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Тема на броя
Затварянето на Националния център по наркомании е против интереса на
българските семейства
Национална мрежа за децата изпрати становище до
Министерството на здравеопазването на 21 юли 2014 г.
относно предложението за закриване на Националния
център по наркомании (НЦН) и поемане на работата му от
Националния център по обществено здраве и анализи и
Изпълнителна агенция „Медицински одит”. Ние категорично се протвиопставяме на
тази промяна, която е против интереса нe само на зависимите деца и млади хора, но
и всички деца и родители в България.
Отчитаме необходимост от подобряване, ефективността на Центъра и политиката
на Министерство на здравеопаозването в работата по превенция и в програмите за
подкрепа на деца и младежи със зависимости и на техните родители. Факт е, че
има незаети места в подкрепените от държавата програми за лечение на
зависимости, като програмите за лечение с бупренорфин (за лечение на
непълнолетни) са напълно празни.
По данни на НЦН лицата, употребяващи наркотици в страната ни са около 30 000
човека. Пациентите на метадон са не повече от 3000-4000, от които около 1500 са в
безплатни програми.
Заставаме зад нуждата от провеждане на широк обществен дебат относно
ефективността на работата и превантивните програми и политики на НЦН и
държавата. Считаме, че това е редно да се случи с новото Правителство, което ще
даде възможност и време на управляващите да поемат отговорности към
обществото и да ги изпълнят.
Ние, като граждански организации, работещи със и за деца и семейства в България,
заявяваме готовност за сътрудничество и конструктивен диалог за подобряване
ефективността в дейностите на НЦН.
Снимка: rgbstock.com/Ambroz

Новини от офиса на НМД

Новини от членовете и от други организации

Национална мрежа за децата приветства оперативната
програма за подкрепа на най-нуждаещите се лица за
периода 2014 – 2020 г.

НПО-та водят дела от името на жертви на тежки
нарушения

Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ)
В свой общ коментар, Национална мрежа за децата приветства

постанови, че неправителствена организация (НПО) има право

предложенията за оперативна програма по фонд за европейско

да заведе жалба от името на ромски младеж, починал в

подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014 –

психиатрична болница в Румъния. Това е прецедент в

2020 г. Подпомагането на най-застрашените от бедност лица и

практиката на Съда, който е от изключително значение за

групи и тези, живеещи в материални лишения с европейски

делата срещу България от името на децата от Домовете за
деца с умствена изостаналост, които Българският хелзинкски

средства е изключително важно.

комитет води от 2012 г. насам.

Като обединение на организации, които са пряко включени в

Повече информация

процесите на работа и подкрепа на уязвими групи – деца и
семейства в страната, искаме да обърнем внимание на

Източник: bghelsinki.org
Снимка: rgbstock.com/ lusi

следните елементи, които да бъдат взети предвид при
финализиране на програмата.
Повече информация
Снимка: freeimages.com/asifthebes

Сдружение „Надежда за нас-2008″ помогна на 40 деца от
ДДЛРГ „Асен Златаров“- гр. Враца
През месец юли 2014г. сдружение „Надежда за нас-2008“
приключи своя проект „Програма за преодоляване на

Тематична среща в Литва за защита на правата на децата
На 10 юли 2014 г. във Вилнюс, Литва се проведе тематична
среща между европейски експерти и представители на
неправителствени организации, които обсъдиха все
по-засилващата се роля на европейската политика за защита
на правата на детето.

психо-емоционални дефицити сред децата от домовете на
възраст между 7 и 12 години”. Той е финансиран по
Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014г. Донори на програмата са страните: Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия. Тематична област на проекта е
„Социално включване и овластяване на уязвими групи” и

От българска страна в срещата се включиха Мадлен Таниелян

„Разширяване на предоставяните услуги за подобряване на

от Национална мрежа за децата и Десислава Симеонова от

благосъстоянието на представителите на тези групи“.

Български Хелзински комитет.

