
 



 
 

 

Обобщение на резултатите от Есенния лагер 1 

 

Този документ цели да обобщи резултатите от Есенния лагер за детско 

участие на Национална мрежа за децата и да ги представи на вниманието 

на всички заинтересовани страни – участници в лагера, партньорски 

организации и институции, експерти и най-вече – децата и младите хора, с 

и за които Мрежата работи. 

Този документ нямаше да бъде факт, ако не беше факт самият Есенен лагер, 

а Есенният лагер нямаше да бъде реалност, ако не бяха всички ангажирали се 

с него хора и организации. А именно, 

 благодарим на КонтурГлобал Марица изток 3 за финансовата и 

логистична подкрепа за този лагер, и за ангажираността им с каузата за 

повече и по-пълноценно участие на децата в техните общности; 

 благодарим на УНИЦЕФ България за тяхната отдаденост и подкрепа към 

инициативите за повишаване на детското участие в страната и в 

Мрежата. 

 благодарим на фондация „Партньори-България“ и в частност на 

Христина Баева за това, че пое предизвикателството да подкрепи 

развитието на детското участие в Мрежата като работи с възрастните 

участници по време на лагера; 

 благодарим на шестте организации-членове на Национална мрежа за 

децата, които излъчиха свои представители – възрастни професионалисти 

и млади доброволци и деца, с които работят – за участници в лагера, с 

което демонстрираха ангажираността си с каузата за участието на 

децата в работата на Мрежата; 

 не на последно място, благодарим на всички млади хора, които със своя 

ентусиазъм и творчество, превърнаха лагера в едно значимо събитие за 

всички, включили се.  
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1. За Есенния лагер за детско участие на 

Национална мрежа за децата 
 

Преди и сега 
Есенният лагер за детско участие на Национална мрежа за децата е вече традиционно 

събитие, провеждано всеки септември месец от 2011 г. насам. Първият лагер е проведен в 

с. Гергини, Габровско, вторият – в гр. Тополовград, а третият – в Старозагорските 

минерални бани.  

Основната цел на лагерите е да развие представата у младите хора, че си струва да 

говорят за нещата, които ги вълнуват, да привличат внимание към истинските си 

проблеми и „да връщат възрастните на земята“, когато работят за децата и младите хора, 

а всъщност не се сещат или не умеят да попитат за тяхното мнение. Веднъж осъзнали това 

- и преди, и сега - младите хора са добре дошли като партньори на Национална мрежа за 

децата в това заедно да намират най-добрите решения за проблемите на децата и 

младежите в България. 

 

И докато основните цели и задачи си остават почти еднакви във времето, всеки следващ 

лагер извeжда на преден план все повече предложения за това как по най-добър начин 

децата и младите хора да се включат в работата на Национална мрежа за децата и как 

Мрежата да подкрепи идеите и инициативите на младежите; екипът на Мрежата се учи не 

по-малко от самите участници по време на лагерите. 

През 2013 г., с влизането в сила на новата Стратегия на Национална мрежа за децата за 

2013-2015 г., Секретариатът и организациите-членове изразиха недвусмислена 
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Есенен 
лагер

Пролетен 
лагер

Годишна 
среща

ангажираност към това, че е важно в 

работата на цялата Мрежа системно да 

се включват децата като равностоен 

партньор в работата ни. Затова и 

Есенният лагер тази година беше част от 

една малко по-различна рамка. 

 

Национална мрежа за децата търси 

най-подходящия начин за 

сътрудничество с децата и младите 

хора, така че те да се включват в 

работата на Мрежата, да я подобряват 

и тя да става все по-адекватна на 

нуждите им. От друга страна, задача 

на Мрежата е да подкрепя техните идеи и да дава възможност на младите хора да се 

научат как да изразяват и отстояват своята позиция. В същото време, важно е всички 

деца и младежи, които имат желание, да могат да участват, независимо от своя произход, 

социален статус или местоживеене. Това означава, че те са от цялата страна; живеят на 

отдалечени едно от друго места голямото предизвикателство е как да работят заедно. Как 

могат различни хора от различни места да се срещат толкова често, на такива места и за 

толкова време, че не просто да допринесат за този „начин“, но и да станат част от него 

занапред? 

