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НИЕ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ
Кауза Пловдив пита пловдивчани за основните проблеми на града
Временни резултати от допитване сред гражданите относно приоритетите на Пловдив
Уважаеми читатели, демократичното управление изисква управата да
работи по волята и по
проблемите на тези, които са я избрали. Всяка
друга употреба на вота
от каквито и да е избори
е преиначена и загубила
смисъла си.
Затова от началото на
годината, ние от „Кауза
Пловдив“
стартирахме
едно допитване до гражданите по райони за това
кое е най-важно за тях.
Днес, в много съкратен
вид, публикуваме частични резултати от мнението
ви за основните проблеми на град Пловдив.
Временните резултати,
получени от анкетираните до момента, отразяват
като най-съществен проблема с недовършените
големи инфраструктурни
обекти (разширяването
на околовръстното шосе,
строежа на още един мост

и ясли.
Сред най-често посочваните проблеми от
всички райони е презастрояването и недостатъчното междублоково
пространство.
Мнението на жителите,
по отношение на новите
атракции, които трябва да бъдат разкрити в
Пловдив, за да се задържат по-дълго туристите,
е това, че би било хубаво
да се изгради кабинков
лифт между тепетата и
Виенско колело, да се
предлагат туристическа
обиколка с автобус на
значимите обекти и 3D
мапинг, пресъздаващ важните моменти от развитието на град Пловдив.
над р. Марица и надлезамежду районите „Южен”
и „Тракия” по проект
„Модър-Царевец”). Сред
основните
проблеми,
според гражданите са:

натовареният трафик на
МПС, недостигът на паркоместа, във всички райони и липсата на системна
поддръжка на пътната инфраструктура, зелените

ПЪТУВАНЕ, ВМЕСТО С БИЛЕТЧЕ,
С ЩАСТЛИВА ДЕТСКА УСМИВКА

площи, парковете и детските площадки.
Излъчените
проблеми,
индивидуално от всеки
район, отново включват
липсата на паркоместа,

натоварения трафик на
МПС, замърсения въздух, липсата на достатъчно детски площадки
и недостига на свободни
места в детските градини

Анкетата все още е
активна и можете да я
откриете и попълните
в сайта на ПП „Кауза
Пловдив”.
www.kauzaplovdiv.com

ПРЕСТИЖЪТ НА МАРАТОН ПЛОВДИВ
РАСТЕ БЪРЗО С ВСЯКО ИЗДАНИЕ
на стр. 3

Детската железница в Пловдив вози безплатно на първи юни
Всяка година по предложение на групата съветници от Кауза Пловдив
Общинският съвет на
Пловдив приема едно
„усмихнато“ решение На първи юни детската
железница на Младеждкия хълм да вози безплатно всички малчугани,
които чакат на перона й.
Красиво, благородно и
мило. И тази година беше
така.

Георги Титюков: Маратонът се превръща в една от
запазените марки на града.

УЯЗВИМИТЕ И В РИСК СЕМЕЙСТВА
СТАВАТ ЦЕЛ НА МАЩАБНА ПРОГРАМА

Пловдив ще помага на
своите най-уязвими граждани. Идеята ще стане реалност, ако намерението

на местната администрация бъде включено за финансиране по ОП „Региони в растеж“. Oчаква се

безвъзмездната финансова помощ да е в размер на
около 3 000 000 лева.
Става дума за изграждане на 74 социални жилища на общинска земя, поясни зам.-кметът
Георги Титюков. След
евентуалното включване
в списъка с индикативни
операции, Общината ще
проведе публични обсъждания преди одобрение и изпълнение на инфраструктурния проект,
поясни той.
на стр. 4
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ПЛОВДИВ - ДОМАКИН НА НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ
В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
На 16 и 17 април в Пловдив се проведе Национален форум на тема:
„Предизвикателствата
пред общините и партньорството с държавата
за реализация и развитие
на социалните услуги в
съответствие с новото законодателство“, организиран от Община Пловдив и Национален алианс
за социална отговорност
(НАСО) в партньорство с
Министерството на труда
и социалната политика и
Агенцията за социално
подпомагане.
Основният акцент във
форума бе обсъждането
на новите отговорности
на общините, следващи
от приемането на Закона
за социалните услуги, Закона за личната помощ и
Закона за хората с увреждания. На събитието присъстваха над 100 представители на общините

в България, ангажирани
със социални дейности и
услуги, както и представители на доставчиците
и екипите на услуги от
цялата страна. Бяха представени и дискутирани
възможностите за сътрудничество между работодатели, местни и държавни власти в подкрепа

на хората с увреждания,
предоставянето на интегрирани междусекторни
услуги и тяхната ефективност.
Специална награда на
НАСО получи Община
Пловдив за активни социални политики и цялостен принос за социалното
развитие на България. Тя

бе връчена на заместниккмета Георги Титюков от
заместник-министъра на
труда и социалната политика Зорница Русинова.
Форумът дава възможност за ясно обсъждане
на връзката между настоящето и бъдещото развитие на социалните услуги
в страната ни. Програмата

предвиди редица важни
обсъждания и дискусии от
председателя на НАСО Георги Георгиев, директора
на Дирекция „Социална
политика“ Веселина Ботева, министъра на труда и
социалната политика Бисер Петков и представители от социалната сфера.
Националният форум съв-

пада с 10-годишнината на
НАСО и е част от поредица от събития, посветени
на бъдещо партньорство
между всички заинтересовани страни в социалната сфера, по-ефективно
планиране и реализиране
на социалните политики
и социална подкрепа за
хората.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ЕЛИТ В ГРЕБАНЕТО СЕ МАТИАЖ ГРУДЕН ВЪЗХИТЕН ОТ РАБОТАТА
НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ОБЛАСТТА
СЪБРА В ПЛОВДИВ ЗА СВЕТОВНАТА КУПА
Пловдив бе домакин на
първия кръг на Световната
купа по гребане за жени и
мъже, която се проведе от
10 до 12 май на Гребния
канал и събра около 800
гребци от над 35 държави.
Стартът бе даден в присъствието на зам.-кмета с
ресор „Спорт, младежки
дейности и социална политика“ Георги Титюков,
техническия директор на
FISA Светла Оцетова и
други официални лица.
Събитието е първо по рода
си за града, а българското
участие бе представено от
шест лодки, сред които и

пловдивската ни надежда
и участник в Олимпиадата
в Рио - Кристиан Василев.
Европейската шампионка
и бронзова медалистка от
Световното
първенство
за жени до 23 години Десислава Георгиева записа
победа над легендарната
олимпийска шампионка
Екатерина Карстен. Двете
ни двойки Станимир Халаджов/Рангел Кацарски и
Николай Георгиев/Георги
Чавдарски завършиха четвърти в своите гонки.
Георги Титюков награди женските осморки на
Холандия и Китай , кои-

то спечелиха съответно
първо и трето място. Той,
разбира се, усилено подкрепяше и шестимата български представители през
трите дена на провеждане
на Световната купа.
В трите състезателни дни
се проведоха 20 дисциплини - 6 за леката категория
гребци и 16 за тежката.
Пловдив има честта да бъде първата важна стъпка
за състезателите по пътя
към Олимпийските игри в
Токио през 2020 г. Следващите два кръга от Световната купа ще се проведат в
Познан и Люцерн.

