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Тема на броя

Новини

НМД: Детето има право на мнение и на участие

Oсновните цели на детското и
младежко участие на НМД

Правата за свободното изразяване на мнение и за
участие са ключови прави на всяко дете, гарантирани
от Конвенцията на ООН за правата на детето. НМД
като организация, работеща за децата, прие като част от
своята организационна политика обучението на

·

да бъде създадена активна

общност от деца и млади хора на
местно и национално ниво, ангажирани
с каузите на НМД;

организациите за прилагане на принципите на детското участие и създаване на

·

регулярен, ежегоден механизъм за включване на децата в работата на Мрежата

на НМД да разработят своя политика за

като цяло.

детско участие и да го прилагат във

Ние разбираме детското участие не като отделна посока от нашата работа, а

да бъдат насърчавани членовете

всички свои дейности;

като интегриран във всички наши проекти и дейности процес, който протича и

·

се развива непрекъснато и двупосочно (от децата към НМД и обратно). Така от една

добри практики за детско участие;

страна ние получаваме ценна обратна връзка от децата за всички аспекти на
нашата работа, а от друга – подпомагаме самите деца да развият ключови умения и
способности за гражданско участие и активност за решаване на значими
обществени каузи.

·

да се създават и популяризират

да се популяризира на всички

обществени равнища правото на децата
да участват във взимането на решения
по въпроси, които ги засягат;

Летен детски и младежки лагер – 2 и 5 септември 2012 година в Тополовград

·

да насърчи разбирането,

В тази връзка ние от Националната мрежа за децата реализирме няколко типа

уважението, толерантността и

дейности годишно заедно с децата и нашите членове неправителствените

съпричастността между децата и

организации от НМД. Ключова инициатива е детският лагер с деца от различни

младите хора;

общности и социални групи, с които работят неправителствените организации,
членове на Национална мрежа за децата. Детския лагер се провежда всяка година
през месец септември и се избират организации и деца, които не са участвали
предходната година в детското и младежко участие.

·

да осигури възможности за

действена проява на активната
гражданска позиция на децата и
младите хора, въвличайки ги в

Основни цели на летен лагер

дейности с обществена значимост.

- Осигуряване на практическа възможност за използване правото на децата и
младите хора на свобода на изразяване на мнение и за участие.
- Развитие на екипни умения и на умения за гражданска активност и спечелване на

Следващият електронен бюлетин на

съмишленици.

Национална мрежа за децата ще бъде

- Опознаване на уникалността на другия, на нуждата от сигурност и
принадлежност, от признание и взамодействие като основа на изграждането на
осъзната толерантност, отстоявана в ежедневния живот.

издаден през месец септември.
Междувременно можете да получавате
актуални новини за децата в България
от нашата страница във фейсбук. Вижте

- Запознаване с дейността на Мрежата за децата и активно включване на децата в

тук.

„Мегафон”. „Мегафон” е он-лайн среда, където децата и младите хора участвали в
детското и младежко участие в НМД се включват и обсъждат теми свързани с
децата, като дават своето мнение и опит по съответната тема в областта на
образованието, социалните политики, детското и младежко образование и
здравеопазването.
Повече информация можете да намерите тук или пишете на
mihail.stefanov@nmd.bg

Новини от офиса на НМД

Новини от членовете и от други организации

Каква е позицията на НМД спрямо проблемите в „Асен
Златаров“

Сдружение “Екомисия 21 век” ви кани да участвате в
отбелязване на международния ден на младежта

На 25 юли 2012 г в Народното събрание се проведе заседание

На 12 август се чества Международния ден на младежта. На

на Комисията по труда и социалната политика. Основна точка в

този ден се фокусира общественото внимание върху нуждите

дневния ред беше „Изслушване на информация относно

на младите хора. Тогава всеки може да сподели този ден със

проблемите в ДДЛРГ „Асен Златаров”, гр. София,

свой любим, приятел, дете, може да му прати поздравителна

предприетите мерки за тяхното отстраняване и решения за

картичка за празника с топло пожелание. Целта на празника е

недопускане на бъдещи подобни проблеми в

да даде възможност на света да опознае възможностите на

специализираните институции за предоставяне на социални

младежите, да отпразнуват техните постижения и да видят

услуги за деца.”

как успешно могат да бъдат полезна част от обществото.

Единствената неправителствена организация, която

Във връзка с това на 8 август от 17.30ч. сдружение

остана до края на дебатите и изслушванията беше

“Екомисия 21 век” организира за поредна година отбелязване

Национална мрежа за децата. От страна на Мрежата бяха

на празника наалеята Баш Бунар при люлките. Вижте

поставени 4 сериозни въпроса, които трябва да намерят

повече тук.

