ПРОМЯНАТА В ЕДНО ДЕТЕ
ПРОМЕНЯ БЪЛГАРИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2017

ЗА НМД
Национална мрежа за децата е обединение на 144 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.

Нашата 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.

Нашата мисия

НАШИТЕ ЦЕЛИ
• Д
 а влияем за по-добри политики и практики за децата и
семействата
• Д
 а променяме обществените нагласи към правата на детето
• Д
 а развиваме модели за участие на децата и младите хора
• Д
 а обединяваме и развиваме Мрежата и организациите,
членуващи в нея.

Снимки: НМД, pixabay, pexels, freepik, istockphoto

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

Скъпи приятели и съмишленици,
Измина още една година, в която организациите, обединени в Национална мрежа
за децата, посветихме усилията си за изграждане на общество, в което всяко дете има
свое семейство и възможности за нормален живот и най-пълно развитие на неговите
способности и заложби. Над 140 организации, посветили се на защитата и опазването
на живота, здравето, благосъстоянието и правата на детето, помогнаха на десетки
хиляди деца и техните семейства – да могат да посещават лекар, когато имат нужда;
да могат да ходят на училище и детска градина; да живеят със семейството си или поне
в семейна среда. Подкрепиха деца, преживели насилие и работиха с деца, влезли,
най-често по силата на независещи от тях външни фактори, в конфликт със закона.

Георги Апостолов
Председател
на Управителния съвет
на Национална мрежа
за децата, Фондация
„Приложни изследвания
и комуникации“

Обединени в Мрежата, активно помагахме и настоявахме за промяна на политиките
за деца у нас, за да може всяко решение, което може да повлияе на живота на децата,
да взема предвид най-добрия интерес на детето, така че всяко дете, без значение от
средата, в която живее:
• д
 а може да получава най-доброто възможно образование;
• с емейството му да бъде подкрепено, за да може да полага необходимите грижи
за него;
• да живее в общество, което не толерира насилието над деца;
• а ко детето е жертва на насилие, да има достъп до адекватно правосъдие, което
помага, а не наранява;
• отразяването в медиите на въпроси, свързани с деца, да бъде по възможно
най-щадящ и етичен начин.
Това, което успяхме да направим през 2017 година, бе повече деца, живеещи извън
семействата си, да получат грижа, основана на доверие и разбиране. Успяхме да
включим темата за ранното детско развитие като един от приоритетите на Българското
председателство на Съвета на ЕС. Отворихме темата за създаването на Детски здравен
парк – многопрофилна детска болница. Организации от НМД откриха 4 Центъра за
права на децата, които помагат на деца в конфликт със закона. Помогнахме дарения от
над 5 тона почистващи продукти и хиляди книжки да достигнат до деца и семейства в
уязвима ситуация. Тези и други постижения на Мрежата през 2017 г. са включени
в този отчет, който няма как да обхване всички многобройни дейности и инициативи
на организациите ни.
Това, което не успяхме да постигнем през тази година, бе:
• д
 ържавен ангажимент за приемането на цялостна политика за подкрепа на децата
и семействата;
• р еформа в правосъдието за деца у нас, което да подкрепя децата в риск, нарушили
закона;
• реални мерки за решаване на проблема с детската бедност и неравенство;
• децата да станат наистина приоритет на държавните политики.
Нека обаче не приемаме нещата, които не успяхме да постигнем, като разочарования –
те са всъщност предизвикателствата и задачите ни за следващата година.
Нека продължаваме да вярваме, че ако полагаме усилия да променяме себе си и
света всеки ден по малко, ще можем да изградим едно по-добро бъдеще за децата!
Георги Апостолов

КАКВО УСПЯХМЕ
ПРЕЗ 2017?

73 624 деца, 21 718 семейства и 11 661 професионалисти – социални работници, психолози,
учители, съдии, полицаи – бяха достигнати
и подкрепени от организациите, членове на
Национална мрежа за децата през 2017 година.

18 конкретни промени
на законодателно и практическо
ниво бяха реализирани през 2017
г. в резултат на целенасочената
работа на Национална мрежа за
децата. Те създават възможност за
развитие на по-достъпни социални
услуги, ориентирани към децата, подобра грижа за децата, настанени в
Центровете за настаняване от семеен
тип, обръщане на специално внимание
към подкрепата на развитието на
децата от 0 до 7 години в рамките на
Председателството на Съвета на ЕС и
други.

Продължаваме да
обединяваме над 140
организации,
работещи с и за деца в цялата
страна и да се застъпваме за
конкретни предложения за промени
в политиките и практиките у нас,
произлизащи от всекидневния опит на
професионалисти, работещи пряко с
децата и семействата.
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4 Центъра за права
на децата,
които помагат на деца с проблемно
поведение и на деца в конфликт със
закона и техните родители бяха открити
през 2017 г. от Национална мрежа за
децата. Те се управляват от организации
членове на Мрежата с опит в тази
област и вече са подкрепили над 150
деца и техните семейства.

Как Национална
мрежа за децата
оказва влияние?

65 изпратени становища,
позиции и писма до
институциите

1 собствен мониторингов
доклад – „Бележник: Какъв
е средният успех на
държавата в грижата за
децата?“

6 приноса към международни организации, към
Европейската комисия и
към Мисията ни в Женева,
които допринасят към
формирането на международните политики, отнасящи се до деца.

