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Сдружение „Бъдеще за децата” и Facebook 
 
Приятели, ще се радваме ако харесате нашата страница във Facebook  – Сдружение 
„Бъдеще за децата”.  
 
След промяната на името, организацията създаде нов профил и имаме нужда от 
Вашата подкрепа, за да достигнат нашите каузи до възможно повече хора. 
Следете ни, и подкрепяйте нашите инициативи и кампании в социалната мрежа.  
 
Споделянето също помага!   

 

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА 

 

Сдружение „Бъдеще за децата” отчете проект „Гласът на децата” 
 
Много доброволци, семейства и граждани се вслушаха в гласа на децата. Това се случи, благодарение на приключилия вече проект 
„Гласът на децата”, реализиран от сдружение „Бъдеще за децата” – Казанлък с цел да се насърчи и подобри гражданското включване 
в каузите на организацията и да се даде възможност на децата да изразяват своето мнение и да формират социално-отговорно 
поведение.   

На пресконференция бяха представени всички дейности и постигнати резултати и цели по проекта насочен 
към развиване на доброволчеството, да се насърчи и подобри гражданското включване в каузите на организацията. 
Срещата с медиите се води от госпожа Мария Гинева, изпълнителен директор на сдружение „Бъдеще за децата” гр. 
Казанлък. 
В рамките на „Гласът на децата” се реализираха четири основни дейности – „Дейности насочени към общността”, 
„Клуб Млад доброволец”, „Запознаване на децата с възможностите за подкрепа” и „Е-бюлетин”. 
 В рамките на първата дейност се проведоха общо 14 събития с цел привличане на доброволци и повече 
съмишленици към каузата на сдружението. През Лято 2015 година, организацията провежда ежеседмични 
занимания за деца и родители – „Приказна седмица”, лятно кино, куклен театър и допълнителни две събития за 

семейства – „Семеен пикник” и семейното приключение „Опознай града”. 
Владислава Бумбалова, координатор: „Клуб млад доброволец започна в края на миналата година, след 
провеждането на конкурс за избор на пет училища, в които да обединим децата около доброволчеството. И така 
изборът ни се спря върху ПМГ „Никола Обрешков” гр. Казанлък, Национална гимназия по пластични изкуства и 
дизайн „Акад. Дечко Узунов”, гр. Казанлък, Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Казанлък,  
Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт гр. Казанлък и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в 
село Ръжена. В продължение на почти три месеца с тях работиха  двама от специалистите на нашата 
организация. Колегите проведоха по пет обучения във всеки клуб, като всеки път те включваха ролеви игри за 
изграждане на връзка, екипност и доверие. Накараха младите доброволци да направят реална оценка на своите индивидуални възможности. След 
приключването на обучителния етап децата имаха основни и практически знания за това що е то доброволчество, как да изготвят план за дейността 
си, как да го реализират, как да привличат ресурси, за да осъществят дейностите си. И най-важното е, че се научиха да изразяват своето мнение, да 

го споделят в групата без да се притесняват. Научиха се да говорят. Мотивирани са и имат поле за изява 
и възможност да заявят себе си в обществото.” 
Петте клуба, реализираха проекти в различни насоки. Информация за тях, вижте по-долу в Бюлетина). 
„Много ще се радваме сформираните от нас Клубове да продължат да работят, да се разрастват. Това 
ще е най-големият успех за нас. С удоволствие, ще ги подкрепям и по нови проекти. Надяваме се да 
използват получените знания и умения за реализацията на редица положителни инициативи.”, допълва 

координаторът на Клубовете.   
Дейността „Запознаване на децата с възможностите за подкрепа” се реализира под формата на игра – „Помогни човече”. 
„Играта бе създадена от нашия екип с цел да пребори недостатъчната осведоменост на деца и родители относно социалните услуги, които предлагат 
Центърът за обществена подкрепа и Центърът за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в община Казанлък. В тази дейност се 
включиха 200 деца, 70 възрастни и 11 училища”, разказва психологът Миряна Господинова, която имаше ключова роля в цялостната работа по 
проект „Гласът на децата”. 
„Четвъртата дейност в рамките на проекта бе създаването на специален електронен бюлетин, в който публикувахме  новини свързани с „Бъдеще за 
децата” и нашите проекти, новини свързани с повишаване благосъстоянието на децата от общината и региона, интересни материали в помощ на 
родителите, полезни съвети от нашите специалисти и др. интересни четива.”, допълва Мария Гинева.   
Сдружение „Бъдеще за децата” ще продължи да развива и надгражда дейностите, които създаде в рамките на „Гласът на 
децата” и за в бъдеще. Ще продължи представянето на играта „Помогни човече”, разпространяването на Е-бюлетин и 
подкрепата към доброволческите клубове, които имат желание да работят. 
Проектът „Гласът на децата” се реализира в подкрепа на алтернативните социални услуги за деца – Център за обществена 
подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца в Казанлък. Продължителността му бе 10 месеца. 
Общата стойност на проекта е близо 18 хиляди лева и е финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в 
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Оператор на Програмата е 
Институт „Отворено общество” – гр. София в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи”. 
 

Клуб Млад доброволец в действие  

 

НГПИД почистиха и боядисаха детски площадки 

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/
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/
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Членовете на Клуб „Млад доброволец” при НГПИД "Акад. Д. Узунов" гр. Казанлък разработиха проект с ЕКО 
насоченост и основна цел - постигане на по-висока информираност на гражданите относно замърсяването и 
опазването на околната среда на територията на Общината.  
Първата фаза от тяхната дейност бе изработването на презентационно-информационни 
материали – филми, презентации, които те представиха на ученици и от други училища в 
Общината. На 16-ти и 17-ти април се проведе и вторият етап от техния проект - акция по 
почистване и обновяване на избрани от тях 3 места (градинки, между блокови 
пространства, тревни площи). В рамките на първия ден ученици от 7 до 12- ти клас изцяло 

боядисаха две детски площадки в кв. „В. Левски“ в Казанлък. Детските съоръжения буквално грейнаха, след като бяха 
възобновени отдавна заличените бои по тях. Освен всичко друго, учениците, които са възпитаници на националната художествена гимназия в 
Казанлък почистиха изцяло тревните площи и около площадките, които са притегателно място за малчуганите от квартала. А за втория ден си 
оставиха едно между блоково пространство в ж.к. „Изток”.  
 