Очевидно беше, че в рамките на всяка календарна година Мрежата трябва да организира 

такива дейности, които да се превърнат в традиция и лека-полека да изградят общност от 

деца и млади хора, които да работят както помежду си, така и със Секретариата и 

организациите-членове, независимо от разстоянията. Е, Есенният лагер беше вече 

изпитана дейност в тази посока. Но какво общо има тя с другите две дейности? 

Горната схема представя „израстването“ на всеки член на „Мегафон“. 

 Есенният лагер е моментът, в който новите членове влизат в групата; запознават се с 

това какво е Национална мрежа за децата и как работи тя; опознават „Мегафон“ и какво е 

състоянието му към момента; научават повече за това какво означава „детско участие“ и 

какъв е смисълът от него; придобиват знания и умения по теми, които ще са им от полза за 

бъдещите им дейности. 

 Пролетният лагер, който беше „изпробван“ за пръв път тази година, се очаква да се 

провежда всеки април месец. Разположен в първите месеци на годината, основната му 
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цел е участващите в него членове на „Мегафон“ да планират какво биха искали да правят 

занапред – обсъждат в кои дейности на Национална мрежа за децата искат да се включат 

и как, имат ли препоръки за подобряване на тези дейности; планират собствени 

„мегафонски“ дейности и преценяват от каква помощ от страна на Секретариата, 

членовете или други организации ще имат нужда. Голямото учене тук е „Как планираме?“, 

„Как да работим по-добре?“ 

 Детски панел по време на Годишната среща на Национална мрежа за децата. 

Традиционно Срещата се провежда в средата на юни месец всяка година. На нея всички 

членове на Мрежата обсъждат въпроси и гласуват важни решения за работата на 

организацията и научават нови и ценни за отделните организации неща за различни 

области, теми и проблеми. Част от Годишната среща е и Детския панел, в който се 

включват отново представители на „Мегафон“ – в крайна сметка, „Мегафон“ е много 

важна част от Национална мрежа за децата, която също трябва да бъде представена на 

това събитие. Голямото предизвикателство тук – и финална стъпка в „подготовката“ на 

члена на „Мегафон“, включил се през септември – е млади и възрастни да се опознаят, да 

работят, да планират заедно, да станат равноправни партньори в рамките на Мрежата. 

Така предстоящите дейности, каквито и да са те, ще са не просто възможни, но и ще 

постигнат най-добрите резултати. 

 

Но да се върнем на наскоро приключилия Есенен лагер… 

 

Къде, кога и кой? 
Тазгодишният Есенен лагер за детско участие 

на Национална мрежа за децата се проведе 

между 24 и 29 септември в ПС Мини „Марица-

изток“, Старозагорски минерални бани. 

Участие в него взеха шест организации-членове 

на Мрежата, а именно: 

 Институт за социални дейности и практики; 

  „Заедно в час“; 

 Национален алианс за работа с доброволци; 

 „Социален диалог 2001“; 

 „Първи юни“; 

 „Нов път“. 

Фасилитатор (“facilitate”, англ., „улеснявам“, 

„облекчавам“): 

Човек, който улеснява груповото общуване. 

Съблюдава правилата на срещата, нейните 

процедури и регламент, като позволява на 

участниците да се концентрират над целите и 

съдържанието на срещата. Улеснява работата 

на групата, организира я, ръководи я с цел 

по-голяма ефективност. 

http://www.sapibg.org/
http://zaednovchas.bg/
http://navabg.com/bg/
http://socialendialog2001.org/
http://1june.dveri.bg/
http://newroad-hajredin.org/


 
 

 

Обобщение на резултатите от Есенния лагер 6 

Всяка бе представена от един възрастен придружител и професионалист, който работи с 

или в организацията и двама млади хора-доброволци или клиенти на организацията. 

