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Промяната в едно дете променя България!

Годишен отчет 2012 г.
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За НМД
Национална мрежа за децата (НМД) е мрежа от над 
100 граждански организации, работещи в сферата 
на децата и семействата.

За да гарантираме правата на децата в България, 
ние осъществяваме застъпнически действия в парт-
ньорство с неправителствения сектор, бизнеса, ин-
ституциите, отделните граждани, както и с подкре-
пата на самите деца.

Благодарение на екипа си от експерти изработваме 
становища, предложения и препоръки за промяната 
на политиките за децата и семействата.

Активно работим за обединяване на неправител-
ствените организации, работещи в сферата на де-
цата и семействата, както и за подобряване на ко-
муникацията и обмяната на опит и добри практики 
между тях.

Ние градим една работеща и отворена гражданска 
мрежа по въпросите на децата и семействата.

Нашата мисия 
Мисията на Мрежата е да заздрави и улесни сътруд-
ничеството между неправителствените организа-
ции и всички заинтересовани страни, за да бъдат 
гарантирани правата и благосъстоянието на де-

цата.

Нашите цели
    Да бъдем активна мрежа от неправителствени 

организации в България, която да има функцио-
ниращи и активни връзки на национално ниво.

    Да улесним сътрудничеството между неправи-
телствените организации, работещи за деца и се-
мейства в България и тези на европейско ниво, и 
Комитета за правата на детето на ООН.

     Да работим за утвърждаването на ефективна по-

литика в областта на социалното включване, 
където децата и семействата да са специално раз-
гледани, отразявайки техните общи потребности, 
права и възможности за развитие.

    Да окажем подкрепа на гражданските институ-

ции в България, работещи за децата, за да можем 
успешно да влияем върху държавната политика.

    Да насърчаваме детското и младежкото участие 
при вземането на решения, като се обръща спе-
циално внимание на осигуряване на партньортво 
с различни организации, ангажиращи децата и 
младите хора.

    Да стимулираме формулирането на проактивна 

единна позиция и ключови послания на граж-
данското общество в България за правата на де-
цата и техните семейства.

    Да работим за повишаване капацитета на не-
правителствените организации и заинтересова-
ните страни, като осигуряваме достъпна инфор-
мация, консултиране и обучение за гражданските 
организации, работещи по въпросите на децата и 
семейството.

    Да осигурим редовен и достъпен поток на ин-

формация от и към неправителствените органи-
зации.
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Скъпи колеги и приятели,

Изминалата 2012 г. беше много важна за Национална мрежа за децата – както от гледна точ-
ка на постигнатото, така и от гледна точка на проблемите, по които работихме. 

Със сигурност гарантирането на детските права в България продължава да бъде сериозно 
предизвикателство за нас – и като общество, и като държава. Повече от половината бъл-

гарски деца продължават да живеят в риск от бедност, като детската бедност у нас остава 
най-високата в Европа. В същото време България отделя два пъти по-малко средства за 

подкрепа на семействата от средното за Европа. В този контекст ние трябваше да поло-
жим още по-големи усилия, сърцатост и професионализъм, за да се справяме успешно с 
целите, които сме си поставили. 

Ние, организациите от Национална мрежа за децата, продължихме да се застъпваме за това децата да бъдат приоритет 
в националните и европейските политики:

     Продължихме да работим с други международни и български неправителствени мрежи, за да обединим уси-
лията си за по-добра среда за работа на сектора и в полза на децата. 

     Създадохме партньорство с Националното сдружение на общините в Република България, така че да бъдем 
ефективни не само на национално, но и на местно ниво – където всъщност се случват нещата.

    Стараем се да сме все по-активни в това да чуваме гласа на децата и младите хора, за които всъщност работим.

     Продължаваме да повишаваме нашата експертиза в областите, в които работим.

    Търсим и прилагаме все по-успешни модели за работа с деца и семейства. 

В ежедневната си работа ние непрекъснато се стремим да не забравяме основния принцип – детето да бъде в центъра! 

Важното за нас е да останем единни и да си помагаме в трудната работа в полза на децата и семействата в България, 
защото цялото е повече от сбора на неговите съставни части. Затова и през новата 2013 г. ще продължим да сме актив-
ни по темите за децата и семействата, да настояваме за внимание към тях не само от държавата, но и от обществото, да 
предлагаме и да реализираме възможни решения.

Невена Маджарова 

Председател на УС на НМД
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1. Влияние върху политиките за деца и семейства

1.1. Основни политики за децата и семействата
През изминалата година Национална мрежа за децата изпрати до държавните институции над 100 писма с искания, пред-
ложения и становища за подобряване на политиките за деца, като получихме отговор на едва около една пета от тях. 
Правителството прекрати дебатите около проектозакона за детето, като по този начин се отказа от една от основните 
реформи за по-добър живот на децата в България. Бяха повдигнати обаче важни теми, сред които създаване на позиция 
на омбудсман по правата на детето и работа за приоритизиране на въпросите за децата и семействата в новия 

планови период на европейските фондове. Мрежата продължи да настоява и за провеждането на цялостна политика 
за подкрепа на семействата, каквато в момента липсва. Основен акцент за 2012 г. беше издаването на първия Бележник 

на правителството. 

Какво направихме ние?
     През март 2012 г. беше представен „Бележник 2011: Оценка на изпълнението на държав-

ните ангажименти към децата на България” – доклад оценка на работата на правителст-
вото по въпросите на децата и семействата. Докладът беше разработен от експерти от 
Мрежата в 5 различни области – „Общи принципи по Конвенцията за правата на детето”, 
„Семейна среда и алтернативни грижи”, „Здравеопазване”, „Образование” и „Специални 
мерки за закрила”. Общият годишен успех, който правителството има за 2011 г., е среден 31. 

     Мрежата продължава да настоява за създаването на омбудсман по правата на детето, който да може да обръща 
специално внимание върху гарантирането на детските права. НМД излезе със становище и писмо с конкретни 
предложения за промени в закона, което беше отправено до министъра на правосъдието и парламентарната 
Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта по време на обсъждане на законо-
проект за изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. 

