвания относно конкурса могат да бъдат отправяни на тел: 052/ 639 374 или към: e-
mail: kil2009@abv.bg 
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

Повече момичета се раждат в Казанлък, засега 
   

129 бебета са родени в Казанлък от началото на 2016 г., съобщи Пламена Терзиева, експерт „Радостни обреди“ в Община 
Казанлък. Повечето от тях са момичета. 
През 2015 г. се родиха 482 казанлъчанчета, от които 251 са момченцата. Последното за миналата година и първото бебе за 
тази са от нежния пол. 
Справката е към дата 22/03/2016г. 

 
63 непълнолетни майки от Казанлък получиха ваучерите си за февруари 

 
63 непълнолетни майки от Казанлък и 28 от Община Павел баня са получили своите ваучери, месечните помощи за 
деца, които вече се предоставят само в натура, след последните законови промени, съобщават от местната Дирекция 
„Социално подпомагане“. Данните са за февруари. Ваучерите трябва да бъдат оползотворени в тримесечен срок със 
закупуване на всички необходими за отглеждането на децата консумативи. До сега не е имало случай на проблем с 
неизплащането им или закупуване на стоки, извън определените по предназначение, каквито сигнали имаше от други 
дирекции по места. 

Ваучерите могат да се ползват за пълно или частично плащане на такса за детска ясла или детска градина, такса за детска кухня или столово 
хранене, за храна, облекло, обувки, учебници и учебни пособия и други стоки, необходими на детето за посещаване на училище, предучилищна 
група, детска градина или детска ясла. 
„Няма оплаквания от майките, нито от търговците, които работят с тях“, коментира директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Казанлък Мими 
Орачева. Номиналната стойност на един ваучер е 50 лв. или 35 лв. С тях могат да се купуват токи в зависимост от възрастта на детето, като изрично 

се забранява покупката на алкохол и цигари. 
 

Стартират дейности по проект „Независим живот в община Казанлък“ 
 
Община Казанлък стартира дейности по проект „Независим живот в община Казанлък“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 
съюз – чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Независим живот”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване” на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”  2014-2020. 

mailto:kil2009@abv.bg
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Общата стойност на проекта възлиза на 499 765,52 лева, продължителността му е 22 месеца, а срокът на 
предоставяне на социалната услуга– до 20 месеца. Целеви групи са: Хора с увреждания с ограничения или 
невъзможност за самообслужване; Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 
Основна цел на проекта е подобряване качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за 
социално включване на хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от 
социална изолация, чрез което да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на 
независим живот. 
Живущите в община Казанлък по настоящ адрес кандидат-потребители на социалната услуга, както и 
кандидатите за работа на длъжност „Личен асистент” по проект „Независим живот  в община Казанлък”, 
могат да подадат заявления на адрес: гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий“ № 3 – Домашен социален патронаж. Приемът ще се извърши на два етапа, 
като в първия могат да подават заявления всички граждани, които не са били включени в предходния проект за предоставяне на услугата „Нови 
възможности за грижа“, а на втори етап – всички, които са били включени в предходния проект за предоставяне на услугата „Нови възможности за 
грижа“. 
В рамките на проекта социални работници ще извършат оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугата. Въз основа 
на изготвената оценка на потребностите и при съблюдаване на допълнителни критерии, посочени в утвърдена методика за извършване оценка на 
потребностите от услугата „Личен асистент“, ще се извърши класиране и подбор на най–нуждаещите се потребители. 
След подаване и разглеждане на заявленията за кандидатстване за работа на длъжност „личен асистент“ по проекта, с допустимите кандидати ще 
бъде проведено събеседване и ще бъде извършено оценяване и класиране. 
Повече информация за дейността, набирането на Заявления и сроковете за подаване на документи, можете да научите на сайта на община 
Казанлък: www.kazanlak.bg  
 

