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Сдружение „Бъдеще за децата” поглед към 2016 година
Множество инициативи и проекти ще реализира през 2016 година сдружение „ Бъдеще за децата” в Казанлък.
Продължава набирането на средства за оборудване на Сензорна стая. Закупено е частично оборудване, с което е
поставено началото на обзавеждане на стаята. От месец февруари тя ще работи, като едновременно с това ще
бъде и дооборудвана. Друга кауза на Сдружение „Бъдеще за децата”, която ще продължи и през 2016 година е
проектът за превенция на ниво родилно отделение и предоставяне на подкрепа за семейства в риск – памперси,
млека, консумативи за бебето и родилката. През месец март 2016г. приключва проектът, по който осигуряваме
тази подкрепа. Ние ще търсим източници на финансиране, за да продължи и за в бъдеще осъществяването на
програмата за превенция на изоставяне. Психосоциални консултации на 42 родилки са направени от нашата
организация през 2015 година, с цел превенция на изоставянето. Това показва, че има смисъл от този тип ранна превенция. В рамките на „Прегръдка
за всяко дете” има мобилен екип, който работи с млади жени както в града, така и в селата на общината по отношение на предотвратяване на ранна
бременност или последващи рискови бременности за жени. За осма поредна година ние ще реализираме лятна терапевтична програма – 15 деца от
уязвими групи – деца със специфични потребности, деца сираци, деца с отклоняващо поведение, деца с емоционално-поведенчески проблеми,
приемни деца и др. Лагерът на стойност 3 500 лв. е обезпечен финансово от дарения. Повечето от дейностите на сдружението през 2016 година ще
бъдат насочени към общността – ще бъдат реализирани приказни седмици и ателиета на открито, за които ще бъде
търсено финансиране чрез проекти. Новото в работата на организацията е, че ще бъдат търсени варианти за
съвместни инициативи с бизнеса.
И във връзка с това: В началото на 2016 година бе направено дарение от фирма Industrial Parts, благодарение, на
което Сдружение „Бъдеще за децата” закупи така необходимия климатик за отоплението на новата си зала за работа
с деца – Стая за сензорна стимулация и мултисензорна стимулация.
Благодарим Ви!
Поглед към 2015 година...
През изминалата 2015 година, сдружение „Бъдеще за децата” получи съдействие за много от своите каузи и инициативи. Много граждани, фирми и
приятели от Казанлък и цялата страна ни изпращаха пакети с дрехи, играчки, книжки, консумативи за новородени, материали, финансови средства и
даряваха от своето време, за да ни подкрепят.
Изказваме своята дълбока благодарност към всички тях!
Благодарим Ви, че ни вярвате и ни подавате ръка в трудни моменти!
Изминалата 2015 година бе една много успешна година за нашата организация. Създадохме своята „Стратегия 2015-2020”,
започнахме нови проекти, зарадвахме стотици деца и семейства благодарение на кампаниите и събитията за общността,
помогнахме 40 деца да останат в своите семейства и да се радват на любов и ласки от родителите си.....и още много, много
успехи.
Това се случи благодарение на нашия екип, на нашите доброволци, приятели, дарители, партньори и съмишленици.
Пожелаваме си здраве, стремеж и мотивация за добри дела и продължаваме стъпка по стъпка „Заедно в подкрепа на децата!”

ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА
"Гласът на децата" чрез Клубовете "Млад доброволец" в Казанлък
Започна оформянето на мини проектите по дейност „Клуб млад доброволец”. Децата от петте групи и екипът на Сдружението
изведоха заедно името на всеки клуб, каузата за която ще работи, цели, дейности, задачи и резултатите, които очакват да
постигнат. Сега всичко това предстои да бъде нанесено в специалните проектни Формуляри. Именно това ще бъде задачата в
петата поредна среща на доброволците и колегите – Миряна Господинова и Диляна Панова. И започва вторият етап от работата
на Клубовете – получаването на положителна оценка за тяхната работа от Сдружението и отпускане на средства за
реализирацията на техния проект.
„Децата подхождат много сериозно към поставените от нас задачи. И най-важното е, че се научиха да изразяват своето мнение,
да го споделят в групата без да се притесняват. Научиха се да говорят. Това беше нашата цел и още – да ги мотивираме, да им
предосатвим поле за изява и възможност да заявят себе си в обществото.”, споделят Миряна и Диляна. В продължение на почти
три месеца те работиха с децата от петте казанлъшки училища. Подготвиха Програма на достъпен език, стъпвайки на
интерактивния подход, където имат повече свобода за работа – игри, дискусии, асоциации, мултимедия, тестове. Във всяко
обучение те включваха ролеви игри за изграждане на връзка, екипност и доверие. Накараха младите доброволци да направят
реална оценка на своите индивидуални възможности и на финала на всяко обучение получавахме обратна връзка, за да следим
нагласите и очакванията на децата. След приключването на първият етап от дейността „Клуб млад доброволец” по проекта,
можем да обобщим по следния начин: децата имат основни и практически знания за това що е то доброволчество, как да
изготвят план за дейността си, как да го реализират, как да привличат ресурси, за да осъществят дейностите си и най-важното
силна мотивация. Те досега работеха отделно и не се познават, но имат желание за работа по общ проект за в бъдеще.
Провокирахме децата, да излязат от рамката. Позволихме им да да творят, да импровизират, да говорят. До края на дейността, а и за в бъдеще с тях
продължава да работи координаторът на Клубовете и на ЦРД към Сдружението – Владислава Бумбалова. „Много ще се радвам сформираните от нас
Клубове да продължат да работят, да се разрастват. Това ще е най-големият успех за нас. За мен ще бъде удоволствие, да ги подкрепям и по нови
проекти. Надявам се да използват получените знания и умения за реализацията на редица положителни инициативи.”, допълва Влади. Работата по
петте мини проекта ще започне през месец февруари. Клубовете „Млад доброволец” са част от проект „Гласът на децата” реализиран от сдружение
„Бъдеще за децата”. Той е с продължителност 10 месеца и предстои да бъде финализиран в края на месец март. Освен дейността „Клуб млад
доброволец”, екипът на Сдружението работи и върху подготовката на последната дейност „Запознаване на децата с възможностите за подкрепа
Проектът „Гласът на децата” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 г.”www.ngogrants.bg.

„Да поговорим за Доброволчеството” – I част
Представяме Ви Миряна Господинова - психолог и Владислава Бумбалова - социален работник. Двете са част от екипа на Сдружение
„Бъдеще за децата” и координатори на ЦРД.