     НМД излезе със становище по повод на бюджета на правителството за 2013 г., в който заложените средства в 
подкрепа на майчинството ясно показват, че децата не са приоритет за държавната политика. Цялото становище 
можете да видите на сайта на НМД. 

Оценки на правителството за 2011 г.

Област Средна оценка

Конвенция за правата на детето Среден 3-

Семейна среда и алтернативни грижи Среден  3+

Здравеопазване Среден 3-

Образование Среден 3-

Специални мерки за закрила Добър 4-

1. Всички документи, позиции и становища можете да намерите на www.nmd.bg
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     Мрежата продължава да работи активно за ефективно гражданско участие и приоритизиране на работата за деца 
и семейства в процеса на планиране на средствата от европейските структурни фондове за следващия финансов 
период (2014 – 2020 г.). НМД стана една от организациите учредители и част от Управителния съвет на Форум 
Гражданско участие – обединение на граждански организации, които работят по темата. 

     Мрежата продължи участието си в изработването на Закон за доброволчеството. През ноември, когато законо-
проектът беше внесен в Народното събрание и НС поиска становище от НМД, Мрежата продължи да настоява за 
въвеждането на доброволческа книжка и специални мерки за закрила на деца доброволци. 

     И през 2012 г. НМД беше част от заседанията на Националния съвет за закрила на детето. Мрежата взе участие в 
подготовката на Национална програма за закрила на детето 2012 г., а през декември 2012 г. отправи конкретни 
предложения по съдържанието на програмата за 2013 г.

     НМД стана член на Обществения консултативен съвет на Българската хранителна банка (БХБ), като участва в 
създаването на критериите и процедурите, по които НПО могат да станат партньори на БХБ. НМД съдейства за 
това организации членове на Мрежата да могат да работят с БХБ и да разпределят хранителни продукти на нуж-
даещите се.

1.2. Семейство 
Основната работа на НМД относно политиките в тази сфера продължава да е по процеса на деинституционализация. 
Качеството на алтернативните социални услуги за деца и семейства остава първостепенен въпрос пред затварянето на 
домовете за деца. 

Какво направихме ние?
     НМД работи активно за спазването на детските права при затварянето на домовете за деца, работата за предо-

твратяване на изоставянето и разкриването на алтернативни на домовете грижи. Продължаваме да обръщаме 
внимание на правителството и отговорните институции върху проблемните области 

в политиката и практиките по деинституционализация и развитие на социалните 

услуги за деца и семейства в България и участвахме в разработването на Втори мони-

торингов доклад по изпълнение на Плана за действие на Национална стратегия 

„Визия за деинституционализация на децата в Република България” в подготовката 
на частта за сътрудничество с НПО, както и с коментари по целия текст на доклада. Част 
от предложенията и коментарите на НМД са включени в окончателния текст на доклада.

      НМД съвместно с фондация „Сийдър” издаде Наръчник за деинституционализация, 
който включва книга и филм. Наръчникът нагледно показва опита на фондацията и стъп-
ките на извеждането на деца с увреждания от дома в с. Горна Козница и разкриването на 
центрове за настаняване от семеен тип. 

      На 17 и 18 юли НМД организира международна конференция по деинституциона-

лизация с участието на представители от 17 страни, на която беше представен анализ на практиките за деин-

ституционализация в постсоциалистическите страни. Анализът „FROM LIVING IN COMMUNISM TO COMMUNITY 
LIVING – WHAT IS COMMON in the deinstitutionalization process for children and adults with mental health problems in 
post Soviеt Region?” разглежда ситуацията в 15 страни. Вл
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     Като резултат от настояването на Мрежата за синхронизация на процедурите по приемна грижа и осиновя-

ване в подкрепа на инициативата на фондация „За нашите деца” беше сформирана междуведомствена работна 

група за синхронизиране на процедурите, в която към декември 2012 г. участват НМД и редица неправител-
ствени организации, ангажирани с приемната грижа и осиновяването.

     След официално запитване от страна на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта 
и спорта НМД изготви становище по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейните по-

мощи за деца в подкрепа на предлаганите промени и с допълнителни предложения.

     През лятото Мрежата излезе с позиция относно проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и наста-

няване на деца в тях. Позицията на НМД беше изпратена в кратък срок на посочените адреси в сайта за обществе-
ни консултации, който беше единственият канал за консултиране на предложението. Промените в наредбата бяха 
приети без по-нататъшно обсъждане, а конкретните предложения, изпратени от НМД, не бяха взети предвид.

1.3. Образование 
Основният акцент на работата в областта на образованието беше върху работата по проектозакона за училищното и 
предучилищното образование, който е от определящо значение в тази сфера.

Какво направихме ние?
     Бяха проведени редица срещи в Мрежата за проучване на мне-

нията и събиране на коментарите на членовете на НМД и други 
професионалисти, работещи в сферата на образованието. В ре-
зултат на срещите бяха обобщени основните точки, за които НМД 
се застъпи. 

     Изготвени са становища както по отношение на целия законопро-
ект, така и по отношение на отделни негови текстове. Становища-
та са представени на официални срещи, организирани от МОМН 
и от НС. Основната позиция, с която НМД излезе пред Народното 
събрание, се нарича „Да създадем нови, гъвкави възможности за 
учене на децата”.

       В резултат на активното участие на НМД в работата по проекто-
закона от общо 8 ключови предложения 6 са приети напълно, а 
две – частично. 

     Освен работата по проектозакона НМД коментира и проекта на 
оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж”. Проведохме три регионални срещи за дискутиране на прог-
рамата и представихме нашата позиция. Планирането на програ-
мата ще тече и през 2013 г. 
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1.4. Здраве 
Работата в областта на детското здраве за изминалата година отново се отнасяше до здраво-
словната среда в училищата и детските градини. 