Доброволците в Ръжена и тяхната кауза „Училището” 
 

Учениците-чпенове на клуб „Млад доброволец” към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” от село Ръжена избраха за разработят проект 
и план за действие, за да подобрят материалната база на своето училище.  
След разговорите с директорът на школото, бяха избрани помещенията и бе взето 
решение, че това ще се случи през пролетната ваканция.  
И ето, че пролетта дойде и две от класните стаи в селското училище са освежени от самите 
деца. След като написаха своето проектно предложение екип от сдружение „Бъдеще за 
децата” го разгледа и одобри за финансиране в рамките на „Гласът на децата” – проект, 
който организацията реализира с цел подпомагане на активното гражданство и възпитаване 
на социално отговорно поведение сред младите хора. 
 И така децата получиха средства, с които закупиха необходимите им материали – бои, лакове, четки, инструменти и др.  
Резултатът е налице, а деца и учители са видимо доволни от отборно свършената работа.  
Младите доброволци са амбицирани да продължават и занапред да помагат за подобряване на условията не само в 

училището, но изобщо в заобикалящата ги среда. Като продължение на тяхната инициатива предстои да се създаде нова цветна градинка в 
училищния двор. Ангажимент за това пое и директорът на образователната институция, госпожа Нанка Арнаудова.  
 

Петиция за изграждане на кучешки парк на територията на Казанлък 
 

В ХГ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Казанлък решиха да правят кампания "Не на насилието над животни". 
Кампанията се провежда с основна цел – повишаване информираността на гражданите по тази тема. Те създадоха 
фейсбук страница "Не на насилието над животни-Казанлък". Там сега и занапред ще се публикува информация по 
темата. 
Вторият етап от техния проект бе стартирането на интернет петиция „За изграждане 
на кучешки парк на територията на Казанлък“. Към петицията децата посочват, че 
към днешна дата на територията на града няма обособено място където 

собствениците на домашни любимци да могат свободно да ги разхождат и социализират. Липсата на подобно място 
води до системно нарушаване на общински наредби и закони от страна на собствениците на кучета, причинява 
неудобство на гражданите и става предпоставка за възникване на инциденти. Изграждането на кучешки парк ще 
гарантира безопасността на животните и удобството на гражданите, заявяват още учениците от ХГ „Св. Св. Кирил и 
Методий“. Може да подкрепите петицията - тук . Младите доброволци дариха храна и консумативи на Animal Hope Bulgaria-Kazanlak за животните от 
Общинския приют в Казанлък.  

 
Доброволците от ПМГ финализираха своя проект в рамките на „Гласът на децата” 

 
Кампания за подновяване на Библиотеката в Дом за стари хора № 1 в Казанлък предприеха учениците от клуб „Млад доброволец” 
в Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков” и Сдружение „Бъдеще за децата”. За малко повече от месец под мотото 
„Дари книга за баба и дядо!” събрахме десетки книги от граждани и писатели. Каузата, на която клубът избра да посвети своята 
доброволческа дейност в рамките на проект „Гласът на децата” бяха именно възрастните хора в социалните домове в 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 на 14-ти април, от името на доброволческия клуб, екип на сдружението поднесе подаръка на домуващите – два чисто нови 
шкафа и дарените книги. Към тях учениците от казанлъшката гимназия добавиха и девет нови издания, които закупиха с пари от 
своя проекто бюджет. Домуващите много се зарадваха на новата си придобивка. Те споделиха, че за тях книгите са най-добрия 
приятел: „с който не можеш да се скараш”.  
Това бе и вторият финален етап от работата на клуб „Млад доброволец” по „Гласът на децата”, след като на 8-ми март те 

подариха празнична програма и приятни разговори с възрастните хора. 

 
Младите доброволци от ПГТТМ  с инициатива „Нарисувай лицето на детето си, помогни на друго дете” 

 
В рамките на два поредни петъка (на 8-ми и 15-ти април), в парк „Розариум” в град Казанлък се проведе една от 
доброволческите кампании на клуб „Млад доброволец”.   
Учениците от Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт избраха за целева група на своя проект 
две деца от семейство в риск. Заедно с екипа на сдружението те организираха благотворителна инициатива „Нарисувай 
лицето на детето си, помогни на друго дете”. Събраните средства от това събитие са в размер на 231,87 лв. и нашите 
доброволци ще дарят на бащата на двете деца, за тяхното обучение. Той е единствен настойник и се грижи сам за тях.  

https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8A%D0%BA-79335124412647
http://grajdanskapeticia.com/pview.aspx?pi=BG31598
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Дейността „Клуб млад доброволец” се реализира 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. Основна цел на проекта е подпомагане на активното гражданство и възпитаване на социално 
отговорно поведение сред младите хора. 