НА МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ

Директорът на Директората за демократично-

то участие на Съвета на
Европа Матиаж Груден

се срещна със заместник-кмета на Община
Пловдив Георги Титюков.
През месец май те заедно
обсъдиха провеждането
на четвъртото международно обучение за екипите на младежки центрове
със „Знак за качество“ на
Съвета на Европа. Груден
изрази възхищението си
от работата на Община
Пловдив в областта на
младежките политики и
изказа поздравления за
личния пример, който се
споделя с младите хора в
града под тепетата.

ГЕОРГИ ТИТЮКОВ ДАДЕ СТАРТ НА ДЕВЕТИЯ
ФУТБОЛЕН ТУРНИР „ЖИВЕЙ ИСТИНСКИ!”

Специален гост на деветия
пореден футболен турнир
на Общински съвет по наркотични вещества с Превантивно - информационен
център бе зам.-кметът по
спорт Георги Титюков. Той
даде старт на състезанието
и пожела на участниците

спортсменство и успех. В
надпреварата, състояла се
на игрищата на Младежкия център, участие взеха
общо 8 пловдивски училища - ЕГ „Иван Вазов“, ПГСАГ „Арх. Камен Петков“,
ПГМТ „Цветан Лазаров“,
СУ „Найден Геров“, ПГЕЕ,

СУ „Пейо Яворов“, ПГБТ
и СУ „Христо Г. Данов“.
След оспорвана игра учениците от ПГСАГ „Арх.
Камен Петков“ грабнаха
купата. Второто място заеха възпитаниците от СУ
„Христо Г. Данов“, третото
– от СУ „Найден Геров“, и

четвъртото - от ЕГ „Иван
Вазов“.
Допълнителни
индивидуални награди получиха
състезателите в категориите голмайстор, полузащитник, защитник и вратар на
турнира. Титлите връчиха
директорът на Дирекция

„Спорт и младежки дейности“ Петър Зехтински и Атанас Пашев – и двамата легенди на „Ботев“ Пловдив.
Мини футболният турнир се провежда под надслов: „Живей истински!”.
Инициативата е част от
годишната кампания: „Не

прави днес това, за което
ще съжаляваш утре!” и се
реализира под патронажа
на кмета на Община Пловдив инж. Иван Тотев. Футболния турнир се проведе
и с любезното съдействие
на Председателя на ЗС на
БФС-Пловдив.
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СЛАВА И РАДОСТИ

ОГРОМЕН ИНТЕРЕС ЗА ЧЕТВЪРТОТО
ИЗДАНИЕ НА “МАРАТОН ПЛОВДИВ 2019”
„Маратон Пловдив“ се
превърна в едно грандиозно спортно събитие не
само за гражданите, но
и за ентусиасти от цял
свят, обединени от общата идея за физическа
активност и маратонно
бягане. Богата беше и
тазгодишната програма

За четвърта поредна година Маратон Пловдив
се утвърждава като едно
от най-чаканите и атрактивни събития в спортния календар на града.
Броят на желаещите да се
включат в надпреварата
се увеличава ежегодно, а
през 2019 той достигна
близо 1200 атлети от 22
държави. Стартът бе даден от зам.-кмета с ресор
„Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков на
5 май на площад „Стефан
Стамболов“. Той отправи
поздрав към всички участници и им пожела успех

в надбягването.
Лекоатлетите се състезаваха в две дистанциикласическата за маратон, с дължина 42 км и
полумаратон, с дължина
21.1 км. В тазгодишното
издание маратонците са
с 300 повече от миналата година, положителен
ръст, който показва големия интерес от любители на бягането от всяка
възраст. Най-възрастният
участник до момента е
лекар от Словения на 76
години, който през 2018 г.
пробяга 102-я си маратон
в Пловдив и го завърши
за рекордното време под

4 часа. Докато най-малкият състезател е на 12
години, който се включва
за втори път. От самото
начало на маратона не
липсват и представители
на едни от най-силните
държави в тази дисциплина, а именно Африка.
Наградният фонд е 15
600 лева, като той се разпределя между първите
трима при мъжете и жените в класическата дистанция и полумаратона.
Част от него е осигурен
от Община Пловдив с помощта на зам.-кмета Георги Титюков, който подкрепя българския спорт.

ОТКРИХА ЕВРОПЕЙСКОТО ПО
ФЕХТОВКА ЗА МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ
С РЕКОРДЕН БРОЙ УЧАСТНИЦИ
Рекорден брой спортисти
заявиха участие в Европейското първенство по
фехтовка за младежи и
девойки до 23 години в
Пловдив.
Общо 363 фехтовчици от
35 държави се надпреварваха за златните медали в

периода 29 май - 2 юни.
Заместник-кметът с ресор
„Спорт младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков даде
старт на първенството и
приветства участниците,
като пожела Пловдив да
бъде добър домакин за

всички състезатели.
На официалното откриване присъстваха президентът на Европейската
федерация и президент на
Руския олимпийски комитет Станислав Поздняков,
както и президентът на Българската федерация по фехтовка Величка Христева.
Страната ни бе представена от пълен отбор, като
женският ни отбор се класира на шесто място на сабя в отборната надпревара.
Голямата ни надежда Йоана Илиева завърши пета
на сабя в конкуренцията
на 46 състезателки от 16
държави. Пълното класиране може да проверите на
сайта на Българска федерация по фехтовка.

МЕСТНИЯТ ГЕРБ СЕ ОТВАРЯ ЗА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗБОРИТЕ
Граждани и организации
ще могат да правят предложения кой да бъде номиниран на предстоящите избори през октомври
за кмет на града, за съветници и районни кметове – съобщи лично сегашният кмет на Пловдив
Иван Тотев. Той направи
това открито и свободно в

залата за заседания на общинския съвет. Градоначалникът обясни, че това
е в унисон с директивата
на министър-председателя и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов. С отварянето
на партийните централи
за предложения се цели
„вливане на нова свежа
кръв в партията“.