Какво направихме ние?
     Продължи работата с МЗ и МЗХ за подобряване на нормативната уредба, свързана

със здравословното хранене на децата и учениците. 

      Мрежата продължи работа си за по-добри училищни тоалетни. НМД настоява за приемането на стандарт, който да 
гарантира, че тоалетните са в състояние, в което учениците не се притесняват да ги посещават – да има топла вода, 
тоалетна хартия, сапун. Наредбата за този стандарт се разработва през последните две години и все още не е ясно 
кога ще бъде приета. Обърнахме внимание и върху начините за финансиране на ремонта на училищните тоалетни. 

    НМД реагира остро на тенденцията да се правят икономии от средствата за деца в риск.  Повод беше намерението 
на МЗ да пренасочи тези средства за финансиране на кръвните центрове. Спестените 3.2 млн. от оптимизацията на 
домовете за деца от 0 до 3 години не са реинвестирани в полза на децата и семействата в риск, а са пренасочвани 
към други дейности на Министерството.

1.5. Детско правосъдие
През изминалата година продължи работата по реформата в детското и младежкото правосъдие, която е особено ак-
туална към момента. Правителството предложи на обществено обсъждане проект на План за действие за изпълнение 
на Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за деца, която беше приета през годината. Целта на 
реформата в детското правосъдие е да гарантира спазването на най-добрия интерес на децата, независимо дали те са 
свидетел или жертва на насилие, или са в конфликт със закона.

Какво направихме ние?
      През пролетта НМД участва в събитие за обсъждане на Концепцията и подготовката на Плана за действие от-

носно реформата в детското правосъдие. На него беше предоставена първоначална информация за структурата 
на Плана, както и за сформирането на специализирана мрежа от прокурори на всички нива за работа с деца в 
системата на Прокуратурата на Република България. Съответно през октомври НМД взе участие в обществената 
дискусия във връзка с официалното представяне на Плана за действие.

     Други области в областта на детското и младежкото правосъдие, на които НМД обърна внимание, са криминали-
зирането на сексуалните посегателства над деца през компютърни системи, промяната в статута на училищата 
за деца с девиантно поведение (социално-педагогическите интернати и възпитателните училища интернати) и 
работата с деца на улицата.

     По време на Общото събрание на НМД беше разпространена информация за подготвящия се план за действие и 
специализираната мрежа от прокурори и бяха представени Стандарти за разпит на малолетни и непълнолетни 
лица, участници в правни процедури.

     Мрежата излезе със становище по отношение на необходимостта България да подпише и ратифицира Третия фа-
култативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, създаващ процедура за подаване на жалби 

за нарушени права на децата. През годината НМД продължи да се застъпва за ратифициране на протокола в 
рамките на различни събития и консултативни органи. Вл
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2. Кампании и партньорства
2.1. Кампания „Златна ябълка” 

Награди на Национална мрежа за децата за принос към живота и благосъстоянието на българските деца

Национална мрежа за децата създаде наградите „Златна 
ябълка” през 2011 г., за да отличи и насърчи организации 
и личности, допринасящи за подобряване на живота и 
благосъстоянието на децата в България. Наградите имат 8 
категории и една специална награда за цялостен принос: 
Герой от приказките, Журналист, Политик на национал-
но ниво, Политик на местно ниво, Община, Болница, Учи-
лище, Бизнес. Носители на специалната награда са: Иван 
Станчов (2011) и Доброволецът от Корпуса на мира (2012).

Целта на наградите „Златна ябълка” е уникална – да попу-
ляризира необходимостта от специално внимание към 
децата и гарантирането на правата им, както и да поощ-
рява добрите практики във всички сфери, свързани с де-
цата и семействата. Наградите насърчават институциите 
да поставят децата във фокуса на работата си и показват 
възможностите за принос към каузите на децата на всеки 
един човек.

За втора поредна година церемонията се проведе в Държавния куклен театър, който предостави залата, техниката и 
труда на целия си екип абсолютно безвъзмездно. Водеща беше актрисата Силвия Лулчева. Основен спонсор на събитието 
беше Мобилтел, който е партньор на НМД и в други проекти. Коктейлът след церемонията беше организиран от фирма 
Парти сървиз с подкрепата на Кока-Кола ХБК България и  Вила Любимец. Партньори на събитието бяха Български дари-
телски форум и УНИЦЕФ България. Медийни партньори бяха BTV и actualno.com. BTV излъчи безплатно в продължение на 
един месец клип на наградите, а в сайта actualno.com разказахме историите на някои от хората, които бяха номинирани 
в категорията Герой от приказките. 

В категория Журналист беше награден тандемът от Дарик радио Нина Александрова и Пролет Велкова заради всеот-
дайността си в отразяването на всички проблеми на децата. 

Наградата Политик на местно ниво получи Георги Георгиев, кмет на община Тунджа, 
а Политик на национално ниво – Милена Дамянова, зам.-министър на образованието. 

Ето и наградените в останалите категории:
Училище – ОУ  „Петко Рачов Славейков” – Бургас
Болница – Клиника по детска хирургия към УМБАЛ  „Св. Георги” – Пловдив 
Община – Свищов 
Бизнес – Пиреос Банк България за подкрепата й към програма  „Благодетел” на УНИЦЕФ 
През март 2013 г. ще стартират и номинациите за  „Златна ябълка” 2013.
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2.2. „Малка или голяма е нуждата от нови училищни тоалетни?”

70% ОТ УЧЕНИЦИТЕ ИЗБЯГВАТ ТОАЛЕТНИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Огромна част от българските ученици прекарват между 5 и 7 часа в училище, без 
да използват тоалетната – не за друго, а защото в тях няма вода, тоалетна хартия, 
сапун, вратите не се затварят, а хигиената е... под въпрос. За сметка на това пък в 
тоалетните може да се правят всички онези забранени от училищния правилник 
неща, тъй като учителите нямат никакво желание да влизат в тях (често те си имат 
собствени тоалетни, в които нещата изглеждат малко по-различно).