Миряна Господинова

Как решихте да поемете работата в Центъра за работа с доброволци към сдружение „Бъдеще за децата”?
В: Предложението за мен беше много неочаквано. Отне ми известно време премисляйки рисковете и личните си страхове
относно това бих ли могла да се справя с тази отговорност. Към момента мога да кажа, че се радвам, че не се отказах и
приех това предизвикателство.
М: Получи се някак естествено. Не ми се е налагало да мисля дали да се занимавам с това или не. Може би Краси ме
запали по идеята преди две години когато стартира първата доброволческа група. Тя ме покани да се включа като
обучител и аз се съгласих. Срещнах се с младежите и се заразих от техния ентусиазъм.
От колко време се занимавате с това?
В: Близо две години.
М: От около две години. Първата година беше година на опити, грешки, експерименти докато открием начин и път на
работа, който да е добър и за нас и за доброволците. Сега нещата са по-балансирани, но имаме още много неща да
научим в бъдеще.
Влади, ти си социален работник, а Миряна – психолог, а двете заедно координатори на ЦРД. Това ли е вярната формула?
В: Опита от работата ни като социален работник и психолог в ЦОП много ни помага и в работата с доброволците. Не знам дали това е „вярната
формула”. Двете с Миряна сме коренно различни и почти в двете крайности по отношение на организация, планиране, идеи и начин на работа, Но
най-вероятно комбинацията между качествата на всяка една от нас ни прави добър тандем. 
М: С Влади сме много различни и тези различия не произлизат от това, че сме психолог и социален работник по-скоро са на личностно ниво.
Плюсовете на това да сме различни са, че успяваме да се допълваме, а минусите, че понякога спорим и се поскарваме, но дори от споровете ни
излизат продуктивни неща и когато нервите се успокоят хубаво се посмиваме сами на себе си. Колкото до вярната формула аз искрено вярвам, че тя
е да подхождаш човешки и с разбиране към доброволците и да се фокусираш върху техните силни страни, помагайки им да ги развиват.
Екипна работа
Можете ли да обобщите нагласите на обществото към Доброволчеството – за периода и хората, които сте
срещнали?
В: Голяма част от хората не приемат едно добро дело, като нещо значимо и смятат за самохвалство, ако
споделят това, което са направили за някой друг. Друго ми прави впечатление - много хора не различават
доброволчеството от дарителството.
М: Напоследък наблюдавам тенденция предимно младите хора да се ангажират с доброволчество и то става все
по-популярно. Най-честата грешка, която хората правят е, че бъркат доброволчеството с дарителство. Да, двете
неща имат допирни точки, но по мое мнение доброволчеството е по-голямото предизвикателство защото при него се изискава да отделиш от личното
си време и ресурс.
Защо хората стават доброволци?
В: Причините при всички са различни, в общи линии са лично усещане и желание да помага.
М: Мисля, че една от главните причини е нуждата да се чувстваме съпричастни към нещо, това ни свързва с другите. Освен това доброволчеството е
един прекрасен начин да развиваш собствента си личност, да придобиваш нови умения, да експериментираш, да твориш и то, помагайки. То носи
удовлетвореност и кара хората да се чувстват успешни и полезни не само на себе си, но и на обществото.
Кои са качествата, които Вие търсите у един доброволец?
В: Отговорно и позитивно отношение към работата, гъвкавост, креативност, искрен ентусиазъм.
М: Единственото, което търсим е мотивацията и правилно отношение към дейността на доброволеца. В ЦРД имаме доброволци с много различни
качества, общото между тях е, те че са мотивирани и знаят какво искат да постигнат. Отнасят се сериозно и отговорно към задачите си.
Владислава Бумбалова
Какво ги мотивира в работата?
В: Личната удовлетвореност от свършената работа, опита, който трупат, възможността да развиват своите умения,
положителната оценка за работата им, принадлежността им към група.
М: Мотивират ги резултатите. Всеки от нас се чувства мотивиран когато вижда, че работата му дава плодове.
Какво мотивира Вас? Има ли моменти, в които казвате – „Не мога”, „Не искам!” ...
В: Имало е моменти, в който наистина ни е било много трудно, попадали сме във много критични ситуации, но виждайки
желанието и ентусиазма на доброволците, щастието в очите на хората, който сме зарадвали това ни е давало кураж да се
справяме с трудностите и да не се отказваме.
М: Мен ме мотивира контакта с доброволците. Аз се възхищавам на енергията им. До момента не ми се е искало да се
откажа, било ни е трудно, но когато си поговоря с Влади и обсъдим нещата намираме изход от затруднението.
Какво Ви дава работата с доброволците?
В: Вдъхновение, опит и удовлетворение.
М: Надежда, че въпреки всички трудности около нас и забързаното ежедневие все още има хора, който отделят от времето
си да помагат.
Очаквайте продължение ...

