
Резюме 

 

 

 
ЦЕННОСТИ 

 Правата на децата  

 Семейството е най-добрата среда за развитие на детето  

 Инвестирането в децата, тяхното развитие и благосъстояние подкрепя разгръщането на техния 
потенциал, тяхната независимост и води до благоденствие за цялата нация.  

 Работим заедно  

 Детското участие  

 Недискриминация  

ВИЗИЯ 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.  

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

Приоритети Поставяне на детето и семейството в 
центъра на обществения живот 

Детско и 
младежко 

участие 

Развитие на Мрежата 
 

Цели Развитие на 
политики за деца и 
семейства 

Промяна на 
нагласите на 
обществото 
към правата 
на детето 

Развитие на 
модел за участие 

на деца 

Развитие на 
Мрежата  
 
 

Повишаване 
на капацитета  

Утвърждава
не на 
обществени
я образ на 
НМД  

Мерки  Застъпничество за 
подкрепа на 
семейството 

Застъпничество за 
самостоятелен орган 
за детето  

Мониторинг на  
политиките 
Бележник на 
правителството 

Мониторинг на 
процеса на 
деинституционализа
ция   

Застъпничество в 
образованието  

Застъпничество за 
реформа в детското 
здравеопазване 

Застъпничество в 
детското и младежко 
правосъдие 

Кампания за 
позитивно 
родителство. 

Отстояване на 
правата на 
децата в 
публичното 
пространство – 

Кампания 
„Училище  в 
общността – 
училище за 
всички”.  

Кампанията 
„Малка или 
голяма е 
нуждата от 
нови 
училищни 
тоалетни“ 

Децата в 
медиите 

Развитие на 
общност от деца и 
млади хора,  

Развитие на 
капацитета на 
организациите-
членове на НМД 
за приемане и 
прилагане на 
детското участие 
като основен 
принцип в тяхната 
работа 

Насърчаване на 
детското и 
младежко участие 
за промени във 
всички сфери на 
детското 
благосъстояние  

 

Разширяване 
на членството 
и обхвата на 
работа на НМД 

Повишаване 
на 
ефективността 
на работа на 
Мрежата  

Развитие на 
Мрежата на 
регионално 
ниво.  

Подобряване  
средата за 
гражданско 
участие във 
вземането на 
решения  

 

Повишаване 
капацитета на 
организациите 
членове на 
НМД 

Развитие на 
капацитета на 
Мрежата като 
общност 

Насърчаване 
на 
сътрудничеств
ото на местно 
ниво 

Разработване 
на финансова 
стратегия и 
план за 
устойчивост на 
Мрежата 

 

Популяризи
ране на 
работата на 
Мрежата и 
отделните 
членове 


