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І. Въведение
Настоящият технически отчет се изготвя за периода 01.01.2010г. – 31.01.2010г. и има за
цел да представи работата на Сдружение „Национална мрежа за децата” – извършени
дейности, постигнати резултати, трудности в работата и планиране на предстоящите дейности
през следващата календарна година. Отчетът се прави на базата на стратегията на НМД за 2010
– 2013 година и оперативния план за дейностите на НМД през 2010 година.

Цел 1: Повишаване на капацитета на мрежата
Работата по укрепването на капацитета на НМД през изминалата една година беше
много успешна от гледна точка на позиционирането на Мрежата като обединяващо звено на
гражданския сектор по въпросите на децата и семействата.
Един от основните фокуси на работа в посока повишаването на капацитета на Мрежата
беше изработването на тригодишна стратегия (2010-2013), оперативен план за действие за
2010 година, както и приемането на Етичен кодекс между организациите в Мрежата. Общите
документи, приети от членовете, дават база за формулирането на общи послания и
провеждане на общи действия. Нещо повече, ние имаме общи цели и фокус на нашата обща
работа.
В плана за изминалия период бяха заложени осем дейности, които да подпомагат
напредъка за постигането на набелязаната цел.

1.1 Привличане на членове и съмишленици към Мрежата
Първата дейност касае привличането на нови членове към мрежата, като разрастването
й да осигури покритие в национален мащаб. В края на 2010 година членовете на
Националната мрежа за децата са 76 организации, като през изминалия отчетен период са
кандидатствали и са били одобрени 37 нови организации, което означава, че Мрежата се е
разраснала с около 50% за изминалата година. Броят на новите членове в НМД надвишава и
заложеното в оперативния план за 2010.
Като успех, свързан с тази дейност, може да се отбележи, че организациите,
присъединили се към НМД, не са само такива, получили официална покана за членство, но и
такива, които самостоятелно са намерили информация за НМД в Интернет (най-вече от
интернет - страницата и Facebook-профила) и са подали документи за членство. Този факт
показва положителното отношение към Мрежата и необходимостта от обединяването на
гражданския сектор. Все повече и повече организации припознават не само каузите и целите
на НМД, но и посланията, които тя отправя, и са готови да застанат със своето име зад тях.
Мрежата се припознава от граждански сектор като средство за уеднаквяване на посланията и
тяхното единно представяне пред обществото и държавните институции.
Съвместно с присъединяването на нови членове към Национална мрежа за децата и
провеждането на общи събития, капацитетът на Мрежата се изражда и посредством укрепване
на връзките с вече приетите организации. През октомври и ноември 2010 година бяха посетени
организации - членове на Мрежата от Русе, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Стара Загора,
Кърджали, Димитровград и Гоце Делчев. Посещенията имаха за цел провеждането на лични
срещи „на терен”, така че Секретариата на НМД да се запознае по-подробно с работата на
членовете си. В редицата срещи бяха обсъдени актуалните дейности на НМД, мнението на
организациите за насоката на работа на организацията, тяхното усещане за собственото им
членство – ползите и евентуалните негативи от него, предложенията им за нови дейности,
както и техните потребности от обучения. Това проучване на потребностите дава база за
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планиране на дейности, ориентирани към членовете на Мрежата на един последващ етап.
Нещо повече тези идеи от страна на членовете са интегрирани в новия оперативен план за
2011 г.

1.2. Подкрепа на съвместни дейности на регионално ниво с членове на
Мрежата
В плана на НМД за 2010 е заложена подкрепа за организиране на събития на
регионално ниво с членове на Мрежата. За 2010 година беше организирано едно такова
събитие – разширено заседание на Управителния съвет, което се проведе през ноември в
Разград. Предстоят още няколко подобни събития през 2011.

1.3. Работна група „Развитие на детската политика” (Policy working
group)
През април 2010 година беше проведена една среща на работната група „Развитие на
детската политика”, която имаше за цел да направи преглед на политиките за деца в България
и да предложи подход, който да включва координирани промени за гарантиране на найдобрия интерес на детето. Също така бяха проведени редица срещи по предложението върху
новия закон за детето, които включиха не само членове на НМД, но и други организации. Това
спомогна за утвърждаването на Мрежата като организация, обединяваща гражданския сектор,
работещ по въпросите на децата и семействата и предоставяща експертиза в изработването на
общи послания на неправителствения сектор към държавните институции.

1.4. Тематични работни групи (ТРГ)
В началото на 2010 година бяха създадени 4 Тематични работни групи („Семейство”,
„Здравеопазване”, „Образование” и „Детско правосъдие”), като всяка организация – член на
Мрежата имаше възможност да се включи в една или повече от тях според собствената си
преценка за интересите и компетентността си. Така изградените ТРГ представляват експертния
потенциал на Мрежата. Всяка една група изработи свой годишен план, правила за работа,
стратегически цели и дейности на групите за годината. Съгласувани са ключови послания на
Мрежата и ясна насока за застъпничество.

