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НОВИНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА 
 
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ В ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ ЗА ДЕЦА 

На 26 април СНЦ „Бъдеще за децата” организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ в Центъра за 
социална рехабилитация и интеграция за деца, за да представи най-новата придобивка на 
Центъра – залата за рехабилитация и физическа активност. Тя е изградена изцяло с дарителски 
средства, набрани от кампанията „Стъпка напред“, проведена от октомври 2016, до март тази 
година.  
Събитието посетиха родители, които деца посещават редовно центъра и имаха възможност да 
обсъдят със специалистите различни проблеми, с които се сблъскват в грижата си за децата. 
Директор Дирекция „Социално подпомагане“ и Началник отдел „Закрила на детето“, с които екипа 
разговаря за услугите в Центъра, за постиженията и трудностите, с които се сблъсквам. Наши 

дарители и приятели, които имаха възможността да видях какво сме направили през последните месеци и да споделят радостта от 
новата ни придобивка. 
На гости ни беше и Кмета на Община Казанлък – госпожа Галина Стоянова и Зам.кмета госпожа Цветолина Цветкова, които освен 
че разгледаха новите ни зали за работа и разговаряхме за трудностите, с които се сблъскваме с работата си и заедно търсихме 
решения. 
На събитието бяха поканени и нашите приятели от Сдружение „1% Промяна“, които не успяха да присъстват, но написаха: 
„Свършили сте невероятна работа!! Залата изглежда страхотно! Дано донесе радост и незабравими моменти на децата и на вашия 
екип. Горди сме с проекта, с това, че ви познаваме и че имахме възможност малко да помогнем и ние!“ 
Екипът на сдружение „Бъдеще за децата” е изключително благодарен и признателен на всички онези които подкрепиха нашата 
кауза.  
ИЗКАЗВАМЕ СЪРДЕЧНИТЕ СИ БЛАГОДАРНОСТИ НА: 
М+С Хидравлик; Сдружение „1% Промяна“, Пощенска банка, Кастамону АД, Амуей, Рино промоушън ООД, Магазини „Кристи“, 
Държавно горско стопанство гр.Казанлък, Магазин за хранителни добавки „Санта Моника“, Cofee shop PETER’S, Магазин 
„Вимакс“, фризьорски салон „Стенли“, Абсолют ЕООД, Рикавъри ЕООД, фризьорски салон „Цеци“, ДГ „Здравец“ гр.Казанлък, 
Вертекс ЕООД, служители на Арсенал АД, Владимир Спасов и Иван Димитров. 

НОМИНАЦИИ ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА“ 
 

Познавате ли човек, фирма или 
група от хора, които са направили 
нещо и/или са помогнали за 
децата на Казанлък? Търсим хора, 
които системно подкрепят, помагат 
и даряват в подкрепа на децата, 
защото вярват, че специално 
внимание към децата трябва да 
има във всяка една сфера на 

нашия живот, по всяко време. Разкажете ни неговата или тяхната история! 
За трета поредна година, Сдружение “Бъдеще за децата” гр. Казанлък в партньорство с фондация „Сийдър“ и с подкрепата на 
Община Казанлък ще връчи годишната награда „Бъдеще за децата”, с цел да се стимулира дарителството и доброволчеството в 
подкрепа на каузата – „За децата на Казанлък!”. Чрез създаването на тази награда искаме да засвидетелстваме своето уважение 
към хората – общественици, граждани, приятели на детето, дарители, фирми и граждански структури, който са подкрепили децата. 
От 3.05 до 28.05 „Бъдеще за децата” и фондация „Сийдър“ ще приема номинации за носителите на наградата „Бъдеще за децата 
2017” в трите категории: 

● Обществена личност  - с цялостен принос за децата на Казанлък; 
● Бизнес с кауза - фирма,  организация, представител на малък и среден бизнес, които системно подкрепят значими каузи 

свързани с децата на Казанлък. 
● Приятел на детето – доброволци, професионалисти /учители, специални педагози, психолози, лекари/-  хора, направили 