своето решение, за да могат процесите и политиките по
деинституционализацията да постигат своите цели и да
създават условия за по-качествена грижа за децата. Вижте
повече тук.

Участие в екологичен проект в Румъния
Председателят на НАРУ, Калоян Дамянов и Калина Христова,
Зам.-Председател на НАРУ заминават за подготвителна визита

Георги Богданов за правата на децата

по проект: " Greener Living" в Букурещ, Румъния на
17-20.08.2012г. Проектът цели чрез методите на неформално

Изпълнителният директор на Национална мрежа за децата

образование да запознае младите хора от страните участници

Георги Богданов взе участие в сутрешния блок на Нова

с новите моменти свързани с превенция на последиците от

телевизия "Здравей, България!" по темата за Закона за

глобалното затопляне, глобализацията и устойчивото развитие.

закрила на детето. Вижте повече тук.

Страните участници по проектната инициатива са:
Румъния,България, Армения, Турция, Азербайджан и Украйна.

13 компютърни конфигурации дариха на „Тунджа“

Вижте тук.

Националната мрежа за децата дари на община „Тунджа” 13
броя компютри, които ще бъдат разпределени в целодневните
детски градини и социални заведения в общината. Компютрите
са напълно реновирани и окомплектовани със софтуер, който
позволява директното им използване. Припомняме, че през
настоящата година кметът на община „Тунджа” Георги
Георгиев получи наградата на Националната мрежа за децата
„Политик на местно ниво с принос към живота и
благосъстоянието на българските деца” – Голяма шоколадова
ябълка. Вижте цялата статия тук.

Топ 10 на водните пионери
Кои са хората, които стоят зад движения, изградени от
обикновения човек, зад новаторските научни изследвания и
промяната в политиката на правителството, борейки се за
подобряване на достъпа до питейна вода за повече хора по
целия свят?
AlertNet постави този въпрос на десетки експерти и
изследователи от водещи неправителствени организации и
научни институти, свързани с въпросите относно водите. Въз
основа на техните отговори бе съставен "Топ 10 на водните

НМД в социалните мрежи
Ако искате да получавате актуална информация за децата в
България и през горещия месец август, моля харесайте нашата
страница във FACEBOOK или ни последвайте в TWITTER !

пионери", между които е и Диана Искрева. Националан мрежа
за децата сърдечно поздравява г-жа Искрева, която спомогна
за подобряване на достъпа до канализационна мрежа за
хората, живеещи в селските райони. За да прочетете нейната
история, кликнете тук.

Вижте всички броеве на бюлетина на Национална мрежа
за децата

Приключи проектът „Искам и мога да бъда по-добър“

Ако желаете да си припомните стари броеве на електронния

С награждаване на участниците приключи проектът „Искам и

бюлетин на Национална мрежа за децата, за ваше удобство

мога да бъда по-добър“. Той се реализира от сдружение „Ред

изградихме архивнa система с всички издания от новата

и сигурност“ и Комисията за борба с

електронна система. Повече можете да научите тук.

противообществените прояви на непълнолетните при
Община Добрич и е финансиран от общинския бюджет.
В инициативата участваха деца с регистрирани

Институции и деца в България

противообществени прояви и такива, които сами са пожелали
да се включат. Целите бяха свързани с ограничаване проявите
на асоциално поведение сред подрастващите, изграждане на

Фондът за лечение в чужбина ще финансира лечението
на още 40 деца

умения за ползотворно организиране на свободното време,
гражданско образование и възпитание на деца и родители,
взаимодействие на НПО с общински и държавни структури.
Вижте повече тук.

10 деца на първия урок в училището по водно спасяване
10 деца, от 6 до 12-годишна възраст се включиха в първия
40 заявления за лечение одобри на последното си заседание

урок, в училището по водно спасяване и начално обучение по
плуване в Кюстендил. Заниманията са организирани от

Общественият съвет към „Фонд за лечение на деца„,

Българския Червен кръст-Кюстендил и се провеждат в

съобщиха от здравното министерство. Девет деца ще се

комплекс „Зона спорт“.

лекуват в чужбина за първи път, а други три ще заминат за
продължаване на лечението и контролни прегледи в чужбина.
Цялата статия можете да видите тук.

„Обучението е част от превенцията за воден травматизъм в
Кюстендилска област“, каза специалистът „Водно-спасителна
служба“ към БЧК Николай Велчев. Вижте повече тук.