с участници от Мароко,
Русия, Великобритания,
Франция, Кения и редица
други държави.
Победител в дисциплината 42 км стана кениецът Хелън Кимутай, а
българката Моника Филипова грабна титлата на
21 км.

Мил спомен от първия „Маратон Пловдив“

ПРИЗ ЗА УСЪРДНА РАБОТА
Георги Титюков бе награден с плакет и грамота за
усърдната си работа по
изпълнението и реализацията на проекта „Всички заедно за по-добро образование и здраве”. Той
бе стартиран през 2017
година и изпълняван от
община Пловдив по Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Проектът се реализира
в пловдивския квартал
„Столипиново” и град
Куклен. Общата му стойност е 1 077 495 лв.

СТОТИЦИ ПЛОВДИВЧАНИ СЕ ВКЛЮЧИХА
В ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ТРАДИЦИОННОТО
ВЕЛОШЕСТВИЕ В ПЛОВДИВ
Стотици любители на колоезденето се събраха на
площад „Съединение“, за
да тръгнат по бул. „Марица
- юг“ към Гребния канал и
да дадат официалния старт
на велосезона в Пловдив.
Колоната бе поведена от заместник - кмета по спорт и
младежки дейности Георги
Титюков.
Традицията подкрепиха
легендата на „Ботев“ Петър Зехтински и общинският съветник Николай
Бухалов, спортисти, районни кметове, съветници.
В петата поредна инициатива и този път се включиха много пловдивчани, като най-възрастният беше
на 88 години, а най-малкият на 18 месеца.
Всеки участник получи
фланелка и номер, с който

можеше да се състезава в
томбола с награди, най-голямата от които бе велосипед.
На Гребния канал до Кулата ги очакваше и празничен концерт, който допринесе за повишаването на
настроението на всички
присъстващи.
Пловдив е с най-голямата

модерна велоалейна мрежа в страната – повече от
60 км. Политиката на Община Пловдив е да доизгради велоалейната мрежа
в града, така че да има директна връзка между всеки един от шестте района.
Именно затова с всяка изминала година броят на
участниците се увеличава.
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ГРИЖА ЗА ДРУГИТЕ

КАУЗА Пловдив

МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР ПЛОВДИВ БЕ ДОМАКИН НА ПРЕСТИЖНО
МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА
В периода 13 - 17 май в
Младежки център Пловдив се проведе четвъртото
международно обучение
на екипи на центровете
със „Знак за качество“ на
Съвета на Европа. Домакинството бе спечелено
заради разнообразието от
дейности и богатия опит
на екипа.
Официален старт даде заместник-кметът с ресор
„Спорт младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков, като
приветства всички участници. В откриването се
включиха още Цветана
Герджикова, представител от Министерство на
образованието и науката,
и Гордана Бержан, директор на „Европейски
младежки център Будапеща“ и координатор на
програмата за „Знак за
качество“.
Младежки работници от
Португалия, Белгия, Германия, Румъния, Финлан-

дия, Люксембург, Словения, Ирландия и България, се събираха заедно,
за да обменят идеи и опит
по посока активното ангажиране на младите хора в
обществения и културния
живот.
Същевременно
надградиха компетенци-

ите и уменията си по отношение на предоставяне
на качествени услуги в
областта на образованието за човешки права, като
затвърдиха и изграденото
сътрудничество в мрежата на центрове със „Знак
за качество“.

Екипът на Младежки център Пловдив участваше
активно в разработването
на цялостната програма и
същевременно се включи
във воденето на сесии на
тема „Образование чрез
изкуство“. Заедно с това запознаха останалите

младежки работници със
своя опит, придобит чрез
провеждането на поредица от образователни форуми с млади хора.
Обучението
приключи
с тържествено връчване
на сертификати в биоградинката на Младежки
център Пловдив. Представители от 12 международни центъра бяха

наградени от зам.-кмета
Георги Титюков и Лазло
Милотинович – образователен съветник към Европейски младежки център
Будапеща.
В знак на благодарност на
екипа на центъра бе подарено дърво Бугенвилия,
което символизира силата и устойчивостта на човешките права.

УПРАВЛЕНЕЦЪТ ТРЯБВА ДА ЗНАЕ КАКВО ИСКАТ ГРАЖДАНИТЕ
РЕНЕТА ВЕНЕВА,

Председател на Управителния съвет на
Национален Алианс за работа с доброволци

Георги Титюков се утвърди като устойчив и
активен в работата си в
сферата на младежта и
спорта повече от 20 години. Благодарение на упорития му труд, каузите, за
които се борихме заедно,
бяха успешни и ми дадоха възможност да опозная
позитивните му качества.
Една от най-отличител-

Георги Титюков, зам.-кмет на Община Пловдив,
продължава да бъде шампион сред пловдивските
администратори по брой приемани и изслушвани
граждани на година.

КАУЗА ПЛОВДИВ
Общност

ните черти в неговия характер е, че за него всеки
един разговор, всеки един
гражданин е значителен.
Да отдели от натоварения
си график време за всеки
човек без значение колко
важен или малък е той е
достойно качество днес.
Споделените идеи и мечти на хората са задвижващата сила на неговата мотивация за работа.
Вдъхновяващи за всеки
са неговия опитимизъм
и чувство за хумор. Успехите, постигнати за този
дълъг период, и многото
осъществени проекти са
доказателство за професионализма и устойчивстта, които Георги
влага ежедневно.

адв. СТРАШИМИР ДОЧКОВ,

Бивш председател два мандата на Общинския
съвет в Пловдив

Познанството ни с Георги
Титюков датира от края
на 90-те години, периода,
в който той работеше в
район „Централен“ и съвпадна с избирането ми за
председател на Общински съвет на Пловдив.
Впечатлиха ме силно добрите му комуникативни
умения и позитивността,
която носи винаги със

себе си. Активната ни
работа започна прeз 2002
г., когато той стана зам.кмет на район „Централен“ и заедно проведохме през 2003 г. тежки, но
успешни местни избори.
Той се доказа като политик, който познава много
добре района, който управлява, и успя да изкачи стълбицата от самото
й начало като служител
до изграждането му на
един достоен заместниккмет. За него от голямо
значение бе търсенето на
ефективни решения на
актуалните проблеми и се
съсредоточаваше върху
нуждите на гражданите.
За него политиката не е
самоцел, а мисия.