нещо значимо за НАШИТЕ ДЕЦА; 
Право на номинации имат всички организации работещи с деца - училища и детски градини, клубове, читалища, детски центрове, 
медии и  хора, които са ангажирани с проблемите на децата.  
Необходимо е да попълните приложения Формуляр за номинация и да го изпратите не по късно от 30.05.2017 на е-поща: 
special_child@abv.bg за Годишната награда  2017.  
За избора на наградените ще се сформира специална Комисия, която ще обсъди и гласува отделните номинации. Тя ще бъде в 
състав от седем души – представители на сдружение „Бъдеще за децата”, представители на фондация „Сийдър“, представител на 
Община Казанлък, на медиите, деца и доброволци. Всеки член на комисията ще има право да даде своя глас за предпочетена от 
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него кандидатура от категориите – “Обществена личност”, „Приятел на детето” и „Бизнес с кауза”. На финала – те ще изберат три 
истории, които ще получат годишната награда „Бъдеще за децата 2017”. 
Официалната церемония по награждаването, ще се проведе на 6 юни 2017 година от 18 часа в Културно-информационния 
център на ул. „Искра” № 4 в град Казанлък.   
 
НОВ ЧЛЕН В ЕКИПА  

Много сме радостни да посрещнем в нашия екип новата ни колежка - Красимира 
Корчакоска. От началото на месец март тази година, тя е рехабилитатор в СНЦ 
„Бъдеще за децата”. Краси е родена в Казанлък, завършва  Медицинския колеж 
в град Стара Загора и след дипломирането си заминава да работи в чужбина,  
където дълго време е  доброволец към Special Needs Future Development Center 
Център за  развитие на хора  със специални нужди. Като доброволец там Краси 
решава да провери какви 
организации има в родния й град и 
какви услуги се предлагат за хората 
в риск. Търсейки в интернет, тя 

попада на СНЦ „Бъдеще за децата” и се запознава с дейността на организацията. След 
като се прибира в Казанлък започва да си търси работа, свързана с деца, такава 
каквато винаги е мечтала и отново попада на „Бъдеще за децата” - обява за 
рехабилитатор, който да работи с деца в новата ни рехабилитационна зала. Така Краси 
Корчакоска става част от екипа на сдружението.  
След като вече е част от „Бъдеще за децата” Краси бе изпратена и на своето първо 
професионално обучение - „Кинезиология за деца”, организирано от Фондация „Децата 
на бъдещето”- Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология.  
Пожелаваме й успех и много успешни случаи! 
ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАМЕ 

Логопедът на Центъра – Емел Сали участва в двудневно 
обучение „Логопедична терапия на орално-моторните и 
хранителните маханизми”, организирано от Обединена 
терапевтична практика „Детски истории“ и „Бланико“ ООД. Тя 
разказа, че за нея е било изключително полезно да разбере как 
проблемите при хранене, дъвчене и избор на храна могат да 
имат отношение към бъдещите говорни и комуникативни 
проблеми на детето.  Курсът бе предназначен за специалисти с 
интерес към сензорното стимулиране на оралната моторика и 
хранителните механизми. В него бяха представени актуални 
техники за терапевтично въздействие при неврологични и 
генетични заболявания в ранното детство и след 3-годишна 

възраст. Беше предоставена теоретична и практическа информация за методи на разпознаване и въздействие на нарушения на 
сензорната преработка и интеграция в развитието на храненето и комуникацията. На тренинга бяха демонстрирани техники за 
стимулиране на сетивната и двигателната организация на говорните и хранителните механизми. Бяха обсъдени възможности за 
планиране на терапевтични стратегии по казуси от практиката.  

