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Брой 19, Година 3
Ноември - Декември 2009
В този брой:
Инициативен проект
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Магическата сила на вода- 2
та и растенията
Коледен турнир по футбол 2

Параклиси в Благоево и
Сушица

3

Приемна грижа - ново пре- 3
дизвикателство

Вапцаров и днес е любим поет

3

„Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна група на територията на общините
Лясковец и Стражица” по Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за
развитие на земеделието и селските райони
На 26 октомври 2009 г. в оперативния офис на МИГ Лясковец-Стражица се
проведе кратко обучение и тест за фасилитаторите на 5-те работни групи. Фасилитаторът е този, който подкрепя всеки в най-пълноценното мислене. Основна задача на
фасилитаторите, които вече работят по проекта е формирането на приоритетите при
разработка на Стратегията за развитие на МИГ-а, за провеждане на срещи на работните групи, приобщаване на ключови заинтересовани страни от различните сектори
на местно развитие и мобилизиране на местната общност за активно включване в
дейности по проекта. Всички фасилитатори в МИГ отговарят на основните изисквания: комуникативност, експертност в определената за работната група тема, доказани лидери са в общността, представителни като биография, активност, мотивация,
умения за структуриране на дискусии и работни срещи, с умение за експертно говорене пред аудитория, добро познаване на подхода ЛИДЕР, Програмата за развитие на
селските региони, европейските политики в сферата на местното развитие и
др. Имената на избраните и издържали теста фасилитатори в МИГ са:
Група ”Социална политика, здравеопазване и групи в неравностойно положение” Невена Петрова
Група ”Младежки дейности, спорт и отдих” - Даниела Момъкова
Група ”Икономически дейности и туризъм” - Ивайло Величков
Група ”Култура, образование и традиционни дейности” Сашка Колева
Група ”Селско стопанство и околна среда” - Илияна Петрова
Наблюдаващ фасилитатор – Илиян Маринов

ВЪЛШЕБЕН ДЪЖД

Дъждът окъпа земята
и сякаш тя се прероди отново,
от дълъг сън събуди дъгата,
за красота и вълшебства готова.
Докосна всички дървета,

Работните групи за приемане на приоритети в Стратегията за местно развитие ще
заседават през декември и януари по предварително утвърден график. Графикът ще
бъде публично оповестен за да може в работните срещи да се включат и участват
всички заинтересовани участници в МИГ, както и допълнително мобилизирани представители на различните сектори. Всяка работна група ще има по 3 оперативни срещи - по една в Лясковец и Стражица и една обобщаваща работна среща с експерти
по стратегическо планиране.
Всеки от фасилитаторите на работните групи заедно със своя помощник ще изработи профил на групата, профил на участниците, методология за идентифициране на
приоритети.

обсипа с перли тревата,
погали всяко листенце
и нежно целуна цветята.
Отми от мен самотата,
накара ме да се смея отново,
оцвети сивото във душата.
и да обичам пак съм готова.
Деляна Генова 12 г.
СОУ „А. Каралийчев”

Ако желаете да се включите в дейностите на МИГ, в обученията, ако имате нужда
от информация или имате въпроси, свържете се с координатора на проекта на тел.
0878779101, 0887404275 или пишете на ел. поща:
mari_project@abv.bg, mig@lyaskovets.net
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МАГИЧЕСКАТА СИЛА НА ВОДАТА И РАСТЕНИЯТА

GENERAL SECONDARY SCHOOL
ANGEL KARALIICHEV

Така се казва проектът, по който от началото на учебната година работят ученици и учители
от СОУ „Ангел Каралийчев” в партньорство с училище „Ататюрк” от град Алакати, Турция, училище „Реджина Маргарита” от град Анани, Италия, и Теоретична гимназия „Лупени” от град Лупени,
Румъния. В този проект, защитен по предприсъединителната програма „Учене през целия живот”,
секторна програма „Ян Коменски”, която е администрирана от центъра за човешки ресурси, водещо е нашето училище, което на 21 ноември посрещна в Стражица своите партньори за една седмица. От Турция пристигнаха двама учители и пет ученици, от Италия – трима учители и двама
ученици, от Румъния – четирима учители и седем ученици.
Целта на работата по проекта е участниците в него да осъзнаят, благодарение на това, което
правят, че водата и растенията са от жизнена важност за всички страни, членове на Европейския
съюз, независимо от техните различия в подхода при опазването на тези основни ресурси от съкровищницата на природата.
На 24 ноември в СОУ „Ангел Каралийчев” бяха представени резултатите от проучването на
водоизточниците в регионите, в които се намират училищата на партньорите. Учениците четоха
доклади и направиха презентации по темата „Магичната сила на водата” – първия етап от работата по проекта. На работна среща учителите обсъдиха въпроса „Как да повишим съзнанието на
учениците за важността на водата?”. В залата на Община Стражица зам.-кметът Верка Божкова
приветства гостите и на всички предостави рекламни материали за общината, а инж. Паша Илиева, главен еколог, сподели мисли по въпроса за новите предизвикателства в областта на екологията и отговори на всички въпроси по темата.
В залите на Общинския детски комплекс гостите се запознаха с богатата дейност на децата в
школите, кръжоците и групите по интереси. На всички бяха подарени детски творби от школата
по художествена керамика. При голям интерес на 25 ноември в спортната зала на града премина
Празникът на таланта с участието на всички партньори.