 
„Помогни човече” с представяне и пред общността 

 
Играта „Помогни човече”, част от проекта „Гласът на децата” бе представена в Казанлък пред деца и родители от 
екип на Сдружение „Бъдеще за децата“.  
Идеята да се направи такава игра се зароди преди около две години по идея на колега, който към момента не 
работи в организацията, но подкрепя нашия екип от Германия.  
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.   
Миряна Господинова, психолог в Центъра за обществена подкрепа в Казанлък: „Целта на играта е децата и 
младежите да бъдат запознати със системата за закрила и услугите, които предлага Сдружение „Бъдеще за 

децата” - Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания на територията на 
Община Казанлък. До момента играта е представена в11 училища в общината. Тя е отпечатана в голям мащаб 4м х 6м е подходяща за деца от 
3-5 клас.  На децата им е интересен този интерактивен начин на работа. Те не се запознати с техните права и с това, че има институции в 
града, които могат да ги подкрепят в трудни моменти. В последните години се популяризира системата за закрила на детето, но смятам, че 
родителите също трябва да запознаят децата с правата им.“ 
В хода на играта деца влизат в ролята на отделните специалисти – психолог, социален работник, 
логопед, трудотерапет, педагог, които работят в Центъра за обществена подкрепа и Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция в Казанлък. Нагледно бе представен начинът, по който 
функционират социалните услуги. В рамките на играта бяха решавани задачи и казуси, пъзели, 
направени бяха упражнения за говора, децата имаха възможност да пишат и да рисуват.  
Играта „Помогни човече” е една от дейностите по проекта „Гласът на децата”, който реализира екипът 
на Сдружение „Бъдеще за децата” в Казанлък. 
Проектът се реализира с цел да запознаем децата с доброволчеството и да им дадем възможност да 
изразяват своето мнение, и формираме у младите социално-отговорно поведение. 
Проект „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009 – 2014г. 

  
Българите обикновено търсят психолог, когато нещо се случва с децата им 

 
Иван ДИМИТРОВ е магистър по социална психология. Повече от 8 години специализира фамилна психотерапия. 
Към настоящия момент е управител на Центъра за обществена подкрепа при сдружение „Бъдеще за децата” – 
Казанлък. 
 

Екипът на Центъра за обществена подкрепа в Казанлък стартира училище за бъдещи 
родители „Мамо, татко, готови ли сте за мен?” 
 

- На 13 април отвори врати първото в Казанлък Училище за бъдещи родители. Това е една интовативна идея за нашия град, какво ще 
научат бъдещите мама и татко? 
- Инициативата има за цел да подкрепи бъдещите родители в много ранния етап на родителството, още преди да се появи детето и веднага след 
раждането му. На тези срещи ще дойдат хора, които имат по-съвременни схващания, които са склонни да търсят информация, да се съветват със 
специалисти, които да им помогнат. Това са семейства, които ще имат първо дете и родителите основно сами ще се грижат за децата си, при това 
те искат да бъдат съвременни родители. Училището за бъдещи родители дава възможност двойката да се подготви за идването на детето, както 

практически, така и психически. Изключително важно е семейството да отвори пространство за малкото 
човече, което ще се роди, да уточни взаимоотношенията със собствените си родители, т.е. с бабите и дядовците, 
как те ще участват в отглеждането на детето, как бащите ще се включат. Майките днес са все по-склонни да 
говорят за страховете си, затова сме предвидили различни модули като йога за бременни, съвети от специалист за 
самото раждане, за болничното присъствие, консултация по кърмене и хранене, за ролята на бащата в целия процес 
на появата на новия човек. 
Това училище за бъдещи родители е изключително модерно за Казанлък. Заинтересованите двойки го приемат 
много добре като възможност за подготовка. Напълно безплатно е за родителите – провежда се в Центъра за 
обществена подкрепа от 13 април в продължение на 6 седмици - общо 6 модула по 2 часа, от 17.30 до 19.30 часа. 

ЦОП Казанлък осигурява подкрепа за децата и техните семейства 
- Център за обществена подкрепа звучи доста обещаващо за хора, които имат нужда от определен вид помощ. Как точно се осъществява 
дейността на центъра? 
- В центъра работят предимно социални работници и психолози. Голяма част от дейността ни е свързана с превенция от изоставяне на деца, 
като работим съвместно с Отдела за закрила на детето и с родилното отделение в болницата. Ние търсим възможно най-доброто решение във всеки 
конкретен случай. 
В центъра идват родители и деца с поведенчески проблеми – агресивни деца, често тези деца са местени от една детска градина в друга, от едно 
училище в друго и това влошава нещата, вместо да носи полза. Често родителите разбират, че проблемът е в семейната двойка – например 
разногласие за възпитанието на децата, което създава напрежение и неминуемо се отразява на децата, които реагират по съответния начин. 
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Не са малко и случаите, когато идват семейства с осиновено дете. Понякога в по-ранна възраст, понякога децата са в предпубертетна и в 
пубертетна възраст, но тогава е най-трудно. 
Новият момент в центъра е работата с децата в центровете за настаняване от семеен тип. В един от тях подрастващите нямат физически и 
умствени увреждания. Психолог работи с тях, за да споделят своите преживявания. Обикновено те имат проблем с адаптацията, събрани са да 
живеят заедно и това поражда конфликти или между тях самите, или с персонала, който заема естествената функция на родител или на значим 
възрастен. Първо се влюбват в някой от персонала, после се чувстват отхвърлени и разочаровани. Изобщо това са сложни взаимоотношения за 
деца, които имат толкова объркан живот. Центровете за обществена подкрепа са като помощно средство за деца, отглеждани в институции. 
Наши колеги работят и в училищата в община Казанлък, като целта им е да насърчават доброволчеството и определянето на кауза, която да 
изпълняват в полза на околните. Много важен момент от работата в училищата е подрастващите да осъществяват начертаната мисия в 
екип. Поначало работата в екип липсва като умение в България. 
За съжаление, нещо, което липсва в Казанлък, са групите за взаимопомощ на родители, на зависими. Това са модерни практики на запад, но у 
нас все още трудно се създават. В Центъра за обществена подкрепа също нямаме ресурса да отговорим на тази нужда, това е много сложна 
проблематика. 
Бих искал да споделя, че в Центъра за обществена подкрепа могат да идват хора, нуждаещи се от консултация от психолог, като услугата е 
безплатна. 
- Вие сте специализирал фамилна психотерапия. Кога едно семейство търси Вашата помощ ? 
- Моите впечатления са, че българинът се обръща към психолог, когато нещо се случва с децата му. Продължава да се вярва, че децата са 
най-важното нещо в живота и да се отричат личните нужди на родителите, на съпрузите. Склонни сме да правим всичко за децата си и когато 
има някаква симптоматика, свързана с тях, или някакво поведение, което притеснява родителите, тогава те се обръщат към психолог. 
Най-често поведението на децата е функция на семейния живот, на взаимоотношенията в семейството. Всички искаме да сме добри родители и 
се чувстваме виновни, когато някой ни казва, че имаме лоша партньорска връзка, или че воюваме с детето си или сме прекалено близки с 
него и това е причина то да е агресивно, да не е автономно, да се държи като по-малко дете или по начин, който определяме като инат. 
За нас, специалистите, е ясно, че характерът се формира под въздействие на родителите и ние като родители сме отговорни какво ще стане от 
нашето дете. Разбира се, всяко дете има някаква предразположеност да се развива в определена посока, но ние като родители даваме възможност 
детето да тръгне или не. 

