Клуб на НСО, гр. Търговище

МЕСЕЧЕН
ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Клубът на НСО работи за утвърждаване ценностите на гражданското общество в Търговище и региона чрез:




Развитие на силен и независим граждански сектор;
Овластени и информирани граждани;
Споделени ценности и трайни връзки - между самите субекти на гражданското общество и между представители
на Третия сектор, държавните институции и бизнеса.

Контакти:
гр. Търговище, ул. “30
Януари “№ 1, ет. 3
тел.: 0601/ 6- 34- 25;
еmail: clubngo@abv.bg ;
PR: Камелия Ковачева

тел: 0897 99 07 67

МАРТ, 2016
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НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ
КЛУБЪТ НА НСО ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2015 ГОДИНА И ПРИЕ ПЛАН ЗА
РАБОТАТА СИ ПРЕЗ 2016г.
Над 50 представители на
18 организации, членове
на Клуба на НСО, единодушно приеха Отчетите
за дейността на организацията за 2015 г., както
и Бюджета и Плана за
работата ни през 2016 г.
Това стана на Годишното
отчетно събрание на
сдружението, което се
проведе на 5 април в хотел „Идол”. На него присъстваха гости от различни институции, с които
през годините сме изградили добри партньорски
отношения. Сред тях бяха кмета на града д-р
Дарин Димитров, представители на Общината,
РЗИ, РЗОК, Дирекция
„Социално подпомагане”
и др.
Основните ни дейности и
резултати през годината
представи изпълнителният директор на Клуба
г-жа Невена Маджарова.
По отношение на работата ни за подобряване на
организационното състояние тя припомни, че
през 2015 г. организацията започна изпълнението на СТРАТЕГИЯТА ЗА
РАБОТА И РАЗВИТИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2014 –
2020 г., която бе изработена с активното участие
на над 50 наши членове,
доброволци и партньори;
За първи път изработихме и разпространихме
ДОКЛАД на тема „Какво
направи НПО сектора за
Търговище?“;
актуализирахме членския си състав; организирахме обучения за нашите членове; избрахме НОВ управителен съвет с председател д-р Емилия Ди-

митрова.

рехабилитатор, психолог
и социален работник;
Г-жа Маджарова постави
Над 40 деца и техните
акцент и върху ДЕЙНОСсемейства от кв. „Малчо
ТИТЕ НИ ЗА УЧАСТИЕ Малчев” в Търговище и
В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ и
ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ. Тя
припомни, че участие на
наши представители има
в Постоянните комисии
към местния Общински
съвет. Активно участваме
във всички обществени
обсъждания,
дискусии,
конференции и други
инициативи на местно и
национално ниво, както и
в изработването на стратегически и оперативни
Г-жа Невена Маджарова (вдясно), Златка Иванова (в
планове- за социално
средата), Емануела Емилова (вляво)
включване, за закрила на
детето, за младежта, за селата Вардун и Голямо
интеграцията и т.н. В на- Ново, получиха компвечерието на миналите лексна подкрепа по отместни избори направих- ношение подобряване на
ме СРЕЩА С КАНДИДА- грижите за децата в теТИТЕ ЗА КМЕТОВЕ на зи семейства – здравни,
града, където те изложи- образователни, възпитателни, материални; В
ха управленските си прогпродължение на 2 годирами пред гражданите.
ни наши специалисти
Родилно
Акцент беше поставен и посещаваха
отделение
в
МБАЛТървърху работата ни за поговище,
където
работиха
добряване качеството на
живот на децата и техни- по превенция на изостате семейства. През 2015 г. вянето;
приключихме два от големите си проекти- за предоставяне на услугата
РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ
ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНЕ, както и за превенция
на изоставянето на деца
от
рискови
общности.
Част от резултатите, които постигнахме са: Над 25
деца от общините Търговище и Омуртаг получиха
подкрепа
от
мобилен
екип, включващ педиатър, психиатър, логопед,

През изтеклата година
въведохме за първи път
модела за провеждане
на Д-р Емилия Димитрова- председател на
Клуба на НСО
ФАМИЛНИ
ГРУПОВИ
КОНФЕРЕНЦИИ, чрез които подкрепихме 1 двойка, настанена в Кризисен център,
и 1 семейство с 3 деца,
което нямаше жилище и
условия за живеене;
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Продължихме работата си
по ПРОГРАМАТА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ на
семейства с ниски доходи,
като само за последната
година сме предоставили
безлихвени заеми на над 80
семейства от общината;
За първи път на територията на страната приложихме
МОБИЛЕН
ПОДХОД
„БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ”, като днес той
се разширява и постига успехи както в малките населени места, където работим
- с. Давидово, така и в нови
за нас партньорства –
МБАЛ – Детско отделение,
и ОЗД „Пчелица” Търговище;

