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Национална мрежа за децата е обединение на 131 
граждански организации и съмишленици, работещи с и за 
деца и семейства в цялата страна.

Насърчаването, защитата и спазването на правата на детето са 
ключова част от принципите, които ни обединяват. Ние вярваме, 
че във всички политики и практики, които пряко или косвено 
засягат децата, на първо място трябва да стои най-добрият интерес 
на детето. Нещо повече – те трябва да се планират, прилагат и 
наблюдават с ясна оценка за влиянието върху децата и младите 
хора, и с тяхното активно участие. 

Национална мрежа за децата работи за общество, в което 
всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите 
възможности за живот и развитие. Съществува хармония 
между секторните политики за детето и семейството и правата 
и благосъстоянието на децата са гарантирани.

Национална мрежа за децата се застъпва за правата и 
благосъстоянието на децата като обединява и развива широка, 
обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

ÇÀ ÍÌÄ

ÍÀØÀÒÀ ÂÈÇÈß

ÍÀØÀÒÀ ÌÈÑÈß

ÍÀØÈÒÅ ÖÅËÈ

•   Влияние за по-добри политики за децата и семействата;
•   Промяна на нагласите на обществото към правата на детето;
•   Развитие на модел за участие на децата;
•   Развитие на Национална мрежа за децата;
•   Повишаване на капацитета на Мрежата и нейните 
организации-членове;

•   Утвърждаване на обществения образ на Национална 
мрежа за децата.
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Ìèëè ïðèÿòåëè,
През 2015 г. Национална мрежа за децата направи една голяма 
крачка напред и престъпи към своята 10-годишнина, която честваме 
днес. Изминалата година можем да наречем „година на новите 
измерения“. Годината, в която започнахме много нови инициативи, 
много нови идеи, които са залегнали в стратегията на организацията. 
Новите измерения се измерват и с нови трудности, нови победи, но в 
известна степен – и някои нови разочарования. 

Едно от новите измерения е стартирането на регионалната 
координация в Национална мрежа за децата. От години говорим 
за това да имаме регионални офиси и организациите в страната да 
имат регионално представителство и възможност за повече местни 
инициативи. Направихме първите крачки по този дълъг път и още 
е рано да кажем с какъв резултат, но ще продължим да работим и 
през тази година, за да бъдем успешни в това предизвикателство, 
така, че Мрежата да има много повече дейности и инициативи на 
място, в различни населени места в страната.

Другото ново измерение е един голям проект, който е предизвика-
телен и амбициозен, и който събира силите на цялата Мрежа, за да 
се превърне от една мечта, в реалност – да имаме Къща на децата 
в България. Това е проектът, който плаши, но и проектът, който 
мотивира; проектът, който ни кара да се борим за място, в което 
децата да се чувстват равни и където да подкрепяме децата, така че 
да бъдат активни и независими граждани на България. Това е мечтата, 
която ще събере нашите усилия да  разпространяваме и утвърждаваме 
идеята, че децата са човешки същества, които имат права, чийто права 
са специфични и ние възрастните трябва да ги спазваме.

През годината ние постигнахме и нови измерения в работата ни, 
застъпвайки се за правата на детето пред държавните институции. 
Имаме много успехи, но също така – и неуспехи. Най-после открито 
в публичното пространство се заговори за детското правосъдие. 
Тема, която се борим от години да влезе в дневния ред на 
политиците и държавните институции да започнат да работят 
активно по нея. Разочарование е обаче, че цялостната среда на 
правосъдието ни е тема, която не работи и е обвързана с множество 
зависимости. От тези зависимости страдат най-много децата ни. 

В настоящата година ни се иска да продължим напред и повече хора 
да станат част от мисията ни да пазят децата и детството в страната 
ни. Иска ни се да имаме повече сили да се справим с това децата 
да не се показват в медиите, когато са жертви или свидетели на 
престъпления, защото това не е в интерес на детето и оставя траен 
белег в живота му.  Иска ни се да има повече предавания за децата 
и повече възможности за игра и развитие. 

Обещаваме си да работим с още по-голяма сила и енергия за това 
да имаме по-щастливи деца. Деца, които да вярват в себе си и в 
своите сили – че могат да променят България и тя да стане едно 
по-хубаво място за живот и развитие.

Весела Банова     Георги Богданов

Весела Банова
„Дете и пространство”,

Председател на УС 
на Национална мрежа 

за децата

Георги Богданов
Изпълнителен директор, 

Национална мрежа 
за децата
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ÃÎÄÈÍÀÒÀ
ÇÀ ÌÐÅÆÀÒÀ

са организациите-членове на Национална мрежа за децата през 
2015 г. Те работят във всички сфери на детското благосъстояние – 
здраве, образование, правосъдие за деца, семейство. 
Повече информация за организациите и регионите на България, 
в които сме представени, можете да намерите на www.nmd.bg 

семейства са достигнати и подкрепени от организациите 
членове на Национална мрежа за децата през 2015 г. 

нови организации, работещи с и за деца и семейства, 
са се присъединили към Мрежата през 2015 г. Една от тях 
работи в сферата на социалните услуги, една – в сферата
на превенция на насилие и работа с жертви на насилие, 
една – с деца с увреждания, една – в сферата на майчино 
и детско здраве и пет – в областта на образованието.  

са професионалистите, работещи с и за деца и семейства, 
които са подкрепени от организациите членове на Национална 
мрежа за децата. Това са социални работници, психолози, 
учители, съдии, пробационни служби, библиотекари, полицаи
и много други.

са децата, които са били подкрепени през 2015 година от 
работата на организациите членове на Национална мрежа 
за децата. 

души работят в организациите членове на Национална мрежа 
за децата през 2015 г. От тях 964 работят на пълен работен ден 
и 728 души работят на непълен работен ден. 

Четири са основните области на влияние, които покриват и 
тематичните работни групи на Мрежата – Семейство, Здраве, 
Образование и Детско правосъдие.

131

57 068

11 

13 384  

88 964 

3 359

4 îñíîâíè 
îáëàñòè
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ÃÎÄÈÍÀÒÀ Â ÏÎËÈÒÈÊÈ
ÇÀ ÄÅÖÀÒÀ È ÑÅÌÅÉÑÒÂÀÒÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß

Ñðåäåí 3.20 
е оценката, която държавните 
институции получиха за грижата за 
децата у нас през 2015 г. Бележник 
2015: Какъв е средният успех на 
държавата в грижата за децата направи 
преглед на напредъка на държавните 
институции по собствените им 
ангажименти към децата в България 
и отправи препоръки за тяхното по-
добро изпълнение.  

43 
позиции, становища и писма с 
предложения за промени в политиките 
за децата и семействата е изпратила 
Мрежата до държавните институции 
през последната година. 

13
са работните групи към различни 
държавни институции, в които 
Национална мрежа за децата е 
участвала. Сред тях са Работна група 
по актуализация на Националната 
стратегия за детето, Националния 
консултативен съвет в изпълнение 
на Националната програма за
 майчино и детско здраве, 
Консултативен съвет по проект 
„Приеми ме“, Работна група за 
изработване на план за действие 
към Националната стратегия за 
намаляване на бедността и др. 

Íàä 50 
са приетите предложения на 
Национална мрежа за децата през 
изминалата година от държавните 
институции. Основните от тях са по 
актуализацията на Националната 
здравна стратегия за 2015 г. и по 
Плана за действие към нея, както и 
по Програмата за майчино и детско 
здраве. Други важни предложения 
на НМД, приети от институциите, 
касаят Закона за предучилищно и 
училищно образование и са във 
връзка с включването на родителите 
в образователния процес, равен 
достъп до качествено образование и 
приобщаване на всяко дете и ученик 
и пр. Други застъпнически успехи 
на организацията са свързани с 
включването на НПО в развитието и 
прилагането на проекта за приемна 
грижа „Приеми ме 2“, някои 
изменения и допълнения в Закона за 
социално подпомагане и допълнения 
към оперативните програми, свързани 
с децата и родителите, и подкрепата 
към тях.

Íàä 10
доклади и анализи са изготвени и 
популяризирани от Национална мрежа 
за децата през 2015 г. Те са свързани 
с детското психично здраве, ранното 
детско развитие, закрилата на децата 
в България, подкрепата на родителите 
и други.

„Âñè÷êè îðãàíèçàöèè, 
ñâúðçàíè ñ äåöàòà, 
òðÿáâà äà ðàáîòÿò 
çà òîâà, êîåòî å íàé-äîáðî 
çà âñÿêî äåòå.”

÷ë. 3
„Конвенция за правата на детето” 
(адаптирано издание за деца, unicef.bg)
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Àëòåðíàòèâåí 
äîêëàä êúì Êîìèòåòà 
ïî ïðàâàòà íà 
äåöàòà â Æåíåâà
През юли Национална мрежа за децата 
изпрати до Комитета по правата на 
децата към ООН свой алтернативен 
доклад за ситуацията в България, 
свързана с детските права. В него 
освен експертната гледна точка беше 
включена и гледната точка на деца и 
млади хора. През октомври представи-
тели на Национална мрежа за децата 
участваха в предварителната сесия на 
Комитета в Женева. В срещата участ-
ваха и две български момичета – Ева 
(17 г.), която живее и учи във Велико 
Търново с подкрепата на „SOS – Детски 
селища – България“ и Валерия (16 г.), 
която учи в Павликени и е доброво-
лец към Център за междуетнически 
диалог и толерантност „Амалипе“. 
Двете момичета представиха пред 
18-те независими членове на Комитета 
темата за насилието над деца и сред 
децата. Сред представените от Нацио-
нална мрежа за децата проблеми се 
открояват липсата на независим орган 
за ефективна защита и гарантиране 
на детските права, липсата на целена-
сочена семейна политика и семейно-
ориентиран подход, както и нуждата от 
ефективни действия за въвеждането на 
система за детско правосъдие в пълно 
съответствие с Конвенцията и между-
народните стандарти.