1.5. Годишно общо събрание
На 16 и 17 юни 2010 година в Несебър се проведе Общо събрание на Национална
мрежа за децата. На него присъстваха повече от две трети от организациите - членове на
Мрежата, както и други партньори и донорите на организацията. Общото събрание имаше
изключително важна роля за изграждането на капацитета на членовете, тъй като то дава
възможност за лична среща на цялата мрежа, запознаване на организациите помежду им,
създаване на нови партньорства и комуникационни връзки; също така то дава по-пълна
представа на членовете на Мрежата за насоките на работа, както и възможност на Тематичните
работни групи да проведат свои срещи. Отзивите от Общото събрание на Мрежата бяха много
положителни, което потвърждава още веднъж необходимостта от провеждането на събитието
в този формат.
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1.6. Международен опит
Наред с натрупването на вътрешен капацитет, Национална мрежа за децата развива и
връзките си с международни партньори. През 2010 година продължава сътрудничеството в
рамките на програма PROCOPIL с три мрежи от НПО във Франция, Румъния и Молдова –
Solidarite Laique, FONPC и APSCF. Това партньорство подпомага набирането на международен
опит. (вж. т. 4 – програма ПРОКОПИЛ)
През 2010 година НМД беше приета за член на CRIN (Child Rights Information Network),
което й дава възможност за достъп до информация за прилагането на правата на децата в цял
свят. НМД остава член на Eurochild, като по този начин има възможност за участие в
изработването на послания и застъпничество на европейско ниво. За много кратък период от
време Мрежата изгради изключително добри работни отношения с Eurochild, като през
изминалата година усилията бяха в посока на активно участие и принос в работните групи на
Eurochild за семейството и децата в алтернативни грижи, както и в работната група за
определяне на политиките на организацията. Участие на НМД и членове на организацията
имаше и в международни събития свързани с детското участие, бедността и социалното
изключване, социалната платформа. Като резултат бяха изработени 3 позиции на НМД с
примери от България и популяризирани от Eurochild – деинституционализацията и
европейските фондове (месец февруари); обратна връзка към Консултацията на ЕК по
отношение правата на децата (месец юли) и процеса на деинституционализация у нас (месец
ноември).

1.7. Финансова устойчивост на мрежата
В работата за постигане на финансова устойчивост на Мрежата бяха намерени няколко
нови възможности за кандидатстване за финансиране и бяха изработени няколко концепции за
проектни предложения. Също така беше изработено проектно предложение за продължение
на дейностите на НМД по настоящия проект „Имам право! За по-добра закрила на правата на
децата в България”.
В стратегията на НМД за 2010 – 2013 година беше заложено проучване на
възможностите за държавно финансиране на дейностите на НМД. Бяха проведени серии от
срещи с БНЦП, Център за независим живот, Център за приобщаващо образование и Българския
дарителски форум за обсъждане на възможности, как да се регламентира устойчива политика
към финансиране на неправителствения сектор. В процеса на работа обаче тази дейност мина
на по-заден план поради редица причини, една от които е опасността от попадане под
зависимост към държавните институции като финансиращи организации, а също така и
влиянието на световната икономическа криза. Въпреки това в плана за следващата година
остава възможността за проучване на добри практики на държавно финансиране на НПО.

1.8. Повишаване на капацитета на екипа на НМД
През 2010 година усилията бяха насочени не само в посока на развитието на мрежа от
неправителствени организации, но и към развитието на капацитета на самия екип на НМД.
През март беше проведено обучение за ефективна работа в мрежи, в което се включи екипа на
организацията, както и няколко мрежови организации от НМД. Обучението беше оценено като
много ефективно и необходимо. Друго обучение, което беше направено за екипа, беше това за
лобиране и застъпничество, което се проведе през юни 2010. То също включи екипа и членове
на Мрежата, като основно систематизира процеса на застъпничеството. Наред с тези две
обучения, пряко свързани с основните дейности на НМД, през април беше направено и
обучение за работа с медии, което беше изключително полезно не само на екипа, но и на
представители на други организации, които нямат определена позиция „Връзки с
обществеността”. Провеждането на тези три обучения даде възможност не само за
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повишаване на ефективността на екипа, но и на капацитета на организациите - членове на
НМД.