разходите за учебни помагала;
От началото на тази година
стартирахме проект, по който
ще
подкрепим
25
здравнонеосигурени
бременни жени, а след
раждането на бебетата
акушерка и социален
работник ще направят
по 6 патронажни посещения;
Г-жа
Маджарова
представи и част от
многобройните инициативи, които ДОБРОВОЛЦИТЕ от Центъра към Клуба реализираха през годината. Сред
„Клубът на НСО става все по разпознат
тях
са
екоинициативата от гражданите, а членовете му – все по уверени, с
„Екогерой”; „Ангелска елха”, натрупан опит за работа по проекти и различни
благодарение на която деца от инициативи. Доброволчеството се утвърди като
една от най-популярните форми за гражданско
квартал “Малчо Малчев” получават тържество и подаръци участие. Увеличихме членския си състав – както
на отделните организации, така и на Клуба;
за новогодишните празници,
Повишаваме авторитета на НПО сред
осигурени от „Лайънс Клуб”обикновените граждани, привличаме все повече
София; Участие в кампанията
млади хора в нашите редици!”, подчерта г-жа
„Дарете час” на НАРД и много
Маджарова в заключение.
други.

От месец ноември, 2015 г.,
педагога и психолога в екипа ни провеждат съботни
занимания с деца от кв.
„Малчо Малчев”, за да им
помогнат да се справят по
добре в училище и да развият своите умения да играят, да общуват, да споде- Тя специално обърна внималят. Занятията се провеж- ние на партньорските ни ордат заедно с техните майки; ганизации, както и на нашите
донори, без които нашите кауВ изпълнението на партзи не биха били възможни.
ньорската
програма
Сред
тях
са:
Фондация
„ГОТОВИ ЗА УЧИЛИЩЕ“
„ХАБИТАТ”- България, Тръст
Клубът е едно от 19-те НПО
от страната, които продъл- за социална алтернатива, Фонжиха да работят с детски дация за децата в риск по свеградини – ние работим в 5 та; Асоциация „Прозрачност
населени места – Омуртаг, без граници“; Швейцарска
за
развитие
и
Камбурово, Ценово, Русенс- агенция
Фонд
за
ко, Преслав и Върбица, ка- сътрудничество,
„НПО организациите са очите, ушите и
то заплащаме таксите на реформи, свързани с участието
съвестта на местната власт. За тях обаче се
деца от социално слаби се- на гражданското общество;
знае твърде малко”, каза по време на срещата
мейства.
кмета
на града д-р Дарин Димитров. Той направи
Фондациите Лале и ОАК;
конкретно предложение за популяризиране на
Програма за подкрепа на
През учебната 2015/2016 г.
НПО
в
България
по търговищкия НПО сектор пред местната власт.
по
програма
„РАВЕН
Финансовия механизъм на Освен това д-р Димитров допълни, че вече е в ход
ШАНС” подкрепяме 10 десъздаването на Обществен съвет в Търговище и в
ЕИП 2009-2014 г.
ца от с. Вардун, за да пронего ще бъдат ангажирани социално активни
дължат образованието си в
хора, които милеят за града ни.
средни училища в града,
като им заплащаме пътните разходи, поемаме част от
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СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА
РОДИ СЕ ПЪРВОТО БЕБЕ ОТ ПРОЕКТА „ПОДКРЕПА ЗА ПО- ДОБРО ЗДРАВЕ И
ОБРАЗОВАНИЕ”

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОЕКТА?
ПОДКРЕПА ЗА
БРЕМЕННИ, КОИТО НЕ СА
ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ;
ПРЕГЛЕДИ И
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ
АКУШЕР– ГИНЕКОЛОГ;
УЧИЛИЩЕ ЗА
РОДИТЕЛИ;
ПОДКРЕПА ЗА
ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦА В
ДЕТСКА ГРАДИНА;
АНКЕТИРАНЕ ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА РИСК
ОТ УВРЕЖДАНИЯ

