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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!
Годишна награда „Бъдеще за децата” 2016
За втора поредна година ние от сдружение „Бъдеще за децата” сe обърнахме към
казанлъчани: Очакваме вашите истории, за вашите герои в подкрепа на каузата „За децата
на Казанлък!”! Познавате ли човек, който е направил нещо и/или помогнал за децата на
Казанлък?
Крайният срок за получаване на предложенията и номинациите бе 30.05.2016г.
/включително/.
За целите на Наградата, ние търсим хора, които системно помагат и даряват в подкрепа на
децата, защото вярват, че специално внимание към децата трябва да има във всяка една
сфера на нашия живот, по всяко време.
Номинации се приемаха в три категории - Обществена личност - с цялостен принос за децата на Казанлък; Бизнес с кауза - развитие на
корпоративни социални програми и проекти за децата на Казанлък и Приятел на детето – доброволци, професионалисти /учители, специални
педагози, психолози, социални работници, рахабилитатори, лекари и др./, институции, организации, обществени личности /култура, изкуство, музика/
– хора, направили нещо значимо за НАШИТЕ ДЕЦА.
И тази година на официалната церемония по връчване на наградите „Бъдеще за децата” ние ще отличим инициативи и кампании организирани в
подкрепа на децата на Казанлък. Получихме много предложения и истории за будни хора, които със своя труд и желание подкрепят различни каузи
или правят нещо социално значимо за нашето общество.
По регламент, право на номинация имаха всички организации работещи с деца - училища и детски градини, клубове, читалища, детски центрове и др.
Предстои гласуването на всички получени номинации от Комисия и излъчването на три истории, които ще получат годишната награда „Бъдеще за
децата 2016”.
Официалната церемония по награждаването, ще се проведе на 7 юни 2016 година, в Културно-информационен
център – Казанлък, зала Галерия „Искра”.
Сдружение „Бъдеще за децата” учреди годишна награда „Бъдеще за децата” през изминалата година, с цел да се
стимулира доброволчеството и дарителството в подкрепа на каузата – „За децата на Казанлък!”.
Чрез създаването на едноименната награда, екипът на сдружението иска да засвидетелства своето уважение към
всички хора - приятели на децата.

УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕЛИ
Първата група бъдещи родители премина през Училището „Мамо, татко, готови ли сте за мен?”на ЦОП Казанлък
През месец април отвори врати първото в Казанлък Училище за бъдещи родители. Това е една иновативна
идея за нашия град. Какво научиха бъдещите мама и татко?
Инициативата имаше 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 дойдоха 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 в програмата бяха заложени 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, в продължение на 6 седмици - общо 6 модула по 2 часа, от 17.30 до
19.30 часа. Вече започна и записването за новата група.
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РАБОТНА СРЕЩА
Сдружение „Бъдеще за децата” сподели опит по темата „Детското и младежко психично здраве”
Специалисти от управляваните социални услуги от сдружение „Бъдеще за децата”– Център за обществена
подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – в град Казанлък, взеха
участие във форум посветен на „Детското и младежко психично здраве”.
Фондация „Сийдър” и Фондация за децата в риск по света, с любезната подкрепа на Община Казанлък,
организираха работна среща по темата. Специален гост на работната среща в Казанлък бе д-р Фади Хадад,
детски психиатър от САЩ.
Събитието се проведе в последните дни на месец май. Програмата в първия ден включваше представяне на организациите работещи с деца с
емоционално-психически отклонения в поведението, и обсъждане на конкретни казуси. Домакин на форума бе Младежкия дом в града на розите. А
за 31 май бяха предвидени посещения на ЦНСТ 2 и ЦНСТ 3, управлявани от фондация „Сийдър” и ЦСРИ, управляван от Сдружение „Бъдеще за
децата” Казанлък .
Д-р Фади Хадад (http://www.fadihaddadmd.com) е специалист по психиатрия за деца и младежи, както и по спешна психиатрия. Редактор е на книгата
„Помощ за деца в криза”, спечелила наградата „Най-добра книга за 2015 г на психиатрична тематика” Повече подробности за него, можете да
видите в посочения линк.
За участие във форматът бяха поканени хора от социалната, здравната и образователната сфера, които работят на територията на Казанлък и
региона и проявяват интерес по въпросите за детско психично здраве.
През последните години психичното здраве на децата и юношите се отделя като приоритетна област на интерес, проучвания и препоръки. Редица
документи и препоръки бяха изготвени от СЗО, Световната психиатрична асоциация, Интернационалната асоциация по детско-юношеска психиатрия
и свързаните професии и Европейската комисия. Очевидно е, че психично-здравните услуги за деца и юноши и промените в областта на детската
психиатрия и детското психично здраве трябва да бъдат обект на целенасочена държавна политика и държавна регулация. Тази политика трябва да
е съобразена с локалните потребности и контекст.