Обобщение
НМД продължава да работи за повишаването на капацитета на мрежата и за
укрепването на своето сътрудничество с неправителствени организации, бизнес структури,
държавни и местни институции и медии. През изминалата година НМД е била водеща
организация, партньор или участник в редица дейности и събития с държавни институции,
неправителствени организации извън Мрежата (включително такива, чийто фокус не е върху
децата), медии и др. Това позволи изграждането на стабилни контакти със структури с
различни сфери на дейност.
Трудностите, които бяха срещани през изминалата година се отнасят преди всичко до
подобряването на капацитета за координация на работата между членовете. Срещат се
ситуации, в които членове на Мрежата са на коренно противоположно мнение, което
възпрепятства изграждането на общо становище. Тогава се налага провеждането на попродължителни дискусии по темата за достигане на обща позиция. От друга страна обаче, това
предизвикателство дава възможност за разглеждане на проблемите от повече гледни точки,
получаване на по-пълна картина и изграждане на обща визия по отделни въпроси за децата и
семейството.
Друго предизвикателство пред работата на НМД е невинаги високата активност от
страна на някои от членовете. С течение на времето обаче се забелязва значително повишава
на активността и интереса, но от друга страна Секретариата трябва да си даде равносметка, че
не може да очаква еднаква активност от всички членове.
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Цел 2: Влияние върху държавната политика за децата и
семействата
2.1 Активно участие в процеса на деинституционализация
През изминалата година взехме участие в работната група за разработване на стратегията
„Визия за деинституционализация”. Като резултат тя е приета на 24 февруари 2010 г. с решение
на МС и съдържаща ясен политически ангажимент за закриване на домовете в рамките на
следващите 15 години и мораториум на настаняването на малки деца в резидентен тип грижа в
края на периода. Също така участвахме в работни срещи за планиране и изготвяне на план за
действие към стратегията, обсъждане на напредъка и трудностите в процеса, като в момента
планът за действие съдържа стъпки за нормативни и системни промени в образованието,
здравеопазването и др. секторни политики. НМД беше и част от работна група към МЗ за
изработване на концепция за трансформиране на ДМСГД, като в резултат е съгласувана
проекто-концепция за трансформиране на ДМСГД 1 като беше взето решение за
трансформиране на 9 ДМСГД в превантивни и алтернативни услуги от 2011 г.
През изминалата година осъществявахме застъпничество за финансирането на разкритите
през 2009 г. социални услуги, необходимостта от обвързване на структурните фондове със
закриването на домове и капацитета на ОЗД; джобните на децата в новите услуги;
необходимостта от нова семейна политика и фокус върху превенцията и ранната интервенция;
методики ЦОП и финансови стандарти; измененията в Семейния кодекс. Изработени са 7
позиции на НМД по конкретни въпроси, като например финансирането на социални услуги
разкрити през 2009 г. 2

2.3. Подобряване на образованието за всички деца
През 2010 година беше осъществявано застъпничество и участие в срещи и семинари по
отношение на проекта на Закон за училищното образование; задължителната предучилищна
подготовка за 5 годишните деца и други теми, свързани с образованието. Внесени са 3
становища на НМД по отношение на проекта на Закон за училищно образование,
предучилищното обучение и въвеждането на по-висок разходен стандарт за децата на
индивидуална форма на обучение, от този на децата със специални образователни
потребности на ресурсно подпомагане. Направени да изменения в ЗНП на 23 септември 2010 г.
в задължителната предучилищна подготовка за 5 г. деца, влизаща ефективно в сила след 2
години.
Друг резултат от тази дейност е фактът, че МОМН започна работа по концепция на Закона
за учил. образование, което бе една от нашите основни критики.
Като положителен резултат може да се отбележи и факта, че Мрежата за децата е
разпозната по отношение на образователната политика и има сериозен напредък в тази
посока през 2010 година.

2.3. Внедряване на нова политика за детско и младежко правосъдие
Тази дейност през 2010 беше насочена към застъпничество и срещи за реформа в детското
и младежко правосъдие. Като резултат може да се отбележи, че през изминалата година НМД
1

В работната група към МЗ участват следните членове на НМД: „Дете и пространство”, „За нашите деца”
и „Еквилибриум”; също така участва и УНИЦЕФ. Проектът на концепция беше консултиран и с всички
членове на НМД
2
Например Кризисен център на сдружение „Самаряни” – Стара Загора и съгласуване на вариант на
методика ЦОП, който се очаква да бъде одобрен през 2011 г.
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е внесла едно становище на НМД със съгласувана визия и концептуална рамка за реформа в
младежкото правосъдие с ключови принципи, цели и дейности; също така са в течение на
годината са отправяни съгласувани послания, че оценката на риска и управлението на случая
трябва да се поемат от специализиран екип към отделите за закрила на детето и типовете
мерки и услугите, които трябва да бъдат развити, за деца в конфликт със закона. Като цяло
обаче няма сериозен напредък в тази дейност, въпреки декларираните намерения от страна на
Правителството.

2.4. Подобряване достъпа до здравеопазване за всички деца
През изминалата година тази дейност също беше насочена към застъпничество, участия в
работни групи, събития и срещи по ключови здравни въпроси. Беше установено
сътрудничество със списание „Практическа педиатрия”, издание на Българска педиатрична
асоциация, което се разпространява до всички педиатри у нас. Като резултат бяха публикувани
6 статии от НМД и членове на мрежата по въпросите на правата на децата, кърменето, децата в
институции и др.
В рамките на тази дейност НМД подкрепи кампания на сдружение „Естествено” за
подобряване на родилната помощ у нас и процеса на даване на информирано съгласие.
Беше стартирана застъпническа кампания „Мнение от значение” за подобряване
състоянието и поддържането на училищните тоалетни.