Моделът на българското семейство 
- Как изглежда българското семейство днес? 
- В преход. Има огромна разлика между българското семейство, което живее в София, българското семейство, което живее в град като Казанлък, 
и това, което живее на село. 
Затова не се говори, но проблемът е, че сме в троен преход и то обществен преход, в сложна връзка с икономическата и политическата ситуация. 
Общественият преход е от това, че има страшно много традиционни семейства, има доста семейства, в които отношенията отговарят на 
индустриалното общество, и модерни семейства, за които са характерни отношенията за глобалното общество. Последното се вижда в 
столицата, където има много модерни компании и хората имат друго отношение към света, изключително отворени са, пътуват постоянно. В същото 
време има много затворени семейства, които не допускат външна намеса. 
Наблюдението ми е, че повече жени и майки са склонни да потърсят консултация с психолог. Бащите обикновено се срамуват, че като глава на 
семейството не са се справили. Десетки и стотици години назад семейството в България само се е справяло и малко трудно е да се приеме, че 
външен човек ще помогне. 
Всъщност, най-често проблемите, които водят хората при психолог, е от липсата на баланс. Много често се стига до залитания - или сме прекалено 
либерални, или сме прекалено затворени. Все пак идваме от една ситуация, в която авторитарните отношения са доминирали. Днес има 
родители, които искат да са много близки с децата си, да са прекалено либерални и така се стига до крайност, която не помага. Намирането на 
баланса не е лесно и тук е ролята на психолога. 

Ролята на психолога 
- Модерно ли стана напоследък да се посещава психолог или просто съвременният човек не може сам да се справи с проблемите си? 
- Трудно ми е да кажа дали защото проблемите стават повече или хората са по-отворени, но това е факт. Имам една хипотеза, че за това спомагат и 
реалити-предаванията по телевизията, които дават идея какво е психологическо консултиране. 
Не са малко хората, които продължават да мислят, че ако ходиш на психолог, имаш психиатричен проблем и да се бърка психолога с 
психиатъра. Тази помощ, която оказваме, е как хората да намерят ресурса в себе си, за да се справят с проблема. Това няма нищо общо с 
болестта. Но да си дълго време в ситуация на дистрес, е предпоставка за болест. 
Едно от важните неща, на които потърсилите психолог трябва да са готови, е да отделят достатъчно време. На всички им се иска, когато възникне 
проблем, той да бъде решен с 1-2 сесии. Но това са проблеми, които са се натрупвали в продължение на години, и ние, психолозите, не сме 
магьосници и не можем да им предложим нещо такова. 
Хората трябва да са наясно, че е необходимо повече време, че трябва да започнат да правят компромиси и че трябва да участват в процеса. Това 
няма да стане с рецепта за хапче, което пиеш 5 дни и цялото семейство е наред. По-скоро това, което правим, е свързано с болезненост, 
защото се налага хората да променят много неща, които водят до болка. А никой не иска да го боли. 
Моето мнение е, че когато сме предизвикали промяна, но сме оставили впечатлението, че човек сам се е справил, е висшият пилотаж в 
психологическото консултиране. Дори добрите психотерапевти успяват да помогнат на хората напук на тях самите, само и само да има 
положителен краен резултат. 
Едно интервю на Юлия Младенова, zakazanlak.bg 
 

УЧИМ И РАБОТИМ 
 

Участие в Международния семинар “Монтесори образование в 21ви век” 
 
Международен семинар „Монтесори образование се проведе за първи път в София от 22-ти до 24-ти април. 
Домакин на форума бе “Монтесори България” заедно с “Nienhuis Montessori”, Холандия. 
Участието на международни лектори Д-р Елизабет Матийсен (Монтесори учител, Магистър Педагогика и Невро-
психолог), Д-р Уард ван де Вийвер (Магистър Педагогика) и Крис Уилемсен (Монтесори учител и Мениджър 
развитие “Nienhuis Montessori”) допринесе за разширяване познанията на учители и родители за Монтесори 
образованието и обмен на опит и идеи. 
Семинарът предложи дълбоко вникване в ранната детска възраст 0-3 и 3-6 години и развитие на познанието за 
детската личност както на учители, така и на родители. Програмата позволи на участниците, заедно с 
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международна група от учители, да получат значителни прозрения за Монтесори принципите, развитието на малките деца, отношението и подхода на 
учителя и родителя, и най-новите изследвания в областта. Освен Монтесори знания, психология и практическа работа учители и родители имаха 
възможност да се научат да наблюдават и да използват дидактически материали за развитие на абстрактно мислене у малките деца. Лекциите и 
уъркшопите, които бяха част от семинара, имаха за цел да въведат към дълбоко разбиране на истинските нужди на децата, така че те да могат да 
развият пълния си потенциал. 
На финала участниците в семинара получиха и поименни Сертификати за участието си.  