ПРЕЗ МЕСЕЦА
11 януари - Международен ден на думата "Благодаря"
На 11 януари в много страни се отбелязва Световния ден на думата "Благодаря" (International Thank You Day). На този ден
имаме пълното право да изразим благодарността си на семейството, приятели, колеги и всеки, който ни е направил деня
по-добър.
„Благодаря" е най-простото послание. Това не означава, че на "най-учтивата" дата в годината трябва да излезете и купите
картички с тематичен надпис въпреки, че празникът вероятно е измислен от някой западен търговец на поздравителни
картички. Трябва обаче да сме му благодарни, защото добрият тон и маниерите по тези географски ширини не винаги са
на ниво.
Психолозите смятат, че думите на благодарност са "словесни ласки", които могат душевно да стоплят и успокояват
хората. Основното нещо е, че думите на благодарност трябва да се изричат от сърце.
Получаването на „Благодаря" след услуга или добро дело автоматично ни кара да се чувстваме по-добре. Така че не забравяйте да награждавате
всеки, заслужил вълшебната думичка. Не само на този ден, а винаги!

Google и светът четоха приказки от Шарл Перо
Google отдаде почит на Шарл Перо с илюстрации от „Пепеляшка", „Котарака в чизми"
и други славни детски приказки. На 12 януари се навършиха 388 години от
рождението на писателя.
Шарл Перо е седмото дете в буржоазно чиновническо семейство. Завършва право и
постъпва на кралска служба, по стъпките на баща си и своя по-голям брат.
На 67 години той губи държавния пост и решава да се посвети на децата.
Преработва и адаптира народни приказки, които са издадени в книга две години покъсно - през 1697. Сред тях освен тези за Пепеляшка и Котарака в чизми са и „Червената шапчица", „Спящата красавица", „Малечко Палечко" и
„Магарешката кожа".
В следващите издания Перо добавя още две приказки и една повест. Всичките му приказки завършват с поучителни стихове.

Ден на родилната помощ
На 8 януари по нов стил или на 21 януари по стар стил се отбелязва Бабинден - един от най-големите женски народни
празници с езически корени.
На днешния ден се почита "бабата" - помощничката при раждането, а датата е обявена за празник на родилната
помощ, на акушерките и гинеколозите през 1951 г.
Около 3500 акушерки празнуват на днешната дата, също и над хиляда специалисти акушер-гинеколози в страната.
Според данните в Информационната система за ражданията на Министерството на здравеопазването, през 2015 г. в
България са се родили малко над 60 хиляди бебета - с 3600 по-малко спрямо 2014 г.
Коефициентът на общата раждаемост за страната, изчислен от Националния статистически институт за 2014 г., остава в нормите си от последните 15
години - около 9.4 промила (броя на живородените деца на 1000 души от населението).

Световен ден на прегръдката
Казват, че прегръдката е най-добрият начин да покажеш на някого, колко е важен за теб, колко го обичаш и колко
голяма нужда имаш от него. Точно затова, тя съвсем заслужено си има свой ден – на 21 януари се чества Световният
ден на прегръдката!
Няма сведения кой точно дава идеята за този празник, предполага се, че са били студенти, които се прегръщали без
интимен мотив и задни мисли. За първи път, денят на прегръдката е отбелязан през 1986 година в САЩ и оттогава на
него познати и непознати се прегръщат по между си. Смята се, че когато се прегърнат, хората обменят душевна
топлина, а тези, които имат желание да усетят вашата, искат да се почувстват сигурни, значими и обичани. Е, ние ви
съветваме – прегръщайте, показвайте обичта към близките си! Не гледайте на прегръдката като нещо незначително,
защото тя всъщност е най-важната. Начинът, по който прегръщаш, разкрива твоите чувства.
Прегръдката е вълшебно лекарство, което те кара да се чувстваш жив. Това е целувката на сърцата, която може да направи деня ти по-хубав. Ето
защо, екипът на сдружение „Бъдеще за децата” ви пожелава, както днес, така и всеки ден, да получавате много прегръдки, а първата – нека е от нас!