2.5. Правата на децата във всички политики, които директно засягат
детското благосъстояние
Работата на организацията беше особено активна в рамките на тази дейност през отчетния
период. НМД кандидатства и беше одобрена за участие на българска делегация, включваща
депутати и заместник-министър на МТСП, водена от НМД, в обучително пътуване до Швеция и
Дания за семейната политика в двете държави. Също така през цялата година усилията бяха
насочени към активно участие и принос с различни доклади и позиции към работната група.
Като резултат можем да посочим популяризиране на наученото и принос към работната група
по новия закон/ кодекс за детето и семейството, което доведе до съгласувана концепция от
работната група за необходимост от нова семейна политика с фокус превенцията и ранната
интервенция.
Основна задача на организацията през изминалия период беше търсенето на консенсус
между гражданските организации за становището на НПО по въпроса за реформата в
структурите за децата и семействата. На 20 август на работната група по новия закон беше
изпратено предложение на НПО за реформа в структурите за децата и семействата.
Друг основен принос на НМД в работата за внедряването на правата на децата във всички
политики, които директно засягат детското благосъстояние, беше изготвянето на доклад като
принос на НМД по извършения Първи универсален преглед по правата на човека в България в
рамките на Съвета по правата на човека на ООН. Обобщението на приноса на ключовите
заинтересовани страни включва 8 текста и цитата към приноса на НМД; конкретни въпроси по
три от ключовите теми включени в доклада на НМД (реформа в системата за закрила на детето,
деинституционализация и осиновяване) повдигнати от Австрия по време на изслушването на
България.
Беше изготвен още един доклад за правата на децата у нас по проект на Европейския
информационен център, който представя анализ на законодателството, политиките и
практиките .
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2.6. Сътрудничество и взаимодействие с други национални мрежи
През изминалата година Мрежата активно работи в посока на изграждане на ефективни
взаимоотношения с други национални мрежи. Бяха проведени множество срещи и участия в
събития на Български дарителски форум, БАЛИЗ, НАУМ и др. В резултат на тези усилия бяха
съгласувани позиция и послания по ключови въпроси за децата и семействата.

2.7. Участие в консултативни съвети като Комитета за наблюдение на
ОПРЧР
Представители на Мрежата участваха в Комитета за наблюдение на ОПРЧР; също така бяха
представени 2 становища на НМД по отношение на операцията „Да не изоставим нито едно
дете” и участието на НПО в ОПРЧР. Освен това за по-доброто разходване на средствата от ЕС
ние проведохме серия от срещи в МТСП и ОПРЧР, както и с Министъра на Европейските
въпроси Томислав Дончев.

2.8. Писма – становища на НМД по въпросите на децата и семействата
През цялата 2010 година НМД продължи да реагира с писма и становища при
възникване на ситуация, която изисква обръщане на особено внимание върху гарантирането на
спазването на правата на децата. Бяха внесени 3 становища НМД относно: националната
програма закрила на детето 2010 г. и програмата за гарантиране правата на децата с
увреждания и наредба квалификация социална работа. Бяха внесени 4 становища, подкрепени
от по-широк кръг от организации, по повод няколко случая, изискващи незабавна реакция:
изслушването в Парламента по случая с детето в Сандански и капацитета на системата за
закрила на детето; трансформирането на ДАЗД в комисия към НС; кризисната ситуация след
разрушаване на блок 20 в гр. Ямбол; предложението на НПО за реформа в структурите за деца
и семейства.