,,Нашият малък фестивал на изкуството“ инициираха младежи 
 
Младежка инициатива ,,Нашият малък фестивал на изкуството“ се проведе в края на месец март в Младежкия дом. 
Инициатори са ученици от 12 В клас на ПМГ ,,Никола Обрешков“. Младите хора организираха и проведоха 
инициатива в две части. Първата част се състоя в книжен базар, на който хората можеха да разменят книги, щанд 
със сладки, щанд с картички и изложба на рисунки, които можеха да бъдат закупени. Вечерта се проведе театрално 
представление, кино вечер, концерт включващ танци и песни и изложба на рисунки и снимки. 
Инициативата цели да засили интереса към изкуството, да подтикне обществото и в частност младите хора да се 
интересуват от него. Със събраните средства ще се закупят нови, интересни книжни издания, които не са налични в 

ОБ ,,Искра“ и които ще бъдат интересни за младите хора. 
В нашето общество се наблюдава тенденция на ниска посещаемост от младите хора на музеи, театри, други културни институции, библиотеки. Все 
по-малко млади хора четат книги и не разбират тяхната роля в  духовното и културно обогатяване,  а избират да гледат филми и сериали. Малцина 
си купуват рисунки или посещават галерии. Със загубата на интереса към изкуството може да се изгуби  и самото изкуство. Хората с талант ще спрат 
да творят, защото никой няма да ги оценява. А загубим ли изкуството, губим и човешкото в нас. Инициативата на младите хора се проведе с 
подкрепата и съдействието на Община Казанлък. 
 

Ученици от транспортното училище с благотворителни кампании в подкрепа на болно дете и Общински приют 
 
ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт се включи в Световната седмица на парите с открит урок на тема: 
„Същност и произход на парите“. Учениците от 10 клас на специалност „Икономическа информатика“ се запознаха с 
произхода на парите, развитието им през вековете и какво ще бъде тяхното бъдеще. Чрез игри те създадоха един 
семеен бюджет, откриха предимствата и недостатъците на банкнотите и показаха знания за различните валути. В края 
на часа учениците направиха предложения да „включат“ парите в добра кауза. Те ще направят две благотворителни 
кампании. С едната ще подпомогнат болно дете, а с другата - приюта за бездомни животни. Директорът на училището 
д-р инж. Дечко Пейчинов одобри идеите и насърчи учениците да бъдат все така социално отговорни. 
Световната седмица на парите е инициатива, организирана от Child & Youth Finance International в партньорство с 
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), която се провежда ежегодно през втората седмица на месец март. Целта е чрез 
забавни и интерактивни дейности децата и младежите да научат повече за парите, спестяването, създаването на умения за работа и 
предприемачеството.  

 
ПГ по транспорт и транспоретен мениджмънт насърчава предприемаческото мислене на своите възпитаници 

 
От 2015 година ПГ по транспорт и транспоретн мениджмънт се включи в проекта на  Джуниър Ачийвмънт България и Hyundai Europe за насърчаване 
на предприемаческото образование в гимназиален етап – Skills for the Future, като допълнителен модул към 
програма „Учебна компания“. 
Програмата е разработена съвместно с Hyundai Motors Europe, като целта и е да даде на младите хора уменията, 
които ще са им нужни за бъдещето им развитие. За тази учебна година програмата е въведена в 17 страни в 
Европа, като България е една от тях. Целта на програмата е да стесни връзката мужду бизнеса и образованието и 
да вдъхнови младите хора да бъдат по-предприемчиви. 
“Skills for the future” е програма, която се състой от пет основни модула. 
Модул 1: Посещение на бизнес консултант 
Модул 2: Регистриране и създаване на учебна компания на платформата на Skills for the future 
Модул 3: Мастър клас за учители и представители на бизнеса 
Модул 4: Наградата на Hyundai 
Най-добрата идея за услуга / продукт, свързани с автомобилната индустрия, ще бъдат наградени с наградата на Hyndai. В допълнение, всички учебни 
компании, участващи в програмата ще участват в  национално състезане и най-добрият отбор ще бъдe избран да участват в европейския финал на 
Skills for the furure, който ще се проведе на 1-3 юни 2016 г в Мадрид, Испания. 
Модул 5: Платформата на Skills for the Future 
ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт град Казанлък участва в Националното състезание с две компании. First Help се състои от ученици от 12 
клас, които се обучават по специалностите „Автотранспортна техника“ и „Експлоатация на автомобилния транспорт“. В Учебна компания 
„Автомобилен свят“ участват ученици от 11 клас на специалност „Икономическа информатика“. Двете компании са разработили проекти, които са 