УЯЗВИМИТЕ И В РИСК СЕМЕЙСТВА
СТАВАТ ЦЕЛ НА МАЩАБНА ПРОГРАМА
от стр.1
Две ще са целевите групи, които да могат да се
възползват от услугата.
Първата най-общо обхваща бездомни хора или
такива, които живеят в
много лоши битови условия; хора, които нощуват
в приюти; които не притежават собственост, както
и хора, чиито жилища не
отговарят на законовите
стандарти, нямат вода,
достъп до канализация и
прочие.
Втората група са семейства в риск, включително
и непълнолетни родители

и многодетни родители с
болни деца или деца с увреждания. Към договорите ще има и задължителни условия, категоричен
е зам.- кметът Титюков.
Като например децата да
посещават училище, да
имат личен лекар, родителите да се задължават да
ги водят на задължителни
имунизации и преглед на
здравния им статус, а безработните да се включат
в образователно-квалификационни програми,
както и в предложени от
Общината програми за
заетост.

Идеята е договорите за
наем да бъдат за 3 години. „Това време е достатъчно, за да може човек

да си стъпи на краката и
след това сам да се оправя в живота“, коментира
Георги Титюков
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КРАСОТАТА НА СЪЗИДАНИЕТО

КАУЗА Пловдив

ПЛОВДИВ Е В МОЕТО СЪРЦЕ
Архитект Цветелин Цоневски - за града, неговите проблеми и възможности

Арх. Цветелин Цоневски
е общински съветник от
квотата на „Кауза Пловдив“.
Роден e в гр. Пловдив на
30.10.1979 г. Семеен, с две
деца. Завършва архитектура – магистър в УАСГ – гр.
София. Обменя опит с екипи от Русия, Финландия,
Швеция и Турция. Член на
КАБ от 2009 г.
Председател на ПП „Кауза
България“ 2010-2014 г.
Основава компанията „Цоневски ПК“ ООД през 2011

г. Компанията участва в изготвянето на повече от 800
инвестиционни
проекти
в цялата страна. Успешно
развива екипи от архитекти и инженери експерти
в инвестиционното проектиране и управлението на
проекти.
От октомври 2016 г. е общински съветник в Община Пловдив, избран с преференциален вот от последното 51-во място в листата
на КП „Кауза Пловдив“.

- Арх. Цоневски, каква е
ролята на един архитект
в Общинския съвет?
Политиката не е крайна
цел, тя е средство за постигане на заложените в
програмата за управление
цели. Трябва да узреем за
мисълта, че интелектуалния и експертния елит
задължително трябва да
са част от управленския
модел, с осъзнато и съпричастно отношение на всички жители на града.
Моята цел като единствен
архитект в Общинския
съвет е да синтезирам,
обобщя и представя позицията на експертите в устройствено планиране, да
предложа и защитя една
обща визия за развитие на
нашия любим град и прилежащите му територии.
Глобалният поглед, осъзнаването и разбиране на
процесите в духа на устойчивото планиране и развитие е генезиса на успешното управление.
- Какви са опорните точки, на които трябва да
стъпи управлението на
града, за да успеем да генерираме устойчиво развитие, за което говорите?
За да си отговорим правилно е важно да разгърна
един по-обстоен, глобален
поглед и тенденциите в
световен мащаб. Процесите, които засягат материалния и духовния свят на
човечеството се случват с
ускорен интензитет. Технологиите и интернет направиха така, че хората да
се информират или дезинформират изключително
бързо.
Мегаполисите и големите градове са в състояние

на урбанистична инвазия,
превръщат се в урбанистични мъглявини.
Съсредоточаването на огромен процент от населението в големите градове
и тяхната периферия ще
определя и провокира политиката на планиране на
тези градове в близкото
бъдеще. Това осезаемо ще
засегне и нашия град. Налице са притегателни сили
към гравитационния център - Пловдив и прилежащите му територии. Община Пловдив е с постоянно
население около 400 000
жители, но с гравитиращите общини и населени
места жителите на които
ползват инфраструктората
и социалните предимства
на големия град тази бройка нараства на 1 000 000.
Отчитайки нарастващия
брой туристи повече от
1 000 000 души годишно
цифрата става внушителна. Важно е политиките
за устойчиво градско планиране да отчитаме тази
съществена
тенденция.
Миграционни тенденции
от по – малките населени
места към големия град,
провокират своевременни
реакции върху управлението на града. Усиленото
застрояване в доскоро свободни територии в кв. Беломорски, кв. Остромила,
кв. Смирненски и уплътняването на застрояването
в другите квартали доказват еднозначно наличието
на тези процеси. Община
Пловдив няма достатъчно
аргументи на този етап, за
да обезпечи инфраструктурно, социално и културно тези нововъзникващи
квартали.
Съществува

реална опасност от превръщането им в градски
спални или дори бели гета,
където жителите нямат зони за отдих и спорт, детски
площадки, училища, социални и здравни служби,
електроенергия, вода и канализация, обезпечаващи
тяхното съществуване на
екзистенц - минимум.
Живеем в условията на
безпрецедентно социално
разслоение, в което малък
процент от хората притежават огромен процент от
богатствата. Тенденция,
която ние като представляващи гражданите на град
Пловдив, сме длъжни да
прозрем, за да реагираме и
предотвратим напрежения
в обществото. Свидетели
сме на мащабно институционално мултикултурно
разслоение на обществото.
Пробуждането и духовното осъзнаване на човечеството поставя все по
– често на дневен ред и
изключително сериозните екологични проблеми,
следствие от експлоатацията на природата от хората.
Последствията са природни катаклизми, отравяне
на почвите, замърсяване
на въздуха, струпване на
огромни количества отпадъци, унищожаване на
флората и фауната. Ето
защо стигаме до посланието за устойчиво развитие,
което буквално преведено
означава развитие в условията на безконфликтност
между икономика, екология, културна идентичност
и социална политика.