Помогни човече – една игра, която образова и забавлява
През изминалия месец „Помогни човече” бе представена на деца и преподаватели от ОУ „Кирил и Методий” в село Копринка (община Казанлък).
В началото на месец май в град Казанлък се проведе Фестивалът „Здравей здраве”. За втора
поредна година в града на розите се организира събитие посветено на начина на хранене, начина на
живот и грижите за тялото, духа и ума. Сдружение „Бъдеще за децата” гостува в рамките на
тридневния фестивал с играта „Помогни човече”, която запозна деца и родители 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. Псичхическото здраве е важен компонент от
нашия живот и нашата личност. Хората, които имат добро емоционално здраве са способни да се справят с предизвикателствата, да градят силни и
здрави взаимоотношения и да се възстановяват от спънките и временните неуспехи. Особено за подрастващите това е много важно. Навременната
намеса на специалист ще помогне максимално, както на детето, така и на цялото семейство. 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 затова екип на сдружение
„Бъдеще за децата” създаде играта „Помогни човече” и, за да запознае децата със социалните услуги, 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.
Тя е отпечатана в голям мащаб 4м х 6м и е подходяща за деца от 3-5 клас. На децата им е интересен този
интерактивен начин на работа. В хода на играта деца влизат в ролята на психолог, социален работник,
логопед, трудотерапет, педагог – специалисти, които работят в Центъра за обществена подкрепа и Центъра за социална рехабилитация и интеграция
в Казанлък.

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 психосоциално 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
май социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е получил сигнал за предстоящо раждане
от непълнолетно момие. Проведени са разговори с нея и близките. Направената оценка показва, че семейството ще може да полага
адекватни грижи за новороденото и да оказва подкрепа на непълнолетната. Екип от ЦОП ще продължи да работи с младата майка и
нейното семейство, с цел превенция на следващи бременности до навършването на пълнолетие.
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.
Дейността „Превенция на ниво родилно отделение” се осъществява от Сдружение „Бъдеще за децата”, в
партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”.
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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”.
В подкрепа на СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕЦА
Сдружение „Бъдеще за децата” набира средства за закупуване на материали и консумативи за провеждането на терапевтична
работа за децата –клиенти на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания в гр. Казанлък.
Към момента Центъра работи с 30 деца, при капацитет 25, а има и чакащи. Според индивидуаните потребности на всяко дете се
изготвя план за грижи, който включва работа с логопед, специален педагог, психолог, трудотерапия, арт-терапия и дейности по
социално включване. И през тази година сдружението ще сформира екип за подготовката и провеждането на лятна занималня.
За съжаление средствата от делегирания бюджет не стигат за покриването на всички разходи по реализацията и на тази
дейност.
Именно поради тази прочина, екипът на организацията търси варианти за финансиране от донори, проекти и дарители, за да
продължи да предлага допълнителни услуги и дейности, които да подкрепят и развиват детето и неговото семейство.

„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.

„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 рекламноинформационни материали на ключови места в града, в израз на нашата протегната ръка. Сдружение „Бъдеще за децата”
осигурява подкрепа на родители, които чувстват несигурност по отношение на грижата за новороденото. Несигурност, която ги
подтиква да заявят желание да изоставят детето си в дом. Това е една от причините. Обикновено всичко върви ръка за ръка бедността и лошите битови условия, липсата на подкрепа от семейството и т.н. Именно това е задачата на сдружение „Бъдеще за
децата” - да се работи за тяхното преодоляване и да се предоставя своевременна и адекватна подкрепа на родителите.
Всеки родител, може да потърси помощ и съвет от нас! Споделянето помага!
гр. Казанлък, ул. „Войнишка”, тел: 043162866, e-mail: special_child@abv.bg

КАЛЕНДАР
МЕСЕЦ МАЙ

15 май – Международен ден на семейството
На 15 май честваме Международния ден на семейството. Обявен е от Генералната асамблея на Организацията на
обединените нации с решение на Общото събрание на ООН от 20 септември 1993 г. и се чества от 1994 г. насам.
Всяка година Международният ден на семейството се провежда под различен надслов. Тази година той е „Осигуряване
на баланс между работата и семейството“. Целта на празника е да отбележи не сами хубавите и щастливи мигове, а и да
обърне внимание на проблемите.
Да имаш място, където да отидеш – това е домът. Да имаш някой, който да обичаш – това е семейството.
Да имаш и двете – това е благословия, беше казал някой. Не забравяйте да обичате и да давате от себе си всичко за семейството, защото това
са единствените хора, които биха направили същото за вас, абсолютно безрезервно и безвъзмездно.
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25 май – Ден на безследно изчезналите деца
Денят се чества по инициатива на Европейската федерация на безследно изчезналите деца и децата жертви на сексуално
насилие. От 2003 г. насам на 25 май светът демонстрира съпричастност с близките на изчезнали и отвлечени деца.
Голяма част от тези деца са жертва на криминално престъпление, а роднините им нямат никаква информация за тяхната
съдба. Целта на този ден е, освен да се подкрепят близките на тези деца, и да се популяризира дейсността на различни
организации, които се опитват да помогнат. Съществуват бази данни с информация за изчезнали деца, а експертите са
разработили и специални програми за състаряване, с помощта на които се изготвят актуални портрети на деца, изчезнали
преди години. Всяка година криминалистите в България работят по поне 50 случая на изчезнали деца.
България се включва за пръв път през 2010 г. в отбелязването на Международния ден на безследно изчезналите деца, организиран у нас от
Европейската федерация за изчезнали и сексуално насилвани деца.
МЕСЕЦ ЮНИ

