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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!
Героите и Наградите на „Бъдеще за децата” за 2016 година
На стилна Церемония в залата на Културно-информационен център, Сдружение „Бъдеще за децата” връчи годишните
едноименни награди.
Събитието уважи и кмета на община Казанлък, госпожа Галина Стоянова, която освен това връчи и наградата в
категория „Приятел на детето“. Г-жа Стоянова благодари за работата на сдружението и
неговия екип: „Децата в община Казанлък наистина намериха своята грижа във ваше
лице!“, каза тя и обяви победителя - театрална формация „Нашенци“. Ръководителят
Жоро Атанасов, който бе и водещ на церемонията, беше видимо приятно изненадан. Той
пожела децата да продъжажват да работят. Самата г-жа Стоянова е първият носител на годишната награда „Бъдеще за
децата“ за цялостен принос за децата на Казанлък.
За тази година, Лилия Цонкова – заместник – кмет в Община Казанлък бе отличена в
същата категория за специалното внимание към малките жители в Общината. Кметът
благодари от нейно име и извини отсъствието й. Призът за „Бизнес с кауза“ получи фирма „Кастамону България“АД.
Три инициативи, извън предварително обявените категории, реализирани от млади казанлъчани бяха наградени със
специални отличия за развитието и реализацията на кампании в подкрепа на децата. Носителите на плакетите обяви
мрежовия координатор на Национален алианс за работа с доброволци, госпожа Вера Кирилова, която бе наш
специален гост. За успешни усилия с благородна кауза наградихме: СОУ „Екзарх Антим I“, Клуб „Млад доброволец“
при НГПИД „Академик Дечко Узунов“ и доброволческия клуб при ПГТТМ.
Всички гости на събитието имаха възможността да се насладят на изпълненията на
талантливите деца от клуб по спортни танци „Роза” при ОДК – гр. Казанлък и музикалната
школа по цигулка към СОУ „Екзарх Антим I”, с педагог госпожа Соня Ясенова.
Получените номинации за отделните категории бяха обсъдени и гласувани в рамките на
Комисия. Тя бе в състав от представители на организацията, доброволци към сдружение
„Бъдеще за децата“ и приятели.
Всички хора, фирми и организации, номинирани за тазгодишната Награда получиха
Удостоверение „Бъдеще за децата“. А те са: Мария Колева, Началник на Отдел „Хуманитарни политики” в община Казанлък,
Нено Влайков, Народен представител от 43-то НС, Веска Мараджиева, директор на Дневен център за деца с увреждания и
Дневен център за възрастни хора с увреждания – в гр. Казанлък, Театрална работилница „Магаре”, Ан Лък, Експерти за
Казанлък, Служителите на АРСЕНАЛ АД, Станко Георгиев, художествен ръководител на Дива Денс клуб към ОДК „Св.
Ив. Рилски” гр. Казанлък. Годишната награда „Бъдеще за децата” бе създадена с цел да стимулира дарителството и
доброволчеството в подкрепа на каузата „За децата на Казанлък“, защото: „Всички ние имаме привилегията да обичаме
децата!“.
Тазгодишната Церемония по връчване на годишните награди „Бъдеще за децата” се осъществи с подкрепата на
Ресторант „Ню Йорк Пъб” гр. Казанлък, Фирма „Перфект МЛ”, сладкарница „Хавай” и домакините от Галерия „Искра”.

ЛЯТО ‘2016
„Приключение с приятели” покори и Узана
За поредна година сдружение „Бъдеще за децата” проведе летен лагер за деца от уязвими групи.
В рамките на една седмица, деца – клиенти и потребители на социалните услуги „Център за
обществена подкрепа” и „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца”, бяха част от едно
незабравимо приключение в планината, местността „Узана”, община Габрово – от 27.06.2016г. до
02.07.2016г. /вкл./
За тазгодишния лагер сдружението се довери на външни специалисти по приключения за деца –
училище „Реверсо”, които бяха подготвили богата програма за малките ни приключенци.
Те участваха в походи, правиха си излет и пикник в гората, яздиха коне и още куп забавни и интересни занимания. Като основни
цели на лагера, специалистите бяха заложили преодоляването на бариери от различен характер при децата – развитие на комуникативни умения и
социализация, подобряване на емоционалното състояние, повишаване на личната си самооценка, развиване на умения за самостоятелен живот,
създаване на връзка с природата и др. Едно от големите предизвикателства за децата и екипа от Лагера бе
покоряването на връх Исполин в Стара планина. За втори път сдружение „Бъдеще за децата”
организира преход до този връх. Първият бе преди десет години, в рамките на проект
„Увреждането не е недостатък, а предизвикателство”, в резултат, на който е и документалния
филм „Исполин” . Тогава група деца и младежи, и техните родители доказаха, че
двигателните и физически увреждания не са пречка да се докоснеш до върха и да създадеш
силна възка с майката природа.
От тогава до днес екипът на организацията вярва в благоприятния ефект, който оказват походите и разходките в
планината върху децата и се стреми те да бъдат неизменна част от терапията за тях.
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Терапевтичната програма „Приключение с приятели”, се финансира от неправителствената организация. От години СНЦ „Бъдеще за децата” набира
средства чрез донорство и/или дарителство, за провеждането на терапевтични програми, които да осигурят допълнителна подкрепа за децата, с цел
овладяване на техните потребности и нужди.