тегическите документи за
планиране на нашия град,
ще видим, че основния
проблем на който наблягат
е ограничените административни граници на Община Пловдив.
Разглеждайки града като
жив социален организъм,
подобен на човешкото тяло, ще забележим, че териториално - административните граници буквално
късат тези функционални
връзки и системи между
град Пловдив и съседните

Като пример можем да посочим:
- Внедряване на електронно управление на Община
Пловдив;
- Еко заводи за преработка на вторични суровини и
отпадъци;
- Зелени и екологични жилища и офиси;
- Системи за чиста вода и
въздух;
- Енергийно ефективно
осветление, отопление и
охлаждане;
- Позитивно отношение

„Ботаническата градина“.
Организирахме събитие за
почистване и възраждане
на парк „Отдих и култура“,
където се включиха стотици пловдивчани. Изготвихме програма с конкретни
стъпки за реализиране на
цялостната визия на парка.
В духа на устойчивото развитие, това ще бъде част
от целия комплекс около
Гребната база. Стартирахме и мащабно допитване
за отношението на нашите
съграждани към важните

смислово свързани населени места и територии.
Нима пловдивчани не работят в икономическите
зони находящи се в контактните територии на
Община Пловдив. Нима
жителите на гравитиращите селищни образования не ползват социалните
придобивки и системи на
града – транспортно - ко-

към партньорства с публичен и частен интерес;
И много други.
- Как пловдивчани могат
да се запознаят с важността на политиката и
да участват активно в
процесите на управление?
Моята задача, като общински съветник е да представям проблемите и решени-

Всеки план за развитие на
град Пловдив е необходимо да стъпи на баланса
между тези четири базисни пункта. Като крайната
цел е да създадем място,
където младите хора на
Пловдив да виждат своето
бъдеще.
- Как осъзнаването на
световните процеси и
тенденции, могат успешно да послужат за управлението на град Пловдив в правилна посока?
Всяко успешно управление и планиране е поставено върху точни анализи и
проучвания. В тази връзка
ако се обърнем към стра-

муникационни, образователни, труд, спорт, здравеопазване, развлечения,
отдих, социални и други.
Необходима е ясна позиция за териториалното разширение на Общината, за
да постигнем условието за
интегрирано, балансирано
и правилно устройствено
планиране и управление.
Световните тенденции на
осъзнатото отношение към
екологията и околната среда и разбирането на технологичната революция
ни дават готови решения
за подобряване качеството
на живот на хората в град
Пловдив.

ята пред съгражданите ми.
Осъзнавайки и разбирайки
проблема, ние можем да
„лекуваме“ него, превантивно, заедно и осъзнато.
Мислите на много хора в
една посока би генерирало
експоненциално положително послание.
Комуникацията с хората
ми е най-важната задача.
Разговорите спомагат, за
да стигаме до общи изводи и предложения, които
като общински съветник
да предложа да залегнат в
политиката на Общината.
Точно поради тази причина се включих в инициативата за възтановяване на

въпроси на Пловдив, където целта е да консолидираме мнения и да съставим успешна програма
за управление на града в
следващия мандат 2019
- 2023г. и в по – дългосрочен план. Анкетата е
налична на сайта на КП
„Кауза Пловдив“: http://
www.kauzaplovdiv.com//.
- Последен въпрос: Какви са настоящите ви
планове?
Ще се концентрирам,
върху предстоящите избори в края на месец октомври, защото за мен
това не е цел а средство
за реализиране на програмата за управление,
визията за града и акумулиране на осъзната,
отговорна, експертна и
интелектуална мощ на
пловдивчани.
Позитивната нагласа от
нарастващата подкрепа
за КП „Кауза Пловдив“
през годините е ясен сигнал за посоката, в която
трябва да работим.
Ще използвам времето до изборите през октомври да организирам
форуми и срещи с хората, колективи и организации, за да изготвим
максимално правилна и
устойчива програма и
визия за управлението
на града в дългосрочен
план.
Пловдивчани, като всички разумни хора на нашата планета имаме нужда
от обща, съзидателна,
на духовно ниво ИДЕОЛОГИЯ, около която да
се обединим и да бъдем
Единни.
Само така ще успеем!
С любов към Пловдив!
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ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ МНОГО,
А ПЛОВДИВ Е МОЕТО МЯСТО

Веселина Ботева - едно чудно пловдивско съчетание от грижа, любов и работоспособност ...

Веселина Ботева, директор Дирекция „Социални грижи“ към община
Пловдив.
Тя е усмихната и елегантна. Лъчезарна и искрена.
И обича работата си. Когато хората мислят за социални услуги и хора в неравностойно положение,
обикновената асоциация е
съжаление, а за нея е мотив да измисли още нещо
добро, ново и полезно за
тази част от обществото.
И го прави. Защото това е
нейната работа. И защото
– да се повторим - тя оби-

ча работата си.
Нарамила трите товара
на съвременната жена –
работата, семейството и
личностната реализация,
Веселина Ботева винаги
има време да обърне внимание и на още някой. Защото, когато си директор
на дирекция Социална политика към община Пловдив, въпросите към теб са
много, а нуждата от съвети от страна на колектива
никога не свършва.
И работното настроение
не свършва с работното
време.

- Как е името на твоето
ежедневие?
- Ежедневието ми се казва
Усилие. Усилието или поскоро старанието да бъда
добра в живота, в работата
и в семейството. Работата
си иска своето, семейството – също.
Децата, на колкото и години да станат, винаги искат
нещо и се нуждаят от подкрепа. И това не са капризи, а нужди на възрастта.
Ако не дадеш днес, утре
ще е късно. На мен са ми
давали без ограничение
подкрепа, аз се старая да
правя същото.
Когато бях на възрастта
на детето си, прекарвах
всичките си ваканции при
дядовците и бабите. И съм
била много добре обгрижвана… Ето отраженията на
професията – „обгрижвана“. Те се раздаваха за мен.
С обич и без резерви.
Тогава моите родители са
разчитали на своите да им
помогнат при отглеждането и възпитанието ми. Аз
сега пък разчитам на тях,
както те тогата – на своите.
Защото, нека подчертаем
- децата имат ваканции, но
родителите нямат. И е много важно някой да може да
им помага. Моите родители сега дават същата радост и същата безрезервна
подкрепа на детето ми, ка-

квито аз съм получавала от
техните. И съм благодарна
за тази възможност.
- Любовта е едно, а доброто възпитание нещо различно.
- Считам, че съм добре
възпитан човек. Освен любов съм получила и много
добри съвети за живота
и много добри критерии.
Възпитана съм да уважавам и обичам хората около
мен и да приемам хората
като равни помежду им.
Мисля, че дори и сега се
уча от родителите си. Дори и когато съм на 40 – какъв човек да бъда и как да
съм още по-добър родител.
Днес не е лесно да си родител. Животът е сложен и
бих казала труден. За да си
добър родител трябва да си
много креативен.
- Принцеса ли си?
- Вкъщи - да. Само там.
Радвам се на внимание и
много обич. В работата
съм по-скоро мотор. Работи ми се. Старая се да
бъда двигател и вдъхновител за околните. Не е лесно да бъдеш ръководител
или мениджър – особено
ако искаш да запазиш в
отношенията с другите
такива добродетели като
уважение и удоволствие
от изпълнение на задълженията. Затова във връзка
с въпроса ще върна също

