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Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 От 23 до 25 юни ще се проведе Общото събрание 
на Национална мрежа за децата за 2011 година. 

 

 Михаил Стефанов от Национална мрежа за децата се 
включи в годишната среща на Националния алианс за 
социална отговорност, която се проведе от 8 до 10 юни в 
Златни пясъци. Там той направи презентация за ролята на 
гражданския сектор в процеса на деинституционализация и 
модерира дискусията в рамките на работна група „Социални 
услуги за деца”.  
 

 На 13 юни 2011 година Мария Донкова от фондация 
„Пайдея” и Мариана Банчева от Националната мрежа за 
децата участваха в сутрешния блок на радио „ДАРИК” . 
Предмет на дискусията бяха резултатите от външното 
оценяване в 4. и в 7. клас. Основните тези, които бяха 
представителите на НМД защитиха, са свързани с 
необходимостта от създаване на: единна, постоянна и ясна 
система от критерии и показатели за оценяване на 
представянето на учениците по време на външното 
оценяване, която да позволява сравняване на постиженията 
на учениците през различните години; система на 
организиране и провеждане на външното оценяване, вкл. на 
Държавните зрелостни изпити, която да не води до загуба  на 
учебно време за останалите ученици. 
 

 На 16 юни Георги Богданов и Вяра Иванова 
присъстваха на среща на работна група за представяне на 
проект на нов Закон за детето в МТСП. Проектът съдържа 13 
глави и 200 члена. Това е основата, върху която се предлага 
да се продължи работата по закона. Предстои етап на 
консултиране и обсъждане на текстовете от работната група 
по закона, в която участва и НМД. 
 

 На 17 юни 2011 година Ева Борисова от асоциация 
„Родители” и Мариана Банчева от НМД участваха в работата 
на Детския съвет към ДАЗД. Сесията, която се водеше от 
представителите на НМД, беше посветена на детското 
участие. Засегнати бяха темите за важността на детското 
участие за възрастните и за децата, за последствията от 
изключването на децата и младите хора и за нивата на 
участие. В представянето бяха използвани техниката 
„Световно кафене” и материалите, разработени от Центъра 
за приобщаващо образовние, за вътрешноорганизационното 
обучение на НМД за детското и младежкото участие. 
 

 На 17 юни Георги Богданов и Вяра Иванова 
присъстваха на среща на Консултативен съвет към проект 
„Семейство за всяко дете”. На срещата бяха представени и 
обсъдени предварителен доклад от изследване за причините 
за изоставяне на деца и настаняването им в институция за 
деца в България; обобщени резултати от оценките на 
случаите на децата, настанени в ДМСГД Шумен и 
предварителни резултати от бърза оценка на рисковите 
общности в област Шумен; проект на План за действие по 
проект „Семейство за всяко дете“.  
 

 Г-жа Хана Херцман, управляващ директор на община 
Холон, Израел посети офиса на НМД. Община Холон е 
уникална по рода си община, обявена за „Градът на детето”. 
Някои от гордостите на общината са детският музей, мулти-
дисциплинарна институция, наречена Медия-тех, детски 
фестивали и паради, центрове за наука и изкуство за 
развитие на децата в предучилищна възраст.  
 Георги Богданов представи НМД пред г-жа Херцман, 
която по-късно посети Центъра за обществена подкрепа, 
ръководен от фондация „ЕКИП”. В рамките на гостуването си 
г-жа Херцман посети и Столичен куклен театър, където 
заедно с Георги Богданов и зам.-директорът на театъра 
обсъдиха проблемите с достъпността на сградите на театъра. 
 