Старт на лятна програма в «Бъдеще за децата» гр. Казанлък
От началото на месец юли стартира лятната програма, като част от подкрепящите дейности, които организацията предлага за
потребителите на социалните услуги – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за
деца – гр. Казанлък. Сдружение «Бъдеще за децата» вече няколко поредни години предоставя услугата «Лятна занималня» в
партньорство с Ресурсен център – Стара Загора. Всеки делничен ден, по четири часа, времето на малчуганите ще бъде
ангажирано със занимания, които да подпомогнат тяхното развитие и израстване. Подбрани са социални, ролеви,
образователни и психологически игри, опознавателни, игри на открито, арт- и трудотерапия, изнесени занимания, посещения
на културно-исторически обекти. Всичко това, комбинирано по правилния начин, дава положителни резултати при всички
деца. С тях ще работят социален педагог, психолог, логопед, трудотерапевт и помощник-възпитатели. До момента 13 са децата, заявили желание за
участие в лятната занималня. Заедно с тях подготвяме и Празникът за 13-ят рожден ден на организацията, който ще отбележим през втората
седмица на месец юли. Очаквайте информация в следващия ни бюлетин.
Програмата „Лято ‘2016” ще продължи до 31 август.

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ
Сдружение „Бъдеще за децата” сподели опит и впечатления от работата си по проект „Прегръдка за всяко дете”
В началото на месец юни Фондация „Лале” проведе заключителна конференция „Как вярата в семейството допринася за пълноценно прилагане
на правата на децата?“
Основен акцент в събитието беше споделянето на наученото от реализиране на практически модели и подходи
за подкрепа на деца и семействата им в България от участниците в програма „Вяра в децата и семейството“.
Представители на 13 организации, които работят с деца с семейства в над 25 общини, дадоха много и различни
отговори, като всички те имаха общ смисъл – хората от семейството и общността са най-близкия до децата
кръг на грижа и защита, тяхното включване и овластяване е гарант за пълноценно прилагане на правата на
децата.
Екипи на финансираните по програмата организации представиха наблюденията и изводите си за факторите,
подходите и постигнатите промени. Те говориха и за предизвикателствата, и за успехите, и за работещите
практики. Моделите на работа на всички финансирани организации бяха представени на събитието.
В панела за включване и участие на семействата освен нашата организация участвахаи колегите от Фондация
„Карин дом” Варна, Сдружение „Егида“ от Пазарджик, Център „Мария“ Горна Оряховица и НАРД Пловдив.
Приветствия към участниците изпратиха Деница Сачева, Зам. Министър на труда и социалната политика и Офелия Кънева, новия Председател на
Държавна агенция за закрила на детето.
Галина Маркова от Ноу хау Центъра към Нов български Университет представи задълбочена оценка на въздействието на програмата. Основни
елементи от оценката включват изводи, че в рамките на програмата е създадена общност от хора и организации като тази общност се основава на
споделени ценности. Впечатляващ е обхватът на програмата, в реализация на различни подходи и дейности са покрити са всички нива на социална
работа. Участниците са постигнали огромен напредък в документиране на резултати и промени. Създадени са значителен брой партньорства с
разнообразни организации – училища, дeтски градини, читалища, църкви, местни организации, социални институции, болници и др. Достигнати са
някои от най-маргинализираните групи и хора. От работата по прилагане на фамилни групови конференции се вижда отчетливо как хора и
специалисти започват да мислят за семейството като за „семейство“. В отчети, описани случаи, интервюта, модели, документи се вижда реално
овластяване на хора и тенденция към стандартизиране на практики.
В рамките на две години и половина сдружение „Бъдеще за децата” гр. Казанлък бе част от програма „Вяра в децата и
семейството“ на Фондация „Лале” (и Фондация „ОУК”, като финансираща организация) с проекта „Прегръдка за всяко дете”.
Основна цел на проекта 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. В рамките на
„Прегръдка за всяко дете” бе даден стартът на услугата „Превенция на изоставянето на ниво Родилно отделение”, дейности
като - „Училище за родители”, тренинг-обучения и срещи с непълнолетни момичета и техните родители с цел намаляване риска
от ранна бременност и отпадане от училище, поставяне на контрацептив (спирала) при жени родили над 2 и 3 деца, с оглед ограничаване на
последващи рискови бременности и/или изоставянето на следващо родено дете в семейство от рисковите групи. Проектът се осъществи от
сдружение „Бъдеще за децата” като водеща организация в партньорство с община Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо
Стамболски” гр. 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 юни социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е получил 3 /три/ сигнала за
предстоящи раждания от непълнолетни момичета, като едното е дало директна заявка да изостави бебето си. Проведени са
разговори с нея и близките. Направената оценка показва, че семейството ще помага и ще бъдат полагани адекватни грижи за
новороденото, ще подкрепят непълнолетнат в отглеждането му. Социалният работник изготви и оценки на риска за новородените и
на другите две непълнолетни майки и бе установено, че не съществува риск за здравето и живота на децата и те ще се отглеждат в
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биологичното си семейство, където ще получават всичко необходимо. Екип от ЦОП Казанлък ще продължи да
работи с младите майки и техните семейства, 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”.