1 юни – Международен ден на детето
Съществува специален ден за почти всички от нас: празнуваме Международен ден на майката и жената, Ден на мъжете и Ден на бащата, Ден на
влюбените, Ден на семейството и разбира се, Ден на детето.
Денят на детето се чества в много страни по света. Това е един от най-старите международни празници, който води началото си
от Световната конференция за благосъстоянието на децата, състояла се в Женева през 1925 година. Историята не дава
информация защо е решено празника да се отбелязва точно на 1-ви юни.
Според една от идеите, изборът на тази дата идва от Duan Wu Jie, китайски фестивал на лодките – дракони. През 1925 година
китайският генерален консул събрал китайски сирачета, за да отпразнуват въпросния фестивал, който се отбелязвал на 1-ви
юни, а датата съвпаднала с Конференцията в Женева. Първото официално международно честване на Денят на детето обаче е
чак през 1950 година. Празникът е отбелязан едновременно в 51 страни по света. От тогава всяка година се отдава почит на
децата по цял свят и обикновено на този ден се изнасят речи за детските права, излъчват се детски
предавания по медиите, правят се детски партита и всякакви други дейности, свързани с децата.
Международният ден на детето си има и флаг. На зелен фон, символизиращ растеж, хармония, свежест и
плодородие, около знака на Земята са разположени стилизирани фигури - червена, жълта, синя, бяла и черна. Това
са човешки фигури, символизиращи разнообразието и толерантността. Знакът на Земята, разположен в центъра
на флага - това е символ на нашият общ дом. /Moreto.net

12 юни – Световен ден за борба с детския труд
През 2002 г. Международната организация по труда обяви 12 юни за Световен ден за борба срещу детския труд, за
да привлече повече внимание към проблема, пред който се изправят децата.
Статистиката показва, че над 215 милиона деца по света са принудени да работят, а 40% от безработните са
млади хора.
Тези цифри са пряко зависими една от друга, тъй като трудът и експлоатацията в детските години води до
сериозни поражения върху здравето и благосъстоянието на децата, които не завършват образованието си и след
време попадат в графата безработни и социално слаби.
Детският труд поставя началото на порочния кръг от безработица, неравенство и дискриминация. Образованието е ключът към промяната.
През 2010 г. международната общност прие пътна карта за елиминиране на най-тежките форми на използване на детски труд до 2016 г., в която се
подчертава, че използването на детски труд е нарушение на правата на децата и пречка за тяхното развитие.
Република България е страна по Конвенцията за правата на детето на ООН, в която се признава правото на всяко
дете да бъде защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие
опасност да навреди на здравето или на физическото, умствено, духовно, морално или социалното му развитие.

Сдружение „Бъдеще за децата” продължава своята кампания „Вашата помощ, не ми помага!” в подкрепа
на борбата с детската просия. Тя стартира през 2015 година със социален експеримент, в който се
включиха младите актьори от ТФ „Нашенци” с ръководител Жоро Атанасов. Вижте
https://youtu.be/QkfVN-1tyX8

19 юни – Ден на бащата
Всяка година милиони хора в целия свят отбелязват Деня на бащата в третата неделя на месец юни. Независимо от
културни, религиозни и социални различия, хората са обединени от желанието да отбележат важната роля, която бащата,
дядото, вуйчото и всички значими за децата мъже от семейния кръг имат за тяхното пълноценно развитие. Участието на
бащите (биологични, осиновители или с друга бащинска роля) в живота на децата им помага да имат по-добри приятелства,
по-добри резултати в училище, по-пълноценни отношения с възрастните. Децата с ангажирани бащи са по-здрави, имат помалко проблеми с поведението, са с по-малък риск да употребяват наркотици, да станат жертва на насилие или насилници,
и най-важното – имат добро самочувствие и реализация в живота.
В „Ден на Бащата“ взимат участие над 30 организации, партньори в кампания „Да бъдеш Баща“ от цялата страна,
които подкрепят активното включване на бащите (значимите за детето мъже) в грижите за деца чрез разнообразни дейности
и инициативи.

25 юни – Ден на репродуктивното здраве
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Ден на Репродуктивното здраве е ежегодна инициатива на сдружение „Зачатие”, която се провежда през месец
юни в различни градове на страната. Във фокуса на събитието са: взаимопомощ и споделяне на опит, безплатни
индивидуални консултации и групови беседи със специалисти в областта на репродуктивното здраве, новости в
лечението на безплодието.
По данни от последното направено проучване през 2013г. от НПО в България повече от 145 000 са хората с проблеми, свързани с репродуктивното
здраве. В световен мащаб всяка една от 6 двойки среща трудности в зачеването на дете и това съставлява почти 15%
от населението в активна възраст. Статистиката сочи, че проблемите се разделят по равно между двата пола, а често
могат да бъдат и при двамата от двойката.
Десет години за стерилитета се говори все по-открито, адекватно и в първо лице. Той не е срамно бреме, което трябва
да се крие, а състояние на репродуктивната система, чийто причини трябва да се търсят адекватно и да се преодоляват
с помощта на добри специалисти.
В община Казанлък съществува програма, която подкрепя двойки с репродуктивни проблеми. За първи път Общински
съвет Казанлък прие Правилник за подпомагане на процедури „Ин витро” на лица с репродуктивни проблеми на
територията на общината и в бюджета на Община Казанлък през 2014 г.