28 януари – Ден за защита на личните данни
Денят за защита на личните данни се отбелязва от 2007 г. по инициатива на Съвета на Европа и на Европейската
комисия като Годишнина от приемането от Съвета на Европа на Конвенцията за защита на лицата при
автоматизираната обработка на лични данни (Конвенция 108) /1981/. Влиза в сила на 1 октомври 1985 г. Конвенцията е
подписана от България на 2 юни 1988 г., ратифицирана е със закон на 29 май 2002 г., в сила за България от 1 януари
2003 г.
Въпросите, свързани с неприкосновеността и защитата на личните данни, често са сред основните теми през
последните години. Технологията напредна с огромно темпо, в резултат на което се извършват големи промени в
начина на използване на личните данни при доставката на стоки и услуги. Това се отнася особено за онлайн средата —
от банкирането и пътуването до социалните мрежи. Споделянето на лични данни е също така начин за изграждането на
сигурно и безопасно общество.
Повече информация за Защитата на лични данни можете да получите от официалната интернет страница на КЗЛД https://www.cpdp.bg/.

ИНТЕРЕСНО, ЛЮБОПИТНО И ПОЛЕЗНО
„Напиши и изгори” или новите дневници
В общество, в което ние "споделяме" всичко, "Напиши и изгори" се изправя срещу правилата и учтиво те пита да
не "споделяш" нищо.
„Напиши и изгори“ е интерактивна книга, която те кани да се изправиш пред въпросите
на живота.
Кой си ти? Как си стигнал дотук? Накъде си се запътил?
Някои въпроси са сериозни, други – не. А някои са абсолютно случайни.
Подходи към тях с кураж и креативност. Всичко зависи от теб.
Приеми това като подготовка за голямото интервю на живота, което ще дойде щом
всички разберат колко си страхотен.
Тази книга ще бъде една уникална картина на самия теб, точно такъв, какъвто си сега.
Какъвто никога няма да бъдеш отново.
Това е дневник, съдържащ внимателно подбрани въпроси, игри, мисловни експерименти
и много други. Всички те са на твоята любима тема – самия теб.
Забавлявай се или го приеми насериозно, или и двете. Всичко зависи от теб.
Но когато го попълниш се постарай да го скриеш, да го заключиш или заровиш... или да го изгориш.
„Напиши и изгори“ e вече по книжарниците и то в два варианта – тийн и за възрастни.

Първите кукли с увреждания излязоха на пазара
Британският производител на играчки Makies пусна нова серия кукли с увреждания. Те са вдъхновени от
кампанията Toy Like Me (играчка като мен), която се проведе в социалните медии и която окуражи родители с деца с
различни увреждания да променят играчките им така, че да изглеждат като истински хора. Резултатите бяха
публикувани онлайн.
Хора от цял свят споделиха снимките на своите домашни и реалистични кукли и кампанията Toy Like Me става вирусна
за отрицателно време. Така щафетата бе предадена на производителите на детски играчки.
Трябваше да се намери компания, която да е достатъчно смела, че да създаде официална серия
от естествено изглеждащи кукли за деца с различни увреждания.
На фона на успеха на Toy Like Me, компанията Makies реши да пусне нова серия кукли със
същото име.
Компанията използва 3D принтери, за да създаде елементи като слухови апаратчета, приспособления за ходене и лицеви
белези. Makies създаде момиче в инвалиден стол, както и кукли, които могат да бъдат модифицирани. Това означава, че
родителите ще могат да ги променят така, че да паснат на специалните характеристики на тяхното дете.
Родителите ще имат възможност да си поръчват допълнително аксесоари като слухови апаратчета, слушалки и кучета-водачи.
Компанията се надява, че една по-положителна репрезентацията на децата чрез играчките им ще промени отношението на
обществото към този тип хора. Същевременно, децата с увреждания пък ще престанат да се опитват да следват невъзможните
и неестествени стандарти за красота, с които всички сме свикнали.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Акция за доброволно и безвъзмездно кръводаряване в Казанлък
Български червен кръст (БЧК) и Младежки български червен кръст (МБЧК), гр. Казанлък съвместно с Районен център
по трансфузионна хематология ( Кръвен център), гр.Стара Загора организират акция за доброволно и безвъзмездно
кръводаряване за желаещите да дарят безвъзмездно кръв граждани на община Казанлък.
Решението за даряване на кръв е лично, дълбоко човешко право и се дължи на собствена убеденост и информираност.
Дейността по доброволното безвъзмездно кръводаряване се развива в съответствие с българското законодателство.
Българският червен кръст популяризира и подпомага държавата за осигуряване на достатъчно кръв и кръвни съставки
за нуждите на здравните заведения. Доброволците и младите червенокръстци активно участват в привличането на
дарители. Кръводаряването ще се проведе на 20 януари 2016 г. от 8:30 до 12:00 часа в „МБАЛ д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр.Казанлък в
залата намираща се на етаж 3. На всички кръводарители ще бъде предоставен пакет на стойност 8 лева с подкрепителни закуски и
високоенергийна храна.
Съгласно чл. 157,ал.1, т. 2 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 50, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските
работникът / служителят има право на 2 дни платен отпуск ( за деня на кръводаряването и за следващият го работен ден).