За да координират всички дейности и да улесняват работата на групата, в лагера участие 

взе фасилитаторски екип от седем човека на различна възраст, представящи различни 

организации и изпълняващи различни роли, а именно: 

 Станислав Додов (Стани) – фасилитатор, от Секретариата на Национална мрежа за 

децата, координатор „Детско и младежко участие“ в Мрежата; 

 Мирослава Асенова (Мира) – фасилитатор, от фондация „П.У.Л.С.“, гр. Перник, 

трудотерапевт в организацията; 

 Христина Баева (Хриси) – фасилитатор, отговорен за групата на възрастните, фондация 

„Партньори-България“; 

 Ния – ко-фасилитатор (помощник-фасилитатор), доброволец на Асоциация Родители и 

член на „Мегафон“; 

 Дени - ко-фасилитатор (помощник-фасилитатор), доброволец на фондация „Пайдея“ и 

член на „Мегафон“; 

 Румбата - ко-фасилитатор (помощник-фасилитатор), член на Националния съвет на 

децата към Държавната агенция за закрила на детето и член на „Мегафон“; Борис 

Брестнички (Боби) – шофьор, логистика, бивш член на екипа на Асоциация Родители и 

участник в някои от дейностите на лагера. 

Така на Есенния лагер за 2013 г. групата се състоеше от 25 участника – 12 млади хора-

участници, шестима придружаващи ги представители на организации-членове на 

Мрежата и екип от седем фасилитатора. 

 

Какво правихме? 
Разбира се, за петте дни на активни дейности по време на лагера имаше предварително 

подготвена програма, чрез която 

той да изпълни целите си. Ето 

някои акценти от тези няколко 

септемврийски дни: 

 

Ден 1, 24.09., вторник 

Надежди, очаквания, опасения и 

„Защо сме тук?“ 

Тук обсъдихме кой с каква нагласа е 

дошъл на лагера – какво се 
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надяваме да ни се случи, да научим, да опитаме, докато сме заедно; как се надяваме да му 

се отрази лагера за в бъдеще – на личния ни живот, на дейностите в нашите организации, 

дори на самите ни населени места; какво се надяваме да не ни се случи по време на лагера. 

„Приет“ 

Вечерта си имахме филмова вечер – гледахме американската комедия „Приет“ 

(„Accepted”). Както се оказа, филмът беше не само забавен, но и поучителен, и разказа 

историята на една група от хора, която намира начин да постигне целите си независимо от 

господстващите разбирания. 

 

Ден 2, 25.09., сряда 

„Кои сме ние и откъде идваме?“ 

Младите участници на лагера работиха заедно. Очертаха 

силует на човек върху няколко флипчарт листа, разделиха го 

на две и започнаха да разказват за своите населени места. 

Напр., какви отговорности лежат на раменете ми в моя 

град/село, които ми харесват (ляво рамо) и какви 

отговорности не ми харесват (дясно рамо). Къде ходя в моя 

град село, където ми харесва (ляв крак) и къде ходя, където не 

ми харесва (десен крак). Получи се пъстро човече, побиращо 

малко от всички градове и села, от които идват младежите на 

лагера. Обсъдихме прилики и разлики в населените ни места, 

кои неща еднакво ни харесват или не и не на последно място – 

каква е ролята на това човече, за да увеличи „нещата за 

харесване“ и да намали „неприятните неща“. 

 

 

„Карта на моето населено място“ 

Вече по тройки – възрастен представител на организацията-член на Национална мрежа за 

децата и двамата й млади представители – участниците рисуваха карти на своите 

населени места. Задачата беше да се картографира животът на младите хора в даденото 

населено място – младите участници вече не говориха от свое име, а от името на всички 

млади хора в своя град/село – къде обичат или не обичат да ходят, какво правят там, какви 

неща трябва да има в града, а няма и пр. Възрастните пък картографираха къде и какво е 

направила тяхната организация в съответния град и как то влияе на младите хора, както и 
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отговориха на въпроса „В какво моята организация е най-добра, което да е важно за 

младите?“ 

 

Ден 3, 26.09., четвъртък 

„Запознайте се с НМД!“ 

Сесията беше посветена на това всички участници да добият по-добро разбиране за това 

какво представлява Национална мрежа за децата и как работи тя. За целта на гости бяха 

Мария Брестничка и Георги Богданов от Секретариата на Мрежата. 