Обобщение
Ключов резултат за отчетния период е повишената експертиза и разпознаваемостта на
НМД сред заинтересованите страни като компетентно и професионално обединение на
гражданския сектор по отношение на политиките за децата и семействата. В същото време
обаче, това води със себе си и редица рискове свързани с нереалистични очаквания и опасност
от „манипулиране” на гражданските организации. Сравнително бързото популяризиране на
НМД като компетентна и професионална мрежа на НПО, работещи по въпросите на децата и
семействата, повиши очакванията от страна на институциите към мрежата. Много често, пред
мрежата се поставят нереалистични срокове за обратна връзка (напр. Наредбата за
квалификацията на социалните работници) и/ или има очаквания за задължително обединение
на мнението на НПО (напр. реформата в структурите за закрила на децата). Действията, които
мрежата предприема, са връщане на обратна връзка за нереалистичността на очакванията и
обясняване на причините за тях. В случаите, когато не е възможно да се постигне консенсус
между гражданските организации, но е важно да се излезе с позиция (както в примера с
реформата в системата за децата и семействата), то тогава НМД представя коректно мненията
на различните заинтересовани страни с техните аргументи.
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Важно решение след анализ с развитията с тематичните работни групи и политиките за
деца и семейства като цяло и сравнение с други мрежи като Eurochild, беше, че е добре
застъпническата работа на мрежата по промяна на политики и практики да бъде разделена
между двама координатори. Решението бе продиктувано от необходимостта мрежата да бъде
по-добре фокусирана в ключовите секторни политики, където е интереса на членовете, и да
работи стратегически по набелязаните цели отколкото да се опитва да бъде навсякъде и да
отговори на всички очаквания. В резултат на конкурс, от началото на ноември Мариана
Банчева заема поста Координатор „Детски политики - образование и здравеопазване”. Дани
Колева продължава да координира работата по темите „семейство”, „правосъдие” и правата
на децата като цяло. С оглед предстоящото й излизане в отпуск по майчинство през месец март
2011 г., се планира нов конкурс за координатор „семейство” и правосъдие”, който да започне
работа през януари, за да има достатъчно време за предаване и навлизане на новия колега в
работата.
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Цел 3: Изграждане на публичния образ на Национална мрежа за
децата чрез активна комуникационна политика
Две бяха приоритетните комуникационни цели на НМД за 2010 г.:
Цел 1.
Позициониране и утвърждаване на публичния образ на организацията като
ключов участник в най-важните обществени и политически процеси, свързани с децата;
припознаване на НМД от целевите аудитории (медии, институции, други НПО, широка
общественост) като организация с професионална експертиза по широк кръг от теми, свързани
с децата и семействата.
Цел 2.
Популяризиране на конкретни проблемни области, свързани с децата и
семействата и необходимите политически мерки, които трябва да бъдат предприети.
3.2. Дейности
За изпълнението на горепосочените цели през 2010 г. бяха проведени следните дейности:

3.1. Развиване на организационен уеб сайт. Развиване на онлайн
присъствие на НМД.
Уеб сайт:
След като в края на 2009 беше създаден нов организационен уеб сайт, през 2010 г.
основният фокус беше върху негово популяризиране и утвърждаване като един от основните
информационни източници, свързани с децата и семействата. Това беше постигнато чрез
създаване на интерактивна секция Новини, в която регулярно се публикуваха нови материали,
както и чрез създаването и постепенното развиване на библиотека с материали по ключови
теми.
Създадена беше и секция Становища, в която се публикуват всички официални становища,
писма и прессъобщения на НМД.
Благодарение на редовното обновяване с информация и стратегията за споделяне на
новините от сайта в профилите на НМД в социални мрежи като Фейсбук и Туитър, за една
година броят на уникалните посетители на уеб сайта достигна 1600 на месец, което е с 400
повече от заложените за периода 1200 посещения.
Онлайн присъствие на НМД
Бяха създадени профили на НМД в социалните мрежи Facebook и Twitter. Поради естеството
на потреблението на социални мрежи в България, профилът в Twitter не успя да се утвърди
като ефективен комуникационен инструмент за разлика от този във Facebook, където беше
създадена работеща онлайн общност от поддръжници.
За една година беше достигнат лимитът от 5000 приятелства и се наложи създаване на
страница на НМД в социалната мрежа.
Бяха създадени редица каузи и групи, най-успешната от които се оказа каузата „Не на
ужасяващите условия, в които раждат българските жени”, която до момента наброява близо
20 000 члена и се разви като самостоятелна онлайн общност.
Чрез профилите в социалните мрежи се популяризира и сайтът на НМД.
Електронен бюлетин
През изминалия отчетен период ежеседмичният електронен бюлетин на Мрежата беше
първоначално изпращан само до членовете на НМД. Впоследствие обаче беше взето
решението за използването на бюлетина като инструмент за популяризиране на дейностите на
организацията, нейните членове и промените, касаещи децата на национално ниво. Бюлетинът
започна да се изпраща до над 700 получатели – държавни институции, общини, медии, бизнес
партньори и неправителствени организации. По този начин и екипът, и членовете на Мрежата
11

получават възможност за широка публичност на дейностите си; от друга страна, на широката
общественост й се обръща внимание върху случващото се с децата и семействата в България.

3.2. Редовни връзки с медиите
За 2010 г. до медиите бяха изпратени над 20 становища и прессъобщения по различни теми,
свързани с работата на НМД и конкретни казуси, институции или кампании.
Създадени бяха бази данни с ключови журналисти от всички национални медии, с поголямата част от които бяха организирани лични срещи и редовно телефонно информиране по
ключови теми и проекти.
В резултат на систематичните усилия и регулярното информиране, националните медии
припознаха и започнаха да търсят Национална мрежа за децата като носител на специфична
експертиза за състоянието на децата и семействата в България. През периода септември –
декември в офиса на НМД са постъпили над 20 запитвания от журналисти по разследвания /
материали, различни от проектите на НМД, в които репортерите търсят експертиза / участие на
експерт по определена тема.