шеговит отговор – по-скоро съм работеща кралица.
Монарсите,
истинските
монарси, се налага да работят, и то много. Принцесите не работят, така че
определено не съм такава.
Малко съм подминала тази
възможност.
- Носиш се като участничка в ревю, а всъщност
работиш като дежурен в
енергийна централа.
- Налага се – работим с хора, а не с машини или със
суровини, както е при други дейности. Явно обичам
работата си, защото нито
ми тежи това непрекъснато внимание, нито си броя
годините. Просто осъзнавам, че на 1 юли тази година станаха 20 години
от подписването на първия
ми трудов договор в социалната сфера. Чак ми се
струва чудно кога станаха
толкова.
- Планината или морето?
- Определено морето. Не
мога, нито искам да го
обяснявам. Всъщност мога, но не виждам защо.
Това е чувство. Да, определено – морето! Чак се ус-

ря незададения ти въпрос.
Дори нямам нищо против
последните си години да
прекарам в дом за възрастни. Ако всичко е наред.
Ако съм с разсъдъка си.
Ако всичко е нормално. И
ако доживеем дотам.
Това мога да го твърдя на
базата на дългогодишните
си и професионални наблюдения. Имаме случай
с една жена на 70 години сама, неомъжвана, без деца, без семейство. Счупва

най-хубавото място. Уникална природа, много добри хора! Имаме някаква
икономика все пак в сравнение с големи части от
света, където нещата не са
добри нито като природа
и география, нито като общество, нито като стандарт
... Трябва ни просто да има
по-добър бизнес климат и
по-добри възнаграждения.
Аз не само обичам родината си. Аз я и харесвам
каквато е. А тя е хубава.

михвам като го казвам.
- Твоята действителност?
- Работа, учене и отговорности! Имам две допълнителни образования - финанси и здравен мениджмънт. Но не съм мислила
да сменям социалната сфера, в която работя. Това за
мен е като един допълнителен живот. Учих здравен
мениджмънт, защото много дълго като подрастваща
мечтах да стана доктор. Да
бъда лекар.
- Други мечти спомняш
ли си?
- Да. Мечтаех да стана
доктор и после да бъда
баба на много внуци. То
последното току-виж и се
случило. Синът ми, макар
и по детски, един ден ми
заяви, че ще има 11 деца.
Питам го кой ще ги гледа,
а той без да се замисля –
„Ти! Мен как ме гледа баба...!“
- Замисляш ли се за есента, човешката?
- О да. Това е нормално. И
ако позволиш ще изпрева-

си жената тазобедрената
става. Здравната система
няма как да я поеме за
6 месеца лечение. Но в
социалната сфера това е
възможно. Ще я приемем
в специализирано заведение, ще бъде в добра
среда, с добри грижи, а
после може пак да се прибере вкъщи, ако иска да
живее сама.
В Пловдив направихме
два центъра за възрастни
хора с увреждания - с деменция и алцхаймер. Това са болести, които засягат възрастните хора. Ако
тези пациенти трябва да
ги гледат децата им, това
значи да са на разположение по 24 часа в денонощието, което предполага,
че не могат да работят. В
центровете, които изградихме, тези възрастни хора са под постоянно денонощно наблюдение, има и
ежедневна консултация с
медицинско лице.
- Къде е България за теб?
- В сърцето ми. България е

Мечтата ми е един ден
всички хора да се върнат
в България, но това може
да стане като им се предоставят добри условия за
работа, бизнес и спокойствие, за да си отглеждат
децата. За това категорично настоявам всички деца
в България да получават
месечни добавки, като
това не е обвързано с доходите на семействата.
Задължително сумите за
отглеждане на деца трябва да са по-високи. Еднократните помощи за родени деца също трябва да
са в по-високи размери и
задължително обвързани
със степента на образование на родителите. Много
има още какво да се желае
и да се подобрява в политиката за децата и семействата. Като започнем от
яслените групи, преминем
през детската градина и
стигнем до училищата,
задължително трябва да
има допълнителен педагогически и обслужващ

персонал в помощ на учителите и възпитателите,
когато има деца със специални потребности. Трябва
да се извършват по-често
обучения на учители и
педагози по иновативни
методи на обучение и възпитание, за да отговарят
на нуждите на новото поколение. Децата са нашето бъдеще и ние всички
трябва да инвестираме
в тяхното образование и
възпитание, както и подкрепа на родителите в
грижата за тях.
Е, има и нерадостни неща.
Обичам да пътувам. И съм
минавала през села, където на 10 къщи една е обитавана. Пожелавам си да
не виждам повече такива
гледки. За мен това е Обетованата земя.
- Какво слушаш?
- Обичам класическа музика. Имам флашка в колата с такава музика. Вибрациите са вълшебни,
различни, как да го обясня? Подреждам си мислите някак на нея. Действа
ми уникално. Разтоварващо и релаксиращо. Трудно е за описване – трябва
да се преживее!
И другата музика, която
слушам, е българската народна музика. Това е музика, съхранила се и предавала се през вековете, за
да стигне до нас. На всяка
песен текстът е преживян
от някой, вложени са чувства и е създадена мелодия, която е неповторима.
- А Виенските балове?
- Баловете са феноменални. Присъствам от доста
години по лична линия с
мои приятели. Решила
съм да го правя, защото те
винаги имат благотворителни каузи, които можем
като хора да подкрепим.
Моето сърце е такова –
помагам, включвам се в
каузи. Човек се чувства
възвишен като помага, сякаш е в друг вълшебен и
добър свят.
Където и да ходя, сърцето
си ми е в Пловдив. И бързам да се върна в него. И
при хората му.
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ПОСТИЖЕНИЯ

ПОСЛАНИЦИ НА ПЛОВДИВ
ПО СВЕТА
Една пловдивчанка покорява света!

АЛЕКСАНДРА
НАЧЕВА

КАУЗА ПЛОВДИВ
НИЕ ОБИЧАМЕ ВСИЧКИ ПЛОВДИВЧАНИ

СМИЛЯНА ЗАХАРИЕВА ВЛЕЗЕ
В ГИНЕС С ГЛАСА СИ

Пловдивчанката Смиляна
Захариева скоро бе призната от Гинес за човека с
най-мощния глас на планетата. С постижение от
113.8 децибела тя смачка
предишните постижения и
беше вписана в регистрите за човешки постижения
на организацията Гинес.
Уникалното при съгражданката ни е това, че Смиляна освен мощен глас
има и приятен тембър и
хубав регистър. И музикална дарба. Възпитаничката на Музикалното
училище в Широка лъка
пее прекрасно песните на
Родопите и е разкошен човек - казват тези, които я
познават.