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 38 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 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, ние търсим варианти за финансиране от донори, проекти и дарители, за да продължим да
предлагаме допълнителни услуги и дейности, които да подкрепят и развиват детето и неговото семейство.
Можете да помогнете за реализацията на програма „Лято ‘2016”, като закупите материали, игри и различни пособия, или дарите средства, които да се
използват за услугата Лятна занималня за деца със специфични потребности.

„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 всеки ден на адрес гр. Казанлък, ул. „Войнишка”, тел: 043162866, email: special_child@abv.bg, Facebook – Сдружение „Бъдеще за децата” (на лични съобщения) Споделянето помага!

ОТ СПЕЦИАЛИСТА:
Ролята на родителя – не/поощряването на грешния правоговор и последствията от това
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Всеки родител с нетърпение очаква детето му да произнесе първите си думички и да се научи да назовава какво иска и какво го притеснява. Когато
малкото бебе плаче и не знаем, от какво е провокиран този плач неминуемо си мислим: „Кога ще пораснеш и ще започнеш да си казваш какво те
мъчи?”. Това е въпрос, на който за съжаление няма точен отговор, защото всяко дете се развива индивидуално и произнасянето на първите думички
може да започне още на 8 месечна възраст при някои малчугани, докато други упорито мълчат до две – три годишна възраст.
От самото начало в резултат на емоционална връзка с майката и останалите хора от обкръжението на детето се появяват първите му звукове, които
преминават в гукане. Постепенно запова да се чува произнасяне на звукосъчетания, които съдържат и гласни – „ма-ма”, „та-та” и т.н. После то се
опитва да повторя и възпроизвежда цели думи. Прави опити да изговори правилно определени цели думи, защото не може веднага да започне да
говори правилно. В началото изразява своите желание с една дума, което има смисъл на цяло изречение. Например: „вода”,
означава „Искам вода” или „Дай ми вода”. Или пък викът „мамо” означава „Мамо, ела”, „Къде е мама?” и др. Истинското
проговаряне при детето започва, когато свързва две думи в изречение. Произношението все още е неправилно – пропуска
срички от думата или пък някои звукове го затрудняват. През третата година се увеличава речниковия запас и речта става
все по-богата. Защо децата проговарят все по-късно?
През последните години се наблюдава тенденция на късно проговаряне сред децата и докато нашите родители си спомнят
как на една годинка ние сме боравели умело с няколко думички, а на годинка и половина вече сме образували словосъчетания от думи, то нашите
наследници на година – година и половина упорито мълчат. Причините за това явление може да са много, но най-очевидната причина е огромното
море от информация, която ежеминутно залива все още незрялата нервна система на бебето. Преди 50 години бебетата са живеели в скучен и
монотонен свят, без шарени, пеещи и движещи се играчки, без пъстри картинки и без някой да им обръща специално
внимание. Новите стимули за тези деца са били изключително малко и речта като стимул не е било нужно да си
съперничи с множество други стимули в съзнанието на детето.
Днес децата ни живеят в свят на изобилие от стимули – образи, форми, цветове, материи, движения – всички тези нови
стимули ежедневно бомбардират все още незрялата нервна система на малчуганите и от тях се изисква да обработват
бързо и непрекъснато огромната нова информация, която достига до тях от заобикалящата ги среда. Нормално е при
