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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!   
 

 

ЛЯТО ‘2016 
 
ИЗ ДНЕВНИКА НА ЛЯТНА ЗАНИМАЛНЯ  

 
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.  
Към момента лятната занималня се посещава от 15 деца. През месец юли малчуганите се включиха с посещения в 
лятната академия на Общинска библиотека „Искра”. За месец август екипът е заложил посещения в новия Музей на 
розата и ЛХМ „Чудомир”. В последните четири седмици, в програмата са предвидени повече часове за игри на открито 
(в парк „Розариум”), като всеки ден ще продължим и с четенето на приказки, дидактичните игри и упражнения.   
В рамките на „Лято ‘2016” с децата работят социален педагог, логопед, трудотерапевт, помощник-възпитател и 
колегите от Ресурсен център – Стара Загора.  Лятната занималня за деца – клиенти и потребителите на социалните 
услуги ЦОП – и ЦСРИ – гр. Казанлък ще продължи до 31 август.  

 

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 юли социалният работник на ниво «Превенция в Родилно отделение» е получил сигнали от 

болницата за предстоящи раждания от непълнолетни момичета. Проведени са разговори с родилките и техните близки. 
Направените оценки показват, че семействата ще помагат и ще бъдат полагани адекватни грижи за новородените, ще подкрепят 
непълнолетните в отглеждането на децата. Не съществува риск за здравето и живота на бебетата и те ще се отглеждат в 
биологичните си семейства, 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” се осъществява  от Сдружение „Бъдеще за децата”, в партньорство с община 
Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” и МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”.  
 

КАМПАНИИ 
 
Подкрепа в партньорство 
 

Тази година в Програмата на БЧК продукти получават деца и семейства клиенти на социалните услуги Център за 
обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания – гр. Казанлък  
Хранителните помощи са част от Оперативна програма за храни или основно материално 
подпомагане „Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”.  
Тази година програмата се управлява от социалното министерство, а изпълнител на програмата 

е Българския Червен кръст.  
С решение на министъра на труда и социалната политика, доброволците по региони на БЧК, ще разпределят 
остатъка от раздадения първи транш, на клиентите и потребителите на социални услуги по градовете в страната.  
Храните се раздават на място, в сградата на сдружение „Бъдеще за децата” – доставчик на ЦОП и ЦСРИ – гр. 
Казанлък. От ЦСРИ, потребителите в списъка са 31, а от ЦОП - 71.  
Пакетът от продукти включва брашно – 5 пакета,спагети - 6 пакета, леща – 3 пакета, компот -  2 консерви, нектар - 1 кутия, конфитюр - 1 кутия, локум - 
2 кутии. Хранителните продукти се получават по списък и само срещу подпис на лицето или неговия законен настойник.  
 
 
 

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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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  

Набираме материали и средства за провеждането на терапевтичните сесии на децата със специфични нужди (арт- и трудотерапия, 

рехабилитация, двигателна активност, дидактични материали и литература за специализирания екип).  

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 индивидуалните 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 причина, 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.  

 

„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 рекламно-
информационни материали на ключови места в града, в израз на нашата протегната ръка.  Сдружение „Бъдеще за децата” 
осигурява подкрепа на родители, които чувстват несигурност по отношение на грижата за новороденото. Несигурност, която ги 
подтиква да заявят желание да изоставят детето си в дом. Това е една от причините. Обикновено всичко върви ръка за ръка - 
бедността и лошите битови условия, липсата на подкрепа от семейството и т.н. Именно това е задачата на сдружение „Бъдеще за 
децата” - да се работи за тяхното преодоляване и да се предоставя своевременна и адекватна подкрепа на родителите.  
Сдружение „Бъдеще за децата” издаде малка книжка с практични съвети за отглеждането на бебето за младите родители (кратък 
наръчник/. Изданието е публикувано и на сайта на организацията (www.speckids.org). Това издание е възможно благодарение на 

проект „Прегръдка за всяко дете”, финансиран в програмата „Вяра в децата и семейството”, на Фондация „Лале” и Фондация „ОУК”.  
Всеки родител, може да потърси помощ и съвет от нас всеки ден на адрес гр. Казанлък, ул. „Войнишка”, тел: 043162866, e-mail: 
special_child@abv.bg, Facebook – Сдружение „Бъдеще за децата” (на лични съобщения) Споделянето помага!  