На 26 март проплака
първото бебе част от
проекта ни „Подкрепа за
по- добро здраве и образование”, финансиран от
Тръст за социална алтернатива (ТСА). Малкият
Азат вдиша първа глътка
въздух след нормално
раждане под грижите на
лекарите в търговищкото Родилно отделение.
Той е първо дете за своите родители.
Бебето вече си е у дома.
Благодарение на проекта
в грижите за него ще
помагат акушерка и социален работник. Те ще
посещават семейството
в продължение на 6 месеца, ще следят нормалното развитие на детето
и ще дават съвети на
родителите за правилното му отглеждане.
След изписване от болницата семейството беше подкрепено с комплект продукти за грижа
и хигиена- майка и бебе,
както и с памперси и най
- необходимите дрешки.
Припомняме, че благодарение на проект
„Подкрепа за по- добро
здраве и образование”

През месеца с колегите от Тръст за социална алтернатива (ТСА), неонатологът д-р Радост Едрева
и общностните ни медиатори обсъдихме работата
си по проект "Подкрепа за по- добро здраве и

образование".

бременността на 25
здравнонеосигурени жени от Търговище и селата Подгорица, Давидово,
Голямо Ново ще бъде

ведем Училище за бременни и Училище за родители, в които освен
неосигурени, могат да се
включат и други жени от

проследена от акушер –
гинеколог. Майките ще
бъдат подпомагани от
специалисти, а при нужда ща им бъдат осигурявани лекарства, витамини, както и най- необходимите продукти за грижа за тях и децата.
Успоредно с индивидуалната подкрепа ще про-

тези населени места. За
своевременно установяване на заболявания ще
проведем скрининг на
деца до 7 години, а педагог ще работи със семействата за ранното
включване на децата в
образователната система.
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РОДИТЕЛСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДКРЕПИ ПОВЕЧЕ ОТ 30 ДЕЦА И
СЕМЕЙСТВА В ТЪРГОВИЩЕ
16 деца с увреждания
и техните семейства
са подкрепени от Родителската
организация „Заедно
за децата на
Търговище”, които от

лятото на миналата
година работят по
проект „Мисиятавъзможна”. Това
отчетоха от
неправителствената
организация на
финала на
инициативата си.

с увреждане, да ги
подкрепи, стимулира и
инициира за бъдещи
дейности, с които да
намерят най-добрите
решения за развитие
на децата си.
В проекта бяха
включени деца с
увреждания, техни
родители, сестри и
братя. Това са
семейства живеещи в
град Търговище и село
Баячево. Включени
бяха и 32-ма родители
на деца в “норма”, с
които беше работено за
промяна стереотипите
и нагласите по
отношение на децата с
увреждане и
предоляване на
проблема с изолацията
на семействата,
отглеждащи децата с
увреждания.

„Сформирани бяха две
групи за
Целта й беше да
взаимопомощ, в които
направи родителите
32-ма участници
по-успешни и уверени взаимно се учиха от
при преодоляване на опита си. Това им
ежедневните
помогна да придобият
трудности, с които се
и други модели на
сблъскват при
поведение и различни
отглеждането на дете начини на мислене,

както и да изградят
собствени стратегии
за справяне с
проблемите”, отчетоха
от Родителската
организация и
припомниха и за осем
срещи на открито с
деца, техните
родители, братя и
сестри, приятели,
както и на младежи
доброволци, които им
помагаха.
„Освен занимателни,
тези срещи бяха и с
познавателна цел за
децата, като всяка
среща бе с
предварително
поставена тема.
Родителите и найвече техните деца се
опознаха,
забавляваха се и
учиха заедно”,
споделиха
организаторите.
Проект „Мисиятавъзможна” е финансиран по Програма за
подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на
ЕИП 2009-2014 г.
Текст: Topnovini.bg