3.3. Публични комуникационни кампании
Общо 4 кампании с активното участието на НМД бяха проведени за 2010 г. Две от тези
кампании бяха планирани и реализирани изцяло от екипа и членовете на организацията, а в
други две НМД игра ключова роля като партньор по комуникационната работа.

Не на участието на деца в Биг Брадър
В отговор на планираното от НОВА ТВ и продуцентите на шоуто Биг Брадър включване на
деца в новия сезон на предаването, НМД инициира кампания, чиято цел беше да запознае
обществеността с рисковете и опасностите от подобен проект. По едно и също време в 11
български града бяха организирани 11 пресконференции. Там експерти (лекари, психолози,
педагози и др.) от цялата страна представиха пред местните медии и общественост рисковете
от участието на деца в риалити формати за възрастни.
Създаден беше и специален уеб сайт www.bigbrother.nmd.bg , на които можеха да се видят
основните послания на кампанията. Подкрепената от НМД Facebook група Против участието на
деца в Биг Брадър достигна 6000 члена, а организираната онлайн петиция събра 1000 подписа.
Кампанията генерира широк обществен отзвук, благодарение на който беше реализирана
серия от обсъждания на темата в парламентарната комисия по въпросите на гражданското
общество и медиите.
Макар че деца бяха включени в предаването, големият успех на кампанията се крие във
факта, че група депутати от гореспоменатата комисия предприеха законодателна инициатива
за промяна в Закона за радио и телевизия, която да забрани участието на децата в риалити
формати за възрастни. Тази промяна беше приета от Народното събрание.
Мнение от значение
НМД инициира кампания за детско участие „Мнение от значение”, за да популяризира едно
често пренебрегвано право на децата – това да участват във взимането на решения, които ги
засягат.
За да събира мненията на децата и младежите, беше създаден специален уеб сайт
mnenie.nmd.bg, в който младите хора имат възможност да споделят своите виждания и
предложения по различни теми.
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Първата избрана тема беше посветена на необходимостта от спешни промени в условията
на училищните тоалетни.
В партньорство с рекламна агенция Огилви беше създадена рекламна кампания, която да
привлече общественото внимание към проблема с училищните тоалетни. Бяха привлечени 12
медийни партньора, които безвъзмездно предоставиха рекламни позиции за популяризиране
на каузата.
На 19 ноември, Световен ден на тоалетната, беше организирано национално събитие,
наречено Голямото клякане – над 2000 ученика и възрастни от цялата страна клекнаха
символично в знак на нуждата от по-добри условия в училищните тоалетни. Събитието беше
отразено във всички национални медии, в това число и в централните емисии новини на
всички национални телевизии.
Кампания за детската книга
Реализирана в партньорство с издателство Фют и Асоциация Българска книга, кампанията
има за цел да популяризира книгите като подарък сред родителите за техните деца.
Създаден беше специален клип за кампанията, който беше излъчен в национален ефир чрез
партньорството на бТВ и БНТ и няколко местни телевизии, като радио версията му беше
излъчвана по БНР.
На специална пресконференция бяха представени данни за това колко четат децата в
България, като темата беше отразена от почти всички национални електронни и печатни
медии.
Кампания за гражданско участие „Чуй гражданите”
В партньорство със сдружение Междуетническа инициатива за човешки права НМД проведе
кампания за повече гражданско участие в политиката.
Екипът на НМД активно участва в разработването на комуникационната стратегия на
кампанията, създаването на видео клипа, както и дефинирането на основните послания към
медиите и заинтересованите страни.

3.4. Обучения
През 2010 година беше организирано обучение по детски права за представителите на
медиите, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето и със специалното участие на
вицепремиера Цветан Цветанов и Таня Радочай, представител на Уницеф за България.
За координатор на обучението беше поканен английският журналист и режисьор Джъстин
Джоунс, който изработи специален филм за детските права, предназначен за българските
журналисти.
След обучението филмът беше разпространен сред представителите на медиите.
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4. Програма ПРОКОПИЛ
4.1. Координационни срещи и Регионален комитет
На 11 февруари 2010 г. се проведе координационна среща в Букурещ. Бяха обсъдени
следните теми: оценяване на програма Прокопил и одит; Ос обучения; Проект Право на
продължаващо обучение; Проект Дафне; Проект Институционално укрепване и социални
дейности; Обмен на практики „Включване на младежи”; Дакар 2010; Подготовка на Регионален
Комитет.

4.2. Оценяване програма ПРОКОПИЛ – Елен Дюкло, CULTURE ET
PROMOTION – Франция
В рамките на мисията на Елен Дюкло, която е одитор на програмата бяха проведени
множество срещи, а именно: среща с екипа на НМД; среща с представители на институциите в
Националния Координационен Комитет; среща с Нели Петрова – ИСДП, водещи обучението
Социално-образователна анимация; Посещение на Шам-Монтана – проект FARD; посещение на
Родителски съвет „Мир” – проект FARD; Посещение на Екомисия-21 век – Ловеч – проект FARD;
посещение на „Общество за всички” – Троян – проект FARD; Посещение на Френски Институт;
среща с Ева Борисова –председател на УС на НМД.