МАЛКА ИЛИ ГОЛЯМА Е НУЖДАТА ОТ НОВИ УЧИЛИЩНИ ТОАЛЕТНИ?

Медицински проучвания на World Toilet Organization сочат, че лошото състояние 
на училищните тоалетни крие изключително сериозни рискове за здравето на 
децата. Вредният им навик да се стискат в ученическа възраст причинява дехи-
дратация (защото децата се въздържат да пият вода в училище), хроничен запек 
и може да доведе на по-късен етап до редица болести на отделителната систе-
ма. Сред тях е и ракът на дебелото черво – България държи първото място в ЕС 
по брой заболели под 35-годишна възраст! 

ДОКОГА ЩЕ ИЗДЪРЖИШ?

НМД си поставя три цели, чието изпълнение ще допринесе за по-добри тоалетни в училищата: 

     Министерството на здравеопазването да приеме стандарт за санитарните възли в училище, който да гарантира, 
че тоалетните ще могат да се ползват.

     Да бъдат отделени средства за ремонт и поддържане на тоалетните, така че в тях да има топла вода, сапун и тоа-
летна хартия. 

     Да се създаде у учениците нагласата, че е важно да се пазят тоалетните в училище. 

На 19 ноември, Световния ден на тоалетната, беше проведена акция 
пред Министерството на здравеопазването, в която младежи разда-
ваха флаери, навити като тоалетна хартия, и канеха преминаващите 
да гласуват – за тоалетна чиния или клекало в училищните тоалетни. 
Много от тях – най-вече ученици или родители на ученици, се спира-
ха и споделяха, че и за тях тоалетните в училище са голям проблем. 
Събитието беше отразено от всички национални телевизии, БНР, 
Дарик Радио и от над 45 новинарски сайтове.

Още на www.facebook.com/toaletni
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Партньорства с бизнеса

2.3. Мобилтел – „Приеми дете. Създай бъдеще” 
От края на 2011 г. Национална мрежа за децата работи съвместно с Мо-
билтел, МТСП, ДАЗД и БДФ по проекта „Приеми дете. Създай бъдеще”. 
Основната му цел е да бъде популяризирана и подкрепена приемната 
грижа в България. 

Проектът реализира и информационна кампания в цялата страна, която 
представя приемната грижа и има за цел да мотивира повече семейства да 
приемат дете, за което да се грижат в дома си.

Посланик на добра воля на  „Приеми дете. Създай бъдеще” са и мъниците 
от детска формация „Бон-Бон”, които посветиха на благородната инициати-
ва своята нова песен  „Химн на децата”.

Приемните семейства, които получават допълнителна финансова под-
крепа в размер на 100 лева месечно от Мобилтел по програмата  „Приеми 
дете. Създай бъдеще”, са 100. В тях са настанени деца на възраст от два 
месеца до 16 години. Седем от децата са с увреждания, а седем семейства 
отглеждат братчета и сестричета. 

Национална мрежа за децата консултира партньорите и осъществява 
връзката с приемните семейства.

2.4. Samsung Electronics – Trends of Tomorrow  
Над 13 000 деца и млади хора участваха в инициативата на Samsung Electronics 

в програмата за кариерно ориентиране на ученици Trends of Tomorrow, което 
е част от глобалната платформа Hope for Youth (Надежда за младите). Нацио-

нална мрежа за децата беше част от кампанията, която имаше за цел да насърчи 
развитието на младите хора в България, да помогне в избора им на кариерно раз-

витие и да улесни първите стъпки в желаната от тях професия. Мобилният екип на 
Samsung и НМД посети 10 училища в София, Пловдив и Варна. 

Партньори 

и дарители:

Мобилтел
Контур Глобал Марица 
Изток 3
Samsung Electronics
Пощенска банка
Кока-кола ХБК 
България
Парти Сервис
Столичен куклен 
театър
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2.5. Пощенска банка – Силен старт 
През ноември 2011 г. започна седмото издание на програмата „Силен старт с Пощен-
ска банка“. Ученици от цялата страна бяха поканени да вземат участие в дебата за 
бъдещето на България и да изразят мнение по актуални въпроси чрез есе на тема
 „Моят силен старт за България започва с...“ Инициативата приключи през март 2012 
г. със създаването на първата младежка пътна карта с предложения за разви-
тието на страната ни. Партньори на програмата бяха Фондация „Пайдея”, На-
ционална мрежа за децата, Български дарителски форум, Асоциация Родите-
ли и vesti.bg.

2.6. Дарителски проекти
През декември 2012 г. Национална мрежа за децата проведе изследва-
не относно нагласите за подкрепа на каузи, свързани с деца. Основната 
цел на проекта е да се проучат нагласите и практиките по отношение на 
корпоративната социална отговорност от страна на фирмите в каузите за 
деца. Изследването беше проведено с финансовата подкрепа на Фондация 
„Велукс”, в рамките на партньорски проект „Стъпки към самостоятелност“ на 
Национална мрежа за децата и SOS Детски селища България.

2.7. Външни комуникации
И през 2012 г. Национална мрежа за децата продължава да бъде основна институция в България, която популяризира 
темите и новините, свързани с деца. 

Сайтът www.nmd.bg 

Сайтът на НМД има над 15 300 уникални посещения на месец, което го прави разпознаваем източник на информация по 
въпросите на децата и семействата в България. 

Бюлетинът

Бюлетинът на Националната мрежа за децата ежемесечно достига до над 5000 адресата – неправителствени организа-
ции, държавни институции, бизнес организации, училища, общини и др. Всеки месец излиза и английското му издание, 
което се получава от над 300 международни партньори на Мрежата. Всеки може да се абонира за бюлетина на страни-
цата на Мрежата – www.nmd.bg. 

Социалните медии

В края на 2012 г. страницата на НМД има над 9500 последователи, от които над една трета коментират активно те-
мите, които НМД поставя. НМД развива усилено своята страница във Facebook, в която поставя въпроси и комента-
ри към актуални събития, свързани с дейностите на Мрежата и въпросите на децата и семействата като цяло – 
www.facebook/nmdbg.