Балони за мир изпратиха малчуганите от Детска градина „Буратино”
Бели и сини балони полетяха в небето от двора на казанлъшката Детска градина „Буратино”. Така ДГ "Буратино" се
включи в общото послание на 11 страни за мир в света.
Послания за мир изпратиха деца и ученици от: Франция, Италия, САЩ, Естония, Румъния, Турция и др. Двете
подготвителни групи в градината: „Арлекин” и „Артемон” рисуваха за мир и хармония по света. Това бе част от
европейски е-туининг проект под егидата на френски учебни заведения с мотото "Свобода, равенство, братство".
Името на проекта е "Нека да изпратим писмо за мир в небето" (Let's send a peace letter in the sky).
За образователния проект бяха изработени 50 цветни картини, изобразяващи мира според детските очи и в един и
същи час с всички останали участници, малчуганите пуснаха своите бели и сини писма в небето. „ Детското вълнение,
че изпращат писмо за мир бе неописуемо, а емоцията – огромна. Децата разбират мира, като се прави добро и вярват в него”, разказва Искра
Спасова координатор на проекта за „Буратино”.

ОТ РЕГИОНА
Стара Загора е сред градовете, чиито родилни отделения ще бъдат модернизирани от Pаmpers
АГ-комплексът в Стара Загора е едно 10-те родилни отделения в България, които Pampers ще подкрепи с неонатално
оборудване и пелени за новородени.
Родители помогнаха за избора на градовете, чиито родилни отделения ще бъдат модернизирани с помощта на
Pampers. 10-те града събрали най-много гласове са: Добрич, Плевен, Стара Загора , Перник, Търговище, Русе, Бургас,
Велинград, Силистра и Варна.
През 2015 г. Pampers и UNICEF отбелязаха 10 години от началото на своето партньорство с кампанията "1 пакет = 1
животоспасяваща ваксина". През всички тези години кампанията показва, че заедно може да се подобри живота на
майки и деца по цял свят.
В знак на благодарност към всички български родители, които се включиха в кампанията, Pampers ще подкрепи с неонатално оборудване и пелени за
новородени родилни отделения в 10 български града. По този начин Pampers продължава своя дългосрочен план за осигуряване на още по-добра
грижа за бебетата в първите дни от живота им, като дарява пелени, легълца за новородени и специални столове за родилки.
На Facebook страницата на Pampers България, в рамките на месец декември всеки имаше възможност да гласува за български град, чието родилно
отделение да бъде модернизирано с помощта на Pampers. Всеки глас бе мил жест, с който помогнахме на майки и деца в България. По този начин
още веднъж показахме, че заедно можем да променим света към по-добро.

