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Клубът на НСО връчи годишните си награди  

На официална церемония в хотел „Терра Европа” Клубът на НСО връчи традици-

онните си Годишни награди. Светското събитие събра над 100 представители на 

местните власти, неправителствения сектор, бизнеса, медиите, както и много 

други гости и приятели на организацията. Сред нас бяха и кметът на града д-р 

Дарин Димитров, както някои от най- младите общински съветници- Невена Ста-

нимирова и Илия Илиев. 

През 2015 година организацията връчи отличия в 10 категории. В категорията 

“Най– активно НПО” победител стана сдружение “Надежда за Антоново”. 

“Доброволческа акция на годината” отиде при младежите от Доброволческия 

център към Клуба на НСО и Български младежки червен кръст— Търговище, кои-

то работиха по съвместен екопроект. Наградата им беше връчена от кмета на 

Община Търговище д-р Дарин Димитров. “Нещо уникално” 

нарече той работата на организациите. 

“Гражданското общество е много важно за България и 

община Търговище. Ние трябва да бъдем заедно в европ-

роектите, ние трябва да бъдем заедно с хората!” 

Д-р Димитров изрази увереност, че нестопанските органи-

зации ще бъдат коректив и сътрудник на Общината. 

Родителската организация “Заедно за децата на Търгови-

ще” беше отличена в категорията “Най– успешен старт”, 

за проекта “Мисията—Възможна!”. Държавен куклен теа-

тър— Търговище и Обединен детски комплекс получиха 

наградите в раздела “Партньорство с институция/ организация”.“Ако някой иска да строи красива и хубава държава прио-

ритет на държавността трябва да бъдат децата”- заяви награденият директор на ДКТ— Търговище Ивайло Марков. След 

което добави, че един държавен куклен институт трябва да 

бъде на първо място общественополезен. 

Приза “Медиен партньор” получи Кольо Ст. Колев, админист-

ратор на сайта NRG News. 

За “Доброволец на годината” бяха връчени две отличия на 

възпитаничките на II СОУ “ проф. Никола Маринов”- Търгови-

ще Виргиния Андреевич и Анна Цонева. Те получават титлата 

заради цялостния си принос за 2015г. Заедно с тях беше 

представен и “Рицарят на добра воля”- Станислав Любенов.  

Поредна награда тази година получи читалище “Развитие– 

1926г.” с. Стража. Те спечелиха наградата в категорията 

“Най– активно читалище”. За “Иновация на годината” беше 

избран подходът в работата с деца и семейства от малки на-

селени места “Мобилен подход в Библиотека на играчките”. 

Сдружение “СИДУРО” спечели приза за “Гражданска инициатива на годината” за съвместния си проект с “Болкан Асист” 

за пилотно наблюдение в Община Опака във връзка с прилагането на основните принципи за добро управление: 

“Публичност”, “Отчетност”, “Обществено консултиране”, “Партньорство и участие”.  

“Забраненият референдум” единодушно бе избран за “Кауза на годината”. Инициативата имаше за цел провеждането на 

онлайн референдум по двата отхвърлените от парламента въпроси за Националния референдум 2015г.— за мажоритар-

ния вот и за електронното гласуване.  

В края на церемонията със специална грамота бяха отличени още 3 организации, които през 2015 защитиха и реализи-

раха нови проекти: сдружение “Светлина и за нас”, сдружение “Децата на Търговище”, сдружение “Хармония и традиции”. 

Текстът е на NRG News. Запис от церемонията може да видите в сайта на медията: http://nrgtv.bg/ 
 



На 6 януари, 2016 г. Из-

пълнителния директор на 

Клуба на НСО—Търговище 

подписа заедно с Директо-

ра на Фондация „Тръст за 

социална алтернатива“ 

Сара Перин ДОГОВОР за 

изпълнението на проект 

"Подкрепа за по-добро 

здраве и образование". 

Той е с продължителност 

18 месеца и е на обща 

стойност 73 192 лева.  

Дейностите ще се реализи-

рат в град Търговище и 

селата Голямо Ново, Под-

горица и Давидово. Ще 

бъде проследена бремен-

ността от АГ специалист на 

25 здравно неосигурени 

жени, а след раждането на 

детето акушерка ще под-

помага майките в продъл-

жение на 6 месеца. Успо-

редно с индивидуалната 

подкрепа ще проведем 

Училище за бременни и 

Училище за родители, в 

които освен неосигурени, 

могат да се включат и дру-

ги жени от населените 

места. За своевременно 

установяване на заболява-

ния ще проведем скри-

нинг на всички деца до 7 

години, а педагог ще рабо-

ти със семействата за ран-

ното включване на децата 

в образователната систе-

ма. 