Èíâåñòèöèè 
â äåöàòà
В края на ноември, Национална мрежа 
за децата изпрати и свой принос към 
проекта на Комитета по правата на 
детето на ООН относно публичните 
разходи и правата на децата. 
Сред конкретните предложения 
са съгласуване между отделните 
институции относно търсения ефект 
и ключовите индикатори за неговото 
постигане, съгласуване на начина, по 
който се събира информацията, така че 
тя да е максимално достоверна и най-
вече – обмисляне на „инвестиционна 
стратегия, ориентирана към децата“. 
Мрежата изпрати и писмо до 
българските евродепутати, с което ги 
призова да подкрепят инвестициите 
в децата. Документът бе приет в 
Европарламента на 8 декември 2015 г. 
с 428 подписа и се превърна в най-
подписваната декларация от 2011 г. 
насам. 

Ñòàíîâèùå íà ÍÌÄ 
ïî ïðîåêò íà Íàöèî-
íàëíà ïðîãðàìà çà 
çàêðèëà íà äåòåòî
Мрежата коментира Националната про-
грама за закрила на детето, която има за 
цел да планира държавната политика за 
закрила на детето. Основните притеснения 
на Мрежата са свързани с непроследя-
ването на постиженията на Програмата, 
изключването на част от ангажиментите, 
без да са изпълнени и необходимостта от 
по-дългосрочно планиране и навременно 
приемане на Програмата за съответната 
година. 

Äåöàòà – áåæàíöè
Национална мрежа за децата излезе със 
становище по повод Координационния ме-
ханизъм за гарантиране правата на непри-
дружените деца бежанци. НМД отбелязва, 
че децата са уязвима група, като това важи 
с особено голяма сила за непридружени-
те деца чужденци, които в голяма част от 
случаите са напълно сами и нямат никакви 
близки или роднини, на които могат да раз-
читат. Мрежата набляга на необходимостта 
от сътрудничество и ангажимент на всяка 
една от отговорните институции – държав-
ни, общински, НПО структури и други, за 
изпълнението на ангажиментите им при 
всеки отделен казус. Друга основна критика 
се отнася до липсата на ясна информация 
за броя на непридружените деца и за това 
какво се случва с тях.

Äåòñêàòà áåäíîñò
Относителният дял на бедните деца за 2014 
г. е 31.7% като за сравнение през 2013 г. 
той е бил 28.4%. От 2009 г. насам броят на 
бедните деца се е увеличил с около 7% и 
по данни на НСИ от месец октомври 2015 г. 
377 300 български деца живеят в бедност. 
Рискът от бедност в сравнение с 2013 г. 
нараства с 10,8% при домакинства с три 
и повече деца и с 11.3% при домакинства 
от един родител със зависими деца. По 
време на заседание на Националния съвет 
по въпросите на социалното включване, 
проведено на 14 декември 2015 г., НМД 
представи становище, с което призова за 
разработването на самостоятелно обосо-
бена семейна политика, фокусирана върху 
превенцията и ранната интервенция, и 
законово регламентиране на ефективни 
механизми за координация и нова институ-
ционална рамка, която да отделя системата 
за закрила от тази за социално подпомага-
не. Това може да бъде реализирано чрез 
Закон за детето и/или Закон за детето и 
семейството. 
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Бележник 2015 отбеляза слаб напредък в грижата за децата – 
„3.20“. Най-високата оценка в документа е добър 4.29 за подобласт 
образование и грижи в ранна детска възраст. Напредъкът в нея е 
чувствителен в сравнение с миналата година, когато тя е оценена със 
слаб 2.86. Увеличението се дължи основно на предприетите действия 
по отношение на ангажиментите за въвеждане на стандарти за 
ранно детско развитие и развиване на програми за предучилищно 
възпитание и подготовка. 2.11 е най-ниската оценка и тя е за 
подобласт осиновяване, през 2014 г. тя е била 2.43. Бележник 2015 
отчита, че процесът на осиновяване продължава да не е приоритет 
на държавата, протича усложнено, объркващо и разпокъсано между 
множество институции.
218 деца и младежи имаха възможност да изразят своята гледна 
точка по някои от ангажиментите и препоръките в документа. Те се 
включиха в 4 фокус групи и попълниха онлайн анкета. Така мнението 
им и поставените оценки станаха част от цялостния текст на Бележник 
2015, който за втора поредна година дава платформа, за да бъде чут 
гласът на децата и младите хора.
Освен анализа на поетите от държавата ангажименти, Бележникът 
обръща внимание и на 10 въпроса, които не присъстват в 
правителствените стратегии и планове, но са изключително важни за 
подобряването на живота на децата и семействата в България. 

Çà ÷åòâúðòà ïîðåäíà ãîäèíà Áåëåæíèê: 
Êàêúâ å ñðåäíèÿò óñïåõ íà äúðæàâàòà â ãðèæàòà 
çà äåöàòà íàïðàâè ïðåãëåä íà íàïðåäúêà íà 
äúðæàâíèòå èíñòèòóöèè ïî ñîáñòâåíèòå èì 
àíãàæèìåíòè êúì äåöàòà â Áúëãàðèÿ è äàäå 
ïðåïîðúêè çà òÿõíîòî ïî-äîáðî èçïúëíåíèå. 
„Áåëåæíèêúò“ ïðåäîñòàâÿ âúçìîæíîñò è çà 
ïðîñëåäÿâàíå íà òåíäåíöèèòå â ðàçâèòèåòî íà 
ïîëèòèêèòå çà äåöàòà è ñåìåéñòâàòà â Áúëãàðèÿ. 
Òàçãîäèøíèÿò àíàëèç ïîêàçâà, ÷å âñå îùå èìà ìíîãî 
îáëàñòè, â êîèòî ðåôîðìèòå ñà áàâíè è âîëÿòà çà 
ïðîìÿíà å íåäîñòàòú÷íà.

ÁÅËÅÆÍÈÊ 2015
Êàêúâ å ñðåäíèÿò óñïåõ 
íà äúðæàâàòà â ãðèæàòà çà äåöàòà?
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„Äåñåòòå âúçìîæíè ðåøåíèÿ íà äåñåò 
íåðåøåíè çàäà÷è“, êîèòî ïðåäëàãàò 
åêñïåðòèòå îò Íàöèîíàëíà ìðåæà çà 
äåöàòà ñà:

  1. Създаване на Детски омбудсман;

  2.  Актуализиране на приетата през 2004 г. Национална жилищна 
стратегия и приемане на пакет от програми и нормативни 
промени за нейното изпълнение;

  3. Разработване и приемане на цялостна семейна политика;

  4. Подобряване капацитета на системата за закрила на детето;

  5. Премахване на двусменния режим на обучение;

  6.  Гарантиране на безплатен достъп до предучилищно образование 
за всички деца, независимо от населеното място, в което живеят и 
от социалния им статус;

  7.  Гарантиране на приятелски настроена към майката и бебето 
здравна система;

  8.  Развиване на целенасочена държавна политика за инвестиране и 
задържане в България на детски здравни специалисти;

  9.  Възприемане на политика и насърчаване на култура за нулева 
толерантност към насилието над деца в обществото;

10.  Разработване и прилагане на единни стандарти за щадящо 
изслушване на деца.

Като част от представянето на „Бележник 2015“ пред институциите 
и обществото бяха разпространени 4 кратки филма по следните 
теми: „Подкрепя ли държавата достатъчно родителите в България?“, 
„Можеш ли да живееш нормално само на социални помощи?“, 
„Как ще живеем заедно, ако не учим заедно?“ и „Кои са децата в 
конфликт със закона?“. С тях Национална мрежа за децата обръща 
внимание, че ако семействата в риск получават адекватна подкрепа 
навреме, много деца няма да бъдат изоставени или разделени от 
семействата си; съдбата на над 6000 деца, които преминават всяка 
година през детските педагогически стаи зависи от работата със 
семействата им и отношението на възрастните, с които се срещат по 
пътя си; приобщаващото образование е за всички деца, а не само за 
децата със СОП и оспорване на мита, че може да се живее нормално 
само на социални помощи.

Îöåíêèòå â Áåëåæíèê 2015 ñà:

Общи принципи по прилагане на Конвенцията 
на ООН за правата на детето 3.06

Семейна среда и алтернативни грижи 2.61

Здравеопазване 3.31

Образование 3.62

Детско правосъдие 3.30

Годишен успех 3.20
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Национална мрежа за децата 
работи за осигуряване на 
семейна грижа за всяко дете 
и самостоятелна политика в 
подкрепа на семейството.

Âèçèÿ çà ñåìåéíà 
ïîëèòèêà 
Национална мрежа за децата започна 
разработването на Визия за цялостна 
семейна политика в подкрепа на децата 
и семействата, която да спомогне за 
възприемането на подход от страна 
на държавата, ориентиран към 
родителите и семействата, който има 
реални резултати.
В момента повечето съществуващи 
политики засягат родителите, но без да 
са обвързани в система от целенасочени 
действия за подкрепа. У нас действат 
над 20 нормативни и поднормативни 
акта и стратегии, регламентиращи 
подкрепата на семействата и децата, 
но те не са интегрирани, така че да 
адресират комплексно нуждите и 
проблемите. 91% от родителите у нас 
не считат, че държавата подкрепя 
ефективно семействата. 
Именно затова Национална мрежа за 
децата настоява за разработването 
на самостоятелно обособена семейна 
политика, която да включва различни 
форми и мерки за подкрепа на 
семействата – семейни помощи, 
данъчни облекчения, условия на труд, 
достъпни и достатъчни на брой услуги 
и форми на грижа за отглеждането на 
деца и прекратяване на практиката 
на дискриминация на децата според 
поредността на тяхното появяване в 
семейството. 