ПОБЕДИТЕЛИ ОТ КОНКУРСА ЗА ГРАФИЧНО
ЛОГО НА „КАУЗА ПЛОВДИВ“
Александра Начева е българска състезателка по троен скок. През 2017 г. печели
сребърен медал на световното първенство до 18
години в Найроби, Кения.
През 2018 г. на европейското първенство в Гьор, Унгария, отново печели сребърен медал. На 15 юли 2018
г. печели златен медал на
световното първенство по
лека атлетика до 20 години
в Тампере, Финландия. По
този начин става първия
български атлет постигнал

това след успеха на Тезджан Наимова през 2006 г.
в същата възрастова група.
Начева става и втория български атлет спечелил младежки златен медал в тройния скок след Тереза Маринова (14.62 м) през 1996
г. в Атланта. Българската
лекоатлетка оглави световната ранглиста за девойки в
тройния скок.
В първенството на Румъния за юноши и девойки до
20 години, което се провежда в Питещ, Начева скочи

14,13 метра още при първия си опит и така изравни
най-добрия резултат в света за сезона, постигнат от
кубинката Леянис Перес.
Миналата година Начева
стана световна шампионка за девойки под 20 г. с
14.18 м, по-късно взе първо място и на Младежките
олимпийски игри в Буенос
Айрес. Нейна цел остава
и класиране на Олимпийските игри през 2020 г. в
Токио, където нормативът
също е 14,20 м.

След като в края на месец
март тази година „Кауза
Пловдив“ обяви конкурс
за създаване на графично
лого на коалицията, през
изминалата седмица, комисия с председател Цветелин Цоневски, определи и победителите.
В конкурса участваха 8
младежи от различни спе-

циалности в пловдивски
училища и университети.
Комисията присъди три
парични възнаграждения,
всяко на стойност от 200
/двеста/ лв. за трето място, едно парично възнаграждение на стойност
300 /триста/ лв. за второ
място и четири парични
възнаграждения, всяко на
стойност от 100 /сто/ лв.
за останалите участници
в конкурса.
Окончателно класиране:
Комисията класира на
трето място:

- Магдалена Михайлова
- Силвия Стайкова
- Никол Манолова
Комисията класира на
второ място:
- Николай Няголов
Комисията не присъди
първо място.
Наградените могат да получат наградата си всеки
делничен ден в офиса на
„Кауза Пловдив“, който
се намира на ул. “Княз
Александър Батенберг“
№ 38-40, ет.1.
За повече информация
0897 52 12 21.

ЗАБАВНО, ПОЛЕЗНО И ПРИЯТНО

ЛЕСНА И БЪРЗА РЕЦЕПТА
ПОДХОДЯЩА ЗА ЛЯТОТО

Ако сте се чудили как да
разнообразите своето меню, през горещите летни
дни, за да бъде то, от една
страна свежо и полезно, а
от друга лесно и бързо за
приготвяне, веднага ви даваме идея за една рецепта,
чиято основна съставка е
тиквичка.
Този така вкусен и свеж
зеленчук обсипва магазините в летния сезон и освен невероятно вкусен е и
полезен.
РУЛЦА ОТ ТИКВИЧКИ
С КРЕМ СИРЕНЕ
Вкусни и много лесни за
приготвяне, рулцата от
тиквички с крем сирене са
чудесно предястие, както и
идеално основно ястие за
всяка лятна трапеза.
Ако искате да приготвите
ролца от тиквички с крем
сирене, са ви необходими
30 минути от вашето време
и следните съставки:
3 бр. тиквички;
150 грама крем сирене;
3 скилидки чесън;
3 броя орехи;
½ връзка копър;
2 супени лъжици зехтин;

2 супени лъжици оцет.
Първата стъпка от рецептата за ролца от тиквички
с крем сирене е изборът и
подготовката на тиквичките.
Избирате средно големи
тиквички и след като ги измиете и отрежете двата им
края, ги нарязвате на тънки филийки по дължина.
На оребрен тиган, на скара
или на грил изпичате тиквичките от двете страни,
слагате ги в купа, като ги
овкусявате със солта, зехтина и оцета.
Следва приготвянето на

плънката. След като изчистите и измиете копъра, чесъна и орехите, ги нарязвате на ситно и ги добавяте в
крема сиренето и разбърквате докато съставките се
смесят добре.
Когато сте готови и с тиквичките, и с плънката, в
единия край на изпечените
тиквени филийки слагате
част от сместа, завивате на
колелце, след което забивате по една клечка за зъби,
за да не се развият.
Рецептата е изпълнена.
Добър апетит!

6 СЪВЕТА КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИТЕ ОТ
ЖЕГИТЕ ПРЕЗ ЛЕТНИТЕ ДНИ.

1. Пийте много течности!
Важно е да хидратираме
тялото си през горещите
летни дни. Не забравяйте
да носите в себе си бутилка с вода и изпивайте
2 - 3 литра на ден. Добре
е да се въздържате от кофеинови и алкохолни напитки.
2. Избягвайте разходки
и интензивна физическа
дейност навън, през горещите часове на деня, между 12:00-13:00 ч.
Ако все пак ви се налага
да излезете, направете го

с транспортно средство и
подходящо облекло.
Светлите ефирни дрехи от
естествени материи, шапка и слънчеви очила, са
препоръчителни.
3. Пазете кожата си от
слънчево изгаряне!.
Прекарвайте повече време
на сянка, при всяка възможност, а преди да се изложите на пряка слънчева
светлина не забравяйте да
нанесете слънцезащитен
лосион. Ако все пак получите слънчево изгаряне с
мехури, не подценявайте

състоянието си. Най-добре
е веднага да потърсите медицинска помощ.
4. Поддържайте хладна
температура в жилището
си! Хубаво е температурата в жилището ви, да е пониска от 32º, а през деня
под 24º. Ако нямате климатик, използвайте хладния
въздух през нощта, за да
проветрите жилището си.
Не забравяйте отворени
прозорци и врати, особено тези, през които влиза
пряка слънчева светлина.
5. Разхлаждайте се, като
вземате хладен душ или
вана, след дълга разходка
и изморителен работен
ден. Консумирайте хладни напитки и използвайте
хладни компреси. Все пак
внимавайте, не се застоявайте дълго в хладната
вана и не прекалявайте
със студените напитки!
6. Препоръчително е да
следите прогнозата за
времето, за да сте предварително уведомени, за
предстоящи опасно горещи дни.
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ЖЕГИ И УДОВОЛСТВИЯ