Родителите от Родителската организация са на разположение на други семейства,
които току що са научили, че детето им е с увреждане. Те са доброволци готови
винаги да Ви изслушат за проблемите и затрудненията, които изпитвате, да Ви
информират и да споделят опит, с който да Ви подкрепят и подпомогнат; да
преминат заедно с Вас през трудностите по пътя, който самите те са изминали.
Потърсете ги, ако имате сходни трудности!
За контакт: Светла Янчева– председател на РО, тел: 08940472570
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Демонстрирахме игрова сесия по “БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ”
в ОДЗ “Пчелица”
Координаторът на новия проект „Пътуваща
библиотека: Играчки и
музика в действие”
Цветелина Ганева и
Камелия Ковачева от
Клуба на НСО демонстрираха игрова сесия
по програма
„Библиотека на играчките” пред колеги от
организации и институции от различни
краища на България,
които работят или
предстои да работят по
същата програма. Демонстрацията се състоя в ОДЗ „Пчелица” в
град Търговище, които
са наши партньори по
проекта.
Игровата сесия беше
сред най- вълнуващите модули, включени в
обучение на Фондация
за децата в риск по
света, които са партньори на Клуба на
НСО по реализацията
на проекта в Търговище. Обучението се проведе на 31 март и 01
април и на него присъстваха представители на ръководството

на фондацията от България и чужбина- Мелика Уилок, Росица
Петрова, Александра
Ангелова. Срещата беше опознавателна с цел
обмяна на опит.
На нея имахме възможност да представим целите и дейностите на
проекта, както и нашите нови партньори от
ОДЗ „Пчелица” и
МБАЛ- Търговище.
Припомняме, че чрез
настоящия проект програмите „Библиотека на
играчките” и „Музика в
действие” достигат до
деца от маргинализирани общности в изолирани населени места,
деца, които по здравословни причини са временно отделени от обичайната си среда, както
и подпомагат адаптацията в процеса на преход от детска ясла към
детска градина. Към
момента дейностите по
проекта в Търговище се
извършват на три места:
-Читалището в с. Давидово като притегателен

център за местната
общност;
-Детското отделение
на МБАЛ - Търговище, където най-

малките пациенти
получават здравна
грижа и емоционална подкрепа.
-Детската яслена
група към ОДЗ
„Пчелица“, където
малките
„пчелички” опознават света.
Цвети с деца от ОДЗ
„Пчелица“
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МЕДИАТОР НА КЛУБА НА НСО ПРЕДСТАВИ ИДЕЯ ЗА СВОЙ ПРОЕКТ
Общностният медиатор
на „Клуба на НСО” Тургай Ахмедов представи
свой проект за детски
център, където деца от
ромския етнос на възраст до 7 години ще подобряват своите социални и образователни знания и умения. Целта е
благодарение на детския център да бъде подпомогната тяхната подготовка и адаптация
Тургай разказа за идеята си към детската градина
за детски образователен
или училище.
център
Идеята си Тургай имаше възможност да разработи в рамките на

проект "Насърчаване на
гражданското участие на
млади роми” на сдружение „Нов път” - Хайредин. Негова цел бе младежи от ромски произход
да бъдат обучени в лидерски умения, да бъдат
насърчени към гражданска активност, след което
да пренесат придобитите
знания и умения към други членове на общността
си, с което да съдействат
за позитивни промени в
нея.
Тургай представи проекта си заедно с идеи на
други млади ромски лидери

в рамките на среща на
сдружение „Нов път”,
която се проведе през
март в Търговище.
Идеята му получи одобрението на присъстващите и в бъдеще ще
търси начини за своето
реализиране.
Проект " Насърчаване
на гражданското участие на млади роми” е
финансиран по Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на
ЕИП 2009-2014 г.

ДЕТСКА КЪЩА “СЛЪНЧЕВИ УСМИВКИ” С НОВО ПОМЕЩЕНИЕ В КВАРТАЛ “МАЛЧО МАЛЧЕВ”

С огромна радост споделяме, че Клубът на
НСО вече има истинска
детска къща, намираща
се в кв. „Малчо Мал-

спомогнат работата ни
с децата и родителите
да стане по-достъпна и
ефективна.
Поредните занимания в
нашата детска къща
„Слънчеви усмивки”
през март бяха проведени във вече обновените и обзаведени помещения. С много емоции и настроение, както за децата, така и за
родителите беше съчев”- град Търговище. пътствана първата ни
Благодарение на Общи- среща там. Специалисна Търговище и II ОУ
тите получихме много
„Н.Й.Вапцаров” стана
нови предложения за
възможно наемането на това как да направим
помещения в сърцето
срещите ни още по- инна квартала, които ще

тересни. Надяваме се,
скоро да ги реализираме заедно.
Проект „Детска къща
„Слънчеви усмивки”
се реализира в рамките на Програма за допълнително безвъзмездно финансиране на
партньори по проект
„Подобряване на жилищните условия чрез
безлихвено финансиране за жилищни подобрения на семейства
с ниски доходи, отглеждащи деца” на
Фондация „Хабитат
България” и Фондация
„Велукс”.