Çàêîí çà ñîöèàëíèòå 
óñëóãè
Мрежата отправи коментар по 
Концепцията и проекта на Закона 
за социалните услуги с оглед на 
необходимостта от подобряване на 
правната рамка за реален положителен 
ефект върху живота на потребителите 
на социални услуги, реалното им 
включване в обществото и зачитането 
на техните права. 
Национална мрежа за децата 
подкрепя становището, че 
неравнопоставеността на всички 
доставчици и смесване на ролите по 
планиране, управление и контрол 
на услугите е едно от ключовите 
предизвикателства, които имат 
значение за повишаване на 
качеството на социалните услуги, 
тяхната ефективност, ефикасност и 
иновативност.

„Äåöàòà íå òðÿáâà äà áúäàò ðàçäåëÿíè îò 
ðîäèòåëèòå ñè îñâåí àêî òîâà íå å çà òÿõíî 
äîáðî – íàïðèìåð, àêî ðîäèòåëÿò ñå îòíàñÿ 
çëå èëè ïðåíåáðåãâà äåòåòî. Äåöàòà, ÷èèòî 
ðîäèòåëè ñà ðàçäåëåíè, èìàò ïðàâî äà 
îñòàíàò âúâ âðúçêà è ñ äâàìàòà ñè ðîäèòåëè, 
îñâåí àêî òîâà íÿìà äà èì íàâðåäè.”

÷ë. 9
„Конвенция за правата на детето” 
(адаптирано издание за деца, unicef.bg)

ÑÅÌÅÉÑÒÂÎ
ÒÅÌÀÒÈ×ÍÀ ÎÁËÀÑÒ:
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Äåèíñòèòóöèî-
íàëèçàöèÿ
Мрежата изпрати становище относно 
необходимостта от предприемане 
на мерки за гарантирането на най-
добрия начин на случване на процеса 
на деинституционализация така, че 
тя да бъде в най-добър интерес на 
детето, а не самоцел. 
От началото на реформата и 
стартирането на пилотните проекти, 
организацията многократно е 
алармирала за редица тревожни 
въпроси, включително конкретни 
случаи на нарушаване на права на 
деца и техните родители, както и 
за необходимостта от преместване 
на фокуса на процеса от бройките, 
запълването на сградите и 
посрещането на проектните 
индикатори и срокове, към 
гарантиране на най-добрия интерес 
на децата и техните родители.
В тази връзка Национална мрежа 
за децата призова за сформиране 
на кризисен щаб, в който да се 
включат представители на високо 
ниво от МТСП, МОН, МЗ, ДАЗД, АСП, 
Националното сдружение на общините 
и представители на граждански 
организации и експерти, които да 
предложат пакет от спешни мерки 
и конкретни дейности за справяне 
с всички тези предизвикателства.

Ïðèåìíà ãðèæà 
Системни усилия и през тази година 
бяха положени в посока на развитието 
на приемната грижа и нейното 
разбиране не като заместваща, а 
като споделена грижа и закрилата 
на правата и нуждите на детето да 
се осъществява и през нуждите на 
родителите и родното семейство 
на детето. Основни препоръки 
са децентрализирания подход на 
планиране и работа и извеждането 
на основни компетенции, на които 
трябва да отговарят приемните 
родители в съответствие с профила 
на децата. 
През 2015 г. Национална мрежа за 
децата бе включена в Консултативния 
експертен съвет във връзка с новата 
операция по приемна грижа „Приеми 
ме 2015,” където  подпомогна 
планирането, изпълнението 
и наблюдението на проекта в 
съответствие с държавната политика 
и добрите европейски и 
международни практики.
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Национална мрежа за децата 
работи за постигане на 
функционална грамотност за 
всички деца, така че да бъдат 
конкурентноспособни 
и активни граждани, които 
мислят критично и правят 
свободен избор.

Çàêîí çà ó÷èëèùíîòî 
è ïðåäó÷èëèùíîòî 
îáðàçîâàíèå 
Мрежата активно участва в 
подготовката на Закон за училищното 
и предучилищното образование. 
Основен акцент в позициите на НМД 
бяха въвеждането на концепция 
за автономия на училищата; 
улесняването на входа към учителската 
професия и подкрепа на учителите; 
прецизиране на финансирането 
на училищата и включване на 
родителите. Мрежата активно работи 
и по посока обединяване на експерти 
от неправителствения сектор за 
обща философия и концепция за 
приобщаващо образование и участва 
в редица дискусии конкретно по тази 
тема от Закона. 

Äúðæàâíè îáðàçîâàòåëíè ñòàíäàðòè 
Национална мрежа за децата излезе 
със становище и по първите три 
държавни образователни стандарта, 
изготвени и представени в края на 
2015 г. Това бяха стандартите за 
Общообразователната подготовка, 
за Учебния план и за Познавателните 
книжки, учебниците и учебните 
помагала. Наред с положителните 
стъпки като определянето на ключовите 
компетентности и обвързването им с 
предметите и опитите за балансиране 
на учебния план, обърнахме внимание 
и на някои текстове, които будят 
притеснение, като предвиденото 
неаргументирано удължаване на 
учебната година и все още твърде 
високата академичност на учебните 
програми

Предложихме и повече часове за 
физическа активност на децата и 
учениците, както и засилване на 
междупредметните връзки, а не 
раздробяване на предметите. Мрежата 
заяви своето желание за участие в 
работните групи и по останалите 
държавни образователни стандарти, 
които предстои да бъдат разработени 
и да бъдат неизменна част от Закона 
за предучилищното и училищното 
образование. 

„Âñè÷êè äåöà è ìëàäè õîðà èìàò ïðàâî íà îñíîâíî 
îáðàçîâàíèå, êîåòî òðÿáâà äà áúäå áåçïëàòíî. 
Áîãàòèòå ñòðàíè òðÿáâà äà ïîäêðåïÿò áåäíèòå 
â ïîñòèãàíåòî íà òîâà. Äèñöèïëèíàòà â ó÷èëèùå 
òðÿáâà äà óâàæàâà ÷îâåøêîòî äîñòîéíñòâî. 
Ìëàäèòå õîðà òðÿáâà äà áúäàò íàñúð÷àâàíè 
äà äîñòèãíàò íàé-âèñîêèòå íèâà íà îáðàçîâàíèå, 
íà êîèòî ñà ñïîñîáíè.”

÷ë. 28
„Конвенция за правата на детето” 

(адаптирано издание за деца, unicef.bg)

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÒÅÌÀÒÈ×ÍÀ ÎÁËÀÑÒ:
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Ìåõàíèçúì çà ïðîòèâîäåéñòâèå
Национална мрежа за децата взе 
активно участие в изработване на 
алгоритъм за прилагане на Механизма 
за противодействие на училищния 
тормоз. Експерти от Мрежата работиха 
в тясно сътрудничество с представители 
на Министерство на образованието 
и науката, сдружение „Дете и 
пространство“, фондация „Асоциация 
Анимус“ и УНИЦЕФ. 

Те се съгласиха, че следва да има 
регистър на проявите на насилие 
в училище, но достъпът до него да 
бъде ограничен само до екип от 
педагогически специалисти, които 
работят директно по случаите – с децата 
и семействата им. Механизмът за 
превенция на тормоза и алгоритъмът 
към него също много ясно дефинират 
различните видове насилие и тормоз 
и снабдяват педагогическия персонал 
с ясни инструменти и методика за 
интервенция. 

Ïëàòôîðìà
„Ãëàñúò íè“
Национална мрежа за децата се 
присъедини към инициативата на 
Българския център за нестопанско право 
за активизиране на хората, така че те 
да дават предложения и да коментират 
важни и актуални за гражданския 
сектор въпроси.  Национална мрежа 
за децата бе модератор на темата, 
свързана с Гражданското образование – 
какво е по същността си то, важно ли 
е да е задължителна част от учебната 
програма и др. 
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Национална мрежа за децата 
работи за физическото, 
психично и социално 
благополучие на всички 
деца чрез осигуряване на 
здравословна среда и достъп 
до качествени здравни услуги.

Ìàé÷èíî è äåòñêî çäðàâå
Мрежата приветства актуализацията 
на Националната здравна стратегия за 
2015 г. и Плана за действие към нея, 
както и приемането на Националната 
програма за майчино и детско здраве. 
В тези държавни стратегически 
документи видяхме приети редица 
препоръки от доклада „Бележник“ 
на Мрежата и от различни позиции 
и становища, изпращани от нас през 
годините. През 2015 г. Мрежата 
работи по застъпнически приоритет 
в тематична област „Здраве“: 
Превенция на изоставянето и 
подкрепа на семействата още на ниво 
Родилен дом“. 
Една от конкретните идеи за постигане 
на този приоритет е назначаване на 
психолог и/или социален работник 
в Родилните отделения на големите 
болници. 

Като голям успех отчитаме факта, че в 
Плана за действие към актуализацията 
на Националната здравна стратегия 
за 2015 г. виждаме такъв ангажимент, 
приет от държавата. Мрежата 
проведе среща с представители на 
Министерство на здравеопазването 
и изказа своята готовност да работи 
съвместно с Министерството 
за постигането му.  
Все още обаче най-уязвимите деца 
и семейства не получават достатъчна 
и навременна здравна подкрепа. 
Мрежата алармира за дефицити 
в изпълнението и прилагането на 
Наредба 26 за един безплатен преглед 
на здравно неосигурените бременни 
жени. Липсата на този преглед 
може да има сериозни негативни
последици върху здравето и живота 
на бременната жена и нейното бебе.

„Äåöàòà èìàò ïðàâî íà âèñîêîêà÷åñòâåíà 
çäðàâíà ãðèæà, íà ÷èñòà âîäà, çäðàâîñëîâíà 
õðàíà è ÷èñòà ñðåäà, çà äà áúäàò çäðàâè. 
Áîãàòèòå ñòðàíè òðÿáâà äà ïîìàãàò íà áåäíèòå 
ñòðàíè äà ïîñòèãíàò òîâà.”