 

„Детското участие в Мрежата“ 

Разделени в малки групи „по интереси“, младите участници, с помощта на опитните 

членове на „Мегафон“, разглеждаха ключовите дейности на Национална мрежа за децата, 

в които деца и млади хора са добре дошли да се включат, а именно – Бележникът на 

правителството, наградите „Златна ябълка“ и Годишната среща на Мрежата. 

 

„Опази яйцето!“ 

Екипното упражнение за деня 

постави цялата група участници 

пред предизвикателството… да 

опазят две яйца от счупване. 

Имаха на разположение всички 

„канцеларски“ материали, 

налични на лагера – хартии, 

тиксо, маркери, ножици и пр. – 

за да изготвят съоръжения, 

опазващи яйцата при спускане 

по стълби и пускане от височина. Разбира се, групата се захвана с увереност и се справи 

без излишни черупки. 

 

Ден 4, 27.09., петък 

Как работят Мини Марица-изток; как работи един ТЕЦ? 

До обяд групата гостува на две места – първо, на администрацията на мините в гр. 

Раднево, а след това – в управлявания от КонтурГлобал ТЕЦ „Марица изток“ 3. 

Обиколката запозна групата не само с това как работят тези структури, така че да 

произвеждат електроенергия, но и какви са принципите им на работа – опазване на 

http://nmd.bg/library/belezhnik-2013/
http://nmd.bg/library/belezhnik-2013/
http://1june.nmd.bg/
http://nmd.bg/news/godishna-sreshta-na-natsionalna-mrezha-za-detsata-13-16-yuni-2013-g/
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околната среда и устойчиво развитие, безопасни условия за работа и подкрепа за 

развитието на местните общности. 

 

Как работи „Мегафон“ и от какво има нужда? 

Тук както младите хора, така и възрастните представители на организации се задълбочиха 

в това какво представлява „Мегафон“, какви са предизвикателствата й и как може да се 

развие. В резултат от усилената работа, млади и възрастни обсъдиха съвместно идеите си 

и излязоха с богат набор от предложения. 

 

Ден 5, 28.09., събота 

Обучителни модули 

Още преди началото на лагера младите участници бяха запитани кои са предпочитаните 

от тях две теми от общо пет предложени, по които те биха искали да придобият повече 

знания и умения. Така в този последен ден, в три последователни сесии, младежите 

участваха в две успоредни обучения, съответно „Работа с медии“ и „Работа по проекти“. 

 

Парти! 

По инициатива и чрез 

организацията на 

самите участници 

последната вечер на 

лагера бе посветена на 

тържество – хапване, 

танци, музика и игри. 

След като всички 

участници получиха 

своите удостоверения, 

завършихме Есенния 

лагер с няколко 

незабравими часа заедно. 
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Обратна връзка (“feedback”, англ.): 

Обратната връзка се състои в 

предоставянето на конструктивни 

бележки и съвети относно 

свършената работа, 

придобитите знания и/или умения от 

обучаемия, насоки за по-нататъшното 

продължаване на обучението и 

т.н.  Представлява, най-общо казано, 

събраната или 

получена информация от 

въздействието на 

определен обект, програма или проце

с. Терминът се използва в различни 

сфери на човешкото познание. 

2. Резултатите от Есенния лагер 
 

Независимо колко усилия една организация вложи в дадена дейност, тази дейност може и 

да се окаже напълно неподходяща за участвалите в нея хора и да не постигне целите си. 

Затова е важно не само да се планира внимателно, но и да се оцени крайния резултат. А 

каква по-ценна оценка от тази на самите хора, включили се в дейността? 

За да получим тази оценка, в последната сесия преди партито в събота, групата на 

Есенния лагер попълни форми за обратна връзка. Ето какво ни каза тя: 

 

Обратната връзка на участниците 

Като цяло, участниците са удовлетворени от 

случилото се по време на лагера и виждат различни 

ползи от своето включване.  

От гледна точка на организацията и логистиката на 

самия лагер, участниците са преобладаващо доволни 

от условията за настаняване и местата за работа. 