http://www.kazanlak.bg/
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свързани с автомобилната индустрия и наученото в учебните часове в училище. Заедно със своите ръководители и ментор инж. Росица Цветкова, 
инж. Диана Георгиева и Милена Фотева, те ще участват на 18 март 2016 година в Мастър клас в шоурума на Hyundai и ще се борят за първото място 
и участие в Европейските финали в Мадрид. 

 

СОУ “Екзарх Антим I“ отговаря на потребностите и очакванията на новото време! 
 

Новите хоризонти за СОУ „Екзарх Антим I“- организация на учебния процес по модерен и интерактивен начин, с 
дигитално ориентирано преподаване и учене, с творчески и иновативно подготвени уроци! 
Чрез финансиране по Национална програма „ИКТ в УЧИЛИЩЕ“ и Пилотен проект в изпълнение на План за 
реализация на Стратегията за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката (2014-2020 г.), Фаза 1: е-
обучение 2015-2017”, подкрепата на родителската общност и спонсори, са оборудвани два компютърни кабинета в 
училището с нови терминални устройства. 
В процес на изграждане и оборудване е компютърен кабинет и за учениците от начален етап, в който ще се обучават 

от следващата учебна година. 
Осигурени са 40 нови таблета за използване от цял клас и учителите им. 
Закупен е интерактивен дисплей МultiBoard All-In-One PC с мултитач режим и лиценз за използване от учителите на платформата MozaBooк. оЧрез 
платфрмата, учителите имат достъп до електронни учебници, обогатени с интерактивни 3D анимации, образователни видеоклипове и упражнения. 
Модернизирането на преподаването се комбинира успешно с модерно учене. Предоставена е възможност на желаещите ученици да си закупят 
лицeнз за едногодишно използване на ресурсите на Mozaik Education, за да могат лесно, интересно и успешно да подготвят уроците си в къщи. 
Цената на абонамента е 20 лева за цяла календарна година 
Изградени са две независими Wi-Fi мрежи, които ще осигуряват постоянен достъп до интернет за ученици и учители. 
В последната седмица на месец февруари и началото на месец март се проведе обучение на учителите за работа с електронната платформа 
MozaBooк. 
Предстои старта на „IT Академия“ за развиване на дигиталните умения на учениците. 
 

ПГ„Иван Хаджиенов” се справя успешно с дуалното обучение 
  
На проведената Първа национална конференция „Дуалното обучение –пресечна точка между бизнеса и 
образованието”, бе дадена висока оценка за работата на ПГ „Иван Хаджиенов” в Казанлък по отношение на работата и 
по проект, свързан с дуалното обучение”.  
ПГ „Иван Хаджиенов” в Казанлък е едно от двете училища в България, които работят по швейцарския модел на дуално 
образование, а именно обучение чрез работа или учене и работа едновременно. Проектът на гимназията е със 
заглавие „Дуалното образование за модерните изисквания на обществото”. През настоящата учебна 2015/2016 година 
ПГ„Иван Хаджиенов” стартира в този проект. По проекта работят общо 44 ученика, 20 от които реализират практика в 
три от фирмите в Казанлък, а останалите 24, които са новоприети в девети клас ще започнат практическото си обучение в 10, 11 и 12 клас. По новите 
учебни програми на този проект в 10 клас ще имат един ден седмично практическо обучение, в 11 клас – 2 дни, в 12 – 3 дни. От години в сферата на 
машиностроенето в Казанлък, което развито на изключително високо ниво, е осезаема липсата на кадри. В този смисъл, ПГ „ Иван Хаджиенов” 
подготвя кадри в направление „ Машиностроене”, специалност „ Машини и системи с цифрово програмно управление”, а от две години и в новата 
специалност „ Мехатроника”. За следващата учебна година е обявен прием за ученици в това направление пак в дуална форма, която според новия 
Закон за училищно и предучилищно образование е нова форма на обучение.  
 