÷ë. 24
„Конвенция за правата на детето” 
(адаптирано издание за деца, unicef.bg)

ÇÄÐÀÂÅ
ÒÅÌÀÒÈ×ÍÀ ÎÁËÀÑÒ:
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Ïñèõè÷íî çäðàâå
Национална мрежа за децата настоява 
за развиването на целенасочена 
държавна политика за грижа за 
психичното здраве и развитието на 
мрежа от услуги, насочени към грижата 
за психичното здраве. С особена сила 
това важи за мерките, предприемани 
в сферата на детското психично здраве 
от гледна точка на недостатъчния брой 
специалисти и трудно достъпните 
услуги. 
През 2015 г. експерти на Мрежата 
изработиха тематично резюме по 
темата за детското психично здраве 
и подчертаха необходимостта да има 
повече дневни центрове и услуги 
в общността за хората с психични 
разстройства. В него се набляга и 
на значимостта на връзките между 
здравната и социалната система 
за подкрепа на децата с психични 
проблеми  и техните семейства и за 
преодоляване на стигмата.

Çäðàâíî îñèãóðÿâàíå
Мрежата коментира Закона за 
изменение и допълнение на Закона 
за здравното осигуряване, като настоя 
да бъде гарантирано, че децата и 
бременните жени ще получат пълния 
пакет от здравни услуги. 
Друг фокус беше въвеждането на 
интегрирани здравно-образователно-
социални услуги. 
Основен принцип, който трябва да 
бъде застъпен, според Мрежата, е да 
се търсят, анализират и отстраняват 
причините за големия процент 
здравно неосигурени граждани, но 
това да става не само през санкции, а 
и през подходи на подкрепа.

Ïðåâåíöèÿ íà ðàííè 
ðàæäàíèÿ
НМД обърна внимание на 
липсата на цялостна национална 
програма с целево финансиране, 
която да предложи системен и 
интегриран подход за превенция на 
ранните раждания и аборти сред 
подрастващите. Тази програма трябва 
да насърчи развитието на семейното 
планиране и да подпомогне достъпа 
до съвременни контрацептиви и 
здравно образование. Експерти 
от Мрежата продължиха активно 
да се застъпват за въвеждането на 
здравното образование в училище и за 
повишаване на културата на децата и 
младежите в опазването и грижата за 
собственото им здраве.
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Национална мрежа за децата 
работи за правосъдие, 
съобразено с интересите и 
възрастта  на децата, което 
им осигурява необходимата 
грижа, щадящ процес и 
процедури. 

Äåòñêî ïðàâîñúäèå
През 2015 г. Национална мрежа за 
децата участва активно в сформираната 
в Министерството на правосъдието 
работна група за изработване на нов 
закон за детско правосъдие, който 
да замени остарелия Закон за борба 
срещу противообществените прояви 
на малолетните и непълнолетните 
(ЗБППМН). 
Целта на новия закон е да се реформира 
системата за детско правосъдие с 
оглед гарантиране правата на децата 
и осигуряване на координация със 
системата за закрила.
Национална мрежа за децата следеше и 
темата за спазване на правата на детето 
преди, по време и след приключване на 
съдебното производство в областта на 
гражданското правораздаване.

„Äåöàòà, êîèòî íàðóøàâàò çàêîíà, íå áèâà 
äà áúäàò òðåòèðàíè ñ æåñòîêîñò. Òå íå áèâà 
äà áúäàò çàòâàðÿíè â çàòâîðè ñ âúçðàñòíè 
è òðÿáâà äà ïðîäúëæàò äà ïîääúðæàò 
âðúçêà ñúñ ñåìåéñòâàòà ñè.”

÷ë. 37
„Конвенция за правата на детето” 
(адаптирано издание за деца, unicef.bg)

ÒÅÌÀÒÈ×ÍÀ ÎÁËÀÑÒ:

ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ ÇÀ ÄÅÖÀ
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Êàìïàíèÿ „Äåòñòâî 
áåç ðåøåòêè“ 
През септември 2015 г. Национална 
мрежа за децата, заедно с Българския 
хелзинкски комитет и Института по 
социални дейности и практики стартира 
кампания „Детство без решетки”, 
която цели да подкрепи усилията за 
изработване на нов закон за детско 
правосъдие. 
В момента тече петиция, която цели 
да информира обществеността за 
нуждата от реформа. За няколко месеца 
петицията събира над 4500 подписа. 
Партньорите изпратиха отворено писмо 
до институциите и водят медийна 
кампания за по-голям обществен отзвук 
за целите на реформата.

Äåöàòà â ÑÏÈ è ÂÓÈ
Национална мрежа за децата 
отправи препоръки към изменението 
и допълнението на Правилника 
за устройството и дейността на 
възпитателните училища-интернати 
(ВУИ) и социално-педагогическите 
интернати (СПИ), чиято цел е да 
подобрят функционирането на 
институциите докато новият закон за 
детско правосъдие стане факт.
Препоръките се отнасят до 
премахването на образователния 
компонент на интернатите. Други от 
тях засягат индивидуалната работа 
с децата, престоят на децата във 
СПИ и ВУИ, който в момента може 
да бъде удължаван неоснователно, 
и създаването на допълнителни 
механизми за грижа и подкрепа на 
настанените деца. Проследяването 
и подкрепата на децата, напускащи 
интернатите, в прехода им към 
самостоятелен живот също беше 
повдигнато като спешна нужда. 

Íàêàçàòåëåí êîäåêñ
Мрежата реагира по повод 
предложение за промяна на 
Наказателния кодекс, което цели 
да премахне „неравностойното 
положение на пълнолетния деец в 
сравнение с непълнолетния” в чл. 
78а. Според Национална мрежа 
за децата предложението е в 
нарушение на всички международни 
и европейски стандарти за третиране 
на непълнолетни правонарушители, 
както и на философията на българския 
Наказателен кодекс. 
Мрежата напомни, че детството е 
специален период от развитието на 
човека, когато все още психиката 
му не е формирана така, както при 
възрастния. В този смисъл, децата не 
са мини възрастни с мини-права, а 
носители на правата на човека, които 
имат нужда от по-голяма защита, 
предвид тяхната уязвимост, възраст и 
положение.
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ÄÅÒÑÊÎ Ó×ÀÑÒÈÅ

Ðàáîòíà ãðóïà 
„Äåòñêî è ìëàäåæêî 
ó÷àñòèå“
През 2015 г. във връзка с приоритета 
на работа в областта на участието на 
деца и млади хора, беше формирана 
работна група „Детско и младежко 
участие“. В нея членуват организации 
членове на Мрежата, които имат опит, 
интерес и искат да развиват подходи за 
включването на деца и млади хора. 
Още при създаването си работната 
група има 20 членуващи организации. 
Първата среща на групата се 
проведе през май месец 2015 г.  във 
Велико Търново , по време на която 
се обсъдиха целите, формата и 
задачите на групата. Като основни 
направления на групата бяха 
отбелязани възможността за обмен и 
взаимно научаване, популяризиране 
на принципа и правото на мнение и 
участие и подкрепата на младежка 
мрежа „Мегафон“.

Ìëàäåæêà ìðåæà „Ìåãàôîí“
Младежка мрежа „Мегафон“ е мрежата 
от деца и млади хора към Национална 
мрежа за децата, чрез която те се 
включват в работата на Мрежата. 
Членовете на Мегафон са деца и млади 
хора, които са доброволци или клиенти 
на организациите ни членове, изразили 
желание и ангажирали се да участват 
в дейностите и проектите на Мрежата 
по свой начин. Всяка година през 
септември нова група деца и млади 
хора взимат участие в Есенен лагер – 
първата стъпка от въвеждането им в 
младежка мрежа Мегафон. Тази година 
Есенният лагер събра на едно място 16 
младежи от 8 организации членове. 
По време на лагера младежи 
и възрастни разглеждат какво 
представлява детското и младежкото 
участие, защо е важно и как да 
разпознават ситуациите, в които 
е необходимо. Представяни са 
концепцията, мисията и начина на 
работа на Национална мрежа за децата 
и на „Мегафон“. 

През пролетта се провежда Пролетният 
лагер, по време на който младите 
хора продължават да развиват 
уменията си за формиране на 
позиция, общуване, включително с 
възрастни и организации, планиране 
и др., и да се подкрепи развитието на 
Младежка мрежа „Мегафон“ – както 
стратегически, така и оперативно – по 
отношение на предстоящите до края 
на годината предизвикателства и 
дейности, предвиждащи участието на 
децата и младите хора.
В рамките на Годишната среща на 
НМД през юни участие взимат деца 
и млади хора, преминали през 
Есенния и Пролетния лагер. Това 
е последната стъпка от „годишния 
цикъл“ на „Мегафон“, която има за 
цел да допринесе за уменията за 
пълноценно участие от страна на 
младите хора, да се разпространи и 
обясни младежка мрежа „Мегафон” 
сред представителите на организациите 
членове на НМД.

Ние от Национална мрежа за децата вярваме, че младите хора имат право на мнение и участие по темите, 
които засягат техния живот. Насърчаването на детето да прави избор го учи на независимост, а упражняването 
на мнение е процес, в който то се учи да формира и да изказва мисли. Ако участва във вземането на решения 
по въпроси за своя живот, то ще знае как да прави това много по-добре, когато порасне, включително и защото 
ще знае, че вземането на решения е последвано от ангажимент и отговорност за изпълнението им.
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Ðàçâèòèåòî íà Ìåãàôîí 
ïðåç î÷èòå íà ñàìèòå ìëàäè õîðà
•    Вече имаме ясната концепция кога 

един участник се превръща в член, 
а именно чрез завършването на 
този цикъл като подчертахме, че 
той е само условен и все още не 
функционира безупречно.