Страница 8

БЕЗРАБОТНИ СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ ЗАПОЧВАТ РАБОТА
БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПРОЕКТ “ИМА НИ И МОЖЕМ”
Проект „Има ни и можем” се реализира от
сдружение „Светлина и
за нас”, член на Клуба
на НСО. Той стартира
на 01.06.2015 г. и на
31.03.2016 г. финализира първата си фаза. В
момента тече изпълнението на допълнително
одобрени дейности,
представляващи мултиплициране на същия
модел, но този път приложени в Област Шумен и в Област Разград. Екипът е фокусирал усилията си, от една страна, по посока
преодоляване на негативните нагласи на недоверие към трудовите
Заключителната тема- възможностите на хоратична среща се проведе та с дефицити в зрението, а от друга към усна 31 март в Търговипешната им социалнаще. Тя протече под
та интеграция, прилаформата на обществен
гайки за това комплекдебат относно формите
сни методи на въздейсна дискриминация на
твие.

„Работата ме прави самостоятелен, а това ми
дава самочувствие!”сподели по време на
заключителната пресконференция по проект
„Има ни и можем”,
един от участниците в
него, наскоро дал нов
старт в професионалния си път. Той е сред
тримата човека със зрителни увреждания започнали нова работа
благодарение на проекта. Те заемат позициите
„кредитен консултант”,„охранител”
и „наставник - оператор” в различни фирми
в област Търговище.

хората с увреждания в
общността ни. Присъстващите представители
на потребителите на
проекта, работодатели,
институции, неправителствени организации,
граждани и медии, подписаха обща Декларация в знак на подкрепа
на немедицинския подход при ресоциализацията на хората с увреждания.

Припомняме, че благодарение на проекта в
Търговище вече работи
Център за трудово посредничество за хора със
зрителни увреждания,
който се намира на ул.
"Бенкокски" 10. Създадена е и информационна база данни с трудовите профили на хора
с този проблем, с обем
до този момент 194 човека.

Бяха организирани
и 5 еднодневни обуче-

ния за потребители и
със специалист по трудово консултиране,
както и 3 двудневни
тернинга за работодателите от област Търговище . Бяха издадени и разпространени
два наръчника:
"Успешна трудова реализация за хора със
зрителни увреждания" и "Наръчник за
работодателя на хора
със зрителни увреждания".
Проектът "Има ни и
можем"е финансиран
в рамките на Програмата за подкрепа на
НПО в България по
Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009-2014 година.

Добрите практики
ще бъдат
продължени и в
областите Шумен и в
Разград
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СПЕЦИАЛИСТИ И УЧАСТНИЦИ ГОВОРЯТ ЗА ПРОЕКТ “РАБОТИЛНИЦА ЗА
УСМИВКИ”
В продължение на няколко месеца повече от 15 възпитаници на Помощното училище- интернат „Д-р Петър Берон” (ПУИ)- в гр. Търговище подготвяха куклен спектакъл- подарък за всички търговищенци. Децата репетираха театрални етюди, помагаха за изработката на костюми на приказни герои, танцуваха, пяха, учиха стихчета и куп други интересни неща. В предизвикателствата неотлъчно до тях бяха
специалисти: специален педагог, психолог, актьор, кукломайстор и музикален педагог, както и доброволците от
Клуба на НСО. Най- накрая спектакъла беше представен
пред публика на 29 март в Кукления театър в града и обра
аплодисментите на развълнуваната публика.
През месеците на усилена работа малчуганите не само се
подготвяха за своето голямо излизане на сцената. По време
на репетициите те учиха нови начини да общуват, развиваха своите таланти, откриваха други свои умения и дарби иразбира се– се забавляваха.

Актьорът Борислав Терзийски– в ролята на
разказвача—беше до децата по време на
Всичко това беше възможно благодарение на проект
целия процес и им помогна вълшебен да бъде
"Работилница за усмивки", който се изпълнява от сдружене само спектакъла, но и миговете, които те
ние "Децата на Търговище", съвместно със сдружение
прекараха заедно
"Дар" и в партньорство с Кукления театър и Помощното
училище в Търговище. Той е финансиран по Програмата за подкрепа на
НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009- 2014.