толкова много стимули и натоварване на нервните клетки детето да не успява да обработи цялата постъпваща
информация и някои стимули да са с приоритет пред други. Доста родители споделят притеснени, че детето им
още не говори, но като ги попиташ знае ли това неговорещо дете от къде се включва телевизора или аудио
уредбата – почти всички казват „Да, разбира се. Не само, че бебето може да си включи телевизора или да пусне
музика, но дори знае как да превключва каналите!” – За това говорим – светът, в който живеем се променя.
Променяме се и ние. Децата ни се научават за добро или зло да боравят с техниката преди да се научат да
говорят.
За да помогнете на детето да проговори по-бързо и правилно е важно да го правите съпричастно към разговорите
си и да поддържате добра комуникация с него.
Ролята на родителя: трябва да се знае, че тяхното дете им подражава, разбира речта им, въпреки че все още не
произнася правилно думите. То ги слуша и възприема техния говор. Затова родителите не бива да говорят на бебешки език. Трябва да изговарят
думите правилно и да ги свързват в прости изречения. Например: Детето казва „Бу” вместо „вода”. Вие разбирате какво иска то, но това не означава,
вие в отговор отново да повторите „бу”, а точно обратното – вие сте човекът, който произнася правилно думата „вода”. И така всеки път, докато
детето разбере какво искате от него. Когато то не може да изговори правилно думата, но знае нейното значение, вие изговорете така, както е
правилно. Например: Вие питате „Какво има на картинката?, детето отговаря: „Либа”; Вие повторете „Риба!”; детето може да реагира сърдито и да
потвърди „Не! Либа!”; Вие отново – „Риба.”; и така, докато мъничето започне да изговаря „р” вместо „л”. По този начин, с ежедневни упражнения
детето ще се научи да произнася правилно трудните думи и респективно отделните звукове в тях.
Ако искате детето ви да говори правилно не използвайте в речта си диалектни думи. Когато то ви посочи даден предмет, който иска в този момент, е
добре да го оставите да направи опит да изрази желанието си с назовавайки думата и/или изречение. Винаги поощрявайте детето. То има нужда от
това и в същото време продължавайте да настоявате за правилния изговор.
За да подпомогнете развитието на говора е полезно да изграете с него, като в ежедневните игри включите и такива с движения на пръстите.
Например: „Варило мишле кашишка...”, „Дай бабо огънче” и много други. Игрите са време и начин да стимулрате говора на своето дете. Затова нашия
съвет е да не пропускате тези моменти и те да бъдат част от вашето общуване с малкия човек.
Четете на детето. То обича да слуша стихчета в малки дози, а още повече обича детските песнички. Тъй като на тази
възраст децата имат склонност да изучават книжките като късат страниците им, купувайте книжки от плат или дебел
картон. Не предлагайте на детето книжки с много текст и малко картинки за предучилищна възраст, тъй като рискувате да
го отегчите и настроите негативно към четенето. Важно е книжките да бъдат съобразени с възрастта – големи прости
илюстрации, придружени от няколко думички текст ще накарат детето ви с удоволствие да участва в процеса на четенето.
Най-напред покажете на детето картинката и произнесете ясно думата. След като направите това няколко пъти, можете да
играете на играта „Намери кучето, топката, пожарникаря и т.н.”. След детето се научи да показва назованите от вас предмети, следващата стъпка е
вие да покажете картинката и да го попитате „Какво е това?”, така че то да се опита с думичка да назове нарисуваното.
Материалът е подготвен от Емел Сали, логопед в сдружение „Бъдеще за децата”.