4 Съвета на национално
ниво, в които Национална
мрежа за децата участва

30 работни групи и
консултативни съвети
3 Комитета по
наблюдение към
оперативни програми

5 тематични работни
групи с над 200 участника

9 публични събития с
участието на институции,
медии и граждани

4 собствени канала за

Мнението на
над 900 деца,
родители и професионалисти за
изпълнението на държавните
ангажименти към децата беше събрано
и обединено в доклада „Бележник
2017: Как децата, родителите и
професионалистите оценяват
държавата?“

5 тона почистващи
продукти и хиляди
детски книжки,

комуникация в онлайн
пространството, чрез
които Национална мрежа
за децата е достигнала
през 2017 г. до около
4 милиона българи.

които бяха дарени от „Фикосота Синтез“
и от „Лидл България“, достигнаха до
деца и семейства в уязвима ситуация
в цялата страна, благодарение на
подкрепата на Национална мрежа за
децата и организациите членове.
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Бележник 2017:
Какъв е средният успех
на държавата в грижата
за децата?

През 2017 българските институции
получиха оценка Среден 3.20
в грижата за децата

4 от 10 деца в България
живеят в материални лишения.
За шеста поредна година Национална мрежа за децата представи
годишния си доклад „БЕЛЕЖНИК 2017: Какъв е средният успех на
държавата в грижата за децата?“. Той се представя едновременно
освен в София, и в още 8 града в България. В изготвянето му участваха
над 25 експерти в ролята на автори и 6 изтъкнати външни специалисти,
които направиха преглед на ангажиментите и поставиха оценки на
институциите.
Бележникът прави преглед и оценка на ангажиментите на
институциите в пет основни области – „Общи принципи по
Конвенцията на ООН за правата на детето“, „Семейна среда
и алтернативни грижи“, „Здравеопазване“, „Образование“ и
„Правосъдие“. Текстовете се разработват от експерти от НМД, като
се търси и гледната точка на институциите и на външни за Мрежата
експерти, за да може постиженията и предизвикателствата да бъдат
оценени по възможно най-обективния начин.
Тази година се отчита лек спад в изпълнението на съответните
държавни ангажименти и средният годишен успех в „Бележник
2017“ е Среден 3.20. През миналата година общата средна оценка на
институциите бе 3.28 и това беше най-високия годишен успех през
годините. През 2015 г. успехът на държавата беше отново 3.20.
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Как децата, родителите и
професионалистите оценяват
държавата в грижата за децата?
През 2017 г. Национална мрежа за
децата проведе и широко проучване
сред деца, млади хора и възрастни
(родители и специалисти, работещи
с деца). То включи 51 фокус групи из
цялата страна, проведени от членовете
на Мрежата, и онлайн анкета, с общо
над 900 души, взели участие. Събраните
и анализирани данни послужиха за
оформянето на допълващото Бележника
издание, което наричаме „Малък
Бележник“.

Оценките

В него всички, до които сме достигнали
с проучването, споделят как в ежедневието си преживяват изпълнението
или неизпълнението на държавните
ангажименти, които ги засягат. Получените мнения достигнаха до обща
оценка 3,41 при 3,20, дадена от експертите в голямото издание на доклада.

И тази година, както и миналата, най-високата оценка е в област
„Здравеопазване“ – Добър 3.64 (със 6 стотни повече от миналата
година). Най-високо оценената подобласт е „Детска смъртност“,
следвана от „Болнична и доболнична помощ“ съответно с Добър
4.36 и 3.71. Възходящите оценки се дължат основно на резултатите
по отношение намаляване на детската смъртност и усилията за
приоритизиране на майчиното и детското здраве.
Следващата най-висока оценка през 2017 г. е в област „Образование“
със средна оценка 3.44, почти идентична с миналогодишната – 3.45.
Наблюдава се увеличение на оценките в областта на училищното
образование и на ангажиментите, свързани с приобщаващото
образование. В същото време се отчита понижение в областта на
образованието и грижите в ранна детска възраст, което се дължи
на застоя и липсата на визия за дългосрочно разрешаване на
предизвикателствата на национално ниво в сферата на грижите за
децата от 0 до 7 г. и обхващането им в яслите и детските градини.
Област „Правосъдие“ получава оценка Среден 3.05 (спад от
40 стотни спрямо миналата година). Реформата на системата за
детско правосъдие все още не е факт, въпреки че през 2016 г.
Министерството на правосъдието изработи проект на закон, който да
замени остарялото законодателство в областта. Промените все още
не срещат одобрението на всички заинтересовани институции и не
са стигнали до обсъждане в Народното събрание, но представлява
значителна крачка напред, особено в сравнение с напредъка по
въпроса през последните 5 г. В същото време, ситуацията в социалнопедагогическите интернати (СПИ) и възпитателните училищаинтернати (ВУИ) продължава да бъде изключително тревожна от
гледна точка на качеството на живот на децата, настанени там.
Област „Семейство и алтернативни грижи“ е с оценка Среден 3.01 –
почти идентична с тази за 2016 г. – среден 3.02. Въпреки заявения
ангажимент от страна на държавата за подкрепа на родителите и
гарантиране правото на детето на семейство чрез създаване на
превантивни и алтернативни услуги за грижа за деца и закриване на
специализираните институции, на практика продължава да липсва
цялостен подход за подкрепа на детето и семейството.
Най-ниската оценка в „Бележник 2017“, както и в предишните години,
е в област „Общи принципи по Конвенцията на ООН за правата на
детето“ – Среден 2.86 (през миналата година бе 2.01). Най-ниско
оценената подобласт е Недискриминация със Слаб 2.13. За пета
поредна година не се отчита напредък по ангажимента за създаване
на специално звено, което да разглежда случаи на дискриминация
срещу деца; страната ни продължава да бъде една от трите страни
членки на ЕС, които нямат специализиран омбудсман по правата на
детето; продължава да има практики на дискриминация и неравно
третиране на деца бежанци, деца с увреждания и деца от ромски
произход по отношение на достъпа им до качествено образование,
здравеопазване и адекватна жилищна и социална среда.