Младите дебатираха полезно ли е да даваш съвети 
 
Новосформираният клуб по дебати "Крилати дебати" проведе втората си дискусионна среща. Темата този път беше 
"Полезно ли е да даваш съвети". Защитата на всяка една от тезите – "да" или "не" – се осъществи от отбор, съставен от 
трима младежи. 
Всеки един от участниците в дебата имаше 2 минути на разположение да изложи мнението си, като играч от даден тим 
се редуваше с такъв на съперниците по становище и така се повтаряше редът до изчерпване на темата. Гледищата на 
всеки от 6-ата младежи бяха солидно подплатени с аргументи от професионалните сфери, личния живот на човек, 

включването му в социума и други. След оспорваните и ожесточени словесни битки, жури присъди с 2 на 1 гласа тезата, че съветът е полезен, да 
бъде победител. 

 
Повече от 20 родители и учители взеха участие в психологическия тренинг „Детето – как мъдро да го обичаме”  
 
По инициатива на родителите в детска градина „Славейче” в Казанлък с филиал в село Ръжена се проведе 
психологически тренинг на тема „ Детето – как мъдро да го обичаме”. В него взеха участие над 20 родители и 
учители. Тренингът се проведе в рамките на международния проект, по който работи от 2014 г. детското заведение - 
„Ние сме равни, имаме същите права”.  
Доколко и каква трябва да бъде обичта на родителите и учителите към детето и къде допускаме грешки във 
възпитанието на нашите деца, това бяха въпросите, чиито отговори бяха потърсени по време на психотренинга. „На 
детето не му е нужно само задоволяване на материалните потребности, а преди всичко любов и привързаност. 
Родителят трябва да бъде опората, към която детето винаги може да се привърже и да расте здраво и уверено в 
себе си”, коментира темите на тренинга психологът Ани Стефанова. В края на тренинга родители споделиха, че 
имат нужда от повече такива срещи, имат нужда да бъдат научени как да бъдат родители. 
 

ОТ РЕГИОНА 
 

Община Мъглиж ще строи къщи за социално слаби                    
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Два нови квартала ще се изграждат в община Мъглиж. В тях ще бъдат построени 100 къщи за социалнослаби семейства, 
които имат трудови ангажименти. Къщите ще бъдат еднофамилни, едноетажни, с ниска себестойност и с размери от 60 до 
90 квадрата. Те ще бъдат построени върху парцели с големина от 200 до 300 квадрата. Месечният наем ще бъде 22 лева. 
Общината ще стане гарант при откриването на партиди във „ВиК“ и „ЕВН“. Безработицата в община Мъглиж е над средната 
в страната. Преобладават жителите без образование и професионална квалификация. „Нашата цел е да научим 
семействата да бъдат социално отговорни, да не разчитат на социални помощи и да планират семейния си бюджет“, 

посочи зам.-кметът д-р Душо Гавазов.  
 

Млади хора от Германия и Люксембург обсъждат младежки политики в Стара Загора 
 
Млади хора от Германия и Люксембург участват в обмена, на който е домакин Международният младежки център в 
Стара Загора. 
В международния младежки обмен участват 30 младежи, които съвместно с екипа на центъра към Община Стара 
Загора имат възможност да представят културата на своите държави. Младите хора обсъждат и важни теми, засягащи 
младежките политики на местно, национално и международно ниво, както и ценностите на Съвета на Европа. 
В рамките на програмата младежите ще проведат семинар на тема: „Практическо измерение на младежкото участие и 
визията на Съвета на Европа". Предвидено е обучение по народни танци, междукултурна вечер, пътуване с цел 
опознаване на природните и културни забележителности на Старозагорския регион - посещение на музея на розата и тракийските гробници в град 
Казанлък, посещение на връх Шипка и Етъра. 
Участниците, които ще останат в града до 2-ри април, ще проведат дискусии и обмяна на опит относно кампанията „Движение за език без омраза", 
възможностите, които се предоставят чрез неформалното образование, както и предизвикателствата, свързани с повишаването на младежката 
заетост. 
 