 
ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 
  
Кулинарен базар „Вкусно и разумно“ в ДГ „Пчелица“ 
 
         

       На 12.05.2017г. в ДГ №18  „Пчелица” организира заключително събитие –Кулинарен базар „ 
ВКУСНО И РАЗУМНО” по проект „Да се храним разумно“ . Той се реализира в партньорство с 
родителите на децата от детската градина, ОУ „ Н.Й.Вапцаров” и Професионална гимназия по 
лека промишленост и туризъм – гр. Казанлък. 
На събитието се  представиха  по развлекателен и атрактивен начин реализираните през 
годината идеи - защо разумната храна има значение за хората и Планетата Земя. Родителите с 
ентусиазъм и интересни предложения представиха ястия подготвени, съвместно с децата  по 
няколко основни критерия: 



• Ястието да е направено от местни и сезонни български продукти - това допринася за намаляване на парниковите газове от 
транспортиране на вносни продукти. 
• Ястието да се състои от по-малко месо - това допринася за промяната в дългосрочен план в климата на Земята, 
пестенето на вода и биоразнообразието./ 
• Ястието да бъде на малки порции - това допринася за намаляване разхищението на храна. 
• Ястието да е направено от пресни и непреработени храни - това води до по- добро здравословно състояние, 
биоразнообразие, пестене на енергия и промяна на климата. 
• Ястието да е направено от познати на децата отглеждани у нас продукти - това води до запазване на местното 
биоразнообразие. 
• Ястието да бъде добре аранжирано и придружено с рецепта. 
Реализираните дейности, инициативи и събития по проект „Да се храним разумно” са допринесли за развитие на критично мислене, 
знания, умения и отношения у деца, родители и учители  да възприемат нов стил на поведение и потребление. 
Настоящото събитие допринесе за  повишаване  осведомеността сред родителите и местната общност за глобалното въздействие 
на нашите ежедневни избори. 
За положените труд и усилия бяхме удостоени със приз ЗЕЛЕН ФЛАГ и сме единствената детска градина в област Стара Загора  
носител на този международен приз. Това ни осигурява редовно членство в световната мрежа „Екоучилища” и ни дава статут на 
Зелена Детска градина. Отличната оценка за еко дейностите в нашата детска градина бе дадена лично от  координатора на 
международната програма „Екоучилища” за България  г-жа Петя Йорданова, която ни пожела да продължим с активното си участие 
в грижата за природата и здравето! 
Пилотният проект "Да се храним разумно!" е първи опит в ЕС да се изгради училищна 
програма, която разглежда ключовия въпрос за отговорно потребление на храната. Чрез 
педагогическа методология ориентирана към действие, чрез методологията на 7-те 
стъпки на Програма „Екоучилища“ ще се развива критично мислене, знания, умения и 
нагласи, ще се възпитават граждани на света, пред които е предизвикателство за 
приемане на нови модели на поведение и хранене. 
Проектът е подпомогнат от Европейския Съюз и е съвместна инициатива на 
организации от Чехия, Словакия, Полша, Малта, Латвия, Словения, Хърватска, Румъния 
и България, като представител на национално ниво е Българско Движение „Син флаг”. 
За период от 3 години в проекта ще участват над 50 български училища и детски градини.  
          Българско движение „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим 
за гората“,разработи заедно с партньорите ни от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта и 
кандидатства с проект на тема "Да се храним разумно! – глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 - 
2020г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/. 

Ден на отворените врати в Районен съд-Казанлък 

През месец април в Районен съд Казанлък се проведе „Ден на отворените врати”. 
Инициативата е ежегодна и има за цел да запознае подрастващите с начина по който 
работи правораздавателния орган в Казанлък, да повиши правната култура на децата 
и да изгради доверие в работата на съдебната система. Ученици от 8-ми, 10-ти и 11-
ти клас участваха в симулативен процес, като бе представено как протича едно 
гражданско производство. Под ръководството на съдия Валентина Тодорова и  съдия 
Деян Илиев присъстващите ученици участваха активно като магистрати и участници в 
процеса – адвокати, свидетели. Председателят на Районен съд – Казанлък съдия 
Радослава Маждракова демонстрира пред младата аудитория начина на разпределение на делата, като обясни, че това се случва 
съобразно поредността на постъпването, по електронен път, използвайки софтуер за случайно разпределение на делата, 
предоставен от Висшия  съдебен съвет. Всички ученици получиха удостоверения за участието си в образователната програма през 
учебната 2016/2017 г. и брошури за структурата и управлението на съдебната власт. 

