
 

 

 

 

 

ДО 

ПРОДУЦЕНТИТЕ НА BIG BROTHER FAMILY 

OLD SCHOOL PRODUCTIONS 

 

КОПИЕ ДО:  

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 

София, 15 януари 2010 г. 

 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка със стартирането на кастингите за Big Brother Family, бихме искали да изразим 

нашата увереност, че като влиятелна и уважавана компания със силно чувство за социална 

корпоративна отговорност, ще осигурите необходимите процедури за гарантиране на 

информиран избор на всички семейства, които обмислят възможността за участие в 

предаването заедно със своите деца. 

Очакваме всички участници в кастингите да предоставят своето писмено информирано 

съгласие, чийто текст по ясен, честен  и достатъчно подробен начин описва потенциалните 

рискове за физическото, психично и социално благополучие на децата от участието им в 

този риалити формат.  

Тази позиция се подкрепя от 50 неправителствени организации от цялата страна.  

Националната мрежа за децата изказва своята готовност при нужда да ви предостави 

експертна помощ. 

 

С уважение,  

Георги Богданов  

Изпълнителен директор 

Национална мрежа за децата 

 

София 1202 
ул. Цар Симеон №55, ет. 2 
тел./факс:  02/9888207 
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www.nmd.bg 



С П И С Ъ К 

на организациите, подкрепили настоящото писмо 

 

Национална мрежа за децата  

Асоциация Родители - София 

Фондация Пайдея - София 

Институт по социални дейности и практики - София 

Клуб на НСО – Търговище 

Фондация "Димитър Бербатов" 

Фондация Шам – Монтана 

Фондация „За нашите деца” – София 

Център за независим живот 

БНК  „Заедно за децата” - София 

Фондация ПИК - София  

Българска тренировъчна централа - София 

Център за психосоциална подкрепа - София 

УН на ОУ „Христо Ботев” – Търнава 

РН на ЦДГ „Калина” – Дупница 

Читалище „Възродена искра” - Казанлък 

Сдружение „Общество за всички” – София, Дълбок дол 

Международна социална служба 

Сдружение „Надежда за добро бъдеще” - Силистра 

Проект „Права на човека” - София 

Сдружение „Екомисия 21 век” - Ловеч 

Сдружение „Деца и семейства” - Хасково 

Сдружение „Дете и пространство” - София 

Фондация „Социални практики в общността” - Пазарджик 

Сдружение „Междуетническо партньорство” – Варна 

Асоциация Анимус - София 

Сдружение „1 юни” – Бяла Слатина  

Асоциация „Голям брат, голяма сестра – България” 

Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” - Казанлък 



Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България 

Фондация „Бъдеще” – Ракитово 

Фондация „Карин дом” – Варна 

Фондация „Надежда за малките” – София 

Национален Алианс за работа с доброволци /НАРД/ - Пловдив 

Асоциация „ЕС-О-ЕС жени и деца, преживели насилие” – Нови пазар 

Фондация „Център Надя” – София 

Фондация „Здраве и социално развитие” – София 

Център за приобщаващо образование 

Сдружение „Самаряни” – Стара Загора 

Фондация ЕКИП – София 

Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора 

Сдружение ЖАНЕТА - Разград 

Център за междуетнически диалог и толерантност „АМАЛИПЕ” – Велико Търново  

Фондация Сийдър - София 

Сдружение „За един по-добър живот” – Челопеч 

Движение на българските майки 

Български фонд за жените  

Фондация „Джендър проект – България” 

Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения - София 

Български Хелзинкски Комитет 

 

 