•    имаме лого 
•    активни членове, запознати с 

работата на Мегафон и силно 
мотивирани относно развитието 
му. Изясни се нуждата от набиране 
на нови, отдадени и активни млади 
хора.

•    Вече съществува активна работна 
група, в която се следи подробно 
развитието и действията, които се 
предприемат в  Мегафон. Освен това 
срещите на членовете са зачестили, 
което позволява повече и по-добра 
работа. 

•    Мегафон набира популярност и вече 
е достъпен и разпознаван от училища 
и друг тип институции (имаме участие 
в интернет пространството);  

•    млади ко-фасилитатори – членовете 
имат възможността да представят 
идеите на Мегафон пред бъдещите 
членове на мрежата;

•    изработване на план – „синхрони-
зиране на часовниците“ – чрез този 
тип работа получаваме възможност 
за по-прецизна и пълноценна работа 
през годината – търпи подобрение, 
най-вече да започнем да изготвяме 
годишни планове;

•    изградено чувство на принадлежност 
– членовете припознават себе си и 
мрежата (Мегафон) като едно цяло 
и имат чувство на отговорност към 
нея и хората в нея.

Ìàëêè âèäåà 
ïî ãîëåìè âúïðîñè
В подкрепа на възрастните и 
гражданските организации, ангажирани 
с правото на децата на участие, 
Национална мрежа за децата инициира 
участието на екипи млади хора в 
изготвянето на видеа по наболели 
проблеми и търсенето на техните 
решения. В инициативата се включиха 
цели 7 местни екипа, във всеки от 
които имаше поне по 1 „мегафон-ец“ 
от 7 различни населени места, които 
самостоятелно измислиха концепция, 
планираха и заснеха своите младежки 
видеа с консултативната помощ и 
подкрепа на Национална мрежа за 
децата. 
Само за три седмици повечето от 
екипите свършиха своята задача и 
видеата на 5 от тях бяха представени 
на младежкото събитие на Национална 
мрежа за децата – VOICE IT: Мнение от 
значение. 

„Äåöàòà èìàò ïðàâî äà äàâàò ñâîåòî 
ìíåíèå, êîãàòî âúçðàñòíèòå âçèìàò 
ðåøåíèÿ, êîèòî ãè çàñÿãàò. Ñúùî 
òàêà òå èìàò ïðàâî òÿõíîòî ìíåíèå 
äà áúäå çà÷èòàíî.”

÷ë. 12
„Конвенция за правата на детето” 

(адаптирано издание за деца, unicef.bg)
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VOICE IT: 
ÌÍÅÍÈÅ 
ÎÒ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Целта на събитието беше на годишнината от 
подписването на Конвенцията да огласи различни 
начини за участието на деца и млади хора в процесите 
и решенията, които се отнасят до тях. Събитието 
промотира спазването на правата на децата като 
необходимо условие за тяхното хармонично развитие и 
благосъстояние, както и израстването им като успешни 
и отговорни възрастни. Специален фокус имаше 
върху правото на мнение и участие, което е и основен 
принцип на Конвенцията, от който в голяма степен 
зависи упражняването на останалите права.  

По време на VOICE IT: Мнение от значение бяха 
представени три вълнуващи презентации на конкретни 
инициативи и идеи, осъществени от деца, млади 
хора и подкрепящи ги възрастни. Няколко младежки 
групи представиха и изработените от тях кратки видео 
филми на тема „Промяната, която търсим“, които 
засягат големи въпроси като сексуалното и гражданско 
образование на младите хора, липсата на толерантност 
и насилието в училище.

Áëèçî 200 äåöà è ìëàäè õîðà è 
ïðåäñòàâèòåëè íà îðãàíèçàöèè, 
ðàáîòåùè ñ è çà äåöà îò öÿëà 
Áúëãàðèÿ ñå ñúáðàõà íà 20 íîåìâðè 
â çàëà 8 íà ÍÄÊ çà ó÷àñòèå â 
ìëàäåæêèÿ ôîðóì VOICE IT: Ìíåíèå 
îò çíà÷åíèå. Ñúáèòèåòî áåøå 
îðãàíèçèðàíî îò Íàöèîíàëíà 
ìðåæà çà äåöàòà, îñíîâíè äâèãàòåëè 
íà èíèöèàòèâàòà ñà ÷ëåíîâåòå 
íà ìëàäåæêà ìðåæà „Ìåãàôîí“, 
à ïîâîäúò áåøå 26-ãîäèøíèíà îò 
ïîäïèñâàíåòî íà Êîíâåíöèÿòà íà 
ÎÎÍ çà ïðàâàòà íà äåòåòî.
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Следобедът беше разделен на различни панели, 
щандове и работилници, където всеки от участниците 
откри и участва в това, което му бе най-интересно. 
„Как да проведем занятие по правата на детето в 4 стъпки 
и 45 минути“ беше темата на работилница, организирана 
от УНИЦЕФ. „Да извадим правата от ъгъла“ и „Как да 
направим от идеите реалност“ бяха темите на други две 
работилници, организирани от експерти и членове на 
„Мегафон“. Театър Цвете представи две сцени с участието 
на младежи и на публиката във формата Форум театър.

Организациите, които представиха работата си на 
свои щандове по време на събитието, бяха:
„За нашите деца“, Националния алианс за работа 
с доброволци (НАРД), фондация „Детски книги“, 
Международна награда на херцога на Единбург – 
България, Младежка инициативна група „Крайморие“, 
фондация „Ръка за помощ“, фондация „Стъпка за 
България“, Асоциация „Интегра България“, Националния 
център за безопасен интернет, кампанията „Детство без 
решетки“ на Български хелзинкски комитет, ИСДП 
и Национална мрежа за децата, фондация ПУЛС, 
сдружение „Социален диалог 2001“ и Wishbox.

В събитието се включиха и доброволци от технологичната 
компания IBM, които отговаряха на въпроси, свързани 
с кариерната ориентация на заинтересованите млади 
участници. Компанията Булекопак АД, работеща по 
оползотворяването на отпадъци и опаковки, имаше свой 
щанд, на който представи по интересен начин ползата от 
разделното събиране на отпадъци.

Събитието се организира в рамките на проект „Мегафон: 
Детско и младежко участие за по-добро гражданство”, 
който се изпълнява с финансовата подкрепа на 
Програмата за подкрепа на неправителствени 
организации в България по Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство. 
Партньори на форума бяха Националният дворец 
на културата, Дир.бг и Дневник.
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ÃÎÄÈÍÀÒÀ Â ÊÀÌÏÀÍÈÈ È ÏÐÎÅÊÒÈ

Ó÷èëèùåòî êàòî öåíòúð â îáùíîñòòà
В края на 2014 г. 13 училища бяха 
избрани да започнат работа по модела 
„Училището като център в общността“. 
Те преминаха през въвеждащо обуче-
ние по модела в края на януари 2015 г., 
проведено от международни специали-
сти. Осем модератори с опит в обра-
зователните процеси от организации 
членове на Мрежата работят на терен 
с училищата и им помагат активно да 
въведат модела на практика. В течение 
на годината училищата реализираха 
множество дейности и услуги според 
спецификите на общността. Експерти 
от Мрежата им помогнаха да прове-
дат обучения за своите педагогически 
екипи, както и за родителите и подобря-
ването на работата с тях. 

Моделът насърчава училищата да се 
развиват по девет качествени стандарта 
– лидерство, партньорство, социално 
включване, услуги, доброволчество, 
учене през целия живот, развитие на 
общността, включване на родителите и 
семейството и училищна култура. 
Сред конкретните дейности по включ-
ване на общността, които училищата 
проведоха, са работилници за деца и се-
мейства, програми за социално включ-
ване, доброволчески и фондонабиращи 
кампании, курсове за ограмотяване на 
възрастни, летни училища, подготвител-
ни училища за новопостъпващи деца и 
техните родители, кариерно ориентира-
не и учене през целия живот, проекти за 
подобряване на физическата среда и др. 

„Äåòñòâî áåç ðåøåòêè“
В България деца са лишавани от свобода 
често противозаконно или произволно 
и за продължителни периоди от време. 
В тези случаи има множество данни за 
насилие и малтретиране на деца, наста-
няване при неприемливи материални 
условия, никакъв достъп до образование 
и липса на достъп до адекватна меди-
цинска помощ. Страната ни е критику-
вана многократно от различни между-
народни и национални организации 
за своята неадекватна към правата на 
детето правосъдна система. Лишаването 
от свобода не само е вредно за едно 
дете, но и не спомага за предотвратява-
не на повторно нарушение. Кампанията 
се бори за цялостен подход към децата 
в конфликт със закона, който възприема 
детето, независимо дали е жертва или 
извършител, преди всичко като дете. 

Основни цели са отмяната на остарелия 
Закон за борба с противообществени 
прояви на малолетни и непълнолетни, и 
приемане на нов закон за детско право-
съдие, закриването на Социално– педа-
гогическите интернати и трансформация 
на Възпитателните училища интернати, в 
координация с развитие на нови услуги, 
мерки и алтернативи на лишаването от 
свобода и прекратяване на насилието в 
затворените институции.  
Всеки може да подпише петицията, коя-
то се организира в рамките на кампания-
та, на страницата на Национална мрежа 
за децата. 
Национална мрежа за децата е част 
от кампанията „Детство без решетки“ 
заедно с Български хелзинкски комитет 
и Институт за социални дейности и 
практики.
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55 000 ïðèÿòåëè âúâ Facebook
следват страницата на Национална 
мрежа за децата. Близо 100 са 
постовете на Мрежата във Facebook 
всеки месец. Те достигат до средно 
800 000 души месечно.  
На сайта на НМД всеки ден се 
публикуват актуални новини за децата 
и семействата у нас. 
Той има 45 000 уникални посещения 
на месец. Бюлетинът на Мрежата 
достига над 5600 абонати. 