ПОЛЕЗНО
Развиващи игри за деца до 5 години с грис
Освен за вкусни каши и десерти, пшеничения или царевичен грис може успешно да се използва за развитието на фините
двигателни и сетивни умения на децата. Тези игри могат за заместят успешно игрите в пясъчника на детската площадка,
а наред с това консистенцията на гриса има успокояващ ефект върху детската психика и насърчава развитието на
въображението.
Тези игри са подходящи за деца от 1 до 5 години, но зависят преди всичко от интереса на всяко отделно дете.
За игрите са нужни: пшеничен или царевичен грис, средна по големина тава,
различни лъжички, една-две купи, дълбок контейнер или буркан.
Изсипете гриса в тавата и покажете на детето как да чертае с пръстче линии, кръгове, как да нарисува слънце, облак,
цвете. По-големите деца могат да нарисуват цели картини. За следващата рисунка е достатъчно просто да заравните
гриса в тавичката.
По същия начин можете да започнете първите запознанства с цифрите и буквичките. Вземете готови шаблони на
цифри и букви или ги напишете на картони, показвайте ги на детето си, а то нека ги изобразява върху гриса в
тавичката. Тази игра е особено полезна за децата в предучилищна възраст. В тази възраст те все още трудно държат моливи и химикалки в ръцете
си, но затова пък да пишат и рисуват с пръст им е повече от приятно.
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За да задържите по-дълго време интереса на детето върху гриса, оцветете го като настържете в него малко цветна креда или сух пастел. След
заниманията можете да приберете гриса в добре затварящи се стъклени буркани за следващи занимания.
Друга идея, с която да разнообразите заниманията с грис е, на дъното на тавичката да подложите цветен картон, така че когато детето рисува с
пръсти, изображенията да се появяват в цвят.
Вземете малки камъчета, мъниста, боб или други семена и ги смесете с гриса в тавата. Дайте на детето три купички и
лъжичка. Нека с нейна помощ изважда по-едрите камъчета, мънистата или семената и да ги сортира по вид в отделните
купички. Тази игра развива координацията и търпението.
Можете да разпределите еднакво количество грис в няколко буркана и да скриете в тях
различни малки предмети, които детето ще трябва да търси с ръце, а след като ги намери да
ги назове.
Изсипете грис в по-дълбок контейнер или буркан. Накарайте детето да бърка в него и да
взима в юмруче от гриса или с два пръста и чрез „солене“ да създава различни фигури. В началото е достатъчно да се
научи да прави криви линии.
Всички тези упражнения са от голямо значение за развитието на сетивността и фината моторика на ръцете при малките деца. Те спомагат за добрата
концентрация, внимание и постоянство у децата до 5-годишно възраст.
Източник: babyblog.ru.

ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
Заедно в час
Програма Заедно в час е отворена за всички училища и професионални гимназии, в които се обучават ученици от 1 до 12 клас в редовна
форма на обучение.
Тя предоставя възможност на училища и професионални гимназии да привлекат млади и успешни
хора с лидерски качества, които приемат за лично предизвикателство чрез учителската професия
да мотивират учениците да постигат високи цели и да реализират пълния си потенциал.
Чрез осъществяване на партньорство с програма „Заедно в час”, Вие получавате възможност да привличате млади и мотивирани учители към
педагогическия Ви екип, които да привнесат иновативни методи на преподаване, да работят неуморно за повишаване резултатите на учениците и да
помагат за реализиране визията на Вашето училище; повишите репутацията на училището Ви чрез сътрудничеството си с професионална
организация, подкрепена от Министерство на образованието и науката, както и много други корпоративни и неправителстветни институции; станете
част от бързо разрастваща се мрежа от училища-партньори и съмишленици на организацията, с които да реализирате съвместни проекти и обменяте
добри практики; участвате в конференции и семинари, чрез които да споделяте натрупания опит и разширявате мрежата си от контакти в сферата на
образованието; допринесете активно за равния достъп до качествено образование в България, като предадете опита и познанията си на млади
учители, които след това продължат да работят в името на успеха на всяко дете.
При избора на училища-партньори водеща е мисията и дългосрочните ни цели за предоставяне на равен достъп до качествено образование на всяко
дете и поради това се стремим да отговорим на нуждите приоритетно на училища, в които учениците отговарят на един или повече от следните
критерии: произхождат от семейства с нискък социално- икономически статус; показват незадоволителни резултати на външни оценявания и
държавни зрелостни изпити; произхождат от езикови малцинства; в риск са от отпадане от училище поради ниска мотивация за учене и значително
изостване от учебния материал. С приемането на учители по програма Заедно в час, Вие получавате възможност да въведете иновативни
педагогически практики в училище чрез международния моделПреподавай като лидер. За ефективното му изпълнение, учителите по програмата си
служат с различни техники за управление и мотивация на класната стая, както и проследяване напредъка на всеки ученик.
Повече информация - на сайта на „Заедно в час"