 
ПРЕГРЪДКА ЗА ВСЯКО ДЕТЕ 
 

Подкрепа на ниво родилно отделение  
 

Продължава работата на социалния работник на ЦОП Казанлък при сдружение „Бъдеще за децата” на ниво 
превенция в родилно отделение при МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” гр. Казанлък. Неговата роля е с цел 
информиране и психо-социално консултиране на родилки, които са заявили желание да изоставят детето си. 
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 април социалният работник на ниво «Превенция в Родилно 
отделение» е консултирал общо две родилки с цел оценка на риска за живота и здравето на бебето в 

семейна среда. Едната родилка е подала и заявка за изоставяне на новороденото. След направената оценка и предвид 
обстоятелствата (липса на подкрепа от семейството) и начина на живот на майката, е взето решение бебето ще бъде настанено в 
приемно семейство. В другия случай - направената оценка показва, че майката ще може да полага адекватни грижи за детето си и 
близките й ще я подкрепят в отглеждането на новороденото.   
Дейността „Превенция на ниво родилно отделение” стартира пилотно по проект „Прегръдка за всяко дете”, чиято основна цел бе 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” бе с продължителност 27 
месеца и финансиран от Фондация „Лале“ и Фондация „Оук“, по програма „Вяра в децата и семейството“ . Проектът се реализира от 
Сдружение „Бъдеще за децата” като водеща организация, в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и 
МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”. Проектът изтича през настоящия месец.  
 

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 каузата „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. 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.  

Днес, на Велики четвъртък сдружението получи дарение – три пакета с детски и бебешки дрешки, обувки и други аксесоари 
за детето. Благодарим на Димитинка Стефанова от град София и нейното семейство за оказаната подкрепа.  
 

„Прегърни ме – аз имам нужда от теб!” 
 
Кампанията стартира в рамките на 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 

http://www.speckids.org/
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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  
 
За норвежкия опит в подкрепа за повече кърмени бебета у нас 

 
Кърменето е актуална тема и много се говори за това, че е най-естественият и незаменим начин на хранене за 
бебето. Известно е също, че ролята му за благоприятното развитие на детето не приключва само с храненето и 
то се простира и отвъд физическите аспекти на здравето и е от съществена важност и за психологичните, 
емоционалните и социалните му страни. В тази реалност на изобилие от информация, научни данни и  
препоръки на световни организации бъдещите майки и кърмещите жени в България продължават да има 
изключителна нужда от подкрепа за успешно и дългосрочно кърмене. 
Макар да няма достатъчно актуални национално представителни данни, фактите едва ли са се променили през 
последните няколко години – около 90% от току-що родилите майки започват да кърмят бебетата си и 84,4% продължават да го правят през първия 
месец според данните от 2007 г. от добре познатото изследване за храненето на кърмачето и малкото дете, направено от Националния център по 
опазване на общественото здраве. Всичко това показва, че огромна част от майките искат и започват да кърмят. Драстичният спад на 
изключително кърмените деца (т.е. хранени само с кърма и без даване на никакви други храни или течности, вкл. вода, според дефиницията на СЗО) 
през втория месец спада до 13,3%, а на 4-5 месеца – едва 2%. 
Ако сравним това с данните на една от водещите страни по отношение на успешното кърмене – Норвегия, ще видим следното: при 98% със старт на 
кърменето веднага след раждането, 88% от норвежките бебета на 3-месечна възраст продължават да са кърмени, а на 6 месеца процентът спада 
съвсем малко – до 80%. 
Ситуацията в Норвегия не е даденост – там също е имало период на драстичен спад през 60-те години, когато данните са били дори по-
неблагоприятни и от нашите. Тя е плод на системни и целенасочени усилия по отношение на промени в политиката на здравеопазването, в 
образованието на медицинските кадри, в достъпа до услуги и в обществените нагласи. 
Един от факторите на промяната е норвежката организация „Амехйелпен“ (Аmmehjelpen – „помощ в кърменето“, норв.), една от най-старите и 
успешни организации в света, работещи по подхода „Майки подкрепят майки“ в сферата на кърменето. Организацията стартира с 10-12 жени през 
1968 година. Основателката на организацията Елизабет Хелсинг създава малка книжка с основни въпроси и отговори за кърменето, с които самата тя 
като майка се е сблъсквала и успяла да се справи. Тази малка книжка е представена пред норвежкото  министерство на здравеопазването и 
издадена с държавно финансиране, за да бъде в помощ на новите майки. Днес Амехйелпен има представители в Националния консултативен борд 
по кърмене, получава частично финансиране на дейността си и е организация с голямо влияние в национален и международен план. 
Ето и другите фактори, които обясняват норвежкия успех в областта на кърменето - солидна подкрепа от страна на правителството и органите 
на здравеопазването; здравни специалисти с добри практически познания по отношение на кърменето; наличие на мрежа от безплатни 
консултативни услуги относно кърменето с покритие в цялата страна в лицето на „Амехйелпен“; предоставяне на майките на точна и съобразена с 
международните препоръки информация за кърменето; грижи от страна на акушерка по време на бременността и в периода след раждането; 
родилни отделения с практики в полза на кърменето и бебето; по-добре информирана общественост по въпросите на кърменето; по-уверени в себе 
си жени относно способността им да предоставят достатъчно мляко на децата си, както като количество, така и като качество, и взаимна подкрепа 
помежду им; достатъчно добри условия за платен отпуск по майчинство. 
Мисията на Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ е свързана с постигането на подобен успех и в България, за да има повече кърмени 
бебета в България. Те реализират проект „Устойчиво развитие на подкрепата за кърмещите жени в България”, финансиран от Програмата за 
подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП. Повече информация за Асоциацията и проекта можете да прочете на 
www.purvite7.bg.  
  