 

 На 21 и 22 юни 2011 г. в България ще се проведе 
среща на високо равнище, организирана от Европейския 
съюз, на която ще се дискутира приносът на фондовете на ЕС 
към интеграцията на ромите. Активни участници в събитието 
ще бъдат много членове на Националната мрежа за децата, 
които работят по интеграцията на ромската общност. Това 
събитие има за цел да повиши информираността за 
възможностите, предоставени от фондовете на ЕС, да 
насърчи тяхното използване и да подобри въздействието на 
финансираните проекти. Събитието е част от процес, който е 
насочен към по- пълноценното ангажиране на ромите в 
реализирането на оперативните програми, финансирани от 
фондовете на ЕС. В рамките на срещата мнения и позиции 
ще изкажат представители на европейски, национални и 
местни обществени институции, както и на гражданското 
общество, с общата цел да бъдат използвани по най-
ефективен начин фондовете на ЕС за подобряване на 
социално-икономическото положение на ромите. Програмата 
на събитието можете да видите тук: ПРОГРАМА 
Гражданските организации излизат с ясно и категорично 
послание за да се изготви Националната ромска стратегия 
(НРС), която да се изработи до края на 2011 г. Настояването 
на гражданските организации е НРС да бъде оперативен, а не 
чисто стратегически документ: тя трябва да съдържа ясен 
оперативен план за изпълнение на Рамковата програма и 
другите стратегически документи, а не да ги преповтаря. 
Становището на организациите можете да го намерите тук.  
 
 
 Фондация „Български адвокати за правата на човека” 
(БАПЧ) има удоволствието да Ви покани да участвате на 
среща с Директора на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права - г-н Мортен Кяерум, която ще се проведе на 
22 юни 2011 г. (сряда) от 09:00 до 11.00 ч. в Съдебната 
палата, зала „Конферентна”, бул. „Витоша” № 2, етаж 1, 
София 1000. На срещата ще участват български 
неправителствени организации и ще бъдат обсъждани 
актуални въпроси свързани с основните права на 
Европейския Съюз.  
 Бихме желали да Ви помолим да подготвите 1 
страница изложение относно най-важните и актуални 
проблеми, свързани с основните права, която да представите 
на вниманието на Директора на Агенцията на Европейския 
съюз за основните права.  
 Срещата ще се проведе на английски език.  

За контакти: Диляна Гитева, dilyana_giteva@yahoo.com  
 

 Представители на фондация „За нашите деца”, 
Институт по социални дейности и практики и Георги Богданов 
от страна на Националната мрежа за децата ще участват в 
Общото събрание на Eurochild, което ще се проведе на 22 
юни. Eurochild е европейска мрежа за децата, в която 
членуват над 130 организации от Европа: 
http://www.eurochild.org/  . Освен това на събитието ще се 
проведе и традиционния Политически форум, който има 
основна цел да трансферира основни послания към 
европейските институции, касаещи децата на Европа. На 
събитието ще присъстват представители от над 90 
европейски организации.  
 

 НМД изпрати на Eurochild коментари на 
Националната програма за реформи (НПР) 2011-2015. 
Приносът е под формата на отговори на конкретни въпроси, 
които разглеждат НПР през перспективата на детската права 
и благосъстояние. Отговорите на въпросите ще послужат за 
основа на анализ на националните програми за реформи на 
страните членки на ЕС, който се изготвя по поръчка на 
Eurochild с цел застъпничество за по-голяма видимост на 
детските въпроси в програмите.  
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Институции и деца в 

България 

 

Осигуряват 15 млн. лв. за приемна грижа в България до 
2014 година 

 15 млн. лв. ще бъдат осигурени за приемна грижа в 
България до 2014 г. по проект, разработен от Агенцията за 
социално подпомагане, в партньорство с общините. 
Средствата ще бъдат отпуснати по схема на Оперативната 
програма "Развитие на човешките ресурси", съобщи във 
Велико Търново Даринка Янкова, зам.-изпълнителен 
директор на Агенцията за социално подпомагане. 
 

Обучението в направление „Социални дейности” е от 
значение за повишаване качеството на социалните услуги 

 
 МТСП има утвърдени регионални стратегии за 
развитие на социалните услуги във всичките 28 области в 
страната, подчерта министър Младенов и напомни, че през 
миналата година се въведе нов подход в развитието на 
социалните услуги чрез регламентиране на тяхното 
планиране на областно и общинско ниво. 
 