Повече информация

Фокусът на семинара беше върху нарастващата роля и усилия
на европейско ниво да се адресират политики към
най-уязвимите групи деца и свързаните с тях проблеми, сред
които борбата със сексуалното насилие и експлоатация и
закрила на децата жертви на насилие.
Повече информация

Участвай в „ПРОМЯНАТА“: отворен конкурс за социални
предприемачи
Благотворителна фондация Reach for Change организира
отворен конкурс за социални предприемачи, предлагащи
иновативни социални идеи с цел подобряване живота на
децата и юношите в България. Конкурсът е част от проекта

Форум Граджанско участие планира бъдещето
На 17 и 18 юли 2014 г. Георги Богданов, Мадлен Таниелян и
Мария Брестничка от Национална мрежа за децата взеха
участие в Конференция на бъдещето на Форум Гражданско

„ПРОМЯНАТА“ и се осъществява в партньорство с компанията
Нова Броудкастинг Груп. Кандидатстването става онлайн в
периода 31 май – 26 август 2014 г.
Повече информация

участие. Събитието се проведе във Велико Търново и събра
над 50 представители на граждански организации от цялата
страна, които заедно планираха развитието на гражданското
участие у нас до 2017 г.
Повече информация

Властта в Стара Загора упражнява институционализирано
расистко насилие
Българският хелзинкски комитет остро осъжда безогледното
разрушаване на домове в старозагорския квартал „Лозенец“.
Властта няма право да разрушава единствените домове на
семейства, в които те живеят от много години, без да осигури

Институции и деца в България

алтернативен подслон за децата, възрастните, хората с
увреждания, крайно бедните и другите уязвими, защото
домовете, които властта сега разрушава, са съществували

Национална среща на пилотните детски съвети

трайно с нейното мълчаливо съгласие.
Повече информация
Източник: bghelsinki.org
Снимка: freeimages.com/kathi_gott

На 22 юли 2014 г. в 18:00 ч. започна тридневната национална
среща на пилотните детски съвети в България. Събитието се
провежда в Боровец и е част от проекта „Насърчаване на
детското участие чрез укрепване ролята на ученическите
съвети на училищно, общинско, областно и национално ниво”.

Сдружение "МИГ - Крайморие" участва в FUNCITY 2014
Сдружение "МИГ - Крайморие" участва в Младежкият фестивал
на Варна с работилници за бижута, картички, хвърчила и
изработка на Балон "Монголфие". Представители на
организацията направих демонстрации по авиомоделизъм и

Проектът се изпълнява от фондация „Партньори – България” в

пускане на хвърчила.

партньорство с УНИЦЕФ България, Държавната агенция за

Събитието в снимки

закрила на детето (ДАЗД) и с подкрепата на Министерство на
образованието и науката.
Повече информация
Източник: agencia-sliven.com
Снимка: freeimages.com/ flaivoloka

Откриване на Синя стая в град Монтана
Синя стая – специализирано помещение за изслушване и
разпит на деца, беше официално открита на 23 юли 2014 г. в
град Монтана. Церемонията беше последвана от кръгла маса,
на която професионалисти обсъдиха практики по щадящо
изслушване на деца. Бяха представени международни

Възможности за финансиране и младежки
конкурси
Стипендиантска програма за български учени
Центърът за академични изследвания София (ЦАИ) предлага:

стандарти и националното законодателство в областта на
правосъдието за детето.
Повече информация
Източник: ngobg.info

Държавата е вредна за вашето здраве

- 5-месечни стипендии за млади български изследователи в

В неделя, на 13 юли 2014 г., в София бяха дежурни само шест

размер на 700 евро; и

линейки по думите на лекарка, която в този момент спасяваше

- 5-месечни стипендии за утвърдени български учени в размер

човек в тежко състояние. За да бъде покрит градът, са

на 1000 евро.