Оценките в Бележник 2017
Общи принципи по прилагане на Конвенцията
на ООН за правата на детето
Семейна среда и алтернативни грижи
Здравеопазване
Образование
Детско правосъдие
Годишен успех

2.86
3.01
3.64
3.44
3.05
3.20
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Тематична област:

семейство
„Децата не трябва да бъдат
разделяни от родителите си,
освен ако това не е за тяхно
добро – например, ако родителят
се отнася зле и пренебрегва
детето.“
чл. 9

адаптирано издание на Конвенцията на ООН
за правата на детето, unicef.bg

1 552 деца и младежи с увреждания
останаха в услугите,
към които са адаптирани

Допринесохме за това 264 центъра*
да продължат да помагат
по-ефективно на децата,

Национална мрежа за децата реагира остро и категорично
на промените в Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане (ППСЗП), които щяха да доведат до
административно местене на деца и младежи с увреждания
от 122 Центъра за настаняване от семеен тип. В резултат
на нашата реакция, 1 552 деца и младежи с увреждания
останаха в услугите, към които са адаптирани, с изградено
доверие към персонала и в близки взаимоотношения
с другите деца и младежи. Така предотвратихме грубо
нарушаване правата на тези деца и настояхме да бъде спазен
като водещ принципът за най-добрия интерес на детето.

с които работят като алармирахме за крайно неуместните
ситуации, в които услуги, специализирани единствено в
подкрепата на деца, получаваха направления за оценка на
възрастни хора с психични заболявания или хора, нуждаещи
се от настаняване в домове за стари хора. Насочването на
тези случаи към центровете за деца се получи след издаване
на Методическо ръководство на Агенцията за социално
подпомагане. Действието на ръководството беше спряно и се
свика работна група към Министерство на труда и социалната
политика, която разработи промени в ППЗСП, които заместиха
цитираните текстове.
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* (Центрове за обществена подкрепа, Центрове за социална
рехабилитация и интеграция и Дневни центрове)

„Държавата трябва да оказва помощ
на родителите като осигурява услуги
за подкрепа“

9%

чл. 18

от децата
живеят в
институции

адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата
на детето, unicef.bg

91% – в семейства
или семейна среда

Пътна карта за изготвяне на нова
нормативна база за социалните
услуги в страната
През 2017 г. редица заинтересовани страни се обединихме
около нуждата от нов подход за развитие на социалната
сфера, както и от нови мостове за диалог за постигане на
промяна за всички, които имат нужда от социална подкрепа.
Стартира процес на преосмисляне на възможностите за
съвместна работа между гражданския сектор и държавата при
правенето на публични политики.

Успяхме да се застъпим
за по-нетравмиращото извеждане
на 1023 деца,
настанени в големите институции за деца, лишени от
родителски грижи (ДМСГД и ДДЛРГ) като в резултат от
продължителната ни работа беше разработена втора
паралелна операция по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, която да обединява развиването на
новите социални и интегрирани здравно-социални услуги
за деца и семейства и закриване на големите домове.
Така двете операции включват оценка на децата, тяхната
подготовка за извеждане и настаняване в семейна среда и/
или услуги, базирани в общността, оценка на родителите и
техния капацитет, както и работа по изграждане на новите
услуги, подготовка на персонала, включително въвеждащо и
поддържащото обучение.
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Тематична област:

Образование
„Всички деца и млади хора имат право на основно
образование, което трябва да бъде безплатно.
Богатите страни трябва да подкрепят бедните в
постигането на това. Дисциплината в училище трябва
да уважава човешкото достойнство. Младите хора
трябва да бъдат насърчавани да достигнат найвисоките нива на образование, на които са способни.“
чл. 28

адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на детето, unicef.bg

Връщане в образователната система
на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст
През юли 2017 г. МС прие Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна
и училищна възраст. Преди началото на учебната 2017/18 г.
създадените междуинституционални мобилни екипи по общини
обходиха адресите на близо 206 000 ученици, незаписани или
отпаднали от образователната система. За около 80% от тях беше
установено, че временно или трайно пребивават в чужбина със
своите родители. От останалите 22 000 проверени по данни на
МОН към 1 ноември 2017 г. 17 297 отново посещават училище и
предучилищни групи. Национална мрежа за децата приветства
създаването на този механизъм и неговото системно прилагане,
като продължава със своите препоръки то да се случва само след
постоянен и детайлен анализ на дългосрочните ефекти от него,
както и в съчетание с подкрепящи, а не наказателни мерки към
децата и семействата в риск.
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Организация на дейностите
в училищното образование
През септември 2017 г. допринесохме за промените в
чл. 15 на Наредба 10 за организация на дейностите в
училищното образование, които предполагат намаляване
на бюрократичните спънки пред извеждането на учениците
от училище за посещение на обществени, културни и
природни обекти и пр. Асоциация „Родители“ и Национална
мрежа за децата бяха първите организации, които се
противопоставиха и успяха да предотвратят предлаганите
промени в Наредбата към Закона по туризма, които
предполагаха задължително участие на туроператор при
еднодневни излизания на учениците от училище, което
щеше допълнително да усложни съществуващата процедура
и да ограничи достъпа на учениците до събития/обекти
извън училище.