Ако искате 
да подкрепите 

дейността на Мрежата, 
можете да направите 

онлайн дарение директно 
от нашия сайт през системата

 на EPAY или 
да използвате следната

 банкова сметка: 
Уникредит Булбанк, 

IBAN 

BG28UNCR70001520461471
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3. Детско участие
Защо детско участие?
Член 12 от Конвенцията за правата на детето на ООН гласи: „Всяко дете има право на това да изрази свободно свое-

то мнение. Детето има право да бъде чуто при всички случаи или мерки, които го засягат.”. Важно е всяко едно 
дете да може да участва в процеса на вземане на решение по въпроси, които го засягат, и да изрази своето мнение, което 
да бъде взето предвид. Единствено по този начин можем да бъдем сигурни, че решенията, които вземаме за благосъстоя-
нието на децата, са съобразени с тяхното собствено мнение и усещане. 

Самият процес на споделяне на мнението и участие във вземането на решение е особено важен за развитието на децата 
и младите хора. Той им позволява да се научат как да формулират и представят своето собствено мнение, как да участват 
в процесите, които ги засягат, и най-вече че те самите са отговорни за собствения си живот. Нещо повече, този процес 
всъщност е процес на научаване важността на участието в обществените процеси и собствената отговорност за това, 
която всеки един човек носи. 

В този смисъл детското участие е особено важна част от работата на Национална мрежа за децата, тъй като единствено 
чрез него работата по мисията на НМД – а именно да гарантира правата и благосъстоянието на децата – може да бъде 
адекватна и актуална. 

3.1. Младежка група Мегафон 
НМД спомогна за създаването и развитието на младежка група Мегафон – група, която обеди-
нява над 70 деца и млади хора, с които организациите членове на Мрежата работят. Идеята на 
Мегафон е, от една страна, младежите да коментират това, което НМД прави, а от друга – сами 
да могат да поставят въпроси, които ги вълнуват, на дневен ред. Мегафон участва в редица дей-
ности на НМД. 

3.2.  Участие на деца в Общото събрание на Мрежата
По традиция по време на Общото събрание на НМД беше проведено и детско събитие. Участваха 25 деца и младежи, 
които се включваха в работата на Общото събрание и провокираха възрастните участници по темата за правото на учас-
тие. Накрая беше проведена пресконференция на децата, в която възрастните можеха да им задават въпроси и да чуват 
тяхното мнение. 
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3.3. Лагер за детско участие 
През септември в Тополовград беше организиран детски лагер на 
Мрежата, който събра 20 деца и младежи от 8 организации в цялата 
страна, за да им разкаже за Национална мрежа за децата и да ги 
попита как според тях те могат да участват в нейната работа. Учас-
тниците в лагера се включиха в Мегафон. Лагерът се проведе с под-
крепата на КонтурГлобал Марица Изток 3.

3.4. Кампаниите 
Мегафон участва и провежда кампании по различни теми. Членове 
на младежката група се включиха в планирането и провеждането 
на флашмоб по повод на годишнината от подписването на Конвен-
цията за правата на детето. Младежите обикаляха със залепени уста 
площад „Славейков” в София, предизвиквайки преминаващите да 
им дадат глас. Освен това те канеха хората да оставят своето посла-
ние върху специален банер. 
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4. Развитие на Мрежата

4.1. Обучения и проект „УРОК”
През 2012 г. беше реализирана програма „Укрепване и развитие 
на организационния капацитет – УРОК”, която предостави въз-
можности за обучения и консултации на членове от Мрежата. В 
програмата се включиха 24 организации членове на НМД. Всяка 
организация участник в програмата имаше за задача да разработи 
собствен план за действие в определена област, като за целта мо-
жеше да ползва консултации от обучителите. Във връзка с програ-
мата част от участниците успяха да разрешат свои организацион-
ни проблеми и да намерят подкрепа за свои инициативи. 

4.2. Тематични работни групи (ТРГ) 
Тематичните работни групи създават възможности за обмен, споделяне и научаване на организациите по различни теми. 
През 2012 г. бяха проведени по две срещи в четирите тематични работни групи, където участваха представители на близо 
50 организации членове на Мрежата. Срещите на ТРГ имат за цел да разпространяват добри практики и да идентифици-
рат основни проблеми в работата с деца и семейства. Ето и основните области на работа в ТРГ:

     Семейство

Група „Семейство” се занимава с политиките и практиките, свързани с децата, попаднали в системата на грижа – 
децата в домове, деинституционализацията, приемните семейства, превенцията на изоставянето и др. В групата 
членуват 53 организации от Мрежата. 

     Образование

Група „Образование” обсъжда всички проблеми, свързани с образованието на децата – от най-ранна възраст до 
висшето образование. Групата дискутира теми като предучилищно и училищно образование, отпадане от учили-
ще и достъп до образование, приобщаващо образование за децата със специални образователни потребности и 
пр. В групата членуват 58 организации от Мрежата.

      Здраве

Членовете на група „Здраве” обменят информация и обсъждат всички политики и практики, свързани с достъпа 
до доболнична и болнична помощ, детско и майчино здраве, психично здраве, здравно и сексуално образование 
и др. В групата членуват 28 организации. 

      Детско правосъдие

В група „Детско правосъдие” участват организации, които работят с деца – свидетели или жертви на престъпле-
ния, деца в конфликт със закона, пренебрегване и злоупотреба с деца, деца на улицата и др. В тази група членуват 
22 организации. 

Всеки един член на Мрежата може да членува в една или повече ТРГ според собствената си преценка.
Секретариатът разпространява редовна информация до ТРГ в определените сфери на работа.