КАУЗА Пловдив

ЧАРЪТ НА ГОРЕЩИТЕ МЕСЕЦИ

ПЛОВДИВЧАНИ СЕ НАСЛАЖДАВАТ И НА ТОПЛОТО

Казват, че летата в Пловдив
са тежки. Но това е мнението на случайни гости, които
не са открили очарованието
на вечния град през лятото.
Хората му се радват по тези земи не от вчера, а от
близо 10 000 години. Може
би и затова първите ловци
и събирачи са харесали
равнината, където в голямата река се вливат още 5

малки, правейки красиво и
плодородно място, подобно на Едемската градина.
С една разлика - че в Едем
не се споменават хълмове,
на които да се качиш и да
погледнеш в просторите на
Божиите творения.
От край време бреговете
на Марица са места, където можеш да натопиш крака в хладната вода и да се

ВЪВ ФОРМА ЗА 3 ДНИ
Всички ние знаем, че за
да постигнем и поддържаме идеални форми, е
необходимо да спазваме
балансиран хранителен
режим и да спортуваме
поне три пъти седмично.
Но понякога ни се налага
спешно да свалим 2 - 3 кг и
да детоксикираме тялото.
Представяме ви любимата ни диета за спешни
случаи, която трябва да
се спазва не повече от
три дни.
Ден първи – консумира
се само варен ориз - 1 ч.ч.
суров ориз се вари с 3 ч.ч.

вода. Без мазнина и без
сол. Яжте това количество,
разделено на 5 приема.
Ден втори – можете да
консумирате само зеленчуци, сурови, приготвени
на пара или печени без
мазнини, както и до 3 препечени филийки дневно;
Ден трети - можете да
консумирате само диня
или плод по избор и до 3
препечени филийки пълнозърнест хляб.
Винаги преди започване
на какъвто и да е режим
се консултирайте с вашия
личен лекар!

излегнеш на одеало в зеленината. Или да използваш
риболова като претекст за
мързелуване.
Парковете с техните сенки
събират хората и душите
им. Няма по-красива гледка
от играещи в прохладата на
дърветата деца. Водните атракции на Пеещите фонтани
заместват пет морета, ако
обичаш водата и пръските й.

Главната улица на града е
като меридиан. Сутрин сенките са от едната й страна,
а следобед от другата. А когато искаш да видиш света,
просто отиваш на вечерно
представление на Античния
театър. Там можеш да слушаш Верди, докато гледаш
планината на Орфей!
Летата тук са прекрасни.
Като самия град.

ПРИ БОЛКИ В СТАВИТЕ
ОПИТАЙТЕ С ТЕЗИ БИЛКИ
Болките в ставите ограничават движението и
намаляват качеството на
живот, но за съжаление
са доста често срещан
проблем при хора над 50
години. За облекчаване и
лечение на болките в ставите се използват билки.
Поради сериозността на
това заболяване препоръчваме
задължителна
консултация със специалист, но смятаме, че билките безпроблемно могат
да се използват като допълнение към медицинското лечение.

1. Куркума - това е лечебно средство, което никога
не трябва да липсва във
вашата кухня. Тя е много
ефикасна както за намаляване на възпаленията, така и за релаксация и е подходяща за всичко, свързано с мускулите, костите и
ставите. Благодарение на
основните си противовъзпалителни свойства куркумата е чудесна за тези
случаи, но тя се използва
още като антиоксидант,
противовъзпалително и
антиканцерогенно лечебно средство.
2. Корен от репей - той е
мощно противовъзпалително средство и трябва
да го взимате 2 пъти на
ден. Може да откриете
нарязан на кубчета и сух
корен от репей във всеки магазин за натурални
продукти. Просто сложете 1 супена лъжица в чаша вряща вода. Оставете
да престои в продължение на 5 минути и пийте
по малко.
3. Джинджифил – този
корен се използва успешно почти за всякакви
болежки. Той намалява
болката, възпалението и
подуването, и то без странични ефекти.
4. Ленено семе - естествен източник на омега-3
с растителен произход.
То ще засили имунитета, а токсините в тялото
ще намалеят. Подобно на
всички отвари по-горе, то
също ще намали възпалението и облекчи болката.
Най-добре е да го пиете
или да поръсите салати,
или всякакви други ястия, задължително обаче
фино смляно. Лененото
семе не бива да се загрява, защото губи силата на
компонентите с омега-3.
Препоръчителното количество е до 2 супени лъжици на ден.

ДЕЦАТА ПРЕЗ ЛЯТОТО –
МИСИЯТА Е ВЪЗМОЖНА!

Децата на 21 век са изключително талантливи,
активни и креативни. Отделянето на време през
летните месеци от страна
на родителите, за да се
доразвият тези техни качества, понякога се оказва
непосилна задача.
Едно от решенията е Младежки център Пловдив.
Професионалният екип
работа в посока развиване на изобретателността,
уменията и работата в
екип на деца. Освен реализирането на традиционните детски работилници
и обучения в образователната биоградинка, за трета
поредна година центърът е
домакин на три детски занимални.
Направете лятото на вашето дете незабравимо и
интересно чрез целодневните и полудневни сезонни академии, където всяко
дете от 6 до 12 г. ще усети
магията на спортуването и
радостта от пълноценното
общуване в свободното
време. В летните занимални малчуганите ще се за-

познаят с основите на няколко вида спорт: футбол,
волейбол, баскетбол, тенис на корт, лека атлетика,
плуване, гимнастика, джудо и спорни танци. Чрез
тях ще премахнат стреса
от учебните и социални
затруднения и ще усъвършенстват своите таланти.
Гарант за свежо изживяно
лято, както и за усъвършенстване и добиване на
нови умения, са образователните програми на
школите. Те включват:
ежедневни занимания по
английски и български
език; четене; математика.
За да принесат децата и
във вълшебството на приключенията, предлагат:
арт ателие, актьорско майсторство, рисуване, работа с ръце и роботика.
Повече информация за
трите летни занимални
може да получите на място в Младежки център
Пловдив. Направете лятото на вашето дете запомнящо се, изпълнено със
знания, приятели, нови
умения и щури забави.

КАУЗА ПЛОВДИВ
Ако искате да получавате безплатно нашия
вестник, звъннете ни или ни пишете на
посочения по-долу телефон.

0897 52 12 21

Приемна:
гр. Пловдив, ул.“Княз Александър
Батенберг“ 38-40, ет. 1 (след партер)
СУДОКУ ЗА НАЧИНАЕЩИ СУДОКУ ЗА НАПРЕДНАЛИ