Вие също можете да харесате 
страницата ни в социалната мрежа 
www.facebook.com/nmdbg 
и да посетите нашия сайт 
www.nmd.bg. 

„Äà îòâîðèì âðàòè çà äåöàòà íà Åâðîïà”
е съвместна кампания на Eurochild 
и Hope and Homes for Children, имаща 
за цел реформа в институционалната 
грижа за деца в Европа. Инициативата 
се осъществява на европейско и 
национално равнище, в партньорство 
с организации от 12 европейски страни, 
включващи Босна и Херцеговина, 
България, Естония, Гърция, Унгария, 
Латвия, Литва, Молдова, Полша, 
Румъния, Сърбия и Украйна. 

Национална мрежа за децата е 
партньор и национален координатор 
на кампанията в България. 

И през 2015 г. Мрежата продължи 
да координира застъпническите си 
действия за подобряване на процеса 
на деинституционализация с 
европейските усилия по въпроса.

В рамките на Eurochild НМД членува 
в тематичната работна група „Деца в 
алтернативни услуги и форми на грижа“ 
и групата “Подкрепа на родителите и 
семействата“, където има възможност 
да обменя информация и да ползва 
ресурсите и опита на редица експерти 
и представители на академичната 
общност от различни европейски 
държави.

Îñèíîâÿâàíå
Национална мрежа за децата, съвмест-
но с Българската Асоциация Осиновени 
и Осиновители – БАОО, в партньорство 
с Министерството на правосъдието и с 
подкрепата на Посолството на Франция 
в България организира форум на тема 
„Правото да познаваш своя произход 
– лицата на осиновяването”. Форумът 
насочи общественото внимание към 
правото на осиновените хора да позна-
ват своя биологичен произход. Скоро 
след това бе сформирана и работна 
група в Министерството на правосъдие-
то, която подготвя промени в Семейния 
кодекс, които регламентират процедура 
за получаване на информация за родния 
произход на осиновените.  
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Къща на децата ще се управлява като 
социално предприятие и в нея ще бъдат 
наемани за работа младежи, които 
излизат от институции, приемна грижа 
или други форми на грижа, така че да 
придобият трудови навици и да имат 
независим и достоен живот.

Къщата ще бъде мястото за срещи, 
обучения, споделяне на добри практики 
и повишаване на капацитета на всички 
над 130 организации членове на 
Национална мрежа за децата. Така НМД 
продължава изграждането на стабилна 
и работеща общност от организации, 
застъпващи се за детските и семейни 
права и благосъстояние.

Нашата визия е Къщата на децата да 
се превърне в събирателна точка на 
обучителни и развиващи инициативи за 
деца и млади хора от цялата страна без 
значение от техния социален статус и 
произход. Къщата ще бъде отворена за 
всички деца в България, няма да работи 
само с деца в неравностойно положение 
или със специални потребности. 

Главната цел на Къща на децата е да 
помага на децата и младите хора в 
България да растат като отговорни и 
активни граждани.

ÊÚÙÀÒÀ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ

Ïðåç 2015 ã. Íàöèîíàëíà 
ìðåæà çà äåöàòà 
ñòàðòèðà ìàùàáåí 
ïðîåêò çà èçãðàæäàíå 
íà „Êúùà íà äåöàòà“ 
â Ñîôèÿ. 

Òîâà ùå áúäå ìÿñòî, 
êúäåòî äåöàòà è ìëàäèòå 
õîðà ùå ó÷àò ïðàâàòà 
ñè ïî çàáàâåí íà÷èí 
÷ðåç îòêðèòè è 
èíòåðàêòèâíè çàíÿòèÿ, 
ìÿñòî çà âäúõíîâåíèå 
è ñïîäåëÿíå íà îïèò. 
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Освен базисните обучения за 
правата на децата, бихме искали да 
провеждаме и различни модулни 
обучения по теми като:

•    здраве и сексуална култура; 

•    лидерство и умения за комуникация; 

•    работа в екип и разрешаване на 
конфликти; 

•    гражданско образование и 
демокрация;

•    ролята на институциите; 

•    финансова култура и 
предприемачество; 

•    сигурност в интернет;

•    екология и устойчиво 
развитие;

•    кариерна ориентация и др. 

Освен за деца и млади хора, 
Къщата ще предлага и обучения и 
за родители и други подкрепящи 
възрастни.  

„Къщата на децата“ се реализира в 
изпълнение на решение на Общото 
събрание на Национална мрежа 
за децата от юни 2014 г. и е част от 
Стратегията на организацията за 2015-
2020 г. 

Къщата ще бъде мястото за среща, 
обучения, споделяне на добри 
практики и повишаване на капацитета 
на всички над 130 организации 
членки на Национална мрежа за 
децата. Тя ще има конферентни зали, 
офис пространство и възможност за 
настаняване, като по този начин ще 
предостави разнообразни възможности 
за провеждане на събития. 

И тъй като създаването на къща не е 
лесно начинание, Национална мрежа 
за децата стартира фондонабираща 
кампания за изграждането на Къщата.

 Първата кампания приключи в 
началото на декември 2015 година. 
Бихме искали да благодарим лично 
на Мариела, Деси Христова, Невил 
Джоунс, Гергана Стойчева Лагро и 
Георги Богданов, че бяха сред първите, 
които подкрепиха проекта и вложиха 
както средства, така и вяра в него. 
Истински ценим този жест. 

Нашата работа по проекта не се 
изчерпва само с набиране на средства 
за проектирането и изграждането на 
сградата, но и влагаме големи усилия 
в оценката на обучителните нужди и 
планирането на знанията и уменията, 
които ще се усвояват и прилагат в 
„Къщата на децата“.

Èìàìå íóæäà
è îò âàøàòà 

ïîäêðåïà! 

Включете се и вие в кампанията за набиране на средства за 
изграждане на Къща на децата. 

Може да следите проекта на www.nmd.bg и да подкрепяте 
директно чрез e-pay или с банков трансфер.
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ÃÎÄÈØÍÈ ÍÀÃÐÀÄÈ
„ÇËÀÒÍÀ ßÁÚËÊÀ“

Ãåðîé íà äåöàòà 
На петата година от провеждането 
на годишните награди за принос 
към живота и благосъстоянието на 
българските деца „Златна ябълка“, за 
Герои на децата, номинирани и избрани 
от публиката, бяха обявени Майките на 
децата с увреждания. Над 1000 души 
гласуваха в категорията. 

Öÿëîñòåí ïðèíîñ 
Награда за специален принос получи 
Невена Маджарова, председател на УС 
на Клуба на нестопанските организации 
– Търговище за нейната дългогодишна 
застъпническа дейност и работа на 
терен в подкрепа на децата и техните 
семейства. 

Ñïåöèàëíà íàãðàäà
Национална мрежа за децата връчи 
специална награда „Златна ябълка“ 
на Калин Каменов, зам.-министър 
на младежта и спорта за неговото 
специално отношение и активност в 
помощ на децата и младите хора.

Íà 1 þíè çà ïåòà ïîðåäíà ãîäèíà Íàöèîíàëíà ìðåæà çà 
äåöàòà âðú÷è åæåãîäíèòå íàãðàäè çà ïðèíîñ êúì æèâîòà 
è áëàãîñúñòîÿíèåòî íà áúëãàðñêèòå äåöà „Çëàòíà ÿáúëêà“. 
Ñúáèòèåòî ñå ïðîâåäå â Íåçàâèñèì (Ìîäåðåí) òåàòúð.

Öåëòà íà íàãðàäèòå å äà ïîïóëÿðèçèðà íåîáõîäèìîñòòà 
îò ñïåöèàëíî âíèìàíèå êúì äåöàòà è ñïàçâàíåòî íà 
òåõíèòå ïðàâà íà âñè÷êè îáùåñòâåíè ðàâíèùà, êàêòî 
è äà ïîîùðÿâà äîáðèòå ïðàêòèêè âúâ âñè÷êè ñôåðè íà 
äåòñêèÿ æèâîò è áëàãîñúñòîÿíèå.
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Îáùèíà
Павликени получи „Златна ябълка“ в 
категория „Община“. При номинацията 
тя беше определена за „най-социалната 
община в страната“. Социалните услуги, 
предоставяни на нейна територия 
осигуряват уютно, сигурно и безопасно 
място за развитие на социални умения 

на децата и младите хора. Усилията 
на нейния екип  допринасят за 
развитие и повишаване на родителския 
капацитет и подпомагат работата в 
групи за взаимопомощ и подкрепа на 
родителите за укрепване на връзките 
между децата и техните семейства.

Æóðíàëèñò
За журналист на годината беше 
обявена Златина Димитрова от 
Webcafe.bg. В своите материали тя 
разглежда социални теми като правата 
на децата, образование, насилие над 
деца, проекти на неправителствени 
организации, деца със специални 
нужди и много други. 

Със своята работа тя прави задълбочен 
анализ и множество връзки, стреми 
се да показва различни гледни точки, 
да се обосновава критично, като 
едновременно с това провокира 
читателите.

Ó÷èëèùå
Шоколадова статуетка в категория 
„Училище“ получи 171 ОУ „Стоил 
Попов“, Нови Искър за активната 
дейност на неговия клуб „Фолклор 
на етносите – Ромски фолклор“ и 
активното участие и отношение 
на преподаватели, ученици и 
родители към наболелите въпроси за 
дискриминацията и насилието.

В клуба се работи за развитие на 
творческите заложби у децата, за 
създаване на приятелска атмосфера, 
за изграждане на отношение 
на толерантност, отговорност, 
взаимопомощ, зачитане правата на 
другия. Тези отношения се пренасят и в 
семействата.

Áîëíèöà
Награда „Златна ябълка“ беше 
връчена на МБАЛ – Шумен за 
отношението към майчиното и 
детско здраве не само от гледна 
точка на медицинските нужди, а и 
за развитието на социални услуги и 
психологическа подкрепа. 