Основната цел на проекта 

е да приложим иновативен 

подход за подкрепа на 

семейства от ромската 

общност, съчетаващ соци-

ални, здравни и образова-

телни услуги, предоставяни 

в семейна среда от екипи, 

включващи срециалисти от 

различните области и 

представители на местна-

та общност.  

В резултат на прилагането 

на този подход искаме: 

- Децата от 0 до 7 години 

да получат по-добри комп-

лекни грижи от най-ранна 

възраст, за да могат да 

растат здрави и да се раз-

виват съобразно индиви-

дуалните си качества; 

- Родителите /майки и 

бащи/ да получат знания 

и придобият умения, кои-

то да им помогнат да 

изпълняват по-добре ро-

дителските си отговор-

ности; 

- Да променим съществу-

ващите нагласи в общ-

ността по отношение роля-

та на родителите в проце-

са на възпитанието на де-

цата; 

- Да „заместим“ отсъствие-

то на държавата в осигуря-

ването на основни права 

на част от българските 

граждани /гарантирани от 

Конституцията на страна-

та/ по отношение достъпа 

до здравни, социални и 

образователни услуги; 

За да постигнем тези цели 

ще сформираме мултидис-

циплинарен екип, включ-

ващ социален работник, 

медицински специалисти, 

местни общностни медиа-

тори. В обучителния екип 

ще има педагог, психолог, 

лекари, представители на 

Регионална здравна инс-

пекция. 

Ръководител на проекта е 

Невена Маджарова, а со-

циален работник – Каме-

лия Ковачева.  

СТАРТИРА ПРОЕКТ  “ПОДКРЕПА ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ И ОБРАЗОВАНИЕ" 

 

 

КЛУБ НА НСО 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ? 

 

 ПОДКРЕПА ЗА БРЕ-

МЕННИ, КОИТО НЕ СА 

ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ; 

 ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕД-

ВАНИЯ ПРИ АКУШЕР– 

ГИНЕКОЛОГ;  

 УЧИЛИЩЕ ЗА РОДИТЕ-

ЛИ; 

 ПОДКРЕПА ЗА ЗАПИС-

ВАНЕ НА ДЕЦАТА В 

ДЕТСКА ГРАДИНА; 

 АНКЕТИРАНЕ ЗА УСТА-

НОВЯВАНЕ НА РИСК 

ОТ УВРЕЖДАНИЯ 

Подкрепяме бременни 
жени, майки и техните 
бебета, за да 
гарантираме здравето 
на нашите деца!  

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА 



Представители на Клуба 

на НСО участваха в сре-

ща за стратегическо 

планиране на нашите 

партньори от Фондация 

за децата в риск по све-

та (WWO). 

Повече от 2 години Клу-

бът на НСО работи  по 

програма „Библиотека 

на играчките“ на Фонда-

цията, благодарение на 

която разполага с Биб-

лиотека с цветни, дърве-

ни играчки, които отго-

варят на най-високите 

стандарти за безопас-

ност и подпомагат дет-

ското развитие в пет 

основни области – обща 

моторика, фина мотори-

ка, общуване, познание 

и социално-

емоционално развитие.  

От миналата година бла-

годарение на 

«Мобилния подход в 

Библиотеката, нейните 

играчки  достигат и до 

малчугани от няколко 

села от нашата Търго-

вищка община. 

По време на ползотвор-

ната дискусия, която се 

състоя на срещата,  ор-

ганизациите работещи 

по програмите на Фон-

дация за децата в риск 

по света успяха да пла-

нират продължаване на 

съвместната си работа. 

Заедно обсъдихме визи-

ята си за бъдещето и 

успяхме  да си поставим 

конкретни цели, към 

които да се стремим. 

необходимите знания и умения за 

работата, които ще изпълняват по 

проекта. Основен обучител беше 

Камелия Ковачева, част от екипа 

на Клуба на НСО. 