Благотворителност с пластмасови капачки в Стара Загора 

 
Един тон употребявани пластмасови капачки са събрани за година и половина в Стара Загора, съобщи Труфка Йоргова от 
Фондация „Идея в действие“. 
В Стара Загора събирателни пунктове за капачки има на повече от 15 места. Идеята е за опазване на околната среда, 
кампанията е насочена преди всичко към младите хора и малките деца. До момента в цялата страна са събрани над 15 
тона капачки. Цената за тон е 500 лева. С парите се купуват електроуреди за домовете за деца, лишени от родителска 
грижа. Кампанията за събиране на пластмасовикапачки с благотворителна цел продължава. Пунктове за събиране на 

капачки в Стара Загора има в редица училища. Повече информация можете да получите на тел. 0898397418. 

 
Турнир по футбол за купата на Ресурсен център Стара Загора 
 
Ресурсен център Стара Загора за втора поредна година организира турнир по футбол за ученици със специални 
образователни потребности. 
В турнира взеха участие 4 отбора от областта. Това са ОУ „Кирил Христов" и 5 ОУ „Митьо Станев" Стара Загора, 2 
ОУ Гълъбово и ОУ "Христо Ботев" Мъглиж. 
В отборите са включени деца със специални образователни потребности и техни връстници от 
общообразователните училища като целта е да децата със СОП да бъдат интегрирани в спорта. Носителят на 
купата на Ресурсен център Стара Загора 2016  стана отборът на ОУ „Христо Ботев“ град Мъглиж. Шампионатът е 
квалификация за регионалните игри на Спешъл Олимпикс България в град Хасково. 
 

 7 200 лева ще раздаде конкурсът за млади таланти в Стара Загора  
 
Община Стара Загора подкрепя инициативата на Mall Galeria – „Галерия търси млади таланти“, чрез която ще 
бъдат дадени четири едногодишни стипендии на ученици от 7 до 12 клас, в категориите „Музика“, „Театър“ и 
„Рисуване“. Протичането на конкурса е разделено на 3 етапа: – онлайн регистрация за участие в интернет 
страницата на МОЛ „Галерия“ – предварителни кастинги на записалите се за участие кандидати; финали на 2 
април и 9 април 2016 г. „Galleria търси млади таланти“ е социално насочен проект, който цели да открие младите 
таланти в града и финансово да подпомогне разгръщането на дарбата им в продължение на една календарна 
година. Стипендиите са на обща стойност 7 200 лева. Членове на журито са изявени културни дейци от Стара 

Загора в сферата на музиката, изобразителното изкуство и театъра. Гласуването ще бъде на принципа на мнозинството, като за всяка категория ще 
бъдат избрани по 10 финалисти, един от които ще спечели едногодишна стипендия в размер на 1 800 лева. Предвижданите дати за финалите са 2 
април за „Изобразително изкуство“ и „Театрално майсторство“ и 9 април за „Пеене“ и „Музикален инструмент“.  
 

С „Бал на доброволците“ закриват кампанията „Ангелска елха“ в Стара Загора  
 
С „Бал на доброволците“ официално закриват благотворителната национална кампания Ангелска елха 2015, която е насочена 
към децата с родител в затвора. В кампанията се включиха децата от три детски градини в Стара Загора – „Патиланско 
царство“, „Светулка“ и „Кипарис“, студенти от Тракийски университет – Стара Загора, доброволци и граждани. След отслужен 
водосвет от отец Йордан Карагеоргиев, ще бъдат връчени грамоти и актове за дарение на доброволците и партньорите на 
кампанията. В програмата са включени рецитал „Любов е да помагаш, любов е да дадеш“ на децата от детските градини и 
музикален поздрав на детски вокални формации.   
 