„Образованието трябва да развива
до максимална степен личността и
талантите на всяко дете“.
чл. 20
Всеки 7-и ученик
между 15 и 18 години
не е в училище

адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата
на детето, unicef.bg

Предизборните обещания
на партиите

Подкрепяме 33 училища

НМД заедно с Института за прогресивно образование
организираха предизборен дискусионен форум
„Образованието – диалог за бъдещето тук и сега“ с участието
на всички основни политически партии и коалиции,
граждани, експерти, учители и други специалисти от
системата на образованието, граждански организации и
различни заинтересовани институции. Почти всички партии
и коалиции засегнаха в изложенията си едни и същи основни
проблеми в българското образование, сред които високите
нива на функционална неграмотност на българските
ученици, тревожния дял на отпадащите от училище, ниското
качество на образованието и прекалената сложност на
учебното съдържание, липсата на стимули и мотивация за
българските учители и дадоха своя план за разрешаването
им. НМД продължава да следи реализирането на плановете.

в усилията им да бъдат център на тяхната общност.
Инициативата „Училището като център в общността“ е насочена
към развиването на училището като общност и превръщането
му в отворен и многофункционален център, който създава,
поддържа и свързва общността от ученици, учители, родители
и други участници в обществения живот на дадено населено
място. Дългосрочната визия, към която се стремим, е развиване
на мрежа от общностни училища, които съвместно да работят
за развиването на училището като общност и промяната му от
училище с високи стандарти към училище с високо качество.
На практика, за нас, тази промяна означава преминаване
от ситуация, в която се отсяват най-добрите ученици към
такава, в която се обучават всякакви ученици; от подготовка
за съревнование към подготовка за учене през целия живот.
Училище, в което децата и младите хора не се движат по
предначертан от възрастните път, а се учат как да откриват, да
правят избори и да понасят последствията от тях.

Законово обоснованата
автономия на училищата
През ноември 2017 г. Министерство на образованието и науката разпространи писмо, с което напомня на директорите,
че посещението в училище на неправителствени организации
следва да се случва само с подкрепата на министъра и/или
РУО. Национална мрежа за децата реагира остро на подобен
опит за ограничаване на училищната автономия и свободата на избор на директорите да избират партньорите си.
В резултат на дадената на въпроса публичност, съвместно
с организациите от Форум гражданско участие и след
преговори с МОН, достигнахме до обща позиция, която
потвърждава законово обоснованата автономия на
училищата и подкрепя продължаването на ползотворно
партньорство с гражданския сектор.
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Тематична област:

Здраве
„Децата имат право на
висококачествена здравна грижа,
на чиста вода, здравословна храна
и чиста среда, за да бъдат здрави.“
чл. 24

адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата
на детето, unicef.bg

На всеки
детски психиатър
се падат ~50 000

деца и юноши
(0-19 г.).

Изведохме напред в държавните
приоритети темата за ранното
детско развитие
По предложение на Мрежата и партньорски организации
темата беше включена като една от приоритетните за
МТСП по време на българското председателство на Съвета
на Европейския съюз. Ние вярваме, че инвестирането
в ранните години на детето има ключово значение
за здравето, образованието, социалното включване
и цялостния успех на човека. Продължаваме да се
застъпваме за единна и интегрирана политика, която да
гарантира благосъстоянието на децата от най-ранна възраст
и превръщането ѝ във водещ инструмент за подкрепа на
децата и семействата.

Детски здравен парк
За първи път, заедно с наши членове, насърчихме
обединението между родители, професионалисти и
граждански организации за реализиране на идеята за
изграждане на Детски здравен парк. Това е най-мащабната
инициатива в обществена полза, която цели построяването
на нова и съвременна многопрофилна университетска детска
болница в столицата, която да обедини разпръснатите 14
лечебни заведения и да предостави възможност за единно
консултиране, лечение и рехабилитация на деца, и развитие
на педиатричната наука у нас. Заедно сформирахме
Инициативен комитет за ангажиране на общественото
внимание и предприехме стъпки за стимулиране на реални
действия за изграждане на Детски здравен парк.
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Стартирахме проект
„Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран
подход и ранна интервенция в България“ е проект,
подкрепен от Фондация „Институт Отворено общество“,
насочен към мобилизиране на усилията и наличните
ресурси на всички заинтересован страни, които работят по
ранната интервенция и прилагане на обща застъпническа
и комуникационна стратегия за подобряване на
политиките и правната регулация на ранната интервенция
в страната. Стремим се към постигане на общо разбиране
сред професионалистите за важността и съдържанието,
необходимите ресурси, знанията и уменията за прилагане
на семейно-ориентирания подход и ранната интервенция.