Болницата се отличава с внимание 
не само към своите пациенти, но 
и към своя екип. В нея се предлага 
консултиране на деца и родители с 
цел по-добра адаптация към престоя в 
нея, кризисна интервенция за деца и 
семейства след ПТП и др.

През 2015 г. бяха връчени награди в категориите: Журналист, Община, Училище и Болница. Членовете на Мре-
жата номинираха личностите и организациите, които получиха грамота и шоколадова статуетка. Наградите раз-
казаха и 20 истории на героите на децата – обикновени хора, които са допринесли значимо за по-добрия живот 
на децата у нас.
Гостите имаха възможността да чуят впечатляващите изпълнения на учениците от Националното музикално 
училище „Любомир Пипков“.
Национална мрежа за децата благодари на своите партньори: ГлаксоСмитКлайн България Младите анимато-
ри от Златната ябълка, Артериа филмс, Ателие за ръчно изработени уникати Perfetta, Vodi4ka.com, Перно 
Рикар България, Парти Сервиз, HeliumBG и за медийната подкрепа на Капитал Light и Програмата.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÀ ÌÐÅÆÀÒÀ

Íàä 80
консултации е дала Национална 
мрежа за децата на членовете си и 
на други организации. Консултациите 
се отнасят до всички въпроси, които 
вълнуват членовете на Мрежата – от 
свързване с партньори и подкрепа 
при организирането на различни 
събития, до консултация по проектни 
предложения.

Ïîíå 8 
са устойчивите партньорства между 
организации, създадени през Мрежата, 
с които грижата на организациите за 
децата, с които работят, е получила 
нови възможности. 

Òåìàòè÷íè 
ðàáîòíè ãðóïè
Четири са тематичните работни групи, 
в които работят членовете на 
Национална мрежа за децата – 
„Семейство“ с 66 участници, „Здраве“ 
с 40 участници, „Образование“ с 65 и 
„Детско правосъдие“, с 36 участници.
Ролята на групите е да дават 
възможност на организациите да 
обменят опит и добри практики, както и 
да поставят на обсъждане основни теми 
за застъпничество на Мрежата. 
През 2015 г. тематичните работни 
групи изградиха нови планове за 
застъпничество и поставиха нови 
застъпнически цели. 

Äîáðè 
ïðàêòèêè
Национална мрежа за децата 
популяризира десетки добри практики 
на своите членове през 2015 година. 
Голяма част от тях са включени в 
наръчници, които да подпомогнат 
специалисти и организации в работата 
им за децата. 
Сред тях е и практика на Фондация 
„Ръка за помощ“, която беше включена 
в наръчник „Инвестиране в децата“.

Ìåæäóíàðîäíè îòíîøåíèÿ 
Национална мрежа за децата е 
член и национален партньор на 
европейската мрежа за децата Eurochild, 
а изпълнителният директор Георги 
Богданов е част от Управителния ѝ съвет. 
Мрежата участва в групите „Подкрепа 
на семействата“, „Детско участие“ и 
„Деца в алтернативна грижа“. 

Национална мрежа за децата е 
съосновател на черноморската коалиция 
за закрила на децата ChildPact, която 
работи за създаването на механизми 
за закрила и тяхното финансиране 
за децата от черноморския регион. В 
ChildPact членуват коалиции за децата 
от Сърбия, Румъния, Молдова, Албания, 

Азербайджан, Армения, Босна и 
Херцеговина, Грузия и Косово. 
Организацията е член и на 
Международната асоциация „Стъпка 
по стъпка“, която работи в областта на 
ранното детско развитие.
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Ðåãèîíàëíà êîîðäèíàöèÿ
2015 г. беше особено вълнуваща 
и от гледна точка на едно ново 
предизвикателство, пред което 
се изправи Мрежата, а именно – 
въвеждането на новото звено на 
регионалните координатори.
Регионалната координация възникна 
въз основа на необходимостта 
от повече дейности на местно и 
регионално ниво, заявена от членовете 
на Национална мрежа за децата в 
рамките на процеса на създаването 
на Стратегията на организацията за 
периода 2015-2020 г. 
Членовете на Мрежата взеха решение 
за създаването на механизъм за 
регионална координация по време 
на Конференцията на бъдещето, а 
по-късно то беше потвърдено и с 
приемането на Стратегията от Общото 
събрание на НМД през юни 2014 г.  
Основните цели на създаването 
на регионалната координация са: 
да се повиши ефективността на 
работата в Мрежата, да се подкрепят 
организациите членове и съответно, 
да се подкрепи и тяхната активност в 
рамките на НМД, и да се стимулират 
дейностите на местно и регионално 
ниво. 

Съгласуваният механизъм за регионална 
координация включва 8 региона:
•  Североизточен (Варна, Добрич);
•   Североизточен централен (Разград, 
Нови пазар, Търговище и Силистра);

•   Северен централен (Русе, Плевен, 
Габрово, Търново, Ловеч); 

•   Югоизточен (Бургас, Ямбол, Сливен);
•   Югоизточен централен (Стара Загора, 
Чирпан, Казанлък, Димитровград, 
Хасково, Кърджали); 

•   Югозападен централен (Пловдив, 
Пазарджик, Ракитово); 

•   Северозападен (Враца, Бяла Слатина, 
Монтана, Берковица, Видин);

•   Югозападен (Перник, Трън, Гоце 
Делчев, Дупница, Кюстендил, София 
област) 

Всеки регион има свой регионален 
съвет, в който е представена всяка 
организация член на НМД от региона. 
Регионалният съвет решава кои са 
приоритетите на съвместната работа за 
региона, взима стратегически решения 
и мониторира работата на регионалния 
координатор. Организациите във всеки 
един от регионите избраха една от тях, 
която да бъде домакин на регионалния 
координатор. 

След това във всяка от организациите 
беше назначен регионален координатор, 
който да съгласува дейностите на 
организациите.
Регионалният координатор с подкрепата 
на Секретариата на НМД провежда на 
местно ниво дейности и инициативи на 
Национална мрежа за децата, насърчава 
местното сътрудничество и представя 
обратната връзка от членовете на 
Мрежата. 
През втората половина на 2015 г. се 
проведоха срещи на регионалните 
съвети, на които успяхме да чуем 
кои сме и какво искаме да постигнем 
заедно на местно ниво. Голяма част от 
организациите популяризираха своите 
дейности сред останалите членове от 
региона и реализираха общи кампании 
чрез месечни мини бюлетини, изготвени 
от регионалните координатори. 
Регионалните координатори участваха 
в няколко обучения по различни теми 
и представляваха НМД на местно ниво, 
както и в Брюксел.
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ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÎÒ×ÅÒ
През изминалата година Национална мрежа за децата реализира дейности свързани 
с обучения, обмяна на опит и добри практики в България и чужбина, успешно осъществени 
кампании, детско участие, стратегическо планиране и др. Изпълнението на голяма част 
от поетите ангажименти беше възможно благодарение на доверието на нашите партньори 
и финансиращи организации.

Проектите, които се изпълняват през 
отчетния период са:

•   „УРОК: Укрепване Развитието 
на Организационния Капацитет”, 
донор – Българо-Швейцарска 
програма за сътрудничество, 
Фонд за реформи, свързани 
с участието на гражданското 
общество.
Период на изпълнение: юли 2013 – 
август 2015.

•   „МЕГАФОН: Детско и младежко 
участие за по-добро гражданство”, 
донор – Програма за подкрепа на 
НПО в България по финансовия 
механизъм на Европейското 
икономическо пространство, 
Първи конкурс за набиране на 
проектни предложения, Тематичен 
приоритет: „Подпомагане на 
активното гражданство“. 
Период на изпълнение: януари 
2014 – ноември 2015.

•   „Стъпки към по-силен сектор 
на гражданското общество за 
приобщаващо детско развитие в 
България”, донор УНИЦЕФ. 
Период на изпълнение: март 2014 – 
март 2016.

•   „Развитие на общностни училища 
в България”, донор Фондация 
Чарлз Стюърт Мот. 
Продължителност на проекта: 
24 месеца до юни 2016.

Приложение № 2 към СС 9

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 
НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА”, ЕИК 175121020 

за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.
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•   „Визия за семейна политика в 
подкрепа на децата и семействата 
в България”, донор Програма 
за подкрепа на НПО в България 
по финансовия механизъм на 
Европейското икономическо 
пространство.
Продължителност на проекта: 
18 месеца до април 2016.

•   „Обмяна на опит в сферата на 
ранното детско развитие”, донор 
ISSA, период на изпълнение: юли 
2015 – ноември 2015.

•   „Институционална подкрепа 
за НМД”, донор фондация ОАК, 
период на изпълнение юли 2014 – 
юни 2016.

•   „Права и съдилища за деца”, 
донор програма „Правосъдие” 
на Европейската комисия. 
НМД е партньор в този проект. 
Период на изпълнение: септември 
2015 – септември 2017.

Приложение № 1 към СС 1

БАЛАНС 
НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА”, ЕИК 175121020 

към 31.12.2015 г.
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Êîíòðîëåí ñúâåò

Óïðàâèòåëåí ñúâåò

Весела Банова, 
сдружение 
„Дете и  
пространство“, 
председател

Георги 
Апостолов, 
фондация 
„Приложни 
изследвания и 
комуникации“

Мария Гинева, 
сдружение 
„Бъдеще 
за децата с 
увреждания“

Мариана 
Николова, 
фондация 
„Карин дом“

Иван Иванов, 
Фондация 
„Агапедия“

Д-р Радосвета 
Стаменкова, 
„Българска 
асоциация 
по семейно 
планиране 
и сексуално 
здраве“

Ганчо Илиев, 
сдружение 
„Свят без 
граници“

Калоян Дамянов, 
„Национална 
асоциация на 
ресурсните 
учители“, 
председател 

Спаска Петрова, 
сдружение 
„Нов път“

Албена Бонева, 
фондация 
„Ръка за помощ“ 

ÊÎÈ ÑÌÅ ÍÈÅ?