Още 25 деца ще се лекуват със средства от Фонда за 
лечение 

 25 малчугани получиха одобрение за финансиране 
от Фонда за лечение на деца. Това реши общественият му 
съвет на последното си заседание. 7 деца ще заминат за 
първи път за лечение в чужбина. Те ще бъдат приети в 
клиники в Австрия, Великобритания, Германия, Израел и 
Франция. 9 деца ще заминат в чужбина за продължаване на 
лечението и за контролни прегледи. За още осем е 
осигурено финансиране за подпомагане на лечението им в 
България. На едно дете Фондът отпусна средства за 
доплащане на лечението му. Общата сума за лечението на 
одобрените 25 деца е в размер на 766 036лв. От началото 
на 2011г. Фондът е финансирал лечението на 170 деца като  
отпуснатите средства са 4 634 991 лв. 
 

Три организации са признати за представителни на 
национално равнище в Националния съвет за интеграция на 

хората с увреждания 
 
 Министерският съвет прие решения за признаване 
на три неправителствени организации на и за хора с 
увреждания за представителни организации на национално 
равнище в Националния съвет за интеграция на хората с 
увреждания за срок от три години. 
 „Асоциация на родители на деца с епилепсия”, 
„Българска асоциация за невромускулни заболявания” и 
„Център за психологически изследвания” са регистрирани в 
обществена полза и отговарят на общите и специфични 
критерии за признаване на представителство на национално 
равнище. 
 

Съветът на децата към ДАЗД ще създава регионални 
структури 

 
 За да бъде по-ефективна работата на 
консултативния орган на ДАЗД, г-жа Шабани лансира идеята 
за създаване на съвети на децата по региони. Чрез тези 
местни структури ще може да се чуе гласът на децата по 
важни за тях въпроси, както и да се организират инициативи 
по различни теми, отнасящи се до всички сфери на живота 
на децата. 
 
 
МОМН публикува Концепцията за основните принципи и 
иновативните моменти в проекта на нов закон за 
предучилищното и училищното образование. Текста на 
документа можете да видите тук. 

 Уважаеми, колеги! 
 Изпращам молба към всички, които имат възможност 
и работят на територията на София. Група младежи от Дом 
"Коджакафалията" в Бургас организират национално турне 
под надслов "Родени без любов". Концерта ще се проведе в 
София в Борисовата градина на 23.06.2011г. от 20.00 часа. 
Тъй като децата не са успели да установят контакт с хора, 
които да им направят и разлепят рекламата,флаери и афиши 
искаме да помолим тези, които имат възможност да помогнат 
и поканят свои съмишленици, приятели, познати да осигурят 
някакво присъствие там. Концерта е безплатен. Щ  е се 
радваме да помогнете на децата в този момент. Ако имате 
някакви други идеи и възможности чрез медии или с други 
средства помогнете им. Рекламните материали се намират в 
парк хотел Европа, но ако не се разлепят поне да направим 
усилие да помогнем по друг начин.Като патрон на концерта е 
избрана г-жа Нешка Робева. 
 Благодарим Ви предварително! 
Митка Георгиева Председател на УС на СНЦ "Усмивка" 
Бургас  - GSM   0886 120 721 
 