13

4.3. Сътрудничество между общини и НПО

Един от основните приоритети в дейността на НМД е 
работата по подобряване на сътрудничеството между 
общините и местния граждански сектор и развитието 
на местния капацитет за по-добри политики и практики 
за децата на местно ниво. Партнирането на общините и 
неправителствените организации е от съществено зна-
чение, за да могат услугите за деца и семейства да бъдат 
качествени и близо до хората. 

През 2012 г. Национална мрежа за децата спомогна за 
провеждането на работни посещения на представители 
на четири български общини във френските департамен-
ти Нор и Рона, по време на които бяха представени прак-
тики за участие на граждански организации в процеса на 
планиране на социални политики и реализиране на со-
циални услуги. 

През юни 2012 г. бяха организирани работна среща и форум за добро сътруд-
ничество между общините и неправителствените организации. Френският 

посланик беше домакин на форума, който се проведе на 12 юни в Резиден-
цията на Франция и събра представители на над 20 общини и неправител-
ствени организации, които работят на тяхна територия. 

През октомври 2012 г. Национална мрежа за децата беше поканена да ор-
ганизира форум в рамките на Годишната среща на местните власти. По вре-
ме на събитието бяха представени няколко практики за успешно сътруд-

ничество на общини и НПО, както и гледната точка на потребителите на со-
циални услуги. 

На 7 декември беше подписано тригодишно споразумение за сътрудничест-
во между НМД и Национално сдружение на общините в Република България 

(НСОРБ). Сътрудничеството между двете мрежи е насочено към подобряване на 
взаимодействието между общините и неправителствените организации, за да се га-

рантират по-добри услуги за деца в областта на образованието, здравеопазването, 
социалните грижи. 

„Моята гледна точка е, 
че трябва да има повече 
разбирателство между 
общини и НПО, за да могат 
децата в институции 
да продължат…”

Младеж с опит 
в алтернативна грижа

Ра
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5. Международни отношения 
Национална мрежа за децата участва активно в различни международни дейности, като използва възможностите за об-
мен на опит и информация, развива своите международни контакти и осигурява на своите членове участие в различни 
срещи и събития. 

5.1. Домакинство на годишната конференция на Eurochild
От 2009 г. Национална мрежа за децата е 
член на европейската детска мрежа Eurochild 
(www.eurochild.org). Това дава на Мрежата 
пряк достъп до информация и представяне на 
европейско и международно ниво, тъй като 
по този начин съществува възможност за раз-
пространяване на информация за случващото 
се с децата в България. От юни 2011 г. Георги 
Богданов, изпълнителен директор на Мрежа-
та, е член на Управителния съвет на Eurochild. 
Това е голямо признание за цялостната дей-
ност на Национална мрежа за децата през 
последните години при поставяне на интере-
сите на децата в публичното и политическото 
пространство в страната.

През 2012 г. беше проведена Годишната конференция на Eurochild в Бъл-
гария, на която Национална мрежа за децата беше домакин и съоргани-
затор. Темата на конференцията беше „Популяризиране правата на 

децата в алтернативни форми на грижа в Европа”. Събитието събра 
над 200 представители на организации, работещи с деца от цяла Евро-
па. Говорители по време на конференцията бяха Кристалина Георгие-
ва, европейски комисар за международното сътрудничество, хумани-
тарната помощ и реакцията при кризи, Цецка Цачева, председател на 
НС, и Карстен Расмусен, Европейска комисия, ГД „Регионално развитие”, 

зам.-председател на отдел I2 – България. Президентът Росен Плевнели-
ев беше домакин на прием за делегатите, който се проведе в Резиденция 

Лозенец. Конференцията беше от изключително значение за поставянето 
на въпросите за извеждането на децата от домовете и разкриването на 

работещи алтернативни услуги за деца, лишени от родителски грижи.

”Структурните фондове на 
Европейския съюз могат и трябва 
да стимулират реформите, свърза-
ни с деинституционализацията. Тук 
не става дума само за затваряне на 
домове, а по-скоро за превенция 
на злоупотребата и неглижирането  
на децата, като се реформират 
системите на образованието, 
социалните услуги, здравеопаз-
ването. Деинституционализация 
означава качествени алтернативни 
услуги за децата.” 

Мария Херцог, президент
на Eurochild и член на Комитета 
по правата на детето на ООН
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Към края на 2012 г. НМД стана национален партньор на Eurochild в подготвящата се европейска кампания за деинститу-
ционализация и застъпничество за употреба на европейските структурни фондове в процеса.

НМД взе участие и в организирания от Eurochild обмен на тема „Ранна интервенция и превенция в подкрепата на семей-
ствата”. Практиката на Хабитат-България беше избрана за един от четирите участника в обмена редом с проекти и услуги 
от Северна Ирландия, Уелс и Полша и по-късно беше включена в Сборник с вдъхновяващи практики, публикуван на сайта 
на Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване” на Европейската комисия.

5.2.  Партньорство с мрежите за децата на Молдова, Франция и Румъния 
През 2012 г. официално беше закрита програма ПРОКОПИЛ 
(от румънски „За детето”), за която НМД беше координатор 
за България през последните 6 години. ПРОКОПИЛ обеди-
нява мрежи на неправителствени организации, работе-
щи за деца и семейства, от Румъния, България, Молдова и 
Франция. Програмата даде възможност за обмен и пренос 
на добри практики в различни области на работата за деца 
и семейства – сътрудничество на местно ниво, професиона-
лизиране на социалната работа и др. ПРОКОПИЛ подпомог-
на също така развитието на международните партньорства 
на Мрежата, които остават устойчиви и след края на про-
грамата. 

Събития по закриването бяха проведени във всички страни, участвали в програмата. По време на закриването във Фран-
ция, което се проведе в Кметството на Париж, участниците подписаха споразумение за партньорство през следващите 
три години. 

5.3. ChildPact 
Национална мрежа за децата взе участие и е част в учредяването на ChildPact – мрежа 
на мрежите за децата от черноморския регион. НМД беше домакин на срещата през 
септември, по време на която детските мрежи на България, Азербайджан, Албания, 
Армения, Грузия, Молдова, Румъния и Сърбия сключиха пакт за сътрудничество. 