26 юни – Международен ден за борба с употребата на нелегалния трафик на наркотици
Този ден се отбелязва от 1987 г. с решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации. Той
служи за повод да се напомни за една от целите на страните, членуващи в ООН, а именно- да се създаде
международно общество без наркотици. Службата по наркотици и престъпност към ООН /СНПООН/ всяка година
избира тема за Международния ден и провежда целогодишна кампания за повишаване на ангажираността на
хората по световния проблем с наркотиците.
Наркоманията се приема за болестно състояние, предизвикано от взаимодействието на организма с
психоактивното вещество - наркотик, в резултат на което той изпитва непреодолима потребност за постоянен или
периодичен прием на веществото.
Спрямо това към кой вид дрога е зависимостта, се наблюдават различни отклонения от обичайното състояние – поведенчески, физически и
психични. Най-честите поведенчески проблеми са промяна на дневния режим, както и за сън и храна, така и промяна на приятелска среда, бягство от
училище или работа.
Физическите проблеми при зависимост от наркотици се коренят най-често в редовно недоспиване, загуба на сили, проблеми с нервната система,
кожата, косата и зъбите. Най-разпространените психични проблеми при нарко зависимост са раздразнителност, разсеяност, по-слаба памет.
Три пъти по-малко болни от ХИВ наркозависими
От 2009 година досега трикратно са намалели ХИВ-позитивните лица употребяващи наркотици.
Отбелязването на 26 юни е начин да привлечем вниманието върху сериозността на проблема и неговото разпространение. Нека да се информираме,
нека да се ангажираме и да помислим - какво можем да направим за помогнем на децата и подрастващите да се предпазят или да преодолеят този
проблем.

ИЗБРАНО ОТ КНИЖАРНИЦАТА
Моята първа книжка с пъзели, 2
В началото на месец май излезе още една фантастична, занимателна, невероятно красива книжка от серията за Дора
Изследователката!
„Моята първа книжка с пъзели, 2“ е вдъхновяващо преживяване за всички дечица, навършили 3 годинки! Книжката
съдържа пет пъзела с участието на добре познатите герои и приятели на Дора. Децата могат да ползват изображението
под всеки пъзел като ориентир, а накрая ще прочетат получените истории и ще се забавляват със случките в тях. Освен че
е увлекателна, книжката предизвиква въображението, способността за концентрация и визуалната памет на малките
палавници и ги кара да изпитват удовлетворение, че са постигнали нещо сами.
Гръбчетата на парченцата от всеки пъзел имат един и същ цвят, за да се редят по-лесно.
Проектът Дора Изследователката
Проектът на MTV и техния специализиран канал „Никелодеон“ е най-популярната и обичана детска поредица в света за последните години. Идеята
на създателите печели адмирации и заради ведрия, хуманистичен дух на поредицата – историите са лишени от насилие, главната героиня е
дружелюбно, мило и жизнелюбиво момиче, освен това и най-щурите ситуации се развиват така, че да внушат на децата ценности, които нямат
давност.

Добросъците (нова приказка-игра)
Новата приказка-игра на Никола Райков с илюстрации на Мая Бочева е на път към малките почитатели на добрите книжки.
В нея се разказва за малките добросъци, които живеят около нас – те са скрити във фотьойлите, под килимите или пък в
електрическите крушки. Там, зад диваните, сред детските играчки и под спалнята, техният свят е напълно различен от този
на странните Големи Човеци. Тази книга е за тях!
„Добросъците“ не е обикновена книга, а приказка – приказка-игра! В нея не друг, а самите деца решават какво да се случи,
пишат буквички, избират какво да направят главните герои и затова всеки път приключението е различно!
Никола Райков е автор на първите по-рода си приказки-игри „Голямото приключение на малкото таласъмче“ и „Още
по-голямото приключение на малкото таласъмче“. Само за няколко години се превръща в един от най-популярните и
обичани детски писатели на България, а книгите му се продават в многохилядни тиражи. Със своите приказки-игри печели
над 10 награди и номинации, включително и най-престижната награда за детска литература в България „Константин
Константинов“. Електронните издания на книгите му се превеждат от доброволци по цял свят, а наскоро „Голямото
приключение на малкото таласъмче“ бе публикувана и в Латвия.