Чрез проекта ще бъдат подкрепе-

ни бременни жени и майки с мал-

ки деца, които нямат здравни оси-

гуровки, и техните семейства. Под-

крепата включва комплексни 

здравни, социални и образовател-

ни услуги: 

• Проследяване на бременността;  

• Прегледи и изследвания от акушер- 

гинеколог;  

• Медицинско наблюдение на бебета-

та в семейна среда;  

• Училище за бременни и родители;  

• Скрининг за установяване на увреж-

Петдневно обучение преминаха Ме-

диаторите от четирите населени мес-

та, които ще работят по 18- месечен 

проект „Подкрепа за по- добро здраве 

и образование”, реализиран от Клуба 

на НСО и финансиран от Фондация 

„Тръст за социална алтернатива”. Цел-

та на обучението е те да придобият 

дания за деца до 7 години; 

• Подкрепа за записване на децата 

в детска градина.  

Проектът ще бъде реализиран в че-

тири населени места от общината – 

Търговище, Подгорица, с. Давидово 

и с. Голямо Ново. 

Общностните медиатори са много 

важна част от нашия екип. Те са 

хора, които се ползват с авторитет и 

доверие на местата, където ще ра-

ботим и са нашият мост, нашите 

посредници към местните общнос-

ти.  

Освен тях в екипа от специалисти по 

проекта работят още лекари- педиа-

тър и акушер- гинеколог, акушерка, 

социален работник, педагог, психо-

лог, представители на РЗИ и др.  

Среща за стратегическо планиране на WWO 

ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПО- ДОБРО ЗДРАВЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ” 

Обсъдихме 

визията си за 

бъдещето и 

успяхме да си 

поставим 

конкретни цели, 

към които да се 

стремим 
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Познахте го, нали? 

Да, това е той, Пинокио! 

За него и неговата история на-

учиха през месец януари деца 

от търговищкия кв. „Малчо 

Малчев”, които участват в на-

шата Детска къща „Слънчеви 

усмивки”. Те посетиха 

Държавен куклен театър-

Търговище и заедно със своите 

майки се потопиха  за близо 

час в един вълшебен приказен 

свят.  

След представлението, децата 

споделиха впечатленията си. Те 

бяха развълнувани от историята 

на Пинокио, който от малко 

дървено човече се превръща в 

истински човек…Как? Защо? 

Един от нашите малки участници 

каза: „Защото вярва в чудеса и 

защото стана добър”. 

Много забавления и нови знания 

предложиха и останалите ни сре-

щи през месеца с малчуганите от 

Детската къща. По- големите деца 

от групата „Магията на думите” 

вече изработват корицата на своя-

та книжка „Дядо и ряпа”. Продъл-

жават да описват и рисуват при-

казни пътешествия и чудни стра-

ни. По- малките деца от групата 

„Весела игротека” се забавляват 

като играят различни образова-

телни игри. В увлекателните за-

нимания често участват и  техните 

майки, които ги подкрепят и им по-

магат. 

Проект „Детска къща „Слънчеви 

усмивки” се реализира в рамките на 

Програма за допълнително безвъз-

мездно финансиране на партньори 

по проект „Подобряване на жилищ-

ните условия чрез безлихвено фи-

нансиране за жилищни подобрения 

на семейства с ниски доходи, отг-

леждащи деца” на Фондация 

„Хабитат България” и Фондация 

„Велукс”. 

презентация директорът на 

Комплекса Златка Иванова 

оцени 2015 като година на 

развитие, на задълбочен пог-

лед върху качеството на подк-

репящия процес. Вече са 

разработени основните еле-

менти на Вътрешна система 

за управление на качеството, 

която отчита ефекта на услуга-

та върху живота на потребите-

лите. Сериозна инвестиция е 

„Прозрачността аку-

мулира доверие, съпричаст-

ност и подкрепа,  разчупва 

бариери и 

печели нови 

съмишлени-

ци и парт-

ньори” – с 

тези думи д-р 

Елена Мари-

нова откри 

срещата, на 

която Комп-

лексът за 

психично-здравни грижи в 

Търговище направи публичен 

отчет за дейността си през 

2015 г. В залата присъстваха 

потребители и техни близки, 

представители на институции, 

партньори, доброволци, спе-

циалисти от други социални 

услуги,  медии, както и целия 

екип на Комплекса. В своята 

направена в развитието на 

екипа и в индивидуализира-

нето на подкрепата. В Комп-

лекса работят Съвет на 

потребителите и тера-

певтични групи за подк-

репа на близките, учре-

дена е наградата 

„потребител на месеца”, 

на клиентите се предос-

тавя безплатна адвокатс-

ка защита при нарушени 

техни  права. През 2015 

г. екипът направи първи 

стъпки в услугата 

„подкрепена заетост”, въведе 

софтуерна система за работа 

с документи, базирана в Ин-

тернет. 