Теленор ще отпусне до 200 000 лева на български училища в конкурса „Дигитална класна стая“ линк към страница
Теленор ще отпусне до 200 000 лева на български училища в конкурса „Дигитална класна стая". Средствата са
предназначени за реализация на проекти, насочени към модернизация на учебната среда и използване на
съвременни технологии, които да повишат ефективността на образователния процес.
Участие в конкурса на Теленор могат да вземат всички държавни и общински училища в страната, които
подадат своето проектно предложение на електронен адрес:digitalclassroom@telenor.bg до 15 юли 2016 г.
включително. Наградният фонд на конкурса е 200 000 лв., като всеки печеливш проект ще получи
финансиране в размер до 90% от общата си стойност и до 100 000 лв.
Всяко училище може да участва само с едно проектно предложение. Сред критериите за участие са подробно
описание на идеята, цели, очаквани ползи, бюджет, комуникационен и времеви план за осъществяване на
проекта, кратко резюме под формата на презентация и др.
Предложенията в конкурса ще бъдат разгледани в периода юли - септември 2016 г. от жури, съставено от представители на Теленор, академичната
среда и неправителствения сектор. На следващия етап в състезанието избраните финалисти ще бъдат поканени да представят идеите си на живо
пред журито, а печелившите проекти ще бъдат официално обявени до 30 ноември 2016 г.
Конкурсът „Дигитална класна стая" се провежда за втора поредна година. В първото му издание през 2015 г. се включиха 37
училища, а победители станаха СОУ „Любен Каравелов" от гр. Копривщица и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон" от
гр. Варна, които спечелиха финансиране в общ размер на близо 190 000 лв. Техните проекти са в процес на реализация и
предстои да бъдат завършени до края на годината.
Инициативата е част от дългосрочната програма на Теленор за подпомагане на българското образование и младите хора в страната.
За повече информация, посетете официалната страница на компанията.

КАЛЕНДАР
18 юни - Световен ден за защита достойнството на аутистичната личност
На 18 юни в София се проведе Световният ден за защита достойнството на аутистичната личност (Autistic Pride Day). Събитието е първото такова за
България и се осъществи с подкрепата на Националния дворец на културата.
Инициативата е важна част от дейността за информираност на обществото, застъпничество и създаване на професионално общество в България от
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специалисти, които работят по световно наложени терапевтични практики за работа с деца с аутизъм.
Организаторите от сдружение „Аутизъм Днес” не само поставиха проблемите на хората с аутизъм в публичното
пространство, но и предложиха решения, да организират дебат със заинтересованите страни и да сложат законова
рамка на конструктивните предложения. Те са убедени, че насищането на информационното пространство с добри
практики в областта на грижата за аутистичните личности, внасяне на ноу-хау за всички ангажирани с това страни,
задаване на стандарти за качество, провокиране създаването на иновативни и алтернативни социални услуги и т.н.,
би подпомогнало особено много хората с аутизъм и техните семейства, изправени пред необходимостта сами да
търсят начини за справяне с проблема, често без каквато и да било институционална и друга подкрепа.
С отбелязването за първи път в България на Световния ден за защита на достойнството на аутистичната личност, който се провежда по света от
2005 г. също на 18 юни, бе даден и старт на обучителната дейност по Програма „Европа” на Столична община с проект „Заедно за невидимите деца
на България“, в който се предвижда реализиране на информационна кампания за широката общественост, специалисти, педагогически персонал,
обслужващ деца от аутистичния спектър, като основната цел е ранна интервенция и превенция на социалната изолация.

23 юни е Международен ден на SOS Kinderdorf - детски селища
На 23 юни се отбелязва Международния ден на SOS Kinderdorf - детски селища.
Денят се чества от 2004 година, по повод годишнина от рождението на Херман Гмайнер /1919-1986/, австрийски
социален педагог, създател на проекта "SOS детски селища" за изоставени деца и сираци през 1949година.
Въз основа на концепцията на SOS - детски селища, организацията действа като пионер на семейния подход в
дългосрочната грижа за осиротели и изоставени деца. Тази концепция се основава на четири принципа, първият от
които е майка - всяко дете има грижещ се за него родител. SOS майката изгражда близка връзка с поверените й деца и
им дава сигурността, любовта и стабилността, от които се нуждаят. Като професионалист в грижата за деца тя живее
заедно със своите деца, ръководи тяхното развитие и води независимо домакинството си. Тя признава и уважава семейното минало на всяко дете,
неговите културни корени и религия.
Вторият принцип е братя и сестри, като така се създават семейни връзки по естествен път. Момичета и момчета на различна възраст живеят заедно
като братя и сестри, както родните братя и сестри винаги остават в едно и също SOS семейство. Тези деца и тяхната SOS майка изграждат
емоционални връзки, които се запазват за цял живот.
Третият принцип е къщата - всяко семейство създава свой собствен дом. Къщата е домът на семейството, със собствена атмосфера, ритъм и
традиция. Под неговия покрив децата изпитват истинско чувство на сигурност и принадлежност към него. Децата растат и учат заедно, споделяйки
отговорности и всички ежедневни радости и огорчения.
Последният принцип е селище: SOS семейството е част от общността. SOS семействата живеят заедно, като формират подкрепяща селищна среда,
в която децата се радват на щастливо детство. Семействата споделят опит и си помагат взаимно. Освен това, те живеят като неразделна част от
местната общност и дават своя принос за нейното развитие. Чрез неговото семейство, селище и общност, всяко дете се научава да има активна роля
в обществото.
SOS детски селища има изградени в 133 страни по света.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
От 4 юли започват смените на лагер „Паниците“ на Община Казанлък
От 4 юли започват тази година смените на общински лагер „Паниците“.
Лагерът, който е разположен в Калоферския балкан, се управлява от Община Казанлък. Смените са седемдневни, като
последната трябва да приключи на 5 септември. Цените на картите са 63 лв. за ученици и 56 лв. за деца до 7 години. Почти
са запълнен смените, като сред летуващите в лагера ще бъдат и детски танцови състави, спортни отбори, както и ученици
от Школата по физика на Теодосий Теодосиев. 100 души е капацитетът на базата на „Паниците“.
И тази година преди началото на лагерния сезона Община Казанлък извършва освежаване на базата – подменена е
дограмата на сградата, в момента се извършват освежителни ремонти на някои от помещенията в нея, както и подмяна на част от оборудването.