По информация от www.kazanlak.com 

15 двойки подкрепи Общинската програма Инвитро 
 

Община Казанлък ще подкрепи финансово всичките 15 двойки, 
кандидатствали по Общинската програма за инвитро. Приемът на 
документи приключи на 31 март, т.г. и всички желаещи ще получат 
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финансова подкрепа за желанието си да станат родители по методите на асистираната репродукция. 

Това стана възможно благодарение на заделените 20 000 лв.в Общинския бюджет 2017г.,два пъти повече средства, в сравнение с 
предходната. Допълнително бяха набрани още 5 700лв. по време на благотворителна вечер, организирана през месец март от 
бизнес дамите от „Инeр Уил клуб“ – Казанлък. Те отпразнуваха15-тия рожден ден на своята организация с инициатива за 
доброволно финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми по общинската програма под мотото „Подари живот, 
помогни да затупти детско сърце !“ и предоставиха на Общината събраната сума. 

В помощ на забременяване по методите на асистираната репродукция за желаещите свои граждани Община Казанлък работи вече 
четвърта година. Към радостта за новородените четирима нови жители на Розовата долина, се добави и тази за петото бебенце, 
което се появи на бял свят преди дни, на 28 април, 2017г. Дария Калоянова Петрова се роди с елегантните 2 900 гр. тегло и 49 см. 
ръст за радост на Ивелина Минчева и Калоян Петров. Младите мама и татко благодариха на Община Казанлък: „Изразяваме 
благодарности на Община Казанлък и пожелаваме успех на всички двойки, които искат да родят и отглеждат деца в България!“. 

Нов Център за детско творчество и четене на Библиотека „Искра“ очаква деца през лятото 
 
Новата придобивка за четящите деца на Казанлък е разположена във Филиал 1 на Библиотеката - в подножието на Тюлбето, на ул. 

"Княз Мирски". 
Центърът за детско творчество и четене към Общинска библиотека "Искра" бе 
открит тържествено днес преди обяд от бъдещите първокласници, сега все още 
възпитаници на подготвителната група от ДГ "Славейче" и от Анна Кожухарова - 
директор на казанлъшката библиотека. Целта на центъра е да бъде забавно и 
привлекателно място за четящите малчугани от Казанлък, където те да се 
забавляват, играят и опознават книгите през лятото. 
С днешното събитие Библиотека "Искра" откри своята поредица от прояви по 

случай Националната библиотечна седмица. В Казанлък от днес до 12 май Библиотеката обявява "Дни на отворените врати", 
включващи библиотечни екскурзии, инициативата „Стани библиотекар за един час”, запознаване с библиотеката и библиотекарите, 
беседи. 
През тази седмица Библиотека "Искра" обявява и своеобразна "промоция"- дни без глоби за закъснели читатели. 
Утре казанлъшката общинска библиотека ще представи на пресконференция резултатите от проведената национална кампания 
„Маратон на четенето. Походът на книгите. Казанлък 2017”. На 11 май библиотекарите от "Искра" канят на среща всички свои 
колеги от общината на среща по случай Деня на библиотекаря с тема: "Обществените библиотеки - гарант за устойчиво развитие 
на местната общност". 
 