Приказки за осиновяването: “Двойната планета” 
 
Темата за родителството и осиновяването е тежка, сложна и сякаш забранена. Да си осиновен в много от случаите ти осигурява подигравки и 
отбягвания – все едно си болен от неизлечимо заболяване. От друга страна, да си осиновител също те поставя в сложна ситуация, изтъкана от 
тревоги, борба за едно наранено детско сърце или пък пазенето на убийствената тайна, че не си биологичен родител… 
Независимо от коя страна стоим, осиновяването сякаш води след себе си една неизказана мъка. А трябва да носи радост! Защо ли? Защото за мен 
хората, решили се да станат осиновители, са готови много повече от останалите да бъдат родители в истинския смисъл на думата! 

Такива мисли навя у мен и книгата на Диана Петрова „Двойната планета – приказки за осиновени и осиновители“. В 14-те 
приказки, събрани вътре, авторката разказва и за деца, родени от хлебна лоза, и за светещи рибки; за птици, родени от 
момичешка коса и за дългото търсене на майката, която всъщност чака у дома… Приказките разглеждат както търсенията и 
тревогите на осиновените деца, така и терзанията на осиновителите. Диана Петрова разказва и за недоволството, и за 
осъзнаването на щастието да бъдеш осиновен и да имаш свое семейство, след като си бил лишен от това право веднъж. Но 
онова, което ми се стори най-ценно, е следното: биологичното родителство не те прави родител. Най-лесно е да дадеш живот, 
но много по-сложно е да възпиташ човек. И за съжаление всички онези, които не са се сблъскали с тази сложна тема, са 
склонни с лека ръка да отхвърлят усилията, полагани и от осиновените, и от осиновителите, залагайки на кръвната връзка. 
Не бих могла да ви разкажа нито една от приказките от „Двойната планета“. Те се преживяват лично и се разказват лично. 
Няма да пропусна факта обаче, че рисунките са дело на деца от школата „Мода и дизайн“ към Националния дворец на децата 

– София. Няма да пропусна и да отбележа, че книгата, макар и с приказки, не е типично детска – не можеш да я подариш просто така на някое дете. А 
и възраст за нея няма – може да е полезна както на малките, така и на големите. Тъкмо затова е толкова ценна – защото в нея се крие болката, 
истината, тъгата и радостта! 
Препоръка: прочетете някоя от приказките и помислете как да обясните на децата си защо не е лошо да си осиновен, за да не се превръщат в 
членове на широката маса, която с хули и подигравки може да прекърши крехкото стъбълце на доверието и любовта. 
Автор: Вал Стоева, Източник: http://detskiknigi.com 

http://www.purvite7.bg/
http://detskiknigi.com/team/val-stoeva/
http://detskiknigi.com/
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ПРЕЗ МЕСЕЦА 
 

29 април – Международен ден на солидарността между поколенията 
 
Посланието в Деня на солидарността е да бъде ден на отваряне на границите и на пътуване във времето.  
 
От 2008 г. по предложение на Словенското председателство, Европейският съвет приема решение 29 април да бъде 
Европейски ден на солидарността между поколенията, като по този начин се насочи общественото внимание към 
нуждата от промяна в политиките за възрастните хора в Европейски съюз. Солидарността между поколенията има 
ключова роля за развитието на по-справедливи и устойчиви системи в отговор на икономическите и социални 
предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз днес.  
Осъзната е необходимостта от действия за по-справедливо разпределение на ресурсите, отговорностите и участието 
за развитие на добро сътрудничество между поколенията във всички социални и икономически сфери.  
Какво свързва хората в постоянно променящия се свят? Нуждата от приемственост и устойчивост я има винаги. 
Наученото в семейството от родители, баби и дядовци, от учители, треньори и преподаватели, от приятели, колеги в професията - е това, което 
предаваме на другите. В 21 век децата и младите хора знаят и умеят неща, с които предните поколения се справят по-трудно. Солидарността между 
поколенията е да споделяме с другите, това което знаем и можем, и да разчитаме на тях за нещата, които не знаем и не можем.  
Защо вместо да се делим на млади и стари, не отворим границите и не научим например кой на какво се е смял навремето, и на какво се смеят 
децата днес, какъв е бил светът и какъв е станал?   
За поредна година Фондация „Лале” (България) кани организации, институции, граждани и клубове да направят събитие и/ или инициатива, с която да 
отбележат този ден.  
 

КОНКУРСИ 
 

"Дни на приобщаването" 2016 – Конкурс за есе/разказ 
 

Представи си училище, в което цари атмосфера на разбирателство и взаимопомощ. 
Представи си клас, в който учениците се учат да бъдат състрадателни, да вдъхват доверие и кураж. 
Представи си учител, мъдър, уверен и смел, който вярва, че учениците му могат да постигнат всичко. 
Представи си директор, който насърчава учителите и учениците, да търсят и да се развиват. 
Представи си родители и учители, които заедно правят училището общност. 
Приобщаващото училище насърчава всяко дете да се развива, да открива талантите си и смелостта 
да ги следва. Приобщаващото училище ще те подкрепи, когато ти е трудно и ще се гордее с успехите 