 

ПОЛЕЗНО 
 

Важно е да знаете за домашното насилие  
 
Домашното насилие не е само физическо насилие. То бива и сексуално, емоционално психическо, както и 
икономическо насилие. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, 
извършено в негово присъствие, което означава, че ако упражняват някоя от гореизброените форми на насилие 
върху Вас, пред детето Ви, то не само Вие сте жертва на домашно насилие, но и то, въпреки че спрямо него 
няма директно посегателство. Изложението по-долу ще внесе яснота кога може да потърсите помощ, без да 
претендира да бъде изчерпателно.  
Физическото насилие се изразява в блъскане и нанасяне удари, ритници, плесници, както и когато се хвърлят 
по Вас предмети или се отправят заплахи с оръжие. Физическо насилие е и когато Ви възпрепятстват да напуснете дома си или Ви заключат някъде 
против волята Ви. Ако Ви се откаже наложителна помощ, когато сте болен, наранен или при бременност, както и ако Ви възпрепятстват да потърся 

http://www.speckids.org/
http://www.speckids.org/
mailto:special_child@abv.bg
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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медицинска помощ, това също е физическо насилие. Сексуално насилие е налице когато някой Ви принуждава да се събличате против волята си, 
принудително Ви подтиква към полово сношение , умишлено Ви лишава от сексуален контакт , както и прояви на изключителна ревност . 
Емоционално и психическо насилие ще е налице ако системно Ви критикуват, крещят или обиждат, когато се подиграват на убежденията Ви, 
забраняват Ви да ходите на работа, обиждат роднините и приятелите Ви. Емоционално и психическо насилие е налице и когато не Ви позволяват да 
се срещате с други хора и да поддържате отношения с близки и роднини, унижават Ви пред хора, заплашват Ви, че ще Ви изгонят от къщи или че ще 
Ви вземат децата. Икономическо насилие се упражнява когато се налага пълен контрол над домашния бюджет от страна на член на семейството, 
както и когато член от семейството еднолично взема финансовите решения и си присвоява всички семейни доходи. Не всеки може да извърши 
домашно насилие. Срещу Вас се упражнява домашно насилие когато негов автор е съпругът Ви или респективно съпругата , както и лице, с което 
живеете на съпружески начала, без да имате брак. Важно е да знаете, че автор на домашно насилие може да бъде и Ваш бивш партньор, с когото 
вече НЕ живеете в едно домакинство, но преди сте живели, независимо дали имате дете или не. Ако имате дете от партньор, с когото нямате брак и 
не сте живели никога заедно, той също може да е автор на домашно насилие спрямо Вас.  

Разбира се домашно насилие могат да упражнят родители, баби, дядо, деца и внуци, братовчеди, бивши 
и настоящи роднини по сватовство , настойници и попечители на малолетни, непълнолетни и поставени 
под запрещение лица, както и приемни родители. Ако живеете с лице на съпружески начала, без брак, 
може да станете жертва на домашно насилие, когато то се упражнява от негови възходящи/ майка, баща, 
дядо и т.н./, низходящи /деца , внуци и правнуци/. Важно е да запомните е, че молба за налагане на мярка 
срещу домашно насилие се подава в съда, В СРОК ДО 1 МЕСЕЦ от момента, в който спрямо Вас е 
извършено домашно насилие! Молба може да подаде и непълнолетно лице / навършило 14г./. Следва да 
сте се снабдили с медицинско свидетелство, когато се касае за физическо насилие. Имайте предвид, че 

лесно се установяват физически травми, дори когато е ударен еднократно шамар. Важно е да знаете, че дори когато не разполагате с НИКАКВИ 
доказателства, съдът ще издаде заповед за защита на основание приложената декларация по ЗЗДН. В тази декларация, Вие заявявате, че сте 
жертва на домашно насилие, като за неистинността на тези факти отговаряте наказателно. Декларацията се прилага задължително към молбата, с 
която искате от съда вземане на мерки срещу домашно насилие В случаите, когато има опасност за живота или здравето Ви, то Вие може да 
подадете и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на 
вътрешните работи. При подаване на молбата НЕ ВНАСЯТЕ никакви държавни такси. Производството е БЕЗПЛАТНО и бързо. Съдът разглежда 
молбата Ви в срок от 30 дни.Чак при издаването на заповед от съда, разноските се възлагат на извършителя на домашното насилие. Адвокатския 
хонорар, който сте заплатили също ще бъде присъден в тежест на извършителя на домашно насилие и Вие ще си го получите обратно.  
Източник: Адвокат Адвокат Валентина Каменарска, zarata.org  