Седмица на парите в Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт 

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт вече шеста поредна година участва в 
инициативата СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА ПАРИТЕ, която се организира от Child & Youth 
Finance International в партньорство с Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (OECD). Целта на инициативата е чрез забавни и интерактивни дейности 
децата и младежите да научат повече за парите и да повишат финансовата си култура.В 
тази връзка в ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт се проведе открит урок с 
ученици от десети клас специалност ,,Икономическа информатика“ на тема  „Предлагане 
на пари”.  Учениците  обогатиха своята икономическа култура относно предлагането на 
парите, тяхната истинност, качество и  контрол от страна на държавата. Научиха,  че  
целта на БНБ е стабилността на  националната парична валута. Банката  подпомага и 

регулира  работата на  платежните системи и осъществява контрол върху тях. Тя е единственият емитент на националната  валута 
в държавата и поддържа налично паричното обръщение. 

БНБ контролира и регулира  дейността на другите банки в страната с оглед  поддръжката на стабилността на банковата система и 
защита  интересите на вложителите. Коментираха се и основните банкови продукти и услуги,  които банките предлагат. Обърнато 
бе  внимание  и на историческите личности и символиката, изобразена върху различните купюри на българската валута. българска 
валута от пънота до наши дни.и състезание, което има за цел да вдъхнови младите хора - бъдещи 

 
ОТ ОБЛАСТТА 

 
Нашата приятелка Людмила Борисова представи своята дебютна книга 



На 21 март беше представена дебютната книга на Людмила Борисова „Живот в 
щрихи”. Люси живее в Стара Загора . Тя самата е човек с увреждания и живее в 
институция, но винаги се бори за своите права и никога не оставя нещата на 
случайността.  Книгата се състои от 
52 страници на които са събрани 
миниатюри от живота на възрастни 
хора с увреждания, настанени в 
институции. Всички малки истории са 
допълнени от страхотни илюстрации 
също от Люси. Когато четеш  книгата 

се долавя нотката на безпомнощност на тези хора и в същото време тяхната 
смиреност в условията на обезличаващ, лишен от всякакъв вид нормалност живот в 
институция. „Ставам сутрин рано, пия кафе, и...чакам да дойде вечерта - казано от 
човек с увреждане”(Борисова 2017). Разбира се сред малките разказчетата за хора с увреждания има и такива, които са пълни с 
надежди и копнежи за нов, по-добър живот. Положителните миниатюри в книжката илюстрират неуморимия дух и борбеност на 
някои да се измъкнат от институционалното живеена и да започнат самостоятелен и пълноценен живот. За съжаление обаче в този 
случай основен препъни камък за хората с увреждания се оказва високата порта на нашата социална политика. „Нормативите бяха 
такива, че за пазара за свободен наем бях достатъчно бедна, а тук „богатството ми” бе основна причина да не получа общинско 
жилище”(пак там :38). И така, борейки се неуморно за независим живот или неборейки се за нищо хората с увреждания си остават 
една от най-неглижираната група на нашето общество. Пожелаваме на  малката на ръст, но с голямо сърце Люси да пожъне 
големи творчески успехи с новата си книга и да разбие поне малко статуквото за хората с увреждания в България.  

НАШИТЕ ГЕРОИ 
 

Приказка за доброто – историята на Галя 

 
В тази история ще ви запознаем с Галя, едно безкрайно слънчево, добро момиче, с дълги коси 
и красиви очи, които за съжаление не виждат света. Не виждат изгрева и залеза, багрите на 
природата, усмивките на хората, но усещат добротата, искреността и любовта. 
Историята и започва така …първа бременност на майката с близнаци. С големи надежди, 
младата жена очаква своите деца, но те се появяват на бял свят много по-рано. Две малки 
момиченца – Галя и Нина, за които лекарите седмици наред се борят да спасят. Без надежда 
от страна на докторите, родителите всеки ден се молят децата им да оцелеят … И те 
оцеляват, но малко след това, става ясно, че са с увреждания. Галя е с ретипатия на двете 
очи, а Нинка е с епилепсия и детска церебрална парализа. 
Родителите – Светла и Николай, дълго не приемат диагнозите и търсят консултации с изявени 
професори в големи клиники, но за съжаление и те ги потвърждават. Започват трудностите по 
отглеждането на децата, посещения на лекари, лекарства и денонощна грижа. Галя се развива 
добре независимо от зрителния проблем. Намират детска градина, а след това идва времето 
да започне училище. Притесненията на родителите са големи. Търсят отговори на много си 