19% от българките – уволнени поради бременност
Над 20 на сто от майките у нас не са срещнали разбиране от
работодател и са прекъснали кърменето на детето си, тъй като
е трябвало да се върнат на работа.
Уволнени поради бременност са били 19 на сто от жените,
показват данни от проучване на Глобалния алианс за защита

Възможности за финансиране и младежки
конкурси
Грантове на Съвета на Европа за кампании

на детското здраве и естественото хранене в България,
представени днес на пресконференция.
Изследването е по повод Световната седмица за защита на
детското здраве и естественото хранене – от 1 до 7 август.
Повече можете да прочетете тук.
Краен срок: 15 септември 2012 г.
В Горна Оряховица ще има център за обществена
подкрепа

Младежките неправителствени организации, регистрирани в

Център за обществена подкрепа с 40 места ще бъде

поканени да кандидатстват с пилотни проекти, които да бъдат

изграден в град Горна Оряховица по новостартиран
проект на общината, подписан с Фонд „Социална

базата данни на Европейската младежка фондация, са
финансирани от Европейската младежка фондация. Вижте
повече тук.

закрила“.
Целта на центъра е подобряване условията на живот на
възрастни хора с физически увреждания и подготовка за

Дарителският кръг на ФРГИ търси каузи, които да
подкрепи

предоставяне на нов вид социална услуга в общността.

Краен срок: 5 септември 2012 г.

Планираната продължителност на проекта е пет месеца,

Вие сте гражданска организация, регистрирана или не, която

а стойността му е 21 598 лв. Вижте тук.

работи с различни културни, етнически или мигрантски
общности. Имате страхотни идеи, но нямате необходимото

Учениците ще имат 5 ваканции

финансиране. Ако можете да представите идеята си в рамките
на 6 минути и да убедите нас, от ФРГИ, както и други частни

Пет ваканции ще имат учениците през новата 2012/2013

дарители да я подкрепят, моля изпратете заявка за участие.

година – четири по време на редовните занятия и една през

Вижте повече тук.

лятото. Това става ясно от проект на заповед на просветното
министерство за новия учебен график.По традиция учебната
година ще започва на 15 септември, въпреки
множеството дискусии за изместването й от 1 октомври.
Първата школска есенна ваканция ще зарадва учениците само

Награда „Достъп до обучение” 2013, Фондация "Бил и
Мелинда Гейтс"

месец и половина след първия звънец. Цялата статия можете

Краен срок: 30 септември 2012 г.

да видите тук.

Тази награда отличава иновационни усилия на библиотеки или
други подобни организации извън САЩ, които осигуряват на

Над 300 молби за подпомагане на първокласници,
крайният срок е 30 септември

хората достъп до информация чрез свободен достъп до
компютри и интернет. Наградата е в размер на 1 млн. щ.д.
Вижте повече тук.

314 молби – декларации за отпускане на целева помощ за
първокласници са подадени в Сливенска област.
Документите се подават до 30 септември в дирекциите
„Социално подпомагане“.Размерът на помощта за учебната

Национален конкурс „Успешни партньорства в
младежката сфера”, 2012 г.

2012/2013 година е 150 лева. Повече информация можете да

Краен срок: 6 август 2012 г.

намерите тук.

Във връзка с отбелязването на Международния ден на
младежта - 12 август 2012 г., Министерството на
образованието, младежта и науката обявява национален
конкурс на тема „Yспешни партньорства в младежката сфера".

Децата и семействата в медиите

Вижте повече тук.

Холандци помагат на ромски деца в Кюстендил

Конкурс на EIB Institute: Турнир за социални иновации
Краен срок: 14 септември 2012 г.
EIB Institute обяи своя първи социален турнир за иновации.
Турнирът се стреми да насърчава генерирането на иновативни
идеи и да се определят / отличат възможности, които
обещават съществени ползи за обществото или демонстрират
добри практики с реални, измерими резултати. Той е насочен

Холандски доброволци започнаха летни занимания с децата от

към създаването на социална стойност във връзка с борбата

ромски квартал в Кюстендил. Идеята им е да направят

срещу социалното изключване. Вижте повечетук.

по-пълноценна лятната ваканция на децата. Инициативата
е подкрепена от австрийска фондация, съобщи БНТ.
Стойността на проекта заедно с пътуването струва на
холандците 25 хил. евро. Те са ги осигурили чрез доброволен

Програма "Старт на кариерата"
Краен срок: 17 август 2012 г.
От 23 юли 2012 г. стартира процедурата за кандидатстване по

труд и дарения. цялата статия можете да видите тук.

програма “Старт на кариерата” за 2012 г. Тя се реализира от
Министерството на труда и социалната политика и Агенцията

Рекламата на ДЗП опасна ли е за децата?