Амалипе води изявени деца от 30 училища в Парламента 

 
 Център „Амалипе" Велико Търново организира 
посещение в Народното събрание на изявени деца от 
ученически парламенти от училища, работещи по програма за 
превенция на отпадане от училище. Програмата е 
финансирана от Фондация „Америка за България". През 
последната година Център Амалипе работи за намаляване на 
отпадането на ромските деца от училище в над 30 училища в 
страната. Голяма част от тези деца са допускали безпричинни 
отсъствия, нисък успех, а не рядко е имало случаи и на ранни 
бракове. Според център Амалипе чрез ученическия съвет е 
намерен начин децата да бъдат задържани в училище и да 
бъдат мотивирани за постигане на успешна реализация. 
Председателите на ученическите парламенти ще се срещнат 
със заместник-председателя на Народното събрание Анастас 
Анастасов и председателя на Комисията по образование 
Огнян Янакиев и ще проследят как протича един работен ден 
в Народното събрание. 
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http://www.ngobg.info/bg/messages/2313-%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B2%D0%B0%D1%82-15-%D0%BC%D0%BB%D0%BD-%D0%BB%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1941&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1941&catid=1
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3303
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3303
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1945&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1945&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1945&catid=1
http://sacp.government.bg/novini/2011/06/17/svett-na-decata-km-dazd-she-szdava-regionalni-stru/
http://sacp.government.bg/novini/2011/06/17/svett-na-decata-km-dazd-she-szdava-regionalni-stru/
http://www.mon.bg/news-home/2009/kontseptsia-22-03-2011.pdf
http://www.ngobg.info/bg/messages/2301-%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D1%8F%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-30-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

Прессъобщение на Eurochild: Правителствата на ЕС се 
споразумяха да се борят срещу детската бедност 
 
 На 17 юни между социалните министри на всички 
страни членки на ЕС бе взето историческото решение да се 
справят с детската бедност и да насърчават детското 
благосъстояние. Eurochild приветства това решение и 
изразява надежда че бюджетните съкращения на национално 
ниво няма да изложат на опасност тази уникална възможност. 
 „Аплодираме резултатите от днешната среща на 
Европейския съвет по заетост и социални дейности, които 
изискват националните и местните власти, освен всичко 
останало: 

-  - да отделят специално внимание на борбата с детската 
бедност в рамките на националните им политики; 

-  - да подобрят достъпа до качествени услуги за най-малките 
деца на Европа; 

-  - да използват структурните фондове и другите европейски 
финансови по-ефективно” 
 Министрите се обърнаха към ЕК с молба „да 
разглежда детската бедност като един от приоритетите” на 
стратегията Европа 2020. Те подчертаха факта, че детската 
бедност е „многоизмерен феномен”, който изисква действия 
на няколко фронта. 
 
Съветът на Европа взе решение по въпроса за съгласуването 

на служебните ангажименти и семейния живот 
 
 В петък, 17 юни, СЕ обменени възгледи за семейни 
политики и прие изводи относно съгласуването на служебните 
ангажименти и семейния живот в контекста на демографските 
промени. 
 Целта на изводите е да се популяризират политики, 
подкрепящи баланса между служебните ангажименти и 
семейния живот като отговор на демографските 
предизвикателства и в подкрепа на стратегията Европа 2020. 
 Изводите наблягат на необходимостта от по-добра 
подкрепа за мерките за съгласуването, които не само ще 
позволят на жените и мъжете по-добре да балансират между 
работата и семейния живот, а и ще имат принос в постигането 
на основни цели на политиките на ЕС по отношение на 
заетостта и растежа. 
 Политиките подкрепящи баланса между работата и 
семейния живот и отговарящи на демографските 
предизвикателства са един от приоритетите на унгарското 
управление. На 1 април се проведе неформална среща 
между министрите, отговорни за демографията и семейните 
политики. Участниците припознаха ключовата роля на 
мерките, подкрепящи равенството между мъжете и жените и 
мерките за ефективни семейни политики за подпомагането на 
съгласуването на работата и семейния живот и посрещане на 
демографските предизвикателства. 
 