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ФУТБОЛ
На 23 ноември в Стражица започна
традиционният коледен турнир по футбол
на малки врати с участието на 14 отбора.
В две групи по четири и в две групи по
три са включени отбори от Стражица,
Лясковец, Велико Търново, Горна Оряховица, Драганово, Камен, Козаревец и Шереметя. Последните срещи в групите са
на 3 декември, а финалът и награждаването на победителите – на 11 декември.

В началото на ноември се проведе обучение от
РИОКОЗ Велико Търново на социоконсултантите работещи със социално слабите и медиаторите работещи с ромската общност в населените места от общината.
Темите на обучение бяха: „Наркотиците и наркотичната зависимост”,
„Тютюнопушене
и
бременност”, Профилактични мерки и
протичане на грипните
заболявания”,
„ Д и а б е т ” ,
„Злоупотреба с алкохол”.

СТРАЖИЦА

ИНФОРМАЦИОНЕН

Върху бюлетина работиха:
Николай Христов, Петя Стоянова,
Красимир Василев, Стела Иванова

п.к. 5150 гр. Стражица
ул. “Дончо Узунов” № 5
тел: 06161 43 43
факс: 06161 25 68
E-mail: postmaster@strazhitsa.e-gov.bg
E-mail: obstr@abv.bg

МОЖЕТЕ ДА ЧЕТЕТЕ И В САЙТА НА
ОБЩИНАТА
HTTP://STRAZHITSA.E-GOV.BG

БЮЛЕТИН

Страница 3

Вече е завършено строителството на православния параклис в
Благоево. Дарители и строители заслужиха благодарността на хората
от селото, не пести добри думи за тях и кметът Иван Йорданов. Остава прецизната работа по иконостаса и тя изисква нови средства, които въпреки кризата трябва да бъдат осигурени. Надеждата е за доброто дело отново да има сърцати дарители. След завършването на иконостаса параклисът ще има всичко,
за да отвори врата за посетители.
За параклиса са подарени и две
икони от Рилския манастир, които
се очаква да пристигнат скоро в
Благоево.
През пролетта ще продължи благоустрояването на терена край параклиса, предвижда се изграждането на детска площадка.

В с.Сушица продължава възстановяването на църквата „Св.Параскева”.
Тази пролет от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет бяха отпуснати 203 647 лв. В момента се изгражда
купола храма, а при хубаво време ще има възможност да се покрие цялата
църква.

ПРИЕМНАТА ГРИЖА – НОВО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Екип на областния център по приемна грижа посети община Стражица, за да установи контакт с институциите и хората от града. Цел на срещата беше разясняването на една услуга, която още не е достатъчно популярна, но
предизвикателствата на времето все повече ще налагат да я има и при нас. В условията на криза тя дава шанс да
си намерят работа и безработни, които имат нужната подготовка.
Отглеждането на деца в детските домове не разрешава много от техните бъдещи проблеми, особено след навършване на пълнолетие. При деца с увреждания от различна степен също се стига до трудности в адаптацията за
днешния динамичен живот. Като добра практика се налага грижата в приемно семейство, на което държавата и
различни организации помагат реално като партньори. Какво е приемна грижа, приемно семейство, кои деца се
нуждаят от тази грижа, кои семейства могат да станат приемни, как се обучават
желаещите за приемно семейство и каква е финансовата подкрепа за грижите и
възнаграждението за труда – на тези и други въпроси бяха дадени отговори по време на срещата. Екипът на областния център по приемна грижа ще има такива срещи и в големите селища на нашата община, в които са действащи училищата и детските градини.
Ако някой реши да кандидатства за приемен родител, може да заяви своето
желание в отдел „Закрила на детето” към общинската дирекция „Социално подпомагане” в Стражица. На него ще му бъде оказано съдействие за среща със специалист
и за отговор на всички въпроси, свързани с естеството на приемната грижа, връзката с партньори и институции, както и с обучението, нужно за нелеката отговорност.
В общината вече има едно приемно семейство в Горски Сеновец, където се отглежда дете с увреждания, а това
семейство е готово да сподели своя опит с желаещите да се включат в този вид социална услуга.

ВАПЦАРОВ И ДНЕС Е ЛЮБИМ ПОЕТ
На 24 ноември младите участници в литературен клуб „Пегас”-чета” с ръководител Тодорка Цонева при Общинския детски комплекс и техните преподавателки по български език и литература и по чужди езици отбелязаха
100-годишнината от рождението на поета Никола Вапцаров. За година на Вапцаров беше обявена 2009-та година и от Организацията на обединените нации
за образование, наука и култура ЮНЕСКО. Младите литературни творци и техните учителки имаха за първи път такова нестандартно тържество. В презентация бяха показани снимки на поета, запечатали за поколенията мигове от
неговия живот.
Младите поети написаха стихове по избрано от тях мото от любими стихове на Вапцаров. Специални преводи на две стихотворения подготвиха децата и учителките. Стихотворението „Прощално” беше преведено на гръцки, турски, френски и английски език, а стихотворението „Пушкин” прозвуча на руски език. Любителите на художественото слово си избраха някои от найлюбимите стихотворения на големия поет и ги рецитираха пред участниците и
гостите на тържеството.