 

Езикът на насърчаването 
 
“Всъщност веднъж щом Детето се е почувствало уверено в себе си, то повече няма да търси одобрението на авторитета след 
всяка своя стъпка” (Д-р Мария Монтесори) 
 
Думите, които използваме в общуването си с децата, са много важни. В класната стая ние много внимаваме да 
не прекаляваме с похвалите. Полагаме усилия да подхранваме развитието на вътрешния водач на детето 
вместо търсенето на външни подкрепления. Става въпрос за изграждане на независимост и на вътрешно 
чувство за собствена ценност. Когато чуем „Направих го!”, се опитваме да не възкликнем ‘’Страхотна работа!”. 
Децата по рождение се чувстват успешни и не се нуждаят от нас, за да подсилят това чувство. Ние искаме те да 
се насладят на чувството на успеха, но постижението си е тяхно. 
Каква е разликата между поощрение и похвала? 
Похвалата автоматично дава оценка на усилията на детето. „Това е невероятно; Ти си най-добрият/ата!; Ти си 
добро дете!.” Тези думи създават навика в детето да търси признание от другите хора. 
Ето няколко фрази, които изразяват поощрение без оценъчно значение: 
„Ти как се чувстваш във връзка с това…?” 
“ Забелязвам много детайли в картината ти. Кажи ми нещо за тях.” 
Една топла усмивка или кимване също могат да отразят поощрение и взаимно споделяне на момента с детето. Те могат да предадат невербално, че 
вие сте там с него, но триумфът си е негов. 
Още един утвърждаващ способ е да се фокусираме върху потвърждаване на положените усилия от детето. 
“ Ти положи много усилия за това.” 
“Изглежда сякаш това ти беше предизвикателно и ти упорства до край.” 
Тези фрази отразяват посланието, че разпознаваме усилията на децата, но отклоняват идеята, че те се нуждаят от нашето одобрение. 
В класната стая ние специално избягваме фрази, които създават очаквания. Много е трудно постоянно да си на висотата на коментари като: „толкова 
си умен или наистина си много добър по математика”. Те вместо да бъдат поощряващи, могат да се окажат омаломощаващи. Наблюдавали сме как 
децата не искат да опитват нови предизвикателства, тъй като не знаят дали ще могат да се докажат отново. 
Много усилия ни коства да се променим и да адаптираме начина, по който общуваме с децата, но пък въздействието е голямо. В началото това може 
да не ви звучи правилно или пък естествено, но имайте вяра в дългосрочните ефекти, които са силни и постоянни и са свързани с начина, по който 
детето гледа на себе си. 
 

Вместо: Може да кажете: 

„Умно момиче” „Ти как се чувстваш във връзка с това…?” 

„Харесва ми” „Мога да видя усилието, което си вложил/а в …” 

„Много се гордея с теб!” „Сигурно си много горд/а от себе си!” 

„Много помагаш” „Благодарен съм за помощта ти” 

„Каква красива рисунка!” „Изглежда сякаш ти е било приятно да направиш тази рисунка!” 

„Ако побързаш, ще получиш сладолед.” „Важно е да стигнем навреме.” 

„Обуй си обувките и ще получиш стикер.” „Човек се чувства добре, когато сам се облече.” 

„Ако го изядеш цялото, можеш да си вземеш играчка.” „Телата ни се чувстват добре, когато ядем хубава храна.” 

Превод по публикация в: https://montessorium.com/community-post/language-of-encouragement 
 
 

https://montessorium.com/community-post/language-of-encouragement
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ИЗБРАНО ОТ КНИЖАРНИЦАТА 
 

Две нови книжки за Дора Изследователката са вече тук! 
 
Проектът на MTV и канал „Никелодеон“ надмина всички очаквания за популярността на Дора, сдоби се с шест 
номинации и една награда „Еми“, а днес очарователната анимационна героиня и нейните приятели владеят 
въображението на дечица от 3 до 9-годишна възраст по всички краища на света. Книжките за будното момиченце са 
богато илюстрирани и преливат от забавни случки и интересни факти, които превръщат четенето във вълнуващо 
преживяване. Лъскавите стикери и картинки за изрязване ангажират вниманието на дечицата, поощряват активността им 
и развиват творческия им усет. 