Децата от ЦДДГ”Детелина” направиха екокът в детската си градина
Децата от всички възрастови групи на казанлъшката детска градина „Детелина” с директор Григор Бошнаков, взеха активно
участие в изпълнението на проект „Екокът в детската градина”. Децата помогнаха много при подготовката на почвата в
обособения екокът, при засяване на семена и засаждане на цветя и дръвчета.
Малчуганите от детската градина дружно се заеха с грижите за младите растения, което се случи при провеждане на
нагледни практически ситуации и обучение на открито в новоизградените дървени беседки.
Проектът „Екокът в детската градина” е към МОСВ и ПУДООС. Дейностите по проекта стартираха на 15 април 2015 г. и
успешно приключиха на 30 октомври 2015 г., като за него бяха усвоени 5 000 лв. от МОСВ, а подкрепа на детското заведение в реализирането му
оказаха още родители, спонсори и доброволци. Освен всичко това, „Екокът в детската градина” бе номиниран от „Фондация ЛАЛЕ” за проект на 2015
година.
С участието на децата от ДЦДГ”Детелина” в кампанията на БТВ ”Да изчистим България заедно” на 04.06.2016 г., бе поставено началото на втория
етап от реализацията на проекта, който е свързан с неговата устойчивост, подновяване и продължаване изпълнението на дейности и след
приключване му – засаждане на нови растения в еколехите, полагане грижи за дръвчетата, популяризиране на добри практики сред обществеността,
обогатяване на екобиблиотеката с нови печатни издания и различни детски филми с екологична насоченост.
Екипът на детското заведение счита, че чрез дейностите по проект „Екокът в детската градина” е постигната реализацията на основната му цел, а
именно изграждане на екологосъобразно поведение при децата, както и изучаване ползата от разделно събиране на отпадъците. За тази цел в двора
на детската градина бяха разположени три кошчета за разделно събиране, които се използват вече по предназначение.
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Деца се обявиха против агресията и за риболова
Близо 30 деца от Казанлък, Стара Загора и Габрово се обявиха против агресията и за риболова.
Децата направиха това с участието си в състезанието „Не на агресията аз обичам риболова”, организирано от
казанлъшкия клуб „Златна рибка”. От клуба споделиха, че състезанието е традиционно. То се организира ежегодно
през втората седмица на юни. В състезанието участват деца от 2-3-годишна до 14-годишна възраст. Целта на
състезанието е децата да бъдат насочени към развлечения сред природата, да практикуват риболов и да се отдадат
на хубава емоция.
Победители в „Не на агресията аз обичам риболова” са Рубертин Николов с 3.575 гр. улов; Христиана Грозева с
3.260гр. улов и Светлозара Каменова с 1.745 гр. улов, които заемат съответно 1-во, 2-ро и 3-то място.