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯТА НА ЧАСТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТА:
Опишете любим момент от „Работилницата за усмивки”, който Ви е заредил най- искрено с добро настроение?
Цветелина Ганева, психолог: Всички моменти са ми любими. И в трудностите, и във веселите
мигове винаги излизах различна, но нямах търпение за следващи срещи.

Мая Малчева, специален педагог: Превъплъщението на някои деца в ролите искрено ме изненада, учуди и развесели.
Светлана Трифонова - учител в ПУЙ „Д-р Петър Берон”, помагащ в работата на децата: Репетициите и самото представление пред публика бяха много вълнуващи. Успехите, които постигнаха
децата, ме удовлетвориха.
Ани, доброволец: От проекта "Работилница за усмивки" ми хареса всичко, но най-много всеотдайността с която работиха всички, отговорни за осъществяването на идеята, мотивацията на децата, учейки се на театралното изкуство и щастието изписано на лицата им, след перфектното им изпълнение на сцената.
ОТ ДЕЦАТА
С.
от
ПУИ
–
И
пре д с т ав ле н и е то
ми
хареса,
но
самите
репетиции, срещите с
екипа и доброволците,
работата ден след ден,
бяха по–интересни за
мен. Тогава винаги се
случваше нещо ново и
интересно.

Как избрахте точно кой спектакъл да поставите?
Борислав Терзийски, актьор: Децата сами си го избраха. Едно момиче донесе книжка с приказката и много държеше да я прочетем първо от там (от нейната книжка). Впоследствие всички се обединихме
около идеята за „Грозното патенце” и заради смисъла на произведението- понякога грозните патенца, които често другите подценяват и
пренебрегват се превръщат в красиви лебеди.
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Променяха ли се децата в хода на проекта?
Ц. Ганева: Мисля, че да. Не само те, а вероятно и ние. Видях ги във финалните срещи много поспокойни, уверени в себе си и по-отговорни към задачите, които имаха. Всеки се опита да допринесе по своя си начин - някои разместваха декора, други следяха за дисциплината и правеха
дори забележки, трети снимаха, наблюдаваха и изказваха мнения или пък насърчаваха останалите участници да се включват. На финала децата бяха горди от резултата,
които заедно сме постигнали. Споделиха ни, че искат да правим още много неща заедно. Имаха идеи за следващи
представления.
ОТ ДЕЦАТА
В. от ПУИ – Аз, когато излязох на сцената ми беше М. Малчева: Срещата с изкуството на
много приятно, интересно, забавно. Макар, че не сцена изгражда у детето усет към култуисках в началото да участвам, разбрах че човек трябва рата, помага му да разпознава красиво и
да се труди, за да стане това, което иска. грозно, добро и зло, вълнуващо и скучно,
Благодарение на Боби и Цвети, че ме подкрепиха и може значително да обогати неговият
ми помогнаха да направим това нещо- да станем
духовен свят, да разшири хоризонтите
артисти, каквито не бяхме преди. Много ми хареса да
бъда грозното патенце, да бъда артист. Видях пълната му на мислене и въображение, а също да
зала и усмивките по лицата на хората и бях развие художествен вкус и навици за
щастлива, беше ми много забавно. Когато сме заедно критично мислене... всичко това в поможем всичко да направим. Мислех, че ще се малка или в по- голяма степен се случи
провалим, но с труд и заедно постигнахме много.
с всички деца.
Какви таланти разкриха децата по време на „Работилничката за усмивки”?
Ц. Ганева: Едно от децата измисли стихотворение за грозното патенце. Част от него беше използвана в спектакъла. Впоследствие възникна и песничка по стихчето. Това дете беше едно от найсрамежливите и свити деца, а колко неща ни показа само, освен че изигра и главната роля!
Учителите споделиха и за други две деца, които досега не са имали желание да пеят пред група,
а се оказа че едното момче не само искаше да пее, но и го правеше доста добре. Някои деца, провокирани от различни ситуации разкриваха други части от себе си, споделяха пред екипа свои
страхове, трудности, както и мечти.

М.Малчева: Театърът е форма на въздействие, която компенсира дефицитите и мобилизира наличните ресурси. Изкуството влияе директно върху чувствата на човека. В хората, които ние
обозначаваме като хора с увреждания, често откриваме насреща си личности, чиято интензивност на живот, сила на волята и социална способност могат дълбоко да ни впечатлят, стига да
им помогнем да опознаят себе си.
Ще продължи ли работа „Работилничката за усмивки” и след края на проекта?