Дора Изследователката: Животните 
„Животните“ е подходяща за будни малчугани, които обичат гатанките и нямат търпение да 
опознаят света! На свой ред Дора Изследователката много обича животните и тази 
великолепно илюстрирана книжка го доказва. Ще й помогнете ли да научи имената на всички животни? Както знаете, 
нейният братовчед Диего разбира езика на животните и се грижи за тях, когато изпаднат в беда. Зайче, бухалче, сърничка, 
калинка… Книжката съдържа невероятно красиви стикери! 
 Дора Изследователката: Какво учим в детската градина 
„Какво учим в детската градина“ е предназначена за палавите малки всезнайковци, които искат да се забавляват от сърце! 
Тук ще се срещнете с всички добри приятели на малката изследователка – Ботичко, Вера, Тотор, Тико, Трио „Фиеста“ и 

Голямото червено пиле. Заедно ще откриете числата, звуците, формите, цветовете и противоположните думи. Ботичко иска да научи буквите, за да 
напише „Дора“. 

 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

Казанлък се включва в Световната седмица на кърменето 
 
От 1 до 7 август се чества Световна седмица на кърменето (ССК). Традиционно  Ла Лече Лига България ще отбележи 
седмицата с редица събития в страната. В Казанлък седмицата на кърменето ще се отбележи за 8-ма поредна година, 
като в първите дни на август ще се проведат две кърмачески срещи. 
Темата тази година е „Кърменето в подкрепа на устойчиво човешко развитие!”, като основна цел е повече родители да 
научат за възможностите и ползите от кърменето в дългосрочен план. 
Ла Лече Лига е нестопанска, изцяло доброволческа организация с голям авторитет в своята област, която има за цел 
да подкрепя и информира кърмещите майки, да провежда обучения на медицински лица и майки с опит в кърменето. 

На 1 август, понеделник от  10.30 часа в кафене на ул.”Македония” 8А /зад паметника на Георги Кирков/  ще се проведе  „Бебешко кафе с Ла Лече 
Лига“, като всички желаещи могат да го посетят и зададат своите въпроси за кърменето. На 2 август от 18.00 часа в парк Розариум, на пейките в 
източната част на парка, близо до автобусната спирка ще се проведе и втората среща, която е с тема „Често задавани въпроси”. 
От Ла Лече лига канят бъдещи и настоящи родители, баби, бебета, деца и всеки заинтересован по темите. Срещите са безплатни, в неформална и 
приятна атмосфера, продължават около час и половина. Не се изисква предварително записване, съобщава Мариана Сарачева - помощник по 
кърмене от Ла Лече лига . 

 
Нови 49 договора за „Личен асистент“ в община Казанлък 
 

Община Казанлък сключи още 49 договора за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ по проект 
„Независим живот в община Казанлък“. Те влизат в сила от днес, 1 юли 2016 г. Така общият брой на жителите 
на Общината, които ще ползват услугата стана 92. 
Проектът е на обща стойност 499 765,52 лева и е с продължителност 22 месеца. Договорът за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ е в рамките на новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. 
Потребителите на социалната услуга са лица с увреждания и техните семейства, хора над 65-годишна възраст 

с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 
Основната цел на проекта е подобряването на качеството на живот и на достъпа до здравни услуги и услуги за социално включване на хора, които са 
в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация. Услугата „Личен асистент“ цели да им бъдат създадени 
условия и подкрепа, за да водят независим живот. „Личният асистент“ предоставя качествена, гъвкава и надеждна услуга в домашна среда за 
организиране и осъществяване на дейности, които осигуряват грижи за ежедневните хигиенно-битови потребности. Различни консултанти по проекта 
съдействат обгрижваните лица да получават здравна, социална, юридическа и административна подкрепа. Видът и продължителността на услугите 
се осъществяват съгласно ежемесечен индивидуален план за всеки потребител, който се актуализира на всеки шест месеца. За предоставянето на 
почасовите услуги в рамките на проекта, потребителите не заплащат месечни такси. 
 