по заетостта. Програмата дава възможност на 850 висшисти на
възраст до 29 години, в рамките на 9 месеца, да придобият

На 20 юни 2012 г. в НСС постъпва жалба от Е.Е. от гр. София,

трудов стаж и опит по специалността, която са завършили.

регистрирана под № 277, относно телевизионна реклама на

Вижте повече тук.

„Данон за пиене” или т.нар. „ДЗП”, – продукт на „Данон
Сердика” АД.
Според жалбоподателя, дори да не съдържат алкохол,
тези продукти биха подбудили любопитството на децата
да опитат истинските продукти с тези имена. Куба либре
няма как да опише вкуса на даден продукт, защото е съставно
име и само човек, който е пил куба либре може да знае, че
коктейлът има вкус на ром и кола. Ако едно дете хареса ДЗП
Куба либре, според жалбоподателя не е проблем да си поръча
Куба либре при първа възможност. Цялата статия можете да
видите тук.

Програмата „Ваканция 2012″ продължава
За трета поредна година Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните към Община Стара Загора предоставя
възможност за приятна и пълноценна ваканция на децата.
Програмата „Ваканция 2012″ предлага на всяко дете според
неговите интереси да се включи в разнообразни дейности през
целия месец юли. Вижте повече тук.

60% от българчетата имат проблем с костно-мускулната
система 60% от българчетата имат проблем с
костно-мускулната система
Над 60 процента от българчетата имат гръбначни
изкривявания, неправилна стойка или друг проблем с
костно-мускулната система. Масови прегледи на всички
ученици в България не е имало от години, но от Националния
център по обществено здраве и анализи са направили
проучване сред 1000 деца в София, чийто резултати са знак за
тежестта на проблема.
В първи и втори клас 12,5 процента от децата със сколиоза, а
общо над 60 процента от всички прегледани имат проблем с
костно-мускулната система. Вижте цялата статия тук.

На село си остава най-евтиното летуване за децата
На село си остава най-евтиното летуване за децата през
ваканцията. Анкета на Дарик – Стара Загора показа, че
семействата, които имат възможност да разчитат на баба и
дядо на село, използват това и като възпитателна школа.
Бъдещ първокласник от града на липите разказа, че помага
редовно в градината – полива, копае, плеви. Отделно там има
време и за четене на книги. Вижте тук.

Политики за деца в Европа
Младежката безработица в Европа

Неотдавнашният доклад "Младежката безработица в Европа:
теоретични съображения и емпиричните данни" обръща
внимание на произхода на предизвикателствата, пред които са
изправени младите хора на пазара на труда. Емпиричното
изследване е проведено сред група млади хора под 25 години,
разкривайки различни причини за младежката безработица,
както и предложения за възможни разрешения на проблема.
Проучването показва колко различно е нивото на младежката

безраотица в различните части на Европа и призовава за
оценка на ситуацията в отделните страни членки, така че да се
предприемат ефективни политически мерки.
Източник: European Youth Foundation

Изследване относно закрилата на детето и бедността
Отвъдморският институт за развитие (ODI) и Фондация ОУК
стартираха изследователска програма, предназначена за
насърчаване на връзката между закрилата на детето и
намаляване на бедността в общностите от страни с ниски и
средни доходи. Всички участници в изследването ще бъдат
записани в наградна томбола и ще имат възможността да
спечелят едно от петте копия на наскоро публикуваната книга:
"Деца в криза: В търсене на политики, чувствителни към
детето”
За да участвате в проучването, натиснететук.

Синтезиран доклад: Семинар на тема „Ранна интервенция
и превенция в подкрепа на семейството
Европейската мрежа за деца Юрочайлд има удоволствието да
сподели с вас обобщаващия доклад относно семинара на тема
"Ранна интервенция и превенция в подкрепа на семейството",
проведена в Белфаст от 30 май до 1 юни 2012 г. Настоящият
документ обобщава ключови теми и послания от колективния
доклад относно четири казуса, свързани с добри практики от
Северна Ирландия, България, Полша и Уелс.
Ето и основните теми, които бяха обсъдени на семинара:
• Определяне на ранната интервенция и превенция в подкрепа
на семейството
• Общи принципи, които са в основата на ефективна подкрепа
на семейството
• Връзки с Европейската комисия и програма на социалната
политика
• Иновации, ефективност и репликация
• Изследване относно съдържанието на една добре изпитана
база данни
• Съвместно ползване на езика в резултатитвно фокусирата
практика
• Разработване на рамка за оценка на добри практики
За повече информация, моля, свържете Агата ди Адато:
agata.daddato@eurochild.org