НМД има 7-членен Управителен съвет, в който членуват избрани от Общото събрание 
организации. Всяка организация участва с един представител. Управителният съвет подкрепя, 
консултира и наблюдава работата на Секретариата и взима решения по ключови за Мрежата 
въпроси извън мандата на Общото събрание. 

Контролният съвет извършва проверка на 
икономическото състояние на Мрежата 
в края на финансовата година, както и 
мониторинг през цялата година. 
Също така, КС следи за спазването на 
правилата и процедурите на организацията. 
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Ñåêðåòàðèàò

Секретариатът е 14-членният екип, който отговаря за оперативното 
прилагане на стратегическите цели на Национална мрежа за децата и 
8-те регионални координатори, които прилагат Стратегията на Мрежата в 
отделните региони. 

Ðåãèîíàëíè êîîðäèíàòîðè

Северозападен регион
Враца, Видин, Монтана
Айлин Барсанова
0876 669 707
aylin.barsanova@nmd.bg

Югозападен регион
Перник, Благоевград, Кюстендил, 
София – област
Юлия Андонова
0876 669 459
julia.andonova@nmd.bg

Югозападен Централен регион
Пловдив, Пазарджик, Смолян
Людмил Спасов
0876 668 556
lyudmil.spasov@nmd.bg

Северен Централен регион
Велико Търново, Ловеч, Плевен, 
Габрово, Русе
 Силвия Боянова
0876 668 409
silvya.boyanova@nmd.bg

Югоизточен Централен регион
Стара Загора, Хасково, Кърджали
Росица Средкова
0876 668 377
rositsa.sredkova@nmd.bg

Югоизточен регион
Бургас, Сливен, Ямбол
Елена Георгиева
0878 25 36 64
elena.georgieva@nmd.bg

Североизточен Централен регион
Търговище, Разград, Шумен, Силистра
Атанас Енчев
0876 668 373
atanas.enchev@nmd.bg

Североизточен регион
Варна, Добрич
Гергана Енчева
0876 668 424
gergana.encheva@nmd.bg



От името на всички организации, които членуват в Национална мрежа 
за децата, екипът на Секретариата сърдечно благодари на своите 
партньори и приятели.

Хората и компаниите, които работиха заедно с нас за по-добро бъдеще 
за децата в България, са:

Булекопак АД, които подкрепиха и продължават да подкрепят 
участието на децата и младите хора;

Фикосота Синтез, които дариха над 15 тона хигиенни и почистващи 
материали;

MVM Group, които ни помагат за визуализацията на нашите проекти: 
Бележник 2015 и Къщата на децата;

Международни прояви (CIM), които ни помагат за организацията на 
събития;

Ателие за ръчни шоколади Перфетта, които изработват всяка година 
шоколадовите статуетки за наградите „Златна ябълка“;

Аниматорите, създали българската анимация „Златната ябълка“, 
които подкрепиха и нашата церемония „Златна ябълка“;

Анна Ризова-Нойкова (Design for Friends), която подкрепя визуалната 
идентичност на организацията;

Мариета Василева (Таралеж), която реализира повечето печатни 
материали на организацията;

Френското посолство и Френския културен институт в София, които 
освен предоставянето на организационна и логистична подкрепа, 
са наш традиционен партньор в развитието на  гражданския сектор, 
местните общности и популяризирането на добри практики на работа;

Независим театър, който беше домакин на наградите Златна ябълка;

Хисаря, които осигуриха вода за всички по време на младежкия форум 
VOICE IT: Мнение от значение;

IBM, които подкрепиха младежкия форум VOICE IT: Мнение от 
значение с добра воля и много желание;

Американската търговска камара и част от членовете ѝ, които 
направиха дарения по време на Годишната среща на AmCham в полза 
на проекта на НМД „Училището като център в общността“;

и много други организации и хора, които ни помагат 

ÄÀÐÈÒÅËÈ
È ÏÐÈßÒÅËÈ

ÄÎÍÎÐÈ
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×ËÅÍÎÂÅ ÍÀ ÌÐÅÆÀÒÀ ÏÐÅÇ 2015
Област Благоевград
Сдружение „Обществен съвет 
по образование” – Гоце Делчев 

Област Бургас
Сдружение „Верният 
настойник” – Бургас
Асоциация „Деметра” – Бургас
Асоциация Интегра България
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
МИГ „Крайморие” – Варна
Агенция за социално развитие 
Вижън – Варна
Фондация „Радост за нашите 
деца” – Варна
Социална асоциация „Св. 
Андрей” – Варна
Сдружение „Спина бифида и 
хидроцефалия“ – Варна
Сдружение „Съучастие” – 
Варна
Сдружение „Цветно бъдеще” 
– Варна

Област Велико Търново
Фондация „Международна 
социална служба“ – Велико 
Търново
Сдружение „Младежка 
толератност“ – Горна 
Оряховица
Център за междуетнически 
диалог и толерантност 
АМАЛИПЕ – Велико Търново

Област Видин
Сдружение „Организация 
Дром“ – Видин

Област Враца
Сдружение „Първи юни” – Бяла 
Слатина
Сдружение „Дом на науката и 
техниката” – Враца
Сдружение „Нов път” – с. 
Хайредин
Училищно настоятелство на ОУ 
„Христо Ботев” – с. Търнава

Област Габрово
Сдружение ИМКА Габрово
Сдружение „Социален диалог 
2001” – Габрово

Област 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
Сдружение „Знание“ – Ловеч

Област Монтана
Обществен съвет по 
образование – Берковица
Фондация Шам – Монтана

Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще” – Ракитово
Фондация „Жулевия дом“
Фонд за превенция на 
престъпността ИГА – 
Пазарджик
Фондация „Социални практики 
в общността” – Пазарджик

Област Перник
Фондация „П.У.Л.С.” – Перник
Сдружение „Бялата 
лястовица” – Трън

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
Младежки форум 2001 – 
Разград

Област Русе
Сдружение БРТИМ – Русе
Сдружение „Еквилибриум” – 
Русе
Европейски център по 
медиация и арбитраж (ЕСМА)
Фондация „Каритас – Русе” 
Клуб „Отворено общество” – 
Русе
Център Динамика – Русе

Област Силистра
Женско дружество „Екатерина 
Каравелова”– Силистра
Сдружение „Надежда за добро 
бъдеще” – Силистра

Област Сливен
Дружество за подкрепа на деца 
и лица с умствени, физически 
и сензорни увреждания 
„Св. Стилиян Детепазител” – 
гр. Сливен
Фондация „Здравето на 
ромите” – Сливен
Фондация ИРА – Сливен
Фондация „Лекари на света” – 
клон България – Сливен

Сдружение „Ромска академия 
за култура и образование” – 
Сливен

Област София-град
Фондация „Агапедия – 
България”
Алианс на българските 
акушерки
Сдружение за български 
семейни ценности, традиции и 
култура „Българче“
Сдружение „Алфа клуб – да 
оцелееш”
Асоциация за ранно детско 
развитие
Асоциация „Родители” 
Българска асоциация на 
осиновени и осиновители
Българска асоциация за 
семейно планиране и 
сексуално здраве
Българска педиатрична 
асоциация
Български хелзинкски комитет
Фондация „Българско дете” 
БНК „Заедно за децата”
Българска тренировъчна 
централа
Сдружение „Дете и 
пространство”
Фондация „Детски книги“
Сдружение „Деца и юноши”
Фондация „Еврика”
Фондация „Екип”
Фондация „Заедно в час”
Фондация „За майчино и 
детско здраве“
Фондация „За нашите деца”
Фондация „Здраве и социално 
развитие”
Фондация „Здравни проблеми 
на малцинствата”
Институт за социални дейности 
и практики
Фондация „Конкордия 
България”
Фондация „Международна 
награда на херцога на 
Единбург“
Международен правен център
Младежка фондация Арете
Национална асоциация за 
приемна грижа
Национална асоциация на 
ресурсните учители
Национална мрежа на 
здравните медиатори
Фондация „Надежда за 
малките”
Сдружение „Надежда за нас“
Национална скаутска 
организация на България
Национален ученически 
екопарламент
Сдружение „Общество за 
всички”
Фондация „Пайдея”
Фондация „Партньори – 
България” 
Проект „Права на човека”

Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации”
Фондация „Приятели 2006”
Сдружение Рийчаут.бг
Сдружение за прогресивна и 
отворена комуникация – София
Фондация „Сийдър”
Фондация „Стъпка за България”
Фондация „Стъпка по стъпка” 
– София
Театрално-социална формация 
„Театър Цвете“
Сдружение за педагогическа 
и социална помощ за деца 
ФИЦЕ-България
Фондация за децата в риск по 
света
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Център Надя”
Сдружение „Център за 
приобщаващо образование”
Център за психосоциална 
подкрепа
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” – Казанлък
Читалище „Възродена искра” – 
Казанлък
Сдружение „Детелини” – 
Чирпан
Сдружение „Самаряни” – Стара 
Загора
Сдружение „Свят без граници” 
– Стара Загора

Област Търговище
Сдружение „Академика 245“, 
Антоново
Асоциация Ная – Търговище
Клуб на нестопанските 
организации – Търговище

Област Хасково
Асоциация на народните 
читалища – Димитровград
Сдружение „Деца и семейства” 
– Хасково
Фондация „Подари усмивка” – 
Димитровград
Сдружение „Шанс и закрила“ 
– Хасково

Област Шумен
Асоциация SOS жени и деца, 
преживели насилие – Нови 
пазар
Женско ромско сдружение 
„Хаячи” – Нови пазар

Област Ямбол
Общинско училищно 
настоятелство – Болярово
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