4.3. Проект „Регионален център за обучение”
Специфични обучения по пет приоритетни тематики в PROCOPIL (малтретиране на деца,
социално и професионално интегриране, деца с увреждания, анимация, обучение на
родители) и трансверсални обучения по общи теми от областта на закрилата на децата (като
правата на децата, промоция на практиките на добро третиране) бяха проведени от двойки
обучители, французин и румънец. Тези обучения осъществени в Румъния, след това бяха
развити в Молдова и България с по трима обучители (румънец, французин и българин или
молдовец), по тематики отговарящи на специфичния контекст във всяка от двете страни в
сферата на социалните дейности.
Дейностите по компонента обучение се фокусират върху отчета за осъществените обучения в
рамките на програма PROCOPIL през последните три години в Румъния, Молдова и България, с
цел :
Да се подготвят обучения за 2010-2011 г. по следните теми : малтретиране на деца,
анимация, интегриране на младежите и
обучение на родители, на базата на
идентифицираните потребности от обучение.
Да се стигне до изготвяне на каталог на обученията.
Бяха проведени следните работни срещи за подготовка на бъдещите модули и развитие
на Ос „Обучения”:
- Планът за обучение: управленско средство за директори на институции и центрове: 17-19
февруари 2010; Участници: Калоян Дамянов (Ресурсен център за подпомагане на деца с
увреждания); Румяна Кралева (Общество за всички); Райна Хаджийска: ЦДГ „Калина”; Мария
Гинева (Бъдеще за децата с увреждания), Париж – Франция
- Роля на специализирания възпитател (социален работник) в рамките на обществените
центрове за деца при превенция и идентифициране на деца - жертви на различни форми на
лошо отношение: 2-3 март 2010; Участници: Биляна Койчева (ИСДП); Венета Господинова
(ИСДП); Париж - Франция
- Включване на младежи: 24-26 февруари 2010; Участници: Мария Брестничка (НМД); Георги
Апостолов (ПИК); Маси - Франция
- Родителско обучение: 20-22 януари 2010; Участници: Мария Донкова (Пайдея); Яна
Алексиева (Родители), Мец – Франция
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- Ролята на специализирания социален работник в рамките на социалните центрове за деца,
превенцията и идентифицирането на малтретиране на децата –жертви на различни форми на
лошо отношение: 17-18 юни 2010. Участници: Биляна Койчева (ИСДП), Венета Господинова
(ИСДП): Кишинев, Молдова
Започна подготовката на проекти, за продължаването на програма PROCOPIL и след
приключването на фазата по финансиране от Министерство на външните и европейските
работи. Бяха проведени поредица семинари и работни срещи през октомври, ноември и
декември 2009 между партньорите от Франция, Молдова и Румъния. „Укрепване на
институционалния капацитет и социалните дейности” – проект в партньорство с френски,
румънски, молдовски и български департаменти/ райони/ общини. „Достъп и право на
обучение” на социалните работници – бъдещ проект с партньорството на френски, румънски и
български институции и синдикати.