В подкрепа на Фонда за лечение
на деца
И през тази година НМД се присъедини към изразените
притеснения на неправителствените организации и други
членове на Обществения съвет към Център „Фонд за
лечение на деца“, за това, че предложените промени в
Правилника за дейността и организацията на работа на
Центъра не са в най-добрия интерес на децата и техните
родители, не водят до положителни резултати в работата, не
облекчават процедурите, а също така – липсва публичност и
прозрачност за работата на Фонда.
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Тематична област:

ПРАВОСЪДИЕ
„Децата, които нарушават закона,
не бива да бъдат третирани с жестокост.
Те не бива да бъдат затваряни в затвори
с възрастни и трябва да продължат да
поддържат връзка със семействата си.”
чл. 37

адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на детето, unicef.bg

Центрове за правата
на децата
През март отвориха врати четири Центъра за права на децата, чиято цел е да
помагат на деца с проблемно поведение, на жертви и на деца в конфликт със
закона. Работата на Центровете е ориентирана към застъпничество за техните
права в съда, в училище и в полицията.
Психолозите и социалните работници
от Центровете работят интензивно с
техните семейства и родители като се
стремят да помогнат на най-ранен етап
за елиминиране на по-сериозни рискове. Центровете са разкрити в София
(управляван от Института по социални
дейности и практики), в Пазарджик
(управляван от Фонд за превенция на
престъпността – ИГА), във Враца (управляван от ФИЦЕ – България) и в Русе
(управляван от СНЦ „Еквилибриум“) по
проект „Развиване на Центрове за права
на децата в конфликт и в контакт със закона“ на Национална мрежа за децата,
подкрепен от Фондация „Велукс“.
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СПИ Драгоданово
През годината Министерството на образованието закри социално-педагогическия интернат в село Драгоданово като
така в страната останаха пет интерната за
деца, престъпили закона. Близо половината от тях бяха механично преместени
в друг интернат, а останалите продължиха живота си в социална услуга или в
семейна среда. От Национална мрежа за
децата продължихме да се застъпваме за
спешното закриване на всички институции, тъй като условията в тях са много
лоши. Настоявахме това да се случи след
подробна оценка на нуждите на настанените деца и в координация между всички
министерства.

Закон за детско
правосъдие
Продължаваме да алармираме държавните институции за спешната необходимост от продължаване реформата в системата за детско правосъдие и за отмяната
на 60-годишния Закон за борба срещу
противообществените прояви, който не
включва достатъчно подкрепа за децата,
които нарушават закона. В края на годината, в рамките на Съвета по прилагане
на Актуализираната стратегия за реформа
в съдебната система, министерството на
правосъдието пое ангажимент за внасяне
на законопроекта в НС в спешен порядък.

189 деца са настанени
във възпитателни училища-интернати
и социално-педагогически интернати
през учебната 2016/2017 – места
с особено лоши условия за живот.

„Държавата трябва
да защитава децата
от сексуално малтретиране”
чл. 34

адаптирано издание на Конвенцията на ООН
за правата на детето, unicef.bg

Детство без решетки

Директива 2012/29/ЕС

Национална мрежа за децата, заедно
с Български хелзинкски комитет,
Институт по социални дейности
и практики и други граждански
организации се обявиха за незабавна
реформа в системата за детско
правосъдие като организираха
протестна акция през октомври.
Събитието се проведе в рамките на
кампанията „Детство без решетки“,
която настоява за защита на правата
на децата, нарушили закона. По
време на събитието беше представена
арт инсталация с плюшено мече,
затворено зад решетки, изработена
от творческия колектив „Disctructive
Creation“. В рамките на кампанията
продължи да се разпространява
петиция с искане за нов закон, която
до момента е събрала близо 6000
подписа.

С промени в НПК Народното събрание
отчете въвеждането в българското
законодателството на изискванията на
Директива 2012/29/ЕС за установяване
на минимални стандарти за правата,
подкрепата и защитата на жертвите на
престъпления. За съжаление гаранциите
за правата на децата, жертви или
свидетели на престъпления не бяха
въведени напълно, като от Национална
мрежа за децата алармирахме
Президента на Република България и
отговорните институции.

Кръгла маса за
гарантиране на
правата на децата,
жертви на насилие
В партньорство с институцията на
Омбудсмана на Република България
и Фондация „ПУЛС“ организирахме
кръгла маса по случай на дете, жертва
на сексуално насилие, като призовахме
за оптимизиране на съществуващите
механизми за реакция и превенция.

„Деца, които са били подложени на жестоко
и унизително отношение, имат право да
получат грижи и специална помощ, за да се
възстановят физически и психически”
чл. 39

адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на детето, unicef.bg
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Детско участие
Програма „Мегафон“

„Децата имат
право да
дават своето
мнение, когато
възрастните
взимат решения,
които ги
засягат. Също
така те имат
право тяхното
мнение да бъде
зачитано.”
чл. 12