Главната цел на обединението е да се бори за правата на децата от региона, да 
засили ролята на неправителствения сектор за активно участие в политиките 
за деца и по-добро сътрудничество с властите на европейско и местно ниво. 
ChildPact ще работи и ще си сътрудничи активно с Организацията на черно-
морското икономическо сътрудничество (ОЧИС).

Председателите на обединението ще са на ротационен принцип с мандат от 
6 месеца. За първи председател беше избран Саша Стефанович от сръбската 
детска мрежа „Отворени клуб“ (OpenClub). Негови заместници ще са председа-
телите на мрежите от Албания и Армения.

Regional Coalition for Child Protection in the Wider Black Sea Area

„Обединяваме се, за да си 
сътрудничим с държавните 

власти и политиците от 
региона, защото децата 

имат нужда от обединените 
усилия на възрастните. 

Нашата цел е ежедневното 
поставяне на темите за 
децата на дневен ред“.

Георги Богданов, НМД
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6. Мрежата
6.1. Структура на Мрежата
Към декември 2012 г. в Национална мрежа за децата членуват 111 неправи-
телствени организации, които работят с деца и семейства. Те съставляват 
Общото събрание на Мрежата, което взема основните решения за органи-
зацията.

6.2. Управителен и Контролен съвет 
НМД има 7-членен Управителен съвет, в който членуват избрани от Общо-
то събрание организации. Всяка организация участва с един представител. 
Управителният съвет подкрепя, консултира и наблюдава работата на Секре-
тариата. 

Членове на Управителния съвет на Мрежата

Дейвид Бисет, 
Сдружение „Еквилибриум“ – 
Русе – член на УС

Ива Бонева, 
Център за приобщаващо 
образование – София–
 член на УС

Мариана Николова, 
Фондация „Карин дом“ – Варна –
член на УС

Невена Маджарова, 
Клуб на НСО – Търговище – 
председател на УС

д-р Радосвета Стаменкова, 
Българска асоциация по семейно 
планиране и сексуално здраве – 
София – член на УС

Марияна Евтимова, 
Фондация „П.У.Л.С.” – Перник – 
член на УС

Ганчо Илиев,
Сдружение „Свят без граници“ – 
Стара Загора – член на УС

За 2012 г. 
Национална мрежа 

за децата 
е достигнала до 

98 900 деца,

12 439  семейства,

1500 доброволци и

5947 професионалисти.



17

Членове на Контролния съвет на Мрежата 

6.3. Секретариат 
През изминалата година във връзка с нарасналия брой задачи Секретариатът на Мрежата се увеличи. В момента той на-
броява 11 души, като всеки отговаря за различни аспекти от работата на Мрежата. 

Георги Богданов, изпълнителен дирек-
тор, Дани Колева, програмен директор, 
Вяра Иванова, координатор детски по-
литики „Семейство и детско правосъ-
дие”, Мариана Банчева, координатор 
детски политики „Образование и здра-
ве”, Ана Коларова, директор „Набиране 
на средства”, Иво Божков, координатор 
„Външни комуникации”, Мария Брест-
ничка, координатор мрежа, Маруся Цве-
ткова, експерт „Развитие на проекти”, 
Станислав Додов, координатор „Детско 
и младежко участие”, Христо Христов, 
офис мениджър, Лидия Иванова, финан-
сов директор

Ирина Добриянова, 
Българска тренировъчна централа – 
София

Албена Бонева, 
Фондация „Ръка за помощ” – 
Добрич

Спаска Михайлова, 
Сдружение „Нов път” – 
с. Хайредин, обл. Враца

М
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6.4. Стратегически план 
През 2012 г. беше приета и новата стратегия на Националната мрежа за децата за следващия тригодишен период от 2013 
до 2015 г. Стратегията беше приета от Общото събрание на 10 юни 2012 г. след множество обсъждания. Национална 
мрежа за децата има тригодишна стратегия за периода 2010–2013 г. Всяка година върху тази стратегия се изработва го-
дишният план за работата на Мрежата, който се приема от Управителния съвет и в който са описани задачите за годината. 

В стратегията на Мрежата са заложени следните приоритети:

1. Повишаване капацитета на Мрежата 

     привличане на членове и съмишленици

     оказване подкрепа на членовете на Мрежата

     координиране работата на тематичните работни групи

    организиране на Общо събрание

    развиване на международни връзки

    постигане на финансова устойчивост

    повишаване капацитета на организациите членове и на екипа на Мрежата

2. Застъпничество и лобиране за ефективно планиране, развитие и осъществяване на държавната политика за 

децата и семействата 

     участие във всички дейности за създаването и прилагането на политиките за деца и семейства

    създаване и функциониране на работна група „Развитие на детската политика”

     изграждане на ефективно сътрудничество и взаимодействие с други национални мрежи за постигане на макси-
мални резултати в политиките за детето и семейството 

     повишаване професионалния капацитет на специалистите, работещи с деца, за прилагане на принципите за га-
рантиране на правата и най-добрия интерес на детето

3. Фокусиране на общественото внимание върху важни въпроси на децата и семействата

     създаване и поддържане на периодични издания.