ПОЛЕЗНО, ИНТЕРЕСНО, ЛЮБОПИТНО
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Благородно възпитание: за музиката и децата
Не е нужно да сте професионален музикант, за да отгледате такъв. Не е нужно да разбирате от музика, за да търсите
подобен талант в своето дете. Не е нужно и да притежавате музикални инструменти в дома си, за да накарате хлапето да
обича музиката. Не е нужно, защото децата притежават чувство за ритъм по природа. Те си тананикат, барабанят с
пръстчета, тропат с лъжици, удрят дървени играчки една в друга и всички тези действия създават определен звук, който
им харесва. В България започва да навлиза едно музикално обучение, чиято основна цел е не да издава дипломи, а да
стимулира, да вдъхновява и да подтиква децата към творчество - с помощта на собственото си тяло и собствения си
усет за ритъм.
Възпитава волята и дисциплината – да свириш на даден инстумент е занимание усърдно и постоянно. Зиме и лете, делник и
празник. Равносилно е на упорството, с което тренират спортистите. Но за разлика от героите на спорта, свирейки на роял, няма
да си счупите главата, нито крака, нито ръката – надяваме се. Музиката възпитава характера без риск от травми.
Заниманието с музика развива математическите способности. Децата се научават да мислят пространствено, попадайки на нужните клавиши,
работят с абстрактни звукови фигури, запомняйки нотния текст – така разбират, че музикалната пиеса прилича на математическо доказателство –
нито отнемащ, нито добавящ. Неслучайно Айнщайн е свирел на цигулка, а професорите по физика и математика в Оксфорд са 70% от
университетския музикален клуб. Музицирането все пак е по-приятно от решаването на задачи.
Музиката и езикът – истински брат и сестра. Те са родени един след друг. Първа била музиката, после словото, а у нас те живеят заедно. Свирещите
и пеещите говорят и пишат по-добре, по-бързо запомнят чужди думи, с лекота усвояват граматиката. Писателите – меломани Тургенев и Стендал,
Пастернак и Толстой, Жан-Жак Русо и Ромен Ролан – всеки от тях знаел по няколко езика. Затова родители, помнете – в началото беше словото, но
още преди него – звукът.
Музиката е йерархична и стуктурирана – големите произведения се разделят на по-малки части, които на свой ред също се делят на теми и
фрагменти, състоящи се от мотиви и фрази. Доброто разбиране на музикалната йерархия облекчава работата с новите технологии – таблети,
компютри, които също имат зададена схема и структура. Психолозите са доказали, че малките талантливи музиканти превъзхождат своите връстници
в развитието на структурното мислене. Музиката си дружи с IT-инженерството. Затова не е случайно. Microsoft предпочита да наема сътрудници с
музикално образование.
Музиката развива доброто общуване. Комуникацията при децата е част от израстването. Малките музиканти ще имат възможност да се запознаят с
гениалния Моцарт, атлетичния Прокофиев, философът Бах и още много други приятни композитори. Свирейки техни произведения, те ще влизат в
различни роли, ще доставят радост на публиката, ще общуват с нея, ще почувстват емоциите, вълнението от
сцената. Децата ще научат най-важното – да разбират хората и използвайки своето разбиране да управляват
емоциите си. Музиката е най-прекия път към сърцата.
Музикалните занимания възпитават малки царе – личности, които умело могат да вършат по няколко неща
наведнъж. Тя помага на децата да се ориентират добре и в няколко процеса – четящия от нотен лист пианист е
приучен да мисли, свири, следи темпото, отгръща следващия лист и т.н. Досущ като авиодиспечер или брокер на
Уолстрийт – с внимание към всеки детайл, от който зависи цялата му работа. Музиката възпитава умението да се
мисли в няколко направления.
Музиката е най-добрият път към успехите в живота. Нима не искаме това за децата си?
Автор: Д.К.Кирнарская, доктор по психология и заместник-ректор на Руския Музикално Педагогически Институт.