Децата от „Буратино“ станаха писатели 
 

В час по фантазия възпитаниците от арсеналската детска градина „Буратино“ написаха прелюботна история, 
озаглавена „Приказка от Розовата долина“. 
Това стана с помощта на детската писателка Милена Димова, която спази своето обещание и гостува отново при 
децата в ЦДГ „Буратино „ – Арсенал в град Казанлък. В първия съвместен час по фантазия, седнаха в кръг около 
Милена, настаниха се удобно и започнаха по зададени от нея думи и словосъчетания да измислят приказка. 
Детската писателка умело ги напътстваше с примери : роза, розобер, ухание, Розова долина, в сърцето на розата, а 
децата прибавиха пчелички, светулки, слънчице, хора... и приказката замириса на вълшебство. Така само за час с 
много смях и фантазия, писателката и децата от ЦДГ”Буратино” измислиха историята. 
Пълният й текст ще бъде публикуван в страницата в социалната мрежа „Вярвай в чудеса”, както и на профила на ЦДГ „Буратино” във Фейсбук. 
Илюстрациите ще сътворят отново малките възпитаници от детската градина. 

http://purvite7.bg/dve-ot-nay-obichanite-knizhki-za-dora-izsledovatelkata-sa-veche-tuk/
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Освен съвместният забавен час по фантазия, писателката Милена Димова представи пред тях новата си приказка „Лакомникът” и подари на детското 
заведение пакет с книги. Децата разбраха от историята й кои храни са полезни, колко часа преди и след хранене е добре да пият вода и защо 
газираните напитки се бунтуват в коремчетата им. 

 

ОТ РЕГИОНА 
 

Специална стая за разпит на деца, жертви на насилие 
 
13 деца са изслушани в единствената за Старозагорска област "Синя стая". Тя се намира в Комплекса за 
социални услуги, който се управлява от Институт по социални дейности и практики. Стаята е открита през 
2013 година, а повечето от децата, които са я посетили са били жертва на сексуално насилие, обясни 
Диана Димова от Сдружението. 
„Синята стая" има за цел да се намалят разпитите и травмата на жертвата. Така не се налага децата да 
бъдат разпитвани с часове в полицията и съда, и да бъдат допълнително натоварвани. По този начин се 
избягва срещата между жертвата и извършителя. Най-малкото дете, което е било разпитвано е на 5 
години и половина, а най-голямото - на 17 години. Благодарение на специалната методика, по която се 

работи, децата дават показания и се доказва истината в едно съдебно следствие. 
В страната има открити 15 сини стаи, през 2016 предстои да бъдат разкрити още 5, първата от които вече е действаща във Варна. 
В Стара Загора се проведе първото в страна обучение на прокурори, съдии, социални работници, лекари, които са ангажирани с проблемите на 
децата. То е организирано по програма „Деца и правосъдие. Превенция на насилието". 
"Даваме си сметка, че законодателството изостава. В момента се правят предложения за промени", заяви д-р Надя Стойкова, директор на програма 
„Деца и правосъдие. Превенция на насилието" на Институт по социални дейности и практики и специалисти, подкрепящи деца-участници в правни 
процедури.В обучението участваха 38 специалисти от общините в Старозагорска област. 

 
Изследвай се безплатно по повод Световния ден за борба с хепатита 

 
Всяка година на 28-и юли се чества Световния ден за борба с хепатита. По целия свят. Хора от малки и големи държави 
се обединяват срещу една болест, от която страда всеки 12 човек на планетата и която тихо отнема живота на над 1 
милион души годишно. Борят се за по-добра разпознаваемост на заболяването, борят се срещу стигмата, борят се да 
бъдат чути и видяни. Тази година честването е под слогана „Нека елиминирането на вирусния хепатит бъде нашето 
следващо най-добро постижение“. http://www.nohep.org/. 
Независимо, че хепатитът (А,В,С,D,E) се 
диагностицира лесно чрез кръвни тестове, 
в голяма част от света хората нямат 
достъп до тях или до лечение. За сметка 
на това търпят последиците от стигмата – 
че си болен от хепатит, защото имаш 
рисково поведение.  
Толкова невярно.  Ето защо ние се 

стремим да променим изкривените представи в обществото – чрез 
предоставяне на информация и изследвания. Може би тази история ще ти бъде интересна: https://hepatitistory.com/2014/07/18/dany/ 
Хепатитът няма симптоми и няма да сигнализира, когато те заразява или докато години наред нанася поражения на черния ти дроб. Затова се 
изследвай! Акция по бързо, безплатно и анонимно изследване за хепатит В и С  се проведе на 27-ми юли пред община Стара Загора.  
28-и юли от 10.00 до 15.00 пред Общината в Стара Загора.  
  