    обновяване на интернет страницата на Мрежата 

    създаване и поддържане на онлайн комуникационна стратегия

     провеждане на ежегодни награди „Златна ябълка” за работа в сферата на правата на децата за журналисти, поли-
тици и институции, работещи по проблемите на децата

Цялата стратегия на Мрежата, както и оперативния план можете да намерите на нашата интернет страница: 
www.nmd.bg.
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7. Финансиране и отчет 
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III

Област Благоевград
Сдружение „Обществен съвет по образование” 
– Гоце Делчев 
Област Бургас
Сдружение „Верният настойник” – Бургас
Асоциация „Деметра” – Бургас
Сдружение „Интегра – България” - Бургас
Сдружение „Областен ромски съюз“ – Бургас
Сдружение „Усмивка” - Бургас
Област Варна
Асоциация на родителите на деца с дислексия 
- Варна
Сдружение „Гаврош” – Варна
Сдружение „Евроинтеграция” – Варна
Фондация „Карин дом” – Варна
Сдружение „НАСО“ – Варна
Фондация „Радост за нашите деца” – Варна
Сдружение „Съучастие” – Варна
Сдружение „Цветно бъдеще” - Варна
Област Велико Търново
Център за междуетнически диалог и толерант-
ност АМАЛИПЕ – Велико Търново
Област Враца
Сдружение „1 юни” – Бяла Слатина
Сдружение „Дом на науката и техниката” – Враца
Сдружение „Нов път” – с. Хайредин
Училищно настоятелство на ОУ „Христо Ботев” – 
с. Търнава
Област Добрич
Сдружение „ИМКА – Добрич”
Фондация „Ръка за помощ” – Добрич
Област Кърджали
Сдружение „Инициатива за развитие – 
Кърджали решава” – Кърджали
Област Кюстендил
Родителско настоятелство на ЦДГ „Калина” – 
Дупница
Област Ловеч
Сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч
Област Монтана
Обществен съвет по образование – Берковица
Фондация Шам – Монтана
Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще” – Ракитово
Фонд за превенция на престъпността ИГА - 
Пазарджик
Фондация „Социални практики в общността” - 
Пазарджик
Сдружение „Развитие” – Ракитово
Област Перник
Фондация „П.У.Л.С.” - Перник
Област Плевен
Плевенски обществен фонд „Читалища” -
Плевен
Област Пловдив
Асоциация „Голям брат, голяма сестра” - Пловдив
Национален алианс за работа с доброволци - 
Пловдив

Област Разград

Сдружение „Жанета” - Разград
Асоциация „Интегро” – Разград
Младежки форум 2001 – Разград
Област Русе

Сдружение „Еквилибриум” – Русе
Фондация „Каритас – Русе” - Русе
Клуб „Отворено общество” – Русе
Център Динамика - Русе
Област Силистра

Женско дружество „Екатерина Каравелова” - 
Силистра
Сдружение „Надежда за добро бъдеще” - Сили-
стра
Област Сливен

Дружество за подкрепа на деца и лица с
умствени, физически и сензорни увреждания 
„Св. Стилиян Детепазител” – Сливен
Фондация „Здравето на ромите” – Сливен
Ромска академия за култура и образование - 
Сливен
Област София-град

Фондация „Агапедия – България”
Сдружение „Алфа клуб – да оцелееш”
Асоциация на професионалистите за психично 
здраве в детските градини и училищата в Репу-
блика България
Асоциация Родители 
Българска асоциация на осиновени 
и осиновители
Българска асоциация за семейно планиране и 
сексуално здраве
Фондация „Българско дете” 
БНК „Заедно за децата”
Българска тренировъчна централа
Сдружение „Дете и пространство”
Сдружение „Деца и юноши”
Фондация „Еврика”
Фондация „Екип”
Сдружение „Естествено”
Фондация „Заедно в час”
Фондация „За нашите деца”
Фондация „Здраве и социално развитие”
Фондация „Здравни проблеми на малцинствата”
Инициативен родителски комитет - ИРК
Институт за социални дейности и практики
Сдружение „Лайънс Клуб Кибер Витоша Нет”
Фондация „Надежда за малките”
Национална скаутска организация на България
Национален ученически екопарламент
Национална асоциация по приемна грижа
Сдружение „Общество за всички”

Фондация „Пайдея”
Фондация „Партньори – България” 
Проект „Права на човека”
Фондация „Приложни изследвания и 
комуникации”
Фондация „Приятели 2006”
Сдружение „Приятелско сърце”
Сдружение за прогресивна и отворена 
комуникация - СПОК
Фондация „Сийдър”
Фондация „Стъпка за България”
Фондация „Стъпка по стъпка” 
Театрално-социална формация “Театър Цвете”
Сдружение „Фрийрън България”
Сдружение за педагогическа и социална помощ 
за деца ФИЦЕ-България
Фондация за децата в риск по света
Фондация „Център Надя”
Сдружение „Център за приобщаващо образо-
вание”
Център за психосоциална подкрепа
Amici dei Bambini – клон София
Habitat for Humanity
Outward Bound България
SOS Детски селища – България
Област София
Сдружение „За един по-добър живот” – Челопеч
Сдружение „Избор за утре” - Ботевград
Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания” - 
Казанлък
Читалище „Възродена искра” – Казанлък
Сдружение „Детелини” – Чирпан
Национална асоциация на ресурсните 
учители – Стара Загора
Сдружение „Приятели 2011” - Чирпан
Сдружение „Самаряни” – Стара Загора
Сдружение „Свят без граници” – Стара Загора
Област Търговище
Сдружение „Асоциация Ная” - Търговище
Клуб на нестопанските организации – Търговище
Област Хасково
Асоциация на народните читалища - Димитров-
град
Сдружение „Деца и семейства” – Хасково
Фондация „Подари усмивка” – Димитровград
Област Шумен
Асоциация SOS жени и деца, преживели 
насилие – Нови пазар
Женско ромско сдружение „Хаячи” – Нови пазар
Област Ямбол
Фондация „Болни от астма” – Ямбол
Общинско училищно настоятелство - Болярово

Членове на Мрежата
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Този годишен отчет се издава с подкрепата на фондация „Оук” – Швейцария 
(Oak Foundation), УНИЦЕФ – България и Балкански тръст за демокрация. 
Отчетът е изготвен от екип на Национална мрежа за децата. Заключенията 
и тълкуванията, които се съдържат в настоящия документ, представляват
мнението на експертите и по никакъв начин не следва да се приемат като 
становище или официална позиция на УНИЦЕФ.

София 1463, бул. „Витоша“ 58, ет. 4
тел./факс:  +359 2 988 82 07

+359 2 4444 380
offi  ce@nmd.bg 
www.nmd.bg