ти. 
Това е твоето училище, за теб и за всички нас – едно училище за всички! 
Център за приобщаващо образование стартира кампанията „Дни на приобщаването“ 2016. С нея екипът се стреми да разясни и популяризира 
принципите на приобщаващото училище. 
Предстоят интересни конкурси и събития. 
Напишете есе или разказ на тема: „Аз и моето училище“ или разкажи за моментите, когато някой ти е помогнал да се чувстваш специален в училище 
или ти си направил същото за някой друг. 
Повече информация за конкурса на http://priobshti.se/article/novini-ot-dni-na-priobshtavaneto-2016/konkurs-za-razkazese-az-i-moeto-uchilishte.  
 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
 

Община Казанлък спечели награда за сътрудничеството си с фондация „Сийдър“ 
 

Община Казанлък получи награда за подкрепата си към дейността на фондацията през 2015 година. Двете 
организации си партнират успешно вече десет години. От името на Общината наградата получи заместник – кметът 
Лилия Цонкова. 
Официалната церемония по награждаването се състоя по време на традиционната годишна среща на фондация 
„Сийдър“. Тя се организира в знак на благодарност към партньорите и дарителите на фондацията, с чиято подкрепа 
тя успява да изпълнява мисията си – да осигури на хората в неравностойно положение в България по-добра грижа и 
по-добър живот. 

 
В община Казанлък се проведе семинар срещу наркоманията и употребата на психоактивни вещества 
 

Обучителният модул в Младежкия дом бе насочен към всички специалисти, които работят с деца: ръководства на учебни 
заведения, педагогически съветници, учители и др. Семинарът е по идея на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Казанлък и бе организиран съвместно с РЗИ – 
Стара Загора. 
Целта на организаторите е да насочат вниманието и да повишат знанията по проблема на педагогическите кадри. 
Община Казанлък отчита сериозността на негативното въздействие на наркотиците върху децата и младите хора, както и 
факта, че успехът в превенцията на наркомании зависи от обединените усилия на общинските и държавните институции. 

На събитието присъстваха представители на всички общински и държавни училища, инспектори Детска педагогическа стая към РУ на МВР - 
Казанлък, представители на отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък и на Районна прокуратура, гр. Казанлък. 
Чрез организирането на подобни събития МКБППМН и Община Казанлък полагат усилия да ограничат проблемите, свързани с употребата на 
наркотични вещества от малолетни и непълнолетни.  

http://priobshti.se/article/novini-ot-dni-na-priobshtavaneto-2016/konkurs-za-razkazese-az-i-moeto-uchilishte
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ОТ РЕГИОНА 
 
Старозагорски младежи участваха в Международна конференция „Нашето общо бъдеще“ 
 
Представители на Община Стара Загора и Международния младежки център взеха участие в Международна конференция на тема „Нашето общо 
бъдеще - Our future together", организирана от Министерството на образованието и науката по Програма „Деца и младежи в риск". 
Конференцията представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на програмата и завърши с кратка 
музикална програма, изпълнена от младежи от целевата група на Младежкия център - Стара Загора. 
Конференцията се състоя във филиала на Националната художествена галерия в София, с участието на 
представители на образователното ведомство и Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск", 
представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на Програмата , 
представители на организациите-бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по програмата. 
Събитието, което е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство 
на Комитета на министрите на Съвета на Европа, се проведе под патронажа на министъра на образованието и науката Меглена Кунева. 

 

Благотворителна детска работилничка 
 

В благотворителната кампания „Мислиш си, че познаваш вкуса на България!?" ще вземат участие и най-малките 
граждани на Стара Загора - децата и учениците от детските градини и училищата - 30 учебно-образователни 
заведения, Центърът за наука, култура и изкуство, Международният младежки център. 
Като част от тази кампания, Стара Загора ще бъде домакин на 12 май на Международния кулинарен фестивал 
„България посреща вкусовете на света", който има за цел благотворително да бъдат събрани 40 000 лв. за 
закупуване на специално оборудване за линейките на Спешна помощ. 
Те ще представят над 300 рисунки, сувенири и украшения, които ще бъдат изложени на благотворителен базар в 
МОЛ Галерия Стара Загора. Средствата от детския благотворителен базар ще бъдат дарени за Старозагорското 
здравеопазване. 

Отсега организират работилнички за деца, които на място да изработят собственоръчно бисквити, кексове и други вкусотии. Те ще бъдат изложени на 
благотворителен базар в търговския център. 
 

Кампания „Разруши мълчанието“ стартира в Старозагорско 
  
В областния град Стара Загора стартира кампания „Разруши мълчанието”.  Стартът бе даден с дискусия по темата, в която участие взеха ръководни 
кадри от РУП – Стара Загора. Представителите на полицията изнесаха конкретни данни за насилие в училище и на домашно насилие, регистрирани  
от ОД на МВР в Стара Загора. 
Участие взе и Илина Терзиева – ръководител на Кризисен център „Самарянска къща“ към Сдружение „Самаряни“ и други представители на 
неправителствени организации. 
Организаторите на кампанията представха и арт-експозицията на повече от 300 тениски, изработени от ученици и 
техните родители от цялата страна по темата „Превенция на насилието”. 
Събитията са организирани от Национална асоциация на общинските служители в България. Те са част от 
националната кампания „Разруши мълчанието” – кампания за информираност, превенция и защита срещу 
домашното насилие и насилие основано на полов признак. 
Организаторите на кампанията са категорични, че иновативният начин чрез изкуство от деца да се 
противопоставим на насилието, е обхванало вниманието и ентусиазма на ученици и родители от цялата страна. Оригинални надписи на български и 
на английски, рисунки и апликации върху тениски, образуваха цветна палитра, която ще посети всички градове предвидени в рамките на проекта - 
София, Стара Загора, Сливен, Плевен, Търговище, Мездра,  Козлодуй, Панагюрище, Гоце Делчев и Неделино. 
Целта на проекта е намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез повишаване на информираността и знанието сред жертвите на 
насилие, уязвимите общности и обществото като цяло. В партньорство с Norsensus Mediaforum - Норвегия за срок от 9 месеца, до 30 май 2016 г. се 
постига повишаване на разпознаваемостта на проблема сред жертвите и обществото, както и се насърчава нулевата толерантност към насилието 
във всичките му форми. 
 