 

Започва спортен проект за малчугани 
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В Стара Загора през месец март стартира спортен проект по програмата на ММС"Спорт за децата в детските 
градини". 
През март в ЦДГ 10 " Светлина" 4 групи деца се включиха в системни спортни занимания по спортна гимнастика и 
се радваха на забавните занимания с гимнастика и батут. 
Проектът се реализира със съдействието на клуб "Спортна гимнастика" Стара Загора и е с продължителност 6 
месеца. Основната идея на проекта на СК „Спортна гимнастика" е осигуряването възможности за безплатни 
спортни занимания по гимнастика на деца в детската градина в с цел повишаване на двигателната култура на 
подрастващите деца. 

Чрез разнообразието на средствата и методите в спортната гимнастика и въздействието на емоционалното представяне на спорта в системните 
занимания, се цели подобряване физическата дееспособност и функционалното състояние на децата , както и формиране на умения за работа в 
екип и изграждане на солидарност, толерантност и морално-волеви качества . 
 

"Алтернатива 55" с инициативи по повод Световния ден за информираност за аутизма 
 
През 2007 година Генералната Асамблея на ООН приема резолюция 62/139, която обявява 2-ри Aприл за 
Световен ден за информираност за аутизма. 
Денят има за цел да алармира световната общност относно превръщането на аутизма в глобална здравна 
криза, да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от 
основно значение за успешното развитие на децата с аутистично разстройство. 
Този ден също така има за цел да почете уникалните способности на хората с аутизъм, да провокира 
толерантност и съпричастност, да улесни процесите на приобщаването им в училището и обществото. 
Във връзка с 2 април - Световен ден за информираност за аутизма - Гражданско сдружение „Алтернатива 55" 
организира ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 9 МАРТ- 9 АПРИЛ в подкрепа на децата с аутистичен синдром и 
семействата. Кампанията включва: конкурс за детски рисунки „ Аз, ти, ние -ЗАЕДНО !" с участието на деца от детски градини на Стара Загора; 
Национална практическа конференция "Алтернативни социални услуги за деца с генерализирани разстройства в развитието", организирана от 
сдружението, в партньорство с Национален алианс за социална отговорност и Областна администрация. 1-ви април ще бъде отбелязан с изложба на 
рисунките и награждаване на участниците - в партньорство с Община Стара Загора, а на 8 април ще се проведе Ден на откритите врати на ЦСРИ.  

 
Интерактивни ученически дискусии на тема „Туберкулозата – социално значимо заболяване“ 
 

„Обединени в борбата срещу туберкулозата" е мотото, с което се отбеляза Световния ден за борба с туберкулозата в 
Стара Загора.  
По този повод бяха проведени интерактивни дискусии с над 50 ученика от две училища на тема „Туберкулозата - 
социално значимо заболяване". Те бяха организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора, съвместно с Училищните комисии за превенция 
на противообществените прояви на учениците на, в партньорство със сдружение „Свят без граници" и Регионалната 

здравна инспекция. 
Старозагорските ученици се запознаха с причинителя на болестта, източниците и начина на заразяване, най-важните рискови фактори и 
профилактиката. Всички участници получиха здравно-образователни материали. 
Световната здравна организация отправи призив към всички правителства и гражданското общество за развитие на диалога и сътрудничеството и за 
обединяване на усилията за полагане край на епидемията от туберкулоза. 
Всяка година в света се регистрират 9 милиона нови случая на туберкулоза и умират 1,5 милиона души от болестта. Всеки ден в света има нови 24 
000 заразени, 4 000 починали и 8 000 неоткрити случаи. Въпреки усилията ежегодният спад на заболеваемостта от туберкулоза е недопустимо нисък. 
Без поставена диагноза или без лечение са 3,3 милиона души. 
 

 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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