въпроси: „Ще свикне ли с децата в класа? Дали ще бъде в безопасност? Как ще я приемат? Как ще пише и чете? … и много други. 
Сблъскват се със съпротивите на другите родители. Независимо от всичко Галя намира много приятели в класа, децата я приемат, 
играят заедно с нея, научава брайл, започва да чете и пише и така до този момент, когато завършва училище. През цялото това 
време, мама, татко, Нинка и по-малкото й братче са винаги до нея и я подкрепят. До нея са кръстниците й, много приятели и добри 
хора, които година наред помагат на семейството. 
Независимо от трудностите, с които се налага да се справя, тя с радост говори за приятелите си от класа, за страхотните учители и 
най-хубавото училище, в което е учила. Директорът на училището и казва: „Ти си нашата гордост!“. 
За матурите по български език и география Галя се подготвя продължително, трудностите, които среща са да си намери материали 
и учебници на брайл. Специално си поръчва книги от Брайловата библиотека в София, но тъй като те не са много екземпляри, 
често се налага да изчаква или да ги заменя с други заглавия.  
Абитуриенският бал - най-вълнуващото събитие, за което се подготвя дълго време. Роклята е от черна дантела с малка сребърна 
брошка и черни обувки.  Дългата й коса е направена на букли. Най-хубавото е, че е със своята приятелка Мариела, с която са 
неразделни и с всички свои съученици, които й помагаха през всички тези години. 
На въпроса, какво ще прави след като завърши, Галя отговаря, че има нужда да помисли и да реши как ще продължи. Споделя, че 
има нужда от почивка след интензивната подготовка, но със сигурност иска да продължи обучението си, когато намери тази 
специалност, която ще й позволи да се реализира професионално. Ясно е само едно: иска да помага на други деца, за да се 
чувстват приети и успели! 



 
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО 
 
Помагало за родители – Бърза помощ за родители 

 
Най-новият продукт на Института по позитивна психотерапия е креативната кутия 
"Бърза помощ за родители" от серията "Позитивно родителство". 
Тя е разработена с цел да отговори на нуждата от нова комуникация между 
родители и деца, построена върху стратегия, чиято основа е уважение и 
сътрудничество с детето и разбиране на динамиката на неговото развитие. 
Креативната кутия "Бърза помощ за родители" съдържа различни емоционални и 
комуникативни задачи, които насърчават взаимоотношенията и изграждат 
самооценката на детето. 
Кутията е предназначена за деца на възраст 3-12 години, които активно опознават 
света чрез игра, и може да е полезна както за родители, така и за специалисти, 

работещи с деца. 
 
Приказната сватба на двойка със Синдрома на Даун 

Това е една красива сватба като от приказките. Сватба с торта от захарни пръчици и еднорози. Сватба, родена от истинската 
любов и мечтите на двама души със Синдрома на Даун. Поли Гибсън и Джо Миноуг се заклеха във вечна вярност пред 200 роднини 
и приятели. Техният сватбен ден, който те нарекоха „Сватбеният фест”, се състоя в Съри, Англия, и беше изпълнен с пеещи 
фонтани, цветове и много, много танци. Младоженката споделя, че двамата много обичат да пеят и танцуват, затова са избрали 
любимите си песни на тържеството. 
 „Те много се грижат един за друг. Всеки проверява как е другият. Поли командва 
повече, Джо е по-прагматичен. Той я обожава. Те се уважават силно”, разказва 
майката Джанет Гибсън. 
А самата булка се надява тяхната вълшебна сватба да вдъхнови и други двойки със 
специални нужди. 
„Съветът ми към другите двойки, особено към младите, е да изживеят мечтите си, да 
вярват в себе си и да знаят, че няма невъзможни неща”, казва тя пред изданието Rock 
N Roll Bride 
 
 
 