Ц.Ганева: Силно се надявам да не спира. Мисля, че заедно с
екипа се опитахме да покажем, че е възможно „Работилница за
усмивки” да има – всеки ден, всеки час – винаги, когато влизаш със сърцето си, с енергията си и с много идеи, разбира се,
за съвместни дейности. Усмивките са заразни, само когато са
искрени, а децата най-добре усещат това.

С. Трифонова: Идеята ни е получените декори да се използват
в учебната и терапевтична работа в ПУИ. За различни тържества ще бъдат подготвяни различни тематични сценки. Получихме вече оферти да представяме нашите постановки пред
деца в детски градини. Децата сами ще създават свои произведения.
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ДОБРОВОЛЧЕСТВО
Наши доброволци подготвят филм срещу употребата на наркотици
Млади хора от Центъ- съвет по наркотични
ра за работа с добро- вещества – Търговиволци към Клуб на ще.
НСО подготвят кратък
От месец младежите
усилено работят по
идеята. Благодарение
на актрисата от Драматичен театър – Търговище Грета Неделчева имат и готов сценарий. Младежите вече имаха няколко работни срещи по обсъждането на моменти от
сценария, както и във
филм срещу употреба- връзка с разпределета на наркотични ве- нието на роли. С нелещества. Инициативата ката задача да снима
е провокирана от съв- се е захванал един от
местна идея между дългогодишните наши
Центъра и Общински доброволци – Венци.

Филмът разказва за
историите на трима
младежи. В главните
роли се превъплъщават наши доброволци
- Ани, Вики, Янислав, Станислав, Санем, Силвена. Целта
на филма е да провокират своите връстници да кажат „НЕ”
на дрогата!
Останалото е изненада! През следващите
месеци
предстои
официалното
прожектиране пред аудитория, както и достъпа на филмчето в
социалните мрежи.
Повече за него четете в нашия фейсбук.

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КЛУБА НА НСО УЧАСТВАХА В КОНФЕРЕНЦИЯ НА
“КАРИН ДОМ”
Представители на
Клуба на НСО посетиха Международна-

та конференция на

тема "Моделиране на
нови услуги за деца с
увреждания в България", организирана от
Фондация „Карин
дом”- Варна с финансовата подкрепа на
THE VELUX FOUNDATIONS. Двудневвият форум, който се състоя в Икономическия
университет във Варна, разисква различните аспекти на услугите за деца със специални нужди в Бълга-

рия. В различните
части свой опит споделиха водещи експерти от страната и
чужбина в работата с
деца със специални
потребности- медици,
педагози, рехабилитатори, както и доброволци и родители на
деца, преминали през
услугите на фондацията. Конференцията
събра над 400 участници.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
РАВЕНСТВО МЕЖДУ ЖЕНИТЕ И МЪЖЕТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР
Краен срок: 27 МАЙ 2016 г.,
Поканата цели да допринесе за популяризиране на равенството между жените и
мъжете в образованието, обучението и на
трудовия пазар. Проектите следва да целят промяна на отношения, поведение и
практики, които затрудняват напредъка
към равенство и които ограничават потенциала на жените, мъжете, момичетата
и момчетата.
Повече информация тук:
http://zafondovete.eu/calls/27-05

Клубът на НСО в Търговище е създаден през 1997 г. по
инициатива на 15 граждански сдружения, работещи в обществена полза.
Регистриран е по Закона за юридическите лица с нестопанска цел през 2000 в Търговищки Окръжен съд. От
Контакти:
гр. Търговище, ул. “30 Януари “№
1, ет. 3
тел.: 0601/ 6- 34- 25;
еmail: clubngo@abv.bg ;

Ние сме в интернет!
Сайт:
http://www.clubngo.org
Facebook:
www.facebook.com/
clubngo

2010 година има регистрация в Агенцията за социално
подпомагане и Държавна агенция за закрила 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 реализира дейности и инициативи със и за
своите членове, които покриват широк спектър от обществени и граждански потребности, като: гражданска
активност, социални дейности, образование, здравеопазване, култура, доброволчество, права на човека, милосърдие и благотворителност, екология, интеркултурни връзки и европейска интеграция

