
 

 
 
 

Дневник на Детския панел 
Годишна среща  

на 

Национална мрежа за децата  
12-16 юни 2013 г.   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 

 

12.06.2013 г., сряда 
 

Хората пристигат бавно и все още 

мнозина липсват, но същинската 

работа на детския панел започва още 

с първата опознавателна следобедна 

сесия, последвана от още няколко. В 

този ден участниците успяха да се 

запознаят с НМД, "Мегафон" и 

"Бележник". Трупаха се идеи как 

детското участие ще се включи в 

Годишната среща и как децата биха 

могли да се сработят с възрастните. За 

да посрещнем възрастните 

подобаващо, ние подготвихме 

"договор", съдържащ нашите 

изисквания към тях и това, което ние 

бихме могли да дадем от себе си, за да 

работим безпроблемно заедно 

и да се забавляваме.  
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13.06.2013 г., четвъртък 
 

Още от ранни зори, когато 

пристигнаха по-голямата част от 

участниците в Детския панел, се 

заехме с усилена подготовка за 

посрещането на възрастните. 

Разпределихме си задачките и всеки 

се включи с креативност в 

осъществяването на идеята. Когато 

дойде време за същинското 

посрещане, двама от нас се заеха да 

приветстват възрастните и да им 

представят договора, който ги чакаше 

още на вратата. Успяхме да усмихнем 

уморените от дълъг път възрастни и да 

раздвижим обстановката. Останалите 

се подготвяха за това, което ни чакаше на следващия ден, а именно 

откриването на годишната среща и групите за научаване, една от 

които беше "Детско участие" и трябваше да бъде водена от нас.  
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14.06.2013 г., петък 
 

Ето, че дойде време голямата среща да започне. Вече всички бяха 

пристигнали, когато конферентната зала на хотел "Персей" събра 

всички участници, за да настъпи откриването на годишната среща 

на НМД, където се включихме и ние. Още в началото Мегафоните 

се изявиха с творчеството си - авторско рап парче, което разчупи 

обстановката. 

Последва работа по групата за научаване, която целеше да 

помогнем на възрастните с идеите си за това как да чуват гласа на 

младите по-добре и как би било най-добре децата да се включват в 

това, което възрастните правят за тях. Групата за научаване беше 

разделена на няколко подгрупи, разглеждащи различни теми, 

които вълнуват както възрастни, така и деца. Последва 

представяне и обсъждане на идеите на отделните групи. 

Следобеда си прекарахме в посещение на практики. Възрастни и 

деца бяха разпределени според интересите си в различни 

организации от Варна и околността. Мястото, което посетих аз 

беше "Гаврош" - организация, която се занимава с грижа за деца от 

малцинствата и деца от улицата. Там се докоснах за първи път до 

тези деца, до амбициите и страховете им. Видях в очите им това, 

което не би могло да бъде видяно никъде другаде, това, което не 

бих могла да опиша с думи. Видях и хората, които не спират да се 

борят за доброто на децата, независимо от това колко е трудно. 

Осъзнах колко грешки биват правени от страна на държавните 
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институции и каква несправедливост цари в страната ни. След това 

посещение всеки беше свободен да сподели мнения и впечатления, 

а смесените чувства, с които се върнах в хотела, бързо се 

превърнаха в широка усмивка благодарение на забавите, които 

бяха подготвили организаторите и караоке вечерта, за която се 

беше погрижил Детския панел.  
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15.06.2013 г., събота 
 

Денят, както обикновено, започна в ранни зори с началото на 

Общото събрание, което беше открито от водещата - Ренета 

Венева. След това Георги Богданов представи годишния отчет на 

НМД, силните страни на организацията и това, над което трябва да 

се поработи. Детското участие (Мегафон) също беше обсъдено. 

Беше изяснена структурата на НМД, задачите на контролния съвет, 

вътрешните правила и други теми, касаещи организацията. Когато 

отчета приключи последва дискусия и гласуване относно 

промените в устава на НМД. По-късно през деня последва 

гласуване за избор на нов управителен съвет на мрежата. 

 
Следобедните часове прекарахме в Тематичните работни групи 

(ТРГ), като аз бях част от ТРГ „Образование“, където няколко 
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организации представиха работата си и идеите си за подобряване 

на образователната система и работата с деца с увреждания. 

Доцент по информатика представи работата на екипа си за 

подобряване на начините за работа с деца с проблеми от 

аутистичния спектър чрез различни видове специален софтуер, 

който изработват и превръщат в учене под формата на игра. ОУ 

"Христо Ботев" също представи методите си за работа с деца с 

проблеми и деца от малцинствата. След това представител на 

"Заедно в час" представи идеите и методите си за подобряване на 

обучението в училище чрез нова, по-различна система за 

преподаване. 

След работата, която големи и малки бяха свършили в последните 

няколко дни, всички имаха нужда да разпуснат. За това се погрижи 

групата "Good music society". Всички потанцуваха и се забавляваха 

на открито под звуците на китарите им. 
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16.06.2013 г., неделя 
 

Ето че дойде и краят на Годишната среща, която донесе на всички 

ни много нови знания, умения, положителни емоции, нови малки и 

големи приятели и много усмивки. Годишната среща беше закрита 

и беше време да се разделим с мястото, което в последните дни се 

беше превърнало в наш дом и хоратя, които за няколко дни бяха 

нашето семейство.  
 

 