Директорът отчете 

като най-сериозни предизви-

кателства в работата на спе-

циалистите  

Спектакълът “Пинокио” стопли сърцата на малчугани от Детска къща “Слънчеви усмивки” и 

техните майки   

ПРОЗРАЧНОСТТА В РАБОТАТА НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  - УСЛОВИЕ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

СТИГМАТА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ „РАЗЛИЧНИТЕ” ХОРА 
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липсата на спектър от 

подкрепящи услуги на хора с 

психични разстройства, които да 

гарантират  пълната им социали-

зация, както и алтернативи за 

трудова реализация на пазара 

на труда. Колкото и добър да е 

терапевтичния резултат от рабо-

тата на специалистите в КПЗГО, 

каза Златка Иванова, без работа  

човекът е обречен да бъде отх-

върлен, мизерстващ и на практи-

ка неинтегриран. Това води до 

невъзможност да се повиши 

качеството му на живот, каквато 

основна цел си поставят социал-

ните услуги в общността. Затова 

през 2016 г. Комплексът ще 

разработи своя методика за под-

крепена заетост на хората с пси-

хични разстройства и ще търси 

нейното приложение в практика-

та. 



Центърът за работа с добровол-

ци към Клуба на НСО успешно 

работи вече 13 години. Своите 

усилия, талант, идеи през годи-

ните в него вложиха над 200 

доброволци. Традиционно мла-

дите хора, посещаващи Центъ-

ра, организират редица  

АКЦИИ И  

КАМПАНИИ,  

с които привличат вни-

манието на търговищен-

ци над значими за на-

шия град проблеми. 

През изминалата 2015 

година част от тях бяха: 

Проектът „Екогерой”- 

за опазване на околната 

среда, в която участваха 

още доброволци от БМЧК- Тър-

говище, както и много наши 

съграждани; 

Събиране на дарения- дрехи и 

ученически пособия за нуждае-

щи се деца и ученици; 

Включване в празника на По-

мощното училище в Търгови-

ще със сценарий, измислен и 

реализиран от доброволци;  

Участие в традиционната ини-

циатива „Ангелска елха”, бла-

годарение на която деца от 

търговищкия квартал 

“Малчо Малчев” получават 

весело тържество и подаръ-

ци за новогодишните праз-

ници, осигурени от „Лайънс 

Клуб”- София. 

Участие в екокампанията 

„Дарете час” на Национал-

ния алианс за работа с 

доброволци (НАРД). 

Нашите доброволци се 

включват и в полезни 

 РАБОТИЛНИЦИ И 

ОБУЧЕНИЯ,  

които повишават зна-

нията им по актуални 

въпроси и ги развиват 

в различни направле-

ния. Сред тях през из-

теклата година 

бяха: 

-Лагери на Национал-

на мрежа за децата 

(НМД), по време на 

които младежите се 

учат как да бъдат ак-

тивни граждани и да 

познават правата си; 

-Обучения и инициа-

тиви посветени на 

превенцията на наркотици; 

-Тренинги за младежко ли-

дерство; 

-Тренинги за запознаване със 

спецификите на работата с 

деца с увреждания; 

-Фокус групи, свързани 

с проучване на добро-

волчеството, с младеж-

ката безработица, с 

адекватността на раз-

лични услуги в Бълга-

рия и грижата за децата 

и младите хора и много 

други. 

ОТЛИЧИЯ И  

НАГРАДИ 

 За своята активност, 

усърдие и постоянство много 

от нашите доброволци полу-

чиха и своите награди!  

Станислав Любенов беше 

отличен с приза „Рицар на 

добрата воля" за цялостен 

принос в доброволчеството 

през 2015 година. През годи-

ната той спечели и първа 

награда от радио-играта 

„Деца четат поезия в ефира 

на БНР“, с изразителния си 

рецитал на стихотворението 

на Иван Вазов „Отечество 

любезно”. 

НАШИТЕ ДОБРОВОЛЦИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 
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Над 200 търговищенци се включиха в кампанията по 

почистване на местността “Борово око” край града 

Благодарение на инициативата “Ангелската елха” 

деца от кв. “Малчо Малчев” получиха красиви Ко-

ледни подаръци от “Лайънс Клуб”- София 

Пролетен лагер на НМД 



Други две наши доброволки 

Анна и Виргиния бяха отли-

чени на Годишната среща на 

Клуба на НСО с титлата 

„Доброволец на годината”. 

Нашият ръководител- психо-

логът Цветелина Ганева съб-

ра обичта и признанието на 

много наши съграждани, след 

като местният информацио-

нен сайт „Итармедия”, описа 

усърдието, с които тя работи 

и успява, въпреки всички 

трудности, именно в Търго-

вище.  

ПРЕЗ НОВАТА 2016 

Какво ни очаква през нова-

та 2016 година? Наши доб-

роволци ще работят по мето-

да „Връстници обучават 

връстници” с различни целе-

ви групи и по различни теми. 

Сред тях са превенция на 

употребата на наркотични 

вещества, екоангажираност-

та, ( опазване на околната 

среда, здравословен начин на 

живот и др. ), популяризира-

не на доброволчеството, про-

мяна на нагласите сред мла-

дите хора относно хората с 

увреждания и други. 

Част от младежите ще про-

дължат работата си в Помощ-

ното училище, където перио-

дично се срещат и общуват с 

децата, както и посещенията 

в различни видове услуги, 

като Комплек-

са за психично 

- здравни гри-

жи в търго-

вищкия кв. 

Бряг, чиито 

потребители 

нашите добро-

волци решиха 

да посетят на 

своя празник – 

Деня на добро-

волчеството. 

 Друга цел, ко-

ято младежите си поста-

виха за новата година е 

да се опитат да работят и 

в полза на възрастните 

хора. Там Доброволчес-

кият ни център няма тол-

кова богат опит, но мла-

дежите имат желание за 

това и вече обсъждат въз-

можности за съвместни 

инициативи с няколко 

пенсионерски клубове в 

Търговище. 

Нова година – нова орга-

низация, и то младежка ! 

Част от младежите възоб-

новяват сдружение  

“Граждански Форум за 

Младежта!” С променен 

състав и с променен ус-

тав- вече са налице някои 

конкретни идеи и предло-

жения за работа. 

За новата година си по-

желаваме да сме здрави, 

ентусиазмът ни да не 

стихва, да успеем да реа-

лизираме още много идеи 

и мечти, както и да наме-

рим още хора с душа и 

хъс за добри дела! 

 

ДОБРОВОЛЧЕСТВО 
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Станислав със стрелец № 1 на Бълга-

рия Антоанета Бонева по повод кампа-

нията “Дарете час” 

Момент от посещението ни в Комплекса за психично 

- здравни грижи  в кв. Бряг 



На 15 януари, 2016 го-

дина Клубът на НСО 

приключва един от най-

значимите си проекти, 

чрез който стартираха 

успешно дейности в под-

крепа на нова за орга-

низацията целева група 

– деца с увреждане, 

както и дейности за по-

вишаване капацитета 

на гражданските орга-

низации за работа в со-

циалната сфера. В рам-

ките на 2 години и поло-

вина ръководството и 

екипа на проекта рабо-

тиха за постигане цели-

те на проект „Промяна 

чрез участие”, финанси-

ран от Българо-

швейцарската програма 

за сътрудничество, Фонд 

за реформи, свързани с 

участието на Гражданс-

кото общество. 

Проектът надгради и 

осигури устойчивост на 

политиките на Клуба в 

следните направления:  

• Прилагане в Търгови-

ще и мултиплициране в 

още 5 общини на ино-

вативен за региона мо-

дел за социална подкре-

па в общността на деца 

с увреждане и семейст-

вата им, под супервизи-

ята и с подкрепата на 

екипа на Фондация 

„Карин дом” Варна;  

• Разширяване на взаи-

модействието между 

Организациите на Граж-

данското Общество за 

активно участие в изра-

ботването и прилагане-

то на социални политики 

на общинско и областно 

ниво; 

• Укрепване капацитета 

на Клуба за устойчиво 

развитие в дългосрочен 

план; 

Основните дейности, по 

които работи организа-

цията, бяха: 

• Предоставяне на ино-

вативната услуга „Ранна 

интервенция на деца 

със специфични потреб-

ности в семейна среда” 

чрез:  

- превенция на изоста-

вянето на ниво Родилен 

дом; 

- домашни посещения 

от мобилен екип; 

- изграждане на роди-

телска група за подкре-

па и взаимопомощ; 

- супервизии и монито-

ринг на качеството на 

услугата от фондация 

„Карин дом” гр. Варна. 