адаптирано издание на
Конвенцията на ООН за
правата на детето, unicef.bg

И през 2017 г. Програма „Мегафон“ беше централната линия на усилията ни в областта на
детското и младежко участие. Програмата обединява и структурира опита и някои основни
дейности, които сме натрупали през последните седем години. В нея участват деца и млади
хора, които са доброволци или са подкрепяни от организации, членове на Мрежата. Заедно с
младите мегафонци планираме, подготвяме и провеждаме серия дейности и кампании, за да
може с тяхна помощ те да бъдат възможно най-полезни за децата в България. А в хода на това
обсъждаме и упражняваме правата на децата и по-специално – правото им на мнение. Досега
през нея са преминали близо 160 деца на 14-17 годишна възраст, като в момента активно работим с 32 от тях, представители съответно на 16 организации, членове на Мрежата. Участващите
в Програмата деца стават членове на Младежка мрежа „Мегафон“ – „малката мрежа в голямата
мрежа“ – която обединява всички млади хора, с които сме работили през годините.
Програма „Мегафон“ е като двугодишно обучително приключение. Част от нея се състои от
серия от три дейности за изграждането на капацитета на младежите и на техните организации.
Това са т.нар. Есенно училище по правата на децата, Пролетна среща на Мегафон и Детски и
младежки панел към Годишната среща на Национална мрежа за децата. Усвоените знания
за правата на децата и уменията, които са развили, младите хора прилагат в другата част на
Програмата – две от най-важните ежегодни публични дейности на Национална мрежа за
децата – наградите „Златна ябълка“ и Младежки форум „Voice it“. В първата година младите
участници преминават през трите обучителни дейности (за да развият знанията и уменията си
за правата на децата) и двете публични дейности (за да ги упражняват в такива сфери, които са
им интересни и важни). Във втората година същите участници определят свои роли „по интереси“ – кофасилитатори, PR-и и застъпници, – които, вече от позицията на опита, интересите и
бъдещите си професионални планове, подпомагат новодошлите мегафонци при включването
им в дейностите от първата година и цялостно развиват дейностите на Мрежата, така че да са
възможно по-полезни за децата изобщо. През подобен процес преминават и възрастните професионалисти от участващите организации членове, но от позицията на подкрепящи младите
хора специалисти и през призмата на организационното развитие, което търсят.
През 2017 г. особено се гордеем с това, че Детският и младежки панел към Годишната среща на
Мрежата беше много повече от група млади хора от Мегафон, които взимат участие в различните формати на събитието. Този път заедно с тях измислихме и подготвихме част от програмата на Годишната среща. Младите хора от Мегафон имаха действена роля при воденето на част
от програмата и при цялостното подпомагане на събитието, защото този път Годишната среща
включваше много други деца и млади хора, с които членове на Мрежата работят. Така успяхме
за пръв път да проведем голямо конферентно събитие в сътрудничество с децата, така че то да
бъде по-приветливо и включващо други деца.
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С дейностите си по детско и младежко участие Национална мрежа за децата се
стреми да търси мнението на децата за политиките и действията, извършвани
в тяхно име. За тази цел не само прилагаме различни начини да се допитваме
до деца, но също провеждаме редовни обучителни и образователни програми
(за да бъдат децата и възрастните компетентни да отстояват това тяхно право
на мнение), както и се стремим да се уверяваме, че институциите и взимащите
решения за живота на децата ще вземат предвид тяхното мнение.

Младежки форум „Voice it“
За трета поредна година проведохме младежкия форум
„Voice it“ с помощта на младите хора от Мегафон и членове
на Мрежата. На 20 ноември събитието едновременно
отбелязва по един вълнуващ за младите хора начин
годишнината от приемането на Конвенцията за правата
на детето, но и отново подчертава публично важността
на правото на мнение и демонстрира на практика как би
могло да изглежда то в рамките на един ден. Серията от
различни дискусии по важни за децата теми (избрани с
помощта на допитване до деца), изложение на организации
и прожекция на филми привлякоха близо 200 участника.
Мненията и предложенията на включилите се млади хора по
теми като насилие, дигитална грамотност, сексуално здраве
и други бяха изпратени до отговорните институции.

Национална кампания
„Търсачи на не/равенство“
През 2017 г. Национална мрежа за децата стартира уникален
за България модел чрез кампанията „Търсачи на не/равенство“.
Като своеобразно изследване, водено от деца, кампанията
включва малки екипи от млади хора и подкрепящи възрастен
и организация в различни точки на страната, „въоръжава“
ги с конкретна методология и насоки за действие. На тази
основа „търсачите“ са поканени да се впуснат в проучване на
предразсъдъците към децата от ромски произход – откъде
идват те, как те се срещат в публичното пространство и дали
създават ситуации на неравно отношение за децата. Досега
в кампанията участие са взели трийсет деца от шест екипа и
шест населени места, а през 2018 г., на база на извлечените
уроци и усъвършенстване на подходите в нея, методологията
се предвижда да бъде разпространена като безплатен
образователен модел за всеки, който желае да я изпробва и
счита, че всички деца имат равни права.
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годишни награди
„Златна ябълка“
През 2017 връчихме седмите награди „Златна ябълка“
за принос към благосъстоянието на децата. Отличията
са признание и знак на почит към усилията, вложени от
различни хора, организации и институции за подобряването
на живота и благосъстоянието на децата в България.
За „Герой на децата“ бяха избрани Марияна
Гелева и група майки от цялата страна, които изработват ръчно
плетени играчки, със средствата от които подпомагат лечението
на тежко болни деца. Тяхната страничка „С вяра в доброто –
подари надежда“ има хиляди последователи, които подпомагат
каузата им в подкрепа на децата и семействата. Тяхното мото
е „Бримка след бримка, надежда даряваме“.Наградата бе
връчена от столичния кмет Йорданка Фандъкова, която при
приветствието си се обърна към всички присъстващи в залата и
заяви, че всички те са Герои на децата с усилията, които влагат за
подобряването на живота на децата.
Наградата за Училище получи ОУ „Г.С. Раковски“,
с. Голямо ново, община Търговище за това, че екипът на училището
се стреми пътят към знанието на децата да преминава през
положителните емоции и усещането за приключение. В училището
има много двуезични деца и техните специфични образователни
потребности се посрещат чрез различни иновативни решения,
така че децата да се чувстват значими и можещи, а ученето да е
приятно и интересно. Наградата бе връчена от зам.-министъра на
образованието на науката Деница Сачева.