Препоръки има по отношение на понякога 

недостатъчната проветреност на основната зала, 

понякога еднообразното меню и евентуалната 

възможност за специално организиран транспорт за 

всички участници от областния център (в случая, гр. 

Стара Загора) до мястото на лагера. 

Що се отнася до програмата, участниците я считат за „добра“, „гъвкава“ и „динамична“ и 

изразяват общо удовлетворение от дейностите, тяхната последователност и 

разпределение във времето. Препоръките се касаят предимно до това да има повече 

упражнения за раздвижване и закриване на сесиите, както и да има дейности на открито. 

Друго ключово предложение е това да се отделя повече внимание върху общуването 

между младите и възрастните, техните роли и интереси, мотивация да участват. 

По отношение на включването на младите ко-фасилитатори, оценките за тяхната работа и 

за самата идея такава роля да е част от Есенните лагер са изключително положителни. 

Определят ги като „учещи и даващи много ново разбиране за работата с младежи“, както 

и че са успели много добре да „координират процеса на общуване“. 
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Участниците изразяват множество и разнообразни ползи за 

себе си от лагера. Четирима изрично подчертават, че са 

открили важността на това всеки да изрази мнението си, че 

всеки е способен да го направи и че самите те са усвоили 

умения за целта. Други трима споделят, че са имали 

възможност да разсъждават върху толкова колко важно е 

да се чува мнението на младите хора, колко специфични и в 

същото време – важни са ролите и общуването между 

младите и възрастните за постигането на общите цели, че 

мотивацията им за партньорство между едната и другата 

група се е повишила. 

Някои участници са почувствали, че ролята на възрастните 

по време на лагера е останала недокрай ясна. Друго 

опасение на някои участници е, че различните включили се 

млади хора са разполагали с много различен опит в 

социалните и доброволчески каузи и това е създало затруднения за пълноценното участие 

на по-неопитните. 

 

Сред ползите от лагера има такива, които са 

отнасят изцяло до работата на 

организациите-членове на Национална 

мрежа за децата по места; начините на 

работа на професионалистите в тези 

организации от гледна точка на детското 

участие. 

Някои участници са на мнение, че голямата 

част от усвоеното по време на лагера ще е от полза не само за тях, но за другите 

доброволци, млади хора или професионалисти, с които са свързани и че ще предадат 

наученото. 

По време на друго упражнение на преден план излизат трудности, с които се сблъскват 

организациите по отношение на детското участие и които, по мнение на участниците, 

трябва да бъдат разрешени. Сред тях са: 

 Децата и младите хора, придружавани от възрастен по време на дадена дейност, нямат 

контрол върху това кой да е този възрастен. 

 Нужда от обучение на професионалистите що се касае до детско участие. 

Участник споделя: 

„Лагерът изпълни всичките ми 

очаквания. Придобих  повече увереност  

в себе си, запознах се с нови и интересни 

хора и ми даде полезни знания, които със 

сигурност ще приложа.“ 

Участник споделя: 

„Аз смятам, че този 

лагер е едно наистина 

важно събитие за мен 

тази година, което 

преобърна моята 

представа за 

„възможното” и 

„невъзможното”. Вече 

имам мотивацията и 

вярата да се занимавам 

с различни дейности, 

които преди мислех за 

непостижими за мен.“ 
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 Родителите да са наясно с ползите от участието на децата им. 

 Случаи, при които децата биват включвани в дейности и по теми, без да бъдат попитани 

дали ги разбират и/или дали са им интересни. 

 Нужда от синтезирана и достъпна информация по темата за детското участие. 

 Често не се счита за важно децата да получават обратна връзка за резултатите от 

дейности, в които са участвали. 