250 лева е помощта за първокласници за новата учебна година
В общините Казанлък и Павел баня през 2015 година са били подпомогнати 610 първокласници
250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско
училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година, това реши току-що
Министерският съвет на редовното заседание.
Еднократната помощ се отпуска на семейства, чиито деца са записани в първи клас за първи път и чиито
средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв., а от 1
юли 2016 г. – 400 лв., съгласно Закона за държавния бюджет. Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето
в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.
Правителственото решение предвижда целевата помощ да се предоставя без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител
и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства.
Очаква се тази година от тези средства да се възползват около 46 хиляди деца, чиито семейства отговарят на условията за социално подпомагане.
През 2015 година семействата на 610 първокласници от общините Казанлък и Павел баня са получили еднократна целева помощ от 250 лева. Това
са деца, при които средният месечен доход на член от семейството не е надвишавал 350 лева.
След 1 юли ще започне и кандидатстването за помощи за отопление. Подборът на хората, които ще бъдат подпомогнати от държавата за зимния
сезон, се извършва по определени критерии съобразно социалния им статус, здравословното състояние, възрастта и доходите. През 2015 година
чрез Дирекцията за социално подпомагане в Казанлък са били предоставени помощи за отопление на 1543 души, а сумата, която им е била
отпусната е била по 361 лева.

ОТ РЕГИОНА
Снижава се границата на раждащите жени
Раждат се повече мъже, намаляват бебетата от майки над 40 години - това показва официалната демографска
статистика за област Стара Загора. В региона са родени повече момчета в сравнение с броя на живородените
момичета.
Със 153 са родените момчета в сравнение с момичетата, които през 2015 год. са 1465. Така на 1000 мъже се падат по 950
момичета. Общо 3083 са проплакалите бебета в област Стара Загора през миналата година, като 249 от тях са на
непълнолетни майки. От общия брой бебета близо 90% са родени от жени от 15 до 34 години. 34030 са бебтата област
Стара Загора в тази възрастова граница, като техния брой е намалял спрямо 2014 година с 1,7%, а в сравнение с 2001г.
намалението е още повече – близо 30%. Основната причина за намалението на женитев тази възрастова група е по-малкия брой момичета, които
влизат във фертилна възраст и емиграционните процеси. 59 са родените бебетаот майки над 40 години през изминалата година в Старозагорско.
Броят на децата на жени в тази възраст е с 7 по-малко в сравнение с родените бебета от над 40 годишни майки през 2014г.

Кръгла маса на тема „Доброволчество и зелено включване"
Националната асоциация на ресурсните учители /НАРУ/ организира кръгла маса на тема „Доброволчество и зелено
включване" в Ресурсен център Стара Загора.
Четиримата доброволци Рута Вилчане от Латвия, Тагухи Харутиуниан от Армения, Лаура Херцог от Германия и
Виктория Адрада от Испания представиха страните си, техния опит и впечатления по проекта "Go green, grow inclusion!",
в рамките на който прекараха една учебна година в Стара Загора.
Доброволците обобщиха резултатите от участието си в проекта, представиха доброволческите си служби и найзапомнящите се моменти от работата им в Ресурсен център.
Проектът "Go green, grow inclusion!" по програма Еразъм+ се реализира по Европейската доброволческа служба (02.11.2015 - 02.09.2016г.), като
посрещаща и координираща организация е НАРУ България. Чрез проекта НАРУ създава възможности за включване на млади хора със специални
образователни потребности и доброволци от Европа в дейности за подпомагане тяхната бъдеща реализация, като насърчаване на образователни и
обществени дейности в местната общност на Стара Загора чрез популяризиране на биоземеделието. Основните теми на този проект са включване и
осигуряване на равни възможности за образование, формиране на екологична култура, както и развитие на интеркултурен диалог.

"Младежка академия" организира Международен младежки център
Международен младежки център стартира записвания за участие в трето поред издание на "Младежка Академия".
И този път се залага на значими и актуални теми, които да са преди всичко полезни за бъдещата реализация на младите
хора.
Крайният срок за записване е 6 юли. Всички желаещи могат да заявят участие на място или чрез електронната поща
(mmcrdmr@abv.bg).
За повече информация може да се свържете на тел. 0884686023 / 0884411348
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Обявен е конкурс за лого на Международния младежки център
Стартира конкурс за създаване на оригинално и разпознаваемо лого на Международния младежки център за работа с
деца и младежи в риск - Стара Загора. Участниците трябва да представят проект на графичен знак, който да изразява
същността и целите на организацията. Логото ще намери приложение в сайта на младежкия център, в грамоти, бланки,
проектна документация, визуална комуникация и други.
Участие в конкурса може да вземе всеки, който изпрати идейна разработка не по-късно от 1 август 2016 г., на e-mail:
mmcrdmr@abv.bg.
Получените предложения ще бъдат оценени, а авторът на най-доброто ще бъде награден на 12 август - Международен
ден на младежта.
За допълнителна информация може да се свържете с екипа на центъра на тел: 0884 686023 и 0884 411348.
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