необходими 38 екипа, иначе работят 17, а напоследък са 11
или видно – далеч по-малко. Спешната помощ е изключителна
грижа на държавата в лицето на здравното министерство. До
момента то се справя с недостига на екипи, липсата на
средства и протестите на лекарите като… им намали
заплатите.
Повече информация

Няма тематични или методологични ограничения към
проектните предложения.
Краен срок: 1 октомври 2014 г.
Повече информация
Снимка: science-alive.co.uk

Автор: Десислава Николова, в. „Капитал“

Награда на EAEA Grundtvig за образование за възрастни
127 деца са настанени в приемни семейства в Плевенска
област

Наградата се връчва от Европейската асоциация за
образование за възрастни (EAEA) на организацията,
представила най-добрия проект в тематичната област. През

Най-много приемни родители има в община Плевен, а повече от

2014 г.се канят за представяне проекти по темата „Да помним

едно дете в семейство се настаняват в община Червен бряг,

Първата световна война за бъдещето - образованието за

информира в. „Посоки“.

възрастни насърчава мира и сближаването в Европа".

127 деца са настанени в приемни семейства в Плевенска

Краен срок: 7 септември 2014 г.

област. Това съобщи и. д. директор на РДСП – Плевен Диана
Йончева. Обичайна практика е да се настанява по едно дете в

Повече информация

семейство, но има и изключения. На първо място в това
отношение е община Червен бряг, където при 19 приемни
семейства са настанени 31 момчета и момичета.

Leibniz Institute of European History in Germany Изследователски стипендии

Повече информация

Могат да кандидатстват завършилите история, теология или

Източник: в. „Посоки“

друга историческа специалност с добро владеене на немски
език.

Ден на отворените врати в два социални центъра в
Червен бряг
На 17 юли 2014 г. от 14:00 часа в Защитено жилище и Център

Месечната стипендия е в размер на 1200 евро.
Краен срок: 1 август 2014 г.
Повече информация

за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в Червен бряг се състоя
Ден на отворените врати в двете социални услуги.
Той се проведе в рамките на проекта „Това е моята къща“ на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съобщихаот пресцентъра на Община Червен бряг.
Повече информация
Източник: posredniknews.com

Програма за обществени лидери Jeanne Sauvе
Програмата е двегодишна и дава възможност да се развият
ярки обществени лидери. Темата за 2015 - 2017 г. е
"Обществени лидери за кутурно многообразни общества".
Приветстват се кандидати на възраст 25 – 30 години,
завършили висше образование, с опит в областите
застъпничество, комуникации, образование, управление,

7 центъра за деца в риск в Община Стара Загора
Седемте Центъра за настаняване от семеен тип предназначени

политика, социални иновации и други области, свързани с
общественото лидерство.

за деца с увреждания от 3 до 18 години вече са изградени и

Краен срок: 1 септември 2014 г.

оборудвани. Това обявиха от община Стара Загора, която

Повече информация

изгражда центровете по проект „Деинституционализация на
деца в риск“, информира dariknews.bg.
Ценровете са с капацитет за 14 деца. „12 от децата ще са
постоянни обитатели на тези домове. Останалите 2 ще са за
спешни случаи“, обясни д-р Антония Тодорова, началник отдел
„Здравеопазване и социални дейности“. Тя допълни, че
домовете са напълно оборудвани с всички възможни удобства
в спалните, дневните, кухни с печки, хладилници, перални,
съдомиялни, сушилни.

Покана за представяне на кандидатури за представители
в Консултативен форум на жените към ООН
Поканата е оправена към млади професионалисти на възраст
между 18 и 25 години със сериозен опит в области, свързани с
равенството между половете и овластяването на жените.
Краен срок: 31 юли 2014 г.
Повече информация

Повече информация
Източник: dariknews.bg

Стипендии OpenNews на Knight и Mozilla
OpenNews е сътрудничество между Фондация "Knight" и Mozilla,
посветена на изграждането на екосистема, подпомагаща

Децата и семействата в медиите

развитието на журналистиката в свободния интернет. Това
включва създаването на следващо поколение уеб решения,