Откриха първият етап от рехабилитацията на Младежкия център в Гълъбово
Кметът на община Гълъбово Николай Тонев и изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС Гълъбово, Оливие Маркет откриха първи етап от реновирането
на Младежкия център в град Гълъбово.
„Изпълнението на обекта в предвидените срокове и бюджет за пореден път показва не само ангажимента на нашата компания към подобряването на
живота на местната общност, но и придържането към нашите ценности да спазваме ангажиментите, които сме поели". Това заяви Оливие Маркет при
откриването на Центъра. Кметът на Гълъбово Николай Тонев сподели, че работата между общината и ЕЙ И ЕС е
пример за това как местната власт и бизнесът могат и трябва да си сътрудничат в полза на обществото.
В изпълнение на заложения проект за реновирането на Младежкия център вече е направено ново функционално
разпределение на сградата. Откритата сцена е изградена на груб строеж, оформен е целият терен - алеите,
тревните площи и детските площадки. В допълнение на това, в частта по благоустрояване на околната среда са
засадени част от дърветата, подходящи за есенно засаждане, и е изградена част от автоматизираната поливна
станция. Изградени са оградата, паркинга, външната дъждовна канализация, нов външен водопровод, както и
автоматизирана помпена станция, която извежда водите от дъждовете, и вътрешна ВиК инсталация. Обшивката на
сградата на Младежкия център е боядисана, подменена е хидроизолацията на покрива, готови са санитарните помещения към залите. Дограмата на
цялата сграда е подменена, завършени са шпакловането и замазките по подовете, топлоизолацията и минералната мазилка по фасадата. Обновени
са терасите и цветарниците, както и бетоновите площадки около сградата. Подновени са електро и гръмозащитната инсталация в сградата,
поставено е вътрешно и външно видеонаблюдение и районно осветление.
Очаква се до края на 2016 година цялостната реконструкция на Младежкия център да бъде завършена и той да бъде въведен в експлоатация. След
завършването си центърът ще бъде най-модерното съоръжение за спорт и отдих в региона. Проектът по реновацията на Центъра и изграждането на
околната инфраструктура е част от програмата за Корпоративна социална отговорност на ЕЙ И ЕС България и е изцяло финансиран от компанията.

"С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови"
Стартира проект "С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови", Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001 с Бенефициент - Oбщина Братя Даскалови.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", 20142020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.
Проектът ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни
услуги в общността или в домашна среда. Ще се създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда в село Оризово, общ.Братя Даскалови. Ще се назначи и обучи персонал, който ще предоставя услуги за
социално включване в общността или в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на целевата група. Центърът ще разполага с
необходимото оборудване и обзавеждане, също така ще бъде закупено и специализирано транспортно средство.
Заложените в проекта дейности ще допринесат за разширяване на социалните услуги, предоставяни в общността и за подобряване качеството на
живот на хората от уязвимите групи и/или техните семейства
Стойността на проекта е 499 950,00 лв. , а срокът за изпълнение - 31.10.2017 г.

Студентски стипендии срещу есе дават в Павел баня
В община Павел баня започва прием на документи за годишни стипендии за студенти редовно обучение
Темата, по която т.г. студентите трябва да представят разработка, е: „Какво искам аз за моята община? Срокът за
представяне на документите е 15 февруари 2016 г.
Стипендии се отпускат на студенти, които имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на
общината; приети са за обучение във висше учебно заведение, акредитирано от Националната агенция за оценяване
и акредитация; заявили са желание за отпускане на стипендия в определения срок.
Годишни стипендии се отпускат на студенти, приключили успешно поне първата година от своето обучение, в т.ч.
студенти първи курс на образователна степен Магистър във висши училища, постигнали успех от предходната година, не по-нисък от много добър
5.00; успешно представили разработка на тема, определяна ежегодно от кмета на Общината.
Годишни стипендии се изплащат за времето, когато студентът е зает с учебна работа – 9 месеца от учебната година. Изплащането се преустановява,
когато студентът повтаря семестъра; прекъсне образованието си или промени постоянния си адрес. Студент, който самоволно прекъсне
образованието си или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да върне на общината сумата,
която е изразходвана за него като стипендиант, заедно със законно установените лихви.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Бъдеще за децата” и при никакви обстоятелства
не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на
Програмата за подкрепа на направителствени организации в България.