Проект на Библиотека "Родина" насърчава четенето и доброволчеството 
 

Деца в предучилищна, начална училищна възраст и деца със затруднения в четенето ще четат на животните от 
Спасителния център за диви животни и в Старозагорския зоопарк. Това предвижда проект на Центъра за доброволци към 
библиотека „Родина" - Стара Загора, който спечели финансиране от Младежка банка - Стара Загора. Негов инициатор и 
основен двигател е доброволката на библиотека Родина Веселина Корцанова. В изпълнението му ще се включат екип от 
доброволци към библиотеката, ученици, учители, представители на Детски център „Малкият принц", Детски център „Аз, 
детето" , Спасителен център за диви животни и Зоопарк - Стара Загора. 
В рамките на шест месеца ще бъдат организирани по няколко групови посещения месечно при животните. Децата могат 

да бъдат придружени от родител или да бъдат организирана група с възпитател. Групата за посещение ще е от максимум 10-12 деца, като е добре 
една група да има няколко посещения за по-добър терапевтичен ефект. 
Младежите доброволци ще съдействат при организиране на групите, посрещането им на сборния пункт и съпровождането им до Спасителния център 
за диви животни, кратко представяне на центъра и обитателите му, раздаване на книжки от библиотеката за четене, подбрани съобразно възрастта и 
възможностите на всяко дете. 
Основната цел на проекта е развитие у младежите на доброволческа нагласа и навици за полагане на обществено-полезна дейност, както и 
приобщаване на подрастващите към опазване и развитие на културните ценности на града и региона и възвръщане на интереса към библиотеките, 
чрез превръщането им в просветни и информационни центрове, привлекателни и оживени градски средища за подобряване на културната среда, 
отговорни за съхраняването, опазването и популяризирането на книжовното културно наследство. 
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Десет училища се надпреварваха със знания по безопасност на движението 
 
За поредна година Община Стара Загора организира Викторина „Да запазим децата на пътя" по безопасност на 
движението за учениците от 5-и до 8-и клас от общинските училища. Тричленно жури оценяваше участниците: Асен 
Асенов и Петко Крумов от Община Стара Загора и представител на ОД на МВР- инсп. Желязко Желязков 
Състезанието се проведе в три кръга. В първите два - теоретични, учениците отговаряха на въпроси, а третият кръг 
съдържаше практически задачи от четири части: сглобяване на пъзел с пътни знаци и тяхното разпознаване, ситуация за 
оказване на долекарска помощ, откриване на повреда на велосипед и назоваване на основните части на велосипед. 
Участие във викторината взеха 10 училища: ІІ ОУ "П. Р. Славейков", ОУ "Кирил Христов", V ОУ "М. Станев", VІ ОУ "Свети 
Никола", ХІ ОУ "Николай Лилиев", ХІІ ОУ "Стафан Караджа", ХІІІ ОУ "Св. П. Хилендарски", ОУ "Георги Райчев", СОУ "Иван Вазов" и СОУ "Васил 
Левски". 
С най-много точки от верни отговори и показани знания първото място заслужиха възпитаниците на II ОУ „П. Р. Славейков", на второ място са 
учениците от V ОУ „М. Станев", а трети в класирането останаха СОУ „Иван Вазов". Победителите получиха купа, а всички участници символични 
награди и тениски с логото на викторината. 
 

Еко-художници от Стара Загора участват в номинациите „Най-големият малък приятел на животните“ 
 

Малки еко-художници от Стара Загора участваха в заключителния концерт за награждаване на номинираните в детския 
конкурс „Най-големият малък приятел на животните". Своя принос към оформянето на пъстроцветната корона на 
„Дървото на хармонията" дадоха децата от целодневните детски градини „Мир" и „Загоре". От името на Община Стара 
Загора участниците приветства Пенка Чавдарова, началник-отдел „Образование, младежки дейности и спорт". 
„Дървото на хармонията" е идея на Фондация „АФА-България", насочена към обединяване усилията на обществото за 
формиране на ново екологосъобразно мислене и поведение у децата - надежда за по-грижовен свят утре. Чрез 
организиране на изложби, представящи грижовното отношение на децата към животните и природата, фондацията 

поощрява усилията за превръщането не-насилието в модел на поведение и начин на живот. 
Малките еко-художници от Стара Загора бяха поканени да участват на 22 април - Деня на Земята, в награждаването на номинираните участници, 
което ще стане в Националния исторически музей, София. 
 

Парад на герои и любими приказки в училището в Дълбоки 
 

Да си грамотен не е глупаво и не те прави различен. 
  
Деца от втори клас на основно училище „Иван Мирчев" в село Дълбоки закриха. Единайстия маратон на 
четене с парад на герои и любими приказки. През последната седмица на април се проведе състезание под 
мотото „Знаете ли български?". То е част от изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и 
повишаване на грамотността. 
Идеята на организаторите е да покажат на учениците че учебният материал не е скучен, и че по интересен и 
забавен начин може да се учат нови неща, да се чете и пише правилно. Заедно с Христина Янкова, 
библиотекар в читалището, децата се запознаха за първи път с Иван Вазов, лудуваха с патиланците на Ран 
Босилек и се потопиха във вълшебното царство на приказките. 
Състезанието е за ученици от 5 до 8 клас. Всеки клас има отбор, който се състои от 4 души. Задачите са в 3 

кръга. Някои деца бяха облечени като изучавани герои. Домакините бяха подготвили награди за всички участници. Състезанието се провежда първи 
път, но от училището се надяват то да се превърне в традиция. 
 