УНИЦЕФ: Нов доклад – Деца в неформална алтернативна 
грижа (Children in Informal Alternative Care) 

 
 УНИЦЕФ публикува дискусионния доклад Деца в 
неформална алтернативна грижа. Документът беше 
подготвен в отговор на липсата на познания в областта на 
неформалната грижа и с цел да подпомогне дефинирането на 
значението и приложението на Насоките за алтернативна 
грижа за деца от 2009 г. в неформалната алтернативна грижа. 
 Авторите задават въпросите „Какво представлява 
неформалната грижа?”, „Какви форми на неформална грижа 
съществуват?”, „Кои има нужда от неформална грижа?”, и 
„Можем ли ясно да дефинираме нуждаещите се?”. 
 В докладът се обсъждат и правата не децата в 
неформална грижа и как те могат да бъдат подкрепени в 
контекста на по-широките услуги. Документът съдържа 
примери от национално законодателство за неформалната 
грижа в избрани страни, както и примери на практики, в 
отговор на нуждите на деца в неформална грижа. 

Целта на доклада е да послужи като дискусионен 
документ за подобряване на разбирането за неформална 
алтернативна грижа и стимулиране на по-широк диалог 

НОИ пести от майки и болнични 
 
 Националният осигурителен институт (НОИ) е успял 
да спести 10 млн. лв. само за пет месеца за сметка на 
работодателите, а жените в майчинство получават средно с 
50 лв. по-малко. Това е ефектът от по-високите изисквания, 
които въведе НОИ с мотив затягане на контрола срещу 
злоупотребите. На практика институтът успя да намали 
разходите си за обезщетения, изплащайки помалко пари за 
болнични и майчински. 
 

Безплатни консултации пресичат частните уроци 
 
 Една от най-големите школски моди е на път да 
остане в историята, след като просветното министерство 
въведе нова стратегия за по-силно представяне на учениците 
на националните изпити от следващата учебна година. 
 Според нея учителите ще са длъжни да дават 
безплатни консултации в удобно за учениците време след 
или преди редовните часове. Целта е преподавателите да 
помогнат индивидуално или в малки групи за запълване на 
пропуските и трудностите от учебния материал. 
 
 

Забавачките по график през лятото 
 

 Детските градини в София ще работят по график 
през лятото, съобщиха от общинската дирекция 
„Образование“. 
 Всички забавачки в столицата ще бъдат отворени до 
края на юни. През юли родителите ще могат да оставят 
децата си в заведенията само за няколко часа.  
 
 

Расте броят на извънбрачните деца 

 
 В периода 2002-2009 г. у нас се раждат повече деца, 
сочи статистиката. Прави впечатление обаче, че расте броят 
на извънбрачните раждания. Това показват данните на 
Икономическия и социален съвет (ИСС). Ако в градовете 
съотношението е 50 на 50, то в селата родените извънбрачно 
деца са със 75% повече от родените в брак.  
 Особено тревожно било положението в Монтанско, 
Видинско и Плевенско, където тенденцията се задълбочава, 
твърдят от съвета. До голяма степен това се дължи на 
ражданията от малолетни и непълнолетни майки. 
 

Децата и семействата в 

медиите
 

 

Фондация Америка за България 
Приоритетни области - изкуство и култура, гражданско 
общество, образование, социална сфера и културен туризъм 
 
Фондация Лале - Програма за малки грантове 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 
лева. Продължителността на проекта - до 12 месеца. 
 
ФРГИ - Фонд "Неотложна гражданска намеса" 
Основна цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда 
за разрешаване на местен проблем. 
 
ФРГИ - Фонд за развитие на капацитета на НПО 
 
Още възможности за финансиране, конкурси и състезания 
можете да видите тук.  
 
 
 
 

http://www.eurochild.org/en/news/details-homeblock-links/index.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=2861&tx_ttnews%5bbackPid%5d=185&cHash=dfe76ca1ee3e00000210f025e8e54d09
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10324.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st10/st10324.en11.pdf
http://nmd.bg/news/noi-pesti-ot-mayki-i-bolnitchni/
http://nmd.bg/news/bezplatni-konsultatsii-presitchat-tchastnite-urotsi/
http://nmd.bg/news/zabavatchkite-po-grafik-prez-lyatoto/
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8
http://www.flgr.bg/bg/cms/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9+11+-+16+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/3836/o/1073/o/o/1