За периода бяха напра-

вени над 200 посеще-

ния в Родилното отделе-

ние на МБАЛ Търговище 

и консултирани бремен-

ни и родилки относно 

грижата за дете с увреж-

дане. Екипът от специа-

листи: консултант ранно 

детско развитие, психо-

лог, педиатър, рехабили-

татор, логопед и детски 

психиатър, работиха с 

29 деца със специфични 

нужди и техните семейс-

тва. 

• Мултиплициране на 

услугата „Ранна интер-

венция” в петте общини 

на област Търговище. 

Представители на 5 

граждански организа-

ции от общините Антоно-

во, Попово, Опака, 

Омуртаг и Търговище 

преминаха обучение и 

им беше предоставен 

финансов ресурс в раз-

мер на 2 000 лева, за 

да предоставят услугата 

в своята община. Така, 

за 1 година, бяха обгри-

жени още 25 деца от 

областта. 

• Създаване и прилага-

не на механизъм за 

ефективно взаимодейст-

вие и съвместни иници-

ативи между структурите 

на гражданското общес-

тво в полза на уязвими-

те общности – проведох-

ме срещи – дискусии и 

фокус групи в петте об-

щини. Целта ни беше да 

потърсим мнението и 

предложенията на пред-

ставители на семейства 

с деца с увреждания, 

неправителствени орга-

низации и местни влас-

ти за техните проблеми, 

както и да се констатира 

тяхната нагласа за учас-

тие в различни граждан-

ски инициативи. През 

първата година на про-

екта проведохме и уърк-

шоп, в който участваха 

представители на граж-

дански организации и 

общински власти. Обсъ-

диха се варианти за 

включване на граждани-

те в различните етапи и 

структури по изработва-

не и прилагане на поли-

тиките в социалната 

сфера и други  

Успешно приключи проект “Промяна чрез участие” 

За периода 

бяха направени 

над 200 

посещения в 

Родилното 

отделение на 

МБАЛ-  

Търговище и 

консултирани 

бременни и 

родилки 

относно 

грижата за дете 

с увреждане 
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въпроси по темата Граж-

данско участие. Във вся-

ка от петте общини бяха 

проведени по 3 диску-

сии, свързани с прила-

гането на различни по-

литики и подходи за под-

крепа на деца и семейс-

тва. В тях участваха над 

200 души – представи-

тели на други НПО, инс-

титуции, местни власти; 

 - Повишаване капаците-

та и популяризиране на 

дейността на Клуба на 

НСО – Изработи се стра-

тегически план до 2020 

г. с приоритети, цели и 

дейности на Клуба; про-

веде се обучение на 

екипа и Управителния 

съвет, както и отчетно-

изборно събрание с 

промени в Устава и уп-

равителното тяло. Обно-

ви се сайта на организа-

цията, а всеки ден се 

качва информация за 

събития, инициативи и 

дейности на Фейсбук 

страницата. Бяха заку-

пени 1 компютър и 2 

лаптопа; ремонтирани 

санитарните възли. 

Общата стойност на про-

екта беше 145 406,15 

лева, от които 14 

540,61 – собствен при-

нос. 

С настоящата публи-

кация благодарим и 

на нашите партньо-

ри от петте общини, 

МБАЛ Търговище, 

както и много други 

организации и хора, 

които бяха част от 

проекта. А най-

искренните ни благо-

дарности и пожела-

ния са за семействата и 

децата, с които работих-

ме заедно!  

Специалисти: Моделът „Родители за подкрепа” има място в Търговище 

Моделът „Родители за подкрепа” 

успешно може да бъде прилаган и 

в Търговище! Около това мнение 

се обединиха специалистите и ро-

дителите по време на тематична 

дискусия, инициирана от Родителс-

ката организация „Заедно за деца-

та на Търговище”. На срещата 

присъстваха трима представители 

на Многопрофилната болница за 

активно лечение в града, предста-

вители на Община Търговище, 

РЗИ, Дирекция „Социално подпо-

магане”, Отдел „Закрила на дете-

то”, Ресурсния център, неправител-

ствени организации, родители. 