4.4. Проект „Институционално укрепване и социална дейност”
Проектът „Институционално укрепване и социална дейност“ е многостранен проект за
укрепване на институционалния и организационен капацитет на местните общности в сферата
на социалното действие. Той се вписва от една страна като част от изпълнението на проектите
за децентрализирано сътрудничество на Генералния съвет на Савой, на Марн, на Аверон и на
Нор заедно с техните партньори от източноевропейските местните общности и от друга страна
като част от застъпничеството за създаване и организиране на социални услуги от общ интерес
в рамките на програма ПРОКОПИЛ от 2005 година насам.
Целите на този проект са:
- Да създаде условия за подобряване на организацията и управлението на социалните услуги
на регионално и / или общинско ниво в Румъния, България и Република Молдова чрез
проследяване на етапите на планиране на местните общности, участващи в проекта.
- Да позволи на френските местните общности да преразгледат програмите си за
сътрудничество в социалната сфера, в хармония с местните си партньори за децентрализирано
сътрудничество.
- Да позволи НПО да прецизират позицията и естеството на намесата си в чужди териториални
общности.
През 2009 г. проектът се насочва към извършване на описание на политиката на
социална дейност в румънските, френските, молдовските и българските общини, участващи в
него.
Става въпрос за нивото на напредък на практиките на планиране и организация на
услугите в различните румънски, молдовски и български общности чрез сравнение и
идентифициране на силните и слабите страни. Целта ще бъде да се разработи на базата на това
описание план за укрепване на тези практики, който ще бъде изпълнен през 2010 и 2011
година.
За да се постигне това бяха осъществени шест регионални семинара:
Жудет Арджеш (Румъния): 27 и 28 октомври 2009
Община Варна (България) : 12 и 13 ноември 2009
Община Пазарджик (България) : 26 и 27 ноември 2009
Район Кахул (Република Молдова) : 11 и 12 декември 2009
Жудет Тулча (Румъния): 25 и 26 януари 2010
Жудет Нямц (Румъния): 08 и 09 февруари 2010
Като резултат от проведените семинари бяха изработени отчети за всеки един от тях,
както и план за действие за 2010 – 2011 г.
Проектът се проследява от Транснационална група. Тя включва представители от
мрежата-координатор на Прокопил, от мрежата на общините/департаментите/районите и
представители на местните общности от четирите страни.
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Бяха проведени две главни срещи на транснационалната група както следва:
- Савой – първи инициативен семинар за стартиране на подготвителната фаза на
проекта
- Париж – последна среща след провеждането на семинарите за определяне на
бъдещите насоки и изготвяне на проекта.
От страна на България в транснационалната група основни представители са Ивет
Кънчева – НМД и Елен Иванова НСОРБ.
От общините на двете основни срещи присъстваха и:
- Димитрия Церова – Община Пазарджик
- Велина Велинова – Община Варна
- Росица Димитрова – Община Велико Търново
- Мая Василева – Община Ловеч
- Гинка Чавдарова – НСОРБ
- Георги Богданов - НМД
В България бяха проведени два семинара – във Варна (в партньорство с община Варна) и
във Велинград (в партньорство с община Пазарджик). Основните обсъждани теми бяха:
Политика на социална дейност в четирите държави: Какви са стратегиите? Какви са актуалните
предизвикателства? ; Териториална координация и участие на местните действащи лица:
представяне на опита на различни общини и НПО; Каква е методиката за интегриране на
потребностите, идентифицирани в областта на социалната дейност и социалните услуги при
разработването на стратегии за социална дейност на местно ниво.
В хода на семинарите бяха разгледани и следните конкретни въпроси: Процедури за
управление на социални услуги: пряко управление или делегиране на услуги; Укрепване на
местните практики по отношение на планиране и организиране на услуги за социално
подпомагане; Методи за анализ на местна територия.

4.5. Мисия Координация и Обучения – Париж, Франция /5-6 Юли 2010/
В рамките на два дена представители на четирите мрежи (Солидарите Лаик, НМД,
FONPC, APSCF) дискутираха и взеха решения по следните въпроси:
1. Целите и план за действие на програмата Пост Прокопил, календар, бюджетни въпроси;
2. Видове управление и координация: Регионален координационен комитет;
Транснационален координационен екип; Специални комитети („Институционално
укрепване и социални дейности”, „Регионална Ос обучения”, „Комуникация и
капитализация”, „Географско разширение и отваряне на регионалната мрежа”).
3. Проект „Институционално укрепване и социални дейности”: етап на напредък на
структура на управленския комитет, дейности на проекта.
4. Проект Регионална Ос Обучения: реакции и допълнения върху предложението за
придружаване от страна на Обучителния Средиземноморски Институт – Марсилия;
Календар и организация на тестовите обучителни модули и изследванията за професии.
Обсъдените обучения бяха: Анализ на практиките и супервизия; Социалнообразователна анимация; Включване на младите; Предотвратяване на рисковете,
срещани при деца, чийто деца работят в чужбина; Обучителен план; Подкрепа за
развитието на компетентностите на специалистите, отговорни при превенцията на
насилие.
5. Проект Комуникация и капитализация
6. Участниците предвидиха и дискутираха следните дейности: Изложба; Илюстрирана
книжка за обобщение на проекта; Стартиране на регионална ос за обучения.
7. Оценяване и одит
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8. Проект Разширяване на географската зона и отваряне на регионалната мрежа: Проект
Третиране на човешките същества, Проект Неформално образование Балкани Семеа,
Проект за деца с увреждания, Проект Проследяване правата на децата;
Интерпрограмен обмен: Европейски проект Шри Ланка, Проект включване на младите
в Мароко.
Ос Обучения, първи управленски комитет:
Участниците дискутираха техническото придружаване на Регионална ос обучения от страна на
Средиземноморския Институт по образование и изследване на социалната дейност (IMF).
Работните точки бяха следните:
1)Цели на придружаване от IMF; 2)Основни принципи; 3)Предлагана методология; 4)
Предвидени дейности; 5)Фази; 6)Бюджетно оценяване.
На 9 и 10 септември 2010 г. беше проведена втора мисия „Координация и обучения”. На
срещата присъстваха представители на четирите мрежи: Солидарите Лаик, НМД, FONPC, APSCF.
Бяха дискутирани конкретни организационни въпроси по: а/предстоящи подготвителни
модули за обучения и изследване на нови професии; б/процеса на придружаване на
създаването на обучителен център от Обучителния Средиземноморски Институт – Марсилия;
в/Крайно оценяване на Прокопил; г/ Разширяване на географската зона и отваряне на
регионалната мрежа; д/ Комуникация и капитализация.
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