които решават реални проблеми в новинарството.
Бебетата, родени след 26-ата седмица, имат добър шанс

Стипендиантската програма 2015 ще започне през февруари
или март на 2015 г. и ще продължи 10 месеца.
Краен срок: 14 август 2014 г.
Повече информация

В интервю за в. „Монитор“ проф. Боряна Слънчева, национален
консултант по неонатология разказва за първите стъпки в
живота на децата, родени преждевременно.
- Проф. Слънчева, у нас, както и в Европа, всяко 10-то бебе се
ражда недоносено. Имаше едно леко „статистическо”
увеличение. Какви са водещите причини за тази статистика?

Покана от Европейскката доброволческа служба към
млади роми от Европа за престой в Рома Бюро, Фрайбург,
Германия
Амаро Дром е.В. и Рома Бюро Фрайбург отправят покана за
представяне на заявления от млади роми на възраст от 18 до
30 години от европейски държави да участват в проект на
Европейската доброволческа служба (програма Еразъм + на ЕС)

- Цифрите са тези – малко под 10 – по-скоро са 9,7 на сто от

във Фрайбург. Проектът е с продължителност 12 месеца и

всички новородени у нас. Една голяма част от тези бебета са

предлага разнообразни възможности за обучение и услуги,

резултат от многоплодна бременност и инвитро процедури.

включително национални и международни семинари.

Намесват се много социални фактори. В последните години

Доброволците ще участват седмично за около 30-35 часа в

структурата на женските консултации се развали –

дейностите на организацията.

бременността не се наблюдава по определените протоколи и
алгоритми. Дори и в частните кабинети това не се случва по
правилата. А това значи пропуски. Напоследък имаме много

Краен срок: 15 август 2014 г.
Повече информация

жени, родили преждевременно, заради отлепяне на плацента.
Това е доказателство, че не са били наблюдавани от лекар. При
други има инфекции, резки колебания на кръвното налягане,
което не е оценено, и те идват при нас в критично състояние. А

Грантове на фондация "Сасакава за мир"
Приемат се предложения за:

това носи риск за бебето.

>> Редовни проекти - Те трябва да са насочени към областите,

Повече информация

трябва да насърчават международното разбирателство, обмен

които са считани за важни от Фондация "Сасакава за мир" и

Източник: monitor.bg

и сътрудничество.

Снимка: freeimages.com/canoncan

>> Специални фондове - Този вид проекти трябва да работят
по проблеми в азиатските и тихоокеанските региони.
Краен срок: 31 октомври 2014 г.
Повече информация

Фонд за иновации в културата
Фонд за иновации в културата отправя покана към творци,
граждански организации в сферата на културата и академични
институции, които са регистрирани и развиват творческа
дейност на територията на София и Югозападния регион да
предложат за финансиране своите артистични, иновативни и
нетрадиционни творчески идеи.
Краен срок: 23 септември 2014 г.
Повече информация

Платен стаж в Световната търговска организация
Всяка година Секретариатът на Световната търговска
организация (СТО) предлага стаж за студенти в магистърски и
докторски програми, които искат да придобият практически
опит и по-задълбочени познания за многостранната търговска
система.
Програмата е целогодишна и няма начален и краен срок за
кандидатстване. Стажът е с продължителност до 24 седмици и
се провежда в Женева, Швейцария. Стажантите трябва сами
да поемат разходите си за път до и от Женева и тези за
здравна застраховка.
Краен срок: текущ
Повече информация

Стани внуче назаем
Набират се „внучета назаем" за участие в проект „Приеми ме
на село – създаване на мрежа от приемни села в България".
Ако си на възраст между 15 и 29 години и лятото ти е скучно и
еднообразно, значи тази новина е точно за теб!