Наградата в категория Болница бе присъдена на
Специализираната болница за активно лечение по детски
болести „Проф. д-р Иван Митев“ – София. Това е единствената
в момента в България детска болница, която осигурява
висококачествено лечение на широк спектър от заболявания
при децата. Проф. Виктор Златков, ректор на Медицинския
университет в София, връчи тази престижна награда.
16 | Годишен отчет 2017 | www.nmd.bg

Наградите бяха връчени в навечерието
на Деня на детето в Софийска градска
художествена галерия.
По традиция се връчват в седем
категории – „Герой на децата“,
„Училище“, „Болница“, „Община“,
„Журналист“, „Благотворител“ и
„Награда за цялостен принос към
Мрежа за децата“.
В категорията „Герой на децата“ номинациите се правят от
широката общественост на сайта на инициативата „Златна ябълка“
www.1june.nmd.bg. Изборът на победител се осъществява отново
с гласуване на публиката. Номинациите в останалите категории се
правят от организациите, членове на Мрежа за децата от цялата
страна, които работят с и за деца и семейства.

цялостен принос към
Национална мрежа за децата,
Наградата за

беше
присъдена на Мария Донкова, съосновател и част от фондация
„Пайдея“, която вече 18 години работи за по-добро качество
и достъп до образование. Организацията е един от първите
членове на Национална мрежа за децата, а Мария Донкова
има водеща роля в застъпническите усилия на Мрежа за
децата, за да може образованието в България да е достъпно
за всяко дете и да бъде насочено към развитието на децата
като щастливи и успешни личности.

Наградите „Златна ябълка“
имаха 32 номинации на хора,
организации и институции,

които са пример в полагането на специални грижи
и внимание към децата за по-добрия им живот и
благосъстояние.

Наградата в категория Журналист бе връчена на
Елеонора Тахова, журналист и водещ на предаването „Днес“ в
БНР Благоевград. Чрез своето предаване и материали тя редовно
насочва общественото внимание към важни за децата и техните
семейства теми и отразява и коментира събитията с уважение
към достойнството на младите хора. Ирина Недева, председател
на Асоциацията на европейските журналисти връчи наградата в
тази категория.

Наградата в категория „Благотворител“ спечели
компанията „Ди Ейч Ел Експрес България“ за кампания, която
служителите и партньорите на регионалния офис на фирмата в
Търговище организират в помощ на бебета и социално слаби семейства от региона, съвместно с „Клуб на нестопанските организации – Търговище“. Инициативата е успяла да промени нагласите както на екипа на компанията, така и на цялата общност, така
че да приемат дарителството като своя кауза. Призът бе връчен
от Мая Клевцова от Societe Generale Експресбанк, които подкрепиха церемонията тази година и които са носители на наградата
в същата категория от преди няколко години за съвместната си
работа с Фондация Карин дом във Варна.
Наградата за Община журито присъди на Община Ардино,
чиито приоритет е ранното детско развитие и гарантирането
на детските права и подкрепата към семействата. Призът бе
приет лично от кмета на Ардино Ресми Мехмед Мурад от Елена
Атанасова от УНИЦЕФ България.
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КЪЩА НА ДЕЦАТА
През 2016 г. Национална мрежа за
децата започна активно работа по един
изключително амбициозен проект –
да изгради Къща на децата.

Къщата ще представлява
национален център
за обучение и
застъпничество за
правата на децата.
Къщата ще бъде
споделено пространство,
където деца,
младежи, родители и
професионалисти ще
работят за по-щастливи,
уверени, активни
и успяващи деца в
България.
Тя ще предлага приятелска и
развиваща среда за всички деца на
България, независимо от тяхната
възраст, семеен и социален статус.
В нея ще се провеждат обучения
за правата на децата, ролята на
институциите, финансова култура и
предприемачество, здравна култура,
екология и устойчиво развитие,
лидерски умения и въобще – как децата
да израснат като активни и отговорни
граждани. В нея децата и младите хора
ще имат възможност да упражняват на
практика правото си мнение и детското
и младежко участие. Къща на децата ще
бъде и дом на всички 150 организации,
част от Мрежа за децата за техните
общи дейности и събития.
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Къщата ще се управлява като социално
предприятие и в нея ще бъдат наемани
за работа младежи, излизащи от
институции и приемна грижа.
Кой ще ползва Къщата?
• Д
 еца и младежи от цялата страна,
независимо от възраст, произход и
социален статус;
 ладежи, излизащи от институции и
• М
приемна грижа, които ще придобиват
трудов опит и умения като биват
наемани за различни дейности и
участват активно в управлението на
Къщата като социално предприятие;
• Р одители и семейства;
• П
 рофесионалисти, работещи с деца;
• О
 бщността на Национална мрежа
за децата и целия граждански
сектор, бизнесът, институциите и
всички, които работят за и с деца и
семейства.

На какъв етап е проектът?
Средствата за закупуване на земята са
осигурени благодарение на две големи
международни фондации – OAK и
Velux. Парцелът за Къщата се намира
в центъра на София, на бул. „Христо
Ботев“ между бул. „Сливница“ и ул.
„Цар Симеон“. Парцелът е с площ
825 кв. м.
В момента се изготвят проучванията
и съгласувателните процедури за
подготовка на изграждането на Къщата.
Предстои открит конкурс за идеен
архитектурен проект, в който ще бъдат
поканени за участие всички архитекти и
архитектурни бюра.
Междувременно провеждаме
фондонабираща кампания. И вие
можете да се включите, като дарите
онлайн на сайта на Национална мрежа
за децата www.nmd.bg (чрез кредитна
или дебитна карта, ePay, Pay Pal или
чрез банков превод към дарителската
ни сметка). Можете да подкрепите
и дарителската ни кампания в
международната платформа Global
Giving където вече имаме над 200
дарители.