ШУЛВЕРК: ДЕЦАТА ОТКРИВАТ СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО
Една от най-разпространените концепции за музикално-танцово възпитание и образование по целия свят е
„Шулверк". В превод от немски името означава училищно дело. Системата се основава на методи, чиято цел е
чрез забавни занимания и игри да се отключи и развие музикалния и творчески потенциал, заложен в децата от
най-ранна възраст. Ключовите думи, характерни за Шулверк са ритъм, говор, музика, движение, съчетани с
интересни игри. През 30-те години на XX век немският композитор Карл Орф и неговата сътрудничка Гунилд
Кеетман разработват концепция за леснодостъпно музикално възпитание, което подтиква човек да открива и
разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство по най-естествения за него начин - като самият той
опознава и твори.
Как точно работят децата, възпитавани по методиките на Шулверк? - На първо място те играят!
С напътствията на музикални педагози изпълняват различни ритмични, говорни и двигателни упражнения. Следват с движения ритъма на различна
музика. Насърчавани са да импровизират. Децата пеят и свирят на елементарни „Орф-Шулверк" инструменти.
Какви инструменти ползват децата?
При работата с „Шулверк" хлапетата са снабдени с клавеси, маракаси, звънчета, дайрета, барабанчета от дърво и с кожа, чинели, триангел и други
инструменти. Най-използваният естествен звуков инструмент, обаче, е човешкото тяло. Децата пляскат с
ръце, щракат с пръсти, тропат с крака, създавайки елементарна ритмична импровизация.
СПЕЦИАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
В музикалните заниманията се използват и така наречените „Орф-Шулверк"
инструменти като ксилофони, металофони, глокеншпили, звучащи метални и
дървени пластини. На тях се свири лесно и това ги прави интересни за децата.
Използването им в игри е добра подготовка за преминаване към музикални
инструменти като пиано, цигулка, блокфлейта, флейта и други в бъдеще.
В музикалното обучение на децата се използват и много природни материали, с които може да се създава музика камъчета, дървени летвички и пръчки, шишарки и листа. Креативността на децата се подхранва и с уроците, посветени на
изработването на собствени музикални инструменти от природни и подръчни материали от бита. За децата е истинска
радост да свирят на инструмент - дори и елементарен, но създаден от самите тях.
ОСНОВНО ПРАВИЛО В МУЗИКАЛНАТА ИГРА е Детето се оформя като личност, която твори и създава!
Българската асоциация „Орф-Шулверк" прави своите първи стъпки преди няколко години в градовете Шумен и Варна. Там
тя организира практически семинари, ръководени от преподаватели от „Карл Орф-Институт" в Залцбург (Австрия), в които
вземат участие музикални педагози от различни градове в страната. Освен в музикалното обучение на деца от три до
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осемнадесет години, методите на „Шулверк" се прилагат и в специалните групи тип „Родител-дете" на Voice Academy за музикални занимания на
бебета и много малки деца заедно с техните родители.
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
„Шулверк" е особено полезен в музикалнотерапевтичната работа при деца със специални образователни потребности - Синдром на Даун, Синдром
на Аспергер, Детска церебрална парализа и други, тъй като предлага разнообразни форми за социална адаптация и комуникация, развитие на
сензитивност, развитие на груба и фина моторика и развитие на усет за ритъм, движение и пространство. Автор: Десислава Христозова

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Младежки общински съвет - Казанлък проведе кампания ,,Подари мечта“
Кампанията бе с цел да бъдат подарени бални рокли и костюми на зрелостници в неравностойно положение от
община Казанлък, които не могат да си позволят мечтания приказен бал.
Колко от нас използват често своите скъпи костюми, рокли и аксесоари? В повечето случаи балната рокля остава
само хубав спомен и събира прах някъде в гардероба ни. Но непотребното за един е необходимост за друг!
Всички желаещи да се включат в кампанията и да зарадват един млад човек за абитуриентския му бал, можеха
да изпратят официални рокли, костюми и аксесоари в община Казанлък или в Младежкия дом на града.

Продължава записването за певческия конкурс "Гласът на Казанлък"
Второто издание на музикалното съревнование „Гласът на Казанлък" ще се проведе през месец юни, тази година, в гр. Казанлък.
Двата състезателни дни са 11 и 12 юни, 2016г. В ,,Гласът на Казанлък" може да участва всеки, който умее да пее и вярва в своя
талант, независимо от жанра на песните - добре дошли са и любителите на популярната музика, и на фолклора.
Записването за участие вече е в ход и ще продължи до 8 юни 2016 г., включително, на адрес: voice_kz@mail.bg) или на фейсбук
страницата - Национален музикален конкурс „Гласът на Казанлък". Желаещите да се включат в надпреварата трябва да посочат
трите си имена и години. Списъци с имената на одобрените за участие и на членовете на журито ще бъдат обявени няколко дни
преди провеждането на конкурса.
Единствената по рода си до момента музикална инициатива е по идея на участници в Младежкия общински съвет - Казанлък. Тя е
организирана изцяло за техни връстници, с изявени гласови данни и музикален усет.
Първото издание на младия конкурс се проведе през 2015 г., отново през месец юни и се радваше на голям интерес и активно участие на талантливи
момичета и момчета от Общината. Тогава специалното жури определи трите най-добри певци на града, а публиката имаше право на вот и присъди
две специални награди. На трето място се класира Мартина Мартинова, на второ място - Елвира Илчева, а първото зае Маргарита Барулова.
Инициативата ,,Гласът на Казанлък" се организира със съдействието и подкрепата на Община Казанлък.

MOVE WEEK отново в Града на розите
През последната седмица на месец май СНЦ “М.И.В“ съвместно с партньорите си от с ПГ “Иван
Хаджиенов“ организираха множество спортни мероприятия, които са част от инициативата на
сдружението "Подари усмивка - осинови животно"
„Ние вместо да се сърдим на лошото време решихме да пуснем на воля нашите емоции и искрено се
забавлявахме в мини-турнирите по футбол, баскетбол, волейбол и тенис на маса.“, споделиха организаторите на
мероприятието.
Организаторите от СНЦ „М.И.В“ подариха на участниците в спортните инициативи много добро настроение. И разбира се на турнир като на турнир, за
победителите бяха осигурени и награди от организаторите. Европейската кампания NowWeMOVE и MOVE Week е визия „спорт за всички” и е
посветена на физическата активност, като има за цел да покаже важността от движение.