Краен срок: 1 август 2014 г.
Благоевград на челно място с детските ясли

Повече информация

Благоевград е на втора позиция в страната по възможност за
настаняване на малчуганите в детски ясли, информира

Самостоятелните заведения са с капацитет 1053 места, а

ДАЗД обявява конкурс за инициативи, свързани с
детската безопасност и осигуряване на сигурна среда за
децата

яслените групи в Обединените детски заведения разполагат с

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява

1029 места, обявиха от Териториалната статистика в

конкурс за реализирани през 2014 г. инициативи, програми и

Благоевград.

проекти по превенция на рисковете от злополуки и

Осигуреността в областта е 23,7 на 100 деца до 3-годишна

наранявания при деца и за отстраняване на опасностите в бита

dariknews.bg.

възраст. По- висока осигуреност има само област Габрово.

и жизнената среда на децата.

Най-ниска е осигуреността в областите Сливен 8,3 процента,

Краен срок: 3 ноември 2014 г.

Перник 9 процента и Пазарджик 9,4 на 100 деца.

Повече информация

Повече информация
Източник: dariknews.bg

Малки грантове за организиране на кампании за
набиране на средства
Български център за нестопанско право и Програмен и
аналитичен център за европейско право стартират програма за
предоставяне на малки грантове за организиране на кампании
за набиране на средства от индивидуални и корпоративни
дарители. Грантовете ще бъдат предоставени на сдружения,
фондации и читалища.
Целта на предоставяните грантове ще бъде покриване на
разходи по организиране на самите кампании (например
наемане на зала за благотворителен концерт, отпечатване на
промоционални материали и др.).
Краен срок: текущ
Повече информация

Конкурси на Национален ученически екопарламент
Националнaлен ученически екопарламент обявява 3 конкурса,
в които са поканени да участват ученици от различни
възрастови групи.
Краен срок: 31 юли 2014 г.
Повече информация

Магистърска програма "Права на децата"
Магистърски клас "Права на децата" (MCR) на университет
"Кърт Бощ" е интердициплинарна и следдипломна
квалификационна програма за правата на децата, която цели
да привлече напреднали студенти от различни държави по
света. Цикълът 2015-2016 на тази двугодишна програма
започва на 2 февруари 2015 г.
Краен срок: 30 септември 2014 г.
Повече информация

„Пъстро лято“ за децата в Симитли
Всеки четвъртък от лятната ваканция се провеждат различни
развлекателни мероприятия за децата в град Симитли. Всички
те са разработени като част от програмата „Пъстро лято“ на
Общинската администрация. Тя е част от стратегията за
здравословно развитие на младежта в Симитли, в която всеки
ученик може да оползотвори максимално лятната ваканция.
Повече информация
Източник: dir.bg

Нова площадка за децата в Стара Загора
Още една детска площадка бе официално открита в Стара
Загора. Тя се намира в центъра на града зад новата спирка
„Алана“, която е разположена на изток от пресечката на
улиците „Ген. Гурко“ и „П. Парчевич“.
Съоръжението е на стойност над 20 000 лв. и е дарение за
децата на Стара Загора от фирма „Екоколект“, която
организира оползотворяването на отпадъци от опаковки и
обслужва разделното събиране в община Стара Загора.
Повече информация
Източник: dariknews.bg

Безплатни ултразвукови прегледи с консултация през
месец юли в болница "Токуда"
От 7 до 25 юли 2014 г. австрийски гинеколози, специалисти по
асистирана

репродукция,

провеждат

безвъзмездни

консултации с ултразвуково изследване във „Виена Ин Витро
Център" в болница „Токуда" в София, информира в своя
публикация сп. "Журнал за жента".
Повече информация
Източник: сп. "Журнал за жената"

„Детски музей на колела” пътува из страната през лятото
Безплатно лятно училище по изкуства ще се проведе в 5 града
в страната през месец юли и август.
На 19 юли 2014 г. стартира първият за България „Детски музей
на колела” – нов културно-образователен проект, който ще
премине през градовете Русе, Варна, София, Пловдив и Плевен.
Повече информация
Източник: dfbulgaria.org