Към настоящия 

момент Родител-

ската организа-

ция изпълнява 

проект 

„Мисията- въз-

можна!”, чиято 

цел е да предос-

тави подкрепа 

на родители на 

деца с уврежда-

ния. Част от про-

екта беше и обу-

чение по Моде-

ла "Родители за 

подкрепа", през което преминаха 

майки и татковци от организация-

та. Сега амбицията на сдружение-

то е да намери най- подходящата 

форма и партньори, за да осигури 

възможност той да се прилага за 

родители и в нашия регион. По 

време на дискусията бяха дадени 

конкретни предложения как и къде 

той би бил най- полезен, както и 

бяха набелязани стъпки към него-

вото осъществяване. 

Моделът „Родители за подкрепа”, 

следва модела „Родители за кон-

такт”, който от години е успешно 

прилаган в България. Негова цел е 

след специално обучение родители 

на деца със специални нужди да 

подкрепят и насочват други роди-

тели, в чието семейство е диагнос-

тицирано дете с увреждане. 

„Раждането на дете с увреждане 

винаги е стресиращо събитие. Шо-

кът, недостатъчната информация 

са фактори, които могат да дове-

дат до неправилни решения и 

действия от страна на родителите. 

Дори и най- добрите медицински 

специалисти понякога не са в със-

тояние да окажат достатъчна и 

навременна емоционална подкре-

па на нуждаещите се. Тук е място-

то на родителите за подкрепа, кои-

то вече са изминали същия път, 

готови са да изслушат преживява-

нията на родителя отсреща, да го 

информират и споделят своите 

знания и опит в отглеждането на 

дете с увреждане”. Това разказа 

председателят на РО г-жа Светла 

Янчева. Модератор на срещата 

беше г-жа Невена Маджарова, а 

Моделът представи с презентация 

психологът Цветелина Ганева. 
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Клубът на НСО в Търговище е създаден през 1997 

г. по инициатива на 15 граждански сдружения, ра-

ботещи в обществена полза. 

Регистриран е по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел през 2000 в Търговищки Окръжен 

съд. От 2010 година има регистрация в Агенцията за 

социално подпомагане и Държавна агенция за зак-

рила на детето като доставчик на социални услуги 

за деца. Към настоящия момент в Клуба членуват 25 

организации. Те са юридически регистрирани, 

имат свои устави и ръководства. Всяка от тях реа-

лизира дейности и инициативи със и за своите чле-

нове, които покриват широк спектър от обществе-

ни и граждански потребности, като: гражданска 

активност, социални дейности, образование, здра-

веопазване, култура, доброволчество, права на чо-

века, милосърдие и благотворителност, екология, 

интеркултурни връзки и европейска интеграция 

Ние сме в интернет! 

Сайт:  

http://www.clubngo.org 

Facebook: 

www.facebook.com/clubngo 

Контакти:  

гр. Търговище, ул. “30 Януари “№ 1, ет. 3 

тел.:  0601/ 6- 34- 25;  

еmail:  clubngo@abv.bg ; 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  

Безвъзмездни средства за дейности в подкрепа на транснационални проекти за 

премахване на телесното наказание на деца 

Краен срок: 03 МАРТ 2016 

Поканата цели да финансира транснационални проекти за 
премахване на телесното наказание за деца, в съответствие с 
конкретната цел за предотвратяване и борба с всички форми 
на насилие срещу децата, младите хора и жените, както и за 
защита на жертвите на такова насилие. 

Допустими кандидати: 

 Законно учредени публични или частни организации или 
международни организации с нестопанска цел 

Допустими дейности: 

 Цялостно планиране и започване на устойчивото обуче-
ние за повишаване осведомеността на обществеността относно: Законът за телесното наказание, правото на де-
тето на закрила, за опасностите от телесното наказание, за насърчаване на положително дисциплина. 

 Обучение и сътрудничество между съответните агенции, професионалисти и експерти за развиване на общо раз-
биране и устойчив подход за да се гарантира напредък към елиминиране на телесното наказание за деца.  

 Развитие и широко разпространение на подробни насоки за прилагането на закона за забрана на телесното на-
казание в най-добър интерес на детето 

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_corp_en.htm  
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