ОТ РЕГИОНА
249 бебета са родени от непълнолетни майки през 2015 година
3 083 са живородените деца в Старозагорска област през миналата година. В сравнение с 2014 година броят
им е намалял с 16 деца, или с 0.5%. Коефициентът на обща раждаемост през 2015 г. остава на нивото на
предходната- 9.5‰, а този на раждаемост в градовете е 9.6‰, срещу 9.3‰ в селата, сочат данните на
статистиката. Броят на живородените момчета (1 618) е със 153 по-голям от този на живородените момичета (1
465), или на 1 000 живородени момчета се падат 905 момичета.
Близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст от 15 до 34 години, които през 2015 г. са 34
030 и са намалели спрямо 2014 г. с 1.7%, а в сравнение с 2001 г. - с 29.6%. Броят на жените в тази възрастова
група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и
емиграционните процеси. През 2015 г. броят на децата в област Стара Загора, родени от майки под 18 години
е 249 и спрямо 2014 г. намалява с 9 деца. Броят на децата, родени от жени на възраст над 40 години също намалява от 66 през 2014 г. на 59 през
2015 година. Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 25.6 години през 2014 г. на 25.9 години през 2015 година. През
2015 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Стара Загора е 2 062, или 66.8% от всички живородени, което е с 1.1 процентни пункта помалко в сравнение с 2014 година (67.9%). Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (81.9%) е по-висок, отколкото в градовете (61.2%).

Още статистика от ОЗД – Стара Загора
Общо 44 сигнала за деца в риск са постъпили през април в отдел „Социална закрила” в Стара Загора от началото на година те са 206, съобщи
директорът Петя Чакърова. Те са за дете, останало без родителска грижа - 2, за упражнено насилие над дете (физическо, психическо, сексуално) - 8,
за неглижиране на дете -10, за деца с увреждания - 5, за деца с противообществени прояви - 6, за малолетни/непълнолетни бременни или родили
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деца - 5, за деца, родени от малолетни/непълнолетни майки - 2 , за непълнолетни, съжителстващи с лице от противоположния пол - 1, риск от
отпадане от училище – 3, сигнали за деца, настанени в специализирани институции и услуги резидентен тип – 2
сигнала.
През април 2016 г. са издадени 12 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за
реинтеграция на дете в биологичното семейство и др., от които:настаняване на дете в институция – 2; прекратяване
настаняването на дете в институция и реинтеграция в биологичното му семейство – 2; настаняване на дете в приемно
семейство – 2; прекратяване настаняването на дете в ЦНСТ поради навършване на пълнолетие – 1; прекратяване
настаняването в институция поради осиновяване – 1; прекратяване настаняването в институция поради навършване на
пълнолетие – 1; насочване към кризисен център – 1; прекратяване настаняването в семейство на близки и роднини;
реинтеграция в биологичното семейство – 1; Общият брой случаи, по които работи отделът по закрила на детето в момента са 1151 или средно по 72
случая на социален работник.

98 семейства санкционира "Социално подпомагане" през април
142 месечни помощи е отпуснала Дирекция „Социално подпомагане" Стара Загора през месец април на безработни лица
в трудоспособна възраст с редовна регистрация в Дирекция „ Бюро по труда", лица в нетрудоспособна възраст и лица с
трайни увреждания.
Месечни помощи за деца са получили 9446 семейства на основание Закона за семейни помощи за деца. Подадени са
1205 заявления декларации по реда на Закона за семейни помощи за деца.
През април са санкционирани 98 семейства. Спрени са семейните помощи за 123 деца, поради направени отсъствия от
учебни заведения.
От 16 май започна предоставянето на ваучери на месечни помощи за деца отпуснати в натура, според индивидуалните потребности на детето.
Предоставят се ваучери на непълнолетни майки за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20- годишна възраст.
Във връзка с измененията на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца е необходимо съвместно живеещите родители без
сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес да подават заявления декларации съвместно, като декларират брутните
доходи на семейството за предходните 12 месеца.

Стара Загора: Общината организира безплатни спортни занимания за учениците през лятото
Безплатни спортни занимания за учениците през ваканционните месеци организира Община Стара загора, съобщиха от пресцентъра на общината.
Спортната програма започва от 16 юни и продължава до 30 юли.
Програма е следната:
- От 7.30 часа, на стадион „Берое“, сенсей Асен Асенов ще води тренировки по карате.
- От 10.00 часа до 11.00 часа, Нанко Чорчопов ще води занимания по бадминтон в залата на стадиона.
- От 9.00 часа до 11.00 часа са предвидени тренировки в залата по спортна гимнастика. По същото време, от 9 до 11.00 часа ще се състоят и
занимания по батут (зала по акробатика на стадион „Берое“).
- От 11.00 часа до 12.00 часа, в общинска спортна зала „Иван Вазов“ ще има волейболни тренировки.
Всички занимания са безплатни и ще се извършват по определения график – всеки делничен ден, но при засилен интерес ще има и допълнителни
часове за тренировки.