Деца от различни вероизповедания на лагер в Стара Загора 
 
Пилотен проект на Източноевропейския форум за диалог „Мостове", съвместно с Община Стара Загора и „United 
Religions Initiative", събра на четиридневен летен лагер деца от различни вероизповедания в Международния 
младежки център в града.Идеята на организаторите е да бъде създаден мост на толерантността и взаимното 
разбиране. 
Лагерът е възможност, живеейки заедно в една малка общност, децата да се докоснат до различни традиции, 
изкуства, храни, танци - като бъдат включени и активно в заниманията и уъркшопите, организирани във времето на 
лагера. Основните занимания са съчетани с дейности в природата и грижата за нея, както и с посещение на 
паметници на културата и религиите. Всички дейности са насочени към осъществяване на лични контакти, умението за общуване и споделяне. 
Форумът бе открит от Ангелина Владикова, председател на „Мостове". Тя представи идеята на проекта, целите и очакванията, които включват за 
другата година създаване на подобен лагер с деца от различни държави като надграждане на инициативата. На официалния старт присъства и Ангел 
Филипов, зам. председател на Постоянната комисия по проекти, международно сътрудничество и евроинтеграция към Общински съвет Стара Загора. 
Йеродякон Петър Граматиков от „Мостове" изрази благодарността си към всички религиозни общности, които са съдействали за участието на техни 
представители.  
Светлана Караджова от Източноевропейския форум за диалог също поздрави участниците за готовността им да изживеят заедно това 
предизвикателство и пожела на всички да „заключат" предразсъдъците си за „другия" някъде дълбоко, както и да се опитат да изпълнят дните си в 
Стара Загора с опознаване, разбиране и сътрудничество. 
 

Концерт и изложба на доброволци 
 
Доброволците в снимки и музика - това мото избраха осем чуждестранни младежи от екипа на Центъра за европейски инициативи, за да представят 
резултатите от своите доброволчески проекти в Стара Загора.   
Фото-изложба и концерт бяха двете прояви, организирани от младите доброволци. Изложбата включва най-запомнящите се моменти от последните 6 
години, когато в Центъра за европейски инициативи през различни периоди са работили общо 26 доброволци от 12 държави. 

http://www.nohep.org/
https://hepatitistory.com/2014/07/18/dany/
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Концертът, който младежите подготвиха, включваше популярни мелодии, аранжирани за китара, флейта и укулеле, а 
изпълнители бяха самите доброволци. Идеята да свирят заедно се родила спонтанно, но с много страст и любов към 
музиката. 
Изложбата и концертът са част от националните чествания на 20-тата годишнина от началото на Европейската 
доброволческа служба. Програмата дава възможност на младежи от 17 до 30-годишна възраст да работят като 
доброволци в чужбина като заплаща разходите им за квартира, храна и чуждоезиково обучение. 
Доброволците на Центъра за европейски инициативи работят с деца и младежи на територията на общините Стара 

Загора, Мъглиж и Раднево. През учебната година младите хора организират извънкласни работилници по изкуства и спорт, а през ваканциите 
работят в занималните на ЦЕИ, както и в детския отдел на библиотека „Родина". 
 

ПРЕДСТОИ 
 

Конференция по кърмене с международно участие, 04-05 август 2016 г., Велико Търново 
 
Тази година по време на Световната седмица на кърменето 2016 ще се състои Конференция по кърмене с 
международно участие на тема: „Решаващото значение на кърменето за устойчивото развитие“ (04-05 
август 2016 г., Велико Търново). Конференцията се организира от Факултета по обществено 
здравеопазване към Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна с подкрепата на 
Национална асоциация „Подкрепа за кърмене“ и Българско дружество по детска гастроентерология, 
хепатология и хранене и в партньорство с УНИЦЕФ България. Основни говорители на конференцията са: 
Проф. Раанан Шамир, президент на Европейското дружество по детска гастроентерология, хепатология и 
хранене. Сестра Мете Лаулор, представител на норвежката организация за подкрепа на кърменето 
„Амехйелпен“ Програмата на конференцията е насочена към медицински специалисти (лекари, медицински 

сестри, акушерки), консултанти по кърмене и всички, които проявяват интерес по темата. Повече информация за конференцията можете да видите 
тук: Регистрационната форма можете да изтеглите тук. 
 

http://www.podkrepazakarmene.com/c/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8