 

 
Голяма част от участниците изразяват във формите за обратна връзка своето желание да 

запазят членството си в „Мегафон“ занапред.  
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3. Лагерът и „Мегафон“ 
 

Както вече споменахме 

при схемата на стр. 4, 

Есенният лагер е 

моментът, в който към 

„Мегафон“ се 

присъединяват новите 

членове. Както винаги, 

когато става дума за 

детско и младежко 

участие, така и тук, от 

изключителна важност е 

децата и младите хора 

да изграждат своите 

дейности, а в случая – 

своята структура, своето 

звено в Мрежата, с подкрепата на възрастните. Ето защо по време на този лагер беше 

отделено специално внимание на това участниците не само да се запознаят със същността 

на „Мегафон“, но и да оценят състоянието му и да предложат идеи как той да започне да 

работи все по-добре като част от Национална мрежа за децата и като представителство на 

децата и младите хора в Мрежата. 

В резултат на една от дейностите, насочена към младите участници на лагера, излезе 

обликът на „Мегафон“, какъвто го виждат те, а именно: 

Огромна единна мрежа от деца; успяла група; едно голямо семейство; глас на младите 

към възрастните; масивност; да се знае, че ни има да не се притесняваме; успял проект; 

обща цел; реализация – гласът на младите хора; търпение; готино; забавление. 

Младите участници в лагера откриват няколко основни групи хора, към които, според тях, 

„Мегафон“ е насочен: 

 младежи-деца с желание за промяна; 

 правителство, което не го е грижа за младежите; 

 възрастните, които работят с млади хора; 

 организации, които ни подкрепят и да бъдат полезни! 

 училища-детски градини. 



 
 

 

Обобщение на резултатите от Есенния лагер 14 

Участниците в лагера откриват редица неща, от които „Мегафон“ се нуждае на този етап – 

„финанси, възможности за бъдеща реализация на членовете, лого, сайт, много идеи, офис 

(наше място), обучения за усвояване на знания и умения по различни теми, подход 

„Връстници обучават връстници““. 

Специално внимание се 

обърна на три 

предизвикателства, стоящи 

пред  „Мегафон“, върху 

които и млади, и възрастни 

работиха усърдно. 

 

Като възможни причини за 

все още ограничения брой 

млади хора-членове на 

„Мегафон“ се посочва, от една страна, липсата на ясна визия – ценности и идеали, които 

членовете да изповядват и които да представят пред други хора, с които да въвличат 

други хора; от друга, като причина се посочва вероятно неясната концепция – какви са 

конкретните цели на „Мегафон“, стратегията за постигането им, в какви срокове се 

извършват „големите“ етапи от работата, какъв е очакваният „профил“ на членовете – 

какви деца и млади хора, откъде са те и пр. Посочва се нуждата от изясняване на това 

дали ще има различни роли, които младите хора в „Мегафон“ да изпълняват, дали ще 

имат мандат за участие в него. 

Възрастните подчертаха, когато представяха своето разбиране за това как се изгражда 

една млада „структура“, че това е модел, който те познават, и знаят, че работи, но не 

твърдят, че трябва на всяка цена да е моделът, който „Мегафон“ трябва да използва, за да 

изгради „лицето“ си. С други думи, не е нужно „Мегафон“ непременно да мисли 

последователно за визия, мисия, цели, задачи, стратегии и пр.; казват обаче, че това, 

според тях, работи и може да е от полза за самите млади хора в „Мегафон“.  
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Подобряване комуникацията между членовете 
Друго нещо за „Мегафон“, което според участниците в лагера трябва да се подобри, е 

общуването между членовете му и между членовете и другите части на Мрежата – 

организациите-членове, Секретариата. Като примери за недостатъчно общуване 

участниците посочват, че: 

 не всички членове на „Мегафон“ се познават помежду си, защото не всички са се 

срещали; 

 Есенният лагер 2013 не знае какво се е случило през 2012 г.; 

 липсва проблематика, по отношение на която да се общува, т.е. липсват проблеми, 

теми, дейности, които членовете да обсъждат. 

Затова като решения се предлагат: 

 на Годишната среща на Мрежата да се разкаже по-ясно какво е „Мегафон“ и в 

последствие идеята да се 

разпространява, включително да я 

разпространяват организациите-

членове; 

 да се разработи сайт на „Мегафон“; 

 да се изготвя годишен план за 

работата на „Мегафон“; 

 да се използват повече 

комуникационни канали (не само 

съществуващия – Facebook група); 

 да се провеждат регионални срещи 

на „Мегафон“; 

 да се насърчават виртуалните 

запознанства. 