Загорка Зелен Фонд търси зелените идеи на 2016
За шеста поредна година, Загорка Зелен Фонд стартира със своето търсене на най-зелената идея за по-ефективно
използване на енергия и вода в градски условия. Участие с проекти в публичния конкурс могат да вземат всички
граждани и неправителствени организации на www.zagorkacompany.bg, в срок до 31 август.
Авторът или авторите на идеята победител ще получат парична награда в размер на 10 000 лв., като „Загорка" АД
ще осъществи проекта им в реална градска среда със собствени средства в размер до 50 000 лв. Проектите
класирани на второ и трето място ще получат признание за участието им в конкурса на закриващата церемония при
обявяване на победителя.
За оценяването на идеите, както всяка година, Загорка Зелен Фонд сформира независимо „зелено" жури от представители в различни
професионални области, които могат да дадат своята обективна и независима оценка по предварително зададените критерии на конкурса:
приложимост, оригиналност и кратка обосновка на бюджет за реализация на проекта. Повече информация за конкурса на
http://www.ngobg.info/bg/news/.

"Детско полицейско управление" и в Старозагорско
Стартира изпълнението на националната програма за превенция "Детско полицейско управление" в Старозагорска
област.
Програмата е инициатива на Министерството на вътрешните работи, а реализирането и е дело на междуведомствена
експертна работна група, създадена със заповед на главния секретар на МВР гл. комисар Георги Костов.
В разработването на темите и методическите указания са участвали специалисти на МВР, Министерството на
образованието и науката, Министерството на правосъдието, Българския младежки червен кръст, Българската
православна църква, Българския туристически съюз.
Програмата е дългосрочна и е предназначена за двугодишно извънкласно обучение на деца от началните и прогимназиалните класове. Целта е чрез
теоретични и практически занимания по безопасност на движението по пътищата; долекарска помощ; здраве, етика и право; лична защита и други,
децата да получат съответните умения. В обучителния процес ще участват полицаи от „Охранителна полиция", „Пътна полиция" и „Криминална
полиция", психолози от психологическите лаборатории на МВР, експерти от БЧК, БТС и други партньори. За реализирането на съвместната дейност
предстои подписване на Споразумение за изпълнение на програмата, която остава отворена и за нови идеи.
На територията на Област - Стара Загора детски полицейски управления бяха открити в НУ „Димитър Благоев", гр. Стара Загора, СОУ „Железник", гр.
Стара Загора, ОУ „Христо Ботев", гр. Мъглиж, Второ ОУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Раднево, Второ ОУ „Хр.Ботев ", гр. Гълъбово и СОУ „П. К.
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Яворов", гр. Чирпан. Обхванати са 112 деца от начална училищна степен (2-ри - 4-ти клас), като обучението им ще започне в началото на новата
учебна година, от 1 октомври.

Отново кампания "Безопасна ваканция" за старозагорските ученици
„Безопасна ваканция" отново събира съмишленици. Кампанията ще се проведе от 10 до 13 часа в парк „Ал.
Стамболийски".
Тя се организира от Младежки дом и Младежки общински съвет - Стара Загора, с участие на ОДМВР - Стара Загора,
РДПБЗН - Стара Загора, "Детско полицейско управление" при СОУ "Железник", Младежка група към БЧК, "Европа
директно" и МКБППМН - "Безопасна ваканция".
Проявата е насочена към ученици от начална училищна степен и цели, както да привлече вниманието на децата и на
техните родители към характерните за ваканционния период рискове, така и да ги запознае с модели за безопасно
поведение.

Спортен празник организира Ресурсен център Стара Загора
Ресурсен център Стара Загора организира традиционния спортен празник „На открито“ в последната събота на месец май. Програмата включваше
щафетни игри, футбол, народна топка, теглене са въже, артателиета, рисунки върху асфалт, игри с фризби и федербал.
Празникът започна с изпълнение на джаз балет „Каприз” с хореограф Атанаска Баценкова и с песните на младия
талант на Стара Загора Йордан Петев от вокална група „Розов свят” при НЧ „Св. Климент Охридски”.
„Проявата предоставя добра възможност в нея да вземат участие децата на Стара Загора - с и без специални
образователни потребности, техните родители и учители, да играем и да се забавляваме заедно”, подчерта
директорът на Ресурсен център Стара Загора Пламен Иванов.
Домакин на празника бе Земеделски институт Стара Загора, където децата видяха интересни животински видове.

Нова апаратура за АГ комплекса
Ротари клуб Стара Загора официално ще финализира един от годишните си проекти „Фетални монитори за АГ клиниката в
Стара Загора".
В рамките на настоящата година и като част от Зона на фокус „Майчино и детско здраве", клубът ще предостави два броя
фетални монитори на Акушеро-гинекологичния комплекс към МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович". Единият от мониторите е
пригоден за близнаци. И двата апарата не са използвани до момента в АГ клиниката, като тяхното внедряване ще подобри
значително пренаталните и натални грижи.
На 1 юни, от 11:00 ч. в Акушеро-гинекологичния комплекс към МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" ще се проведе
демонстрация на новото оборудване от обучени специалисти, които ще работят с него и представител на фирмата доставила апаратурата.
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