 

Подобряване на обратната връзка в „Мегафон“ и между „Мегафон“ 

и други части на Мрежата 
Третото предизвикателство, което стои в момента пред „Мегафон“, според участниците на 

Есенния лагер тази година, е подобряването на обратната връзка както между членовете 

на самия „Мегафон“, така и между него и другите части на Мрежата – организациите-

членове и Секретариата. Макар това предизвикателство по същество да е част от 
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подобряването на цялостната комуникация, групата на лагера счита за важно то да бъде 

специално адресирано. 

За възможни причини за недостатъчната или недобра обратна връзка участниците считат: 

 непостоянната ангажираност на членовете с „Мегафон“; 

 недостатъчната комуникация между членовете; 

 неосъзнаване от страна на възрастните на това колко е важна обратната връзка; 

 неопитност в това как се дава качествена обратна връзка; 

 недостиг на време за даване на качествена обратна връзка. 

Несправянето с това предизвикателство, считат участниците, може да доведе до по-ниска 

мотивация, липса на приемственост между стари и нови членове, неравнопоставеност 

между членовете и между млади и възрастни, недостатъчна популярност в обществото. 

Сред възможните решения, които групата предлага, са: 

 (когато се провеждат дейности на Мрежата) Секретариатът да изпраща информация до 

всички членове на „Мегафон“; 

 (когато се провеждат дейности на Мрежата) чрез „Мегафон“ да се търси мнение за 

дейността; 

 по един член на „Мегафон“ да участва в определени срещи на Секретариата и Мрежата, 

след което да връща информация към другите членове; 

 провеждане на регулярни онлайн срещи между членовете на „Мегафон“; 

 определяне на член-отговорник за комуникацията. 

 

4. Какво предстои? 
 

Никоя дейност няма да има смисъл, ако хората, участващи в нея, просто я проведат, 

тръгнат си и забравят. Ето защо е важно да подчертаем какво се случва в момента и какво 

е сигурно, че предстои от тук нататък. 

 

Facebook 

Повечето млади участници в Есенния лагер изразиха желание да се включат във Facebook 

групата на „Мегафон“. Вече са в нея, представиха се на останалите членове и могат да се 

включат в дискусиите по всички въпроси, които ги интересуват. 
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Идеи по някои ключови ежегодни дейности на Мрежата 

По време на една от дейностите на лагера, младите хора обсъдиха какво представляват 

три ключови ежегодни дейности на Мрежата (Бележникът на правителството, наградите 

„Златна ябълка“ и Годишната среща на Национална мрежа за децата), както и как 

членовете на „Мегафон“ могат да се включат в тях, за да изразят мненията на младите 

хора и да ги направят още по-успешни. 

Всички идеи са събрани, записани електронно и добавени към общия „фонд“ от идеи и 

предложения за въпросните събития. Когато дойде време за планиране на работата по 

тях, членовете на „Мегафон“ ще бъдат поканени да се включат в работата, да отсяват 

идеи, да обсъждат със Секретариата и организациите-членове и да се включат в 

изпълнението на дейностите. 

 

Бележник 2014 

Една от горепосочените 

дейности в момента е в 

ход и някои от по-

старите членове на 

„Мегафон“ работят 

активно по нея, а 

именно – участие на 

деца и млади хора в 

изготвянето на 

Бележник 2014. 

Координатор на 

работата на младежите 

по тази дейност е 

Румен, и всякакви отговори и информация можете да получите като… просто попитате във 

Facebook групата. Ако пък сте възрастен професионалист, който се интересува, можете да 

се обадите на Станислав Додов, координатор „Детско и младежко участие“ в 

Секретариата на Национална мрежа за децата на тел.: 0877 609 798. 

 

Разбира се, има и други предстоящи дейности, които се планират, и които могат да бъдат 

интересни и за млади, и за възрастни, но… всичко по реда си. 
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Изготвил: 

Станислав Додов 

координатор „Детско и младежко участие“ 

Национална мрежа за децата 

stanislav.dodov@nmd.bg 
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