Станете архитекти на
бъдещето, подкрепете
Къща на децата!

Говорим за децата

През 2017 г. сайтът на Национална
мрежа за децата бе посетен от
140 000 уникални потребители.
С над 1500 новини, качени на
българската версия на сайта и над
100 на английската, продължаваме да
бъдем важен източник за информация
за детските политики както за
професионалистите и експертите, така и
за родителите и за самите деца.

„Децата имат право на
достоверна информация от
медиите. Телевизията, радиото и
вестниците трябва да доставят
информация, която децата
да могат да разбират и да не
популяризират материали, които
могат да навредят на децата.“

Фейсбук страницата ни влезе в Топ 10
на най-популярните публични Фейсбук
страници в България. Феновете ни са
над 65 000, като през годината сме
достигнали до над 4 милиона българи с
публикациите ни, които бяха над 2000.

чл. 17

адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата
на детето, unicef.bg

Децата и медиите: Спряхме предложение на
СЕМ, което позволява неетично отразяване
През април Национална мрежа за децата алармира, че Съветът за електронни
медии (СЕМ) е инициирал промени в Критериите за защита на децата от вредно
съдържание в медиите, които нарушават техните права, както и Закона за закрила
на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето. В свое становище до СЕМ,
ДАЗД, Националния съвет за саморегулация и Асоциацията на европейските
журналисти, Национална мрежа за децата изрази тревога, че исканите промени
отварят легална възможност за участието на деца в предавания, които накърняват
тяхното право на личен живот, достойнство, нанасят вреда върху тяхното развитие,
а също така и излъчването на предавания, които са с вредно и опасно съдържание
за деца. Освен това НМД припомни, че вече трета поредна година Законът за
радиото и телевизията (ЗРТ) се нарушава от страна на държавните институции,
като не се подписва тристранно споразумение между СЕМ, ДАЗД и доставчиците
на медийни услуги за спазването на Критериите. Тези Критерии бяха въведени
през 2011 г. с промени в ЗРТ, инициирани от Национална мрежа за децата. През
последните години НМД е подала 10 сигнала за нарушения на ЗРТ и неетично
отразяване на деца в медиите. В резултат от острата реакция на НМД, промените
в Критериите бяха спрени. През декември СЕМ прие изменение в Критериите, с
което се въведоха единни за всички канали обозначителни точки, които указват
дали предаването е подходящо за деца.

Седмичният ни бюлетин достига до 5
680 абонати. Английският ни бюлетин,
който правим всяко тримесечие, се чете
от близо 900 абонати.
С 9 публични събития и 14 прес
съобщения до медиите през
2017 г. допринесохме за по-добрата
информираност по темите за децата и
семействата в България. Медиите ни
отразиха в над 400 публикации и 47
телевизионни участия.

Вие също можете да
станете наши приятели
в социалната мрежа на
www.facebook.com/
nmdbg и да посетите
сайта ни на www.nmd.bg
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Дарения в полза на децата
За поредна година
българската
компания „Фикосота“
дари над 5 хиляди литра течни почистващи и перилни препарати за дома и
няколко тона прах за пране, козметика
и продукти за лична хигиена, които чрез
Национална мрежа за децата и нейните
членове стигат до деца и семейства в
уязвима ситуация. Дарените от компанията продукти възлизат на близо 20
хиляди лева. „Фикосота“ оказва безвъзмездната помощ в натура за трета
поредна година.
39 неправителствени организации,
работещи с деца от 27 различни
населени места в цялата страна
приеха дарението в складовата
база на „Фикосота“ в гр. Шумен и го
разпределиха към крайно нуждаещи се
семейства от цяла България. Дарението
се предоставя на семейства на деца в
риск и постига устойчиви резултати.

Водещата търговска
верига Лидл България

Благодарим
на нашите дарители!
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предостави дарение от над 2500
детски книжки на Национална мрежа
за децата. Забавните образователни
помагала бяха разпределени на близо
20 неправителствени организации от
цялата страна, които работят директно
с деца и са част от Национална мрежа
за децата. Книжки за оцветяване,
музикални книжки и енциклопедии
стигнаха до деца, с които работят
организациите, членове на НМД –
ученици, деца в уязвима ситуация,
посещаващи различни социални
услуги или станаха част от пътуващи
библиотеки и други благотворителни
инициативи.

КАКВО НЕ УСПЯХМЕ ПРЕЗ 2017?
Приемането на Закон
и Стратегия за детето
и семейството,
които да регламентират и планират
цялостна политика в подкрепа на семейството e кауза, за която Национална
мрежа за децата се застъпва от 2010 г.
За съжаление, въпреки ангажимента
на Държавната агенция за закрила на
детето да включи разработването на
тези документи в плана за 2017 г., това
не се случи. Тези усилия са в посока на
превръщането на Визията за семейна
политика, разработена с участието на
експерти, родители, академични среди
и неправителствени организации, в
държавна политика.

Промяна на начина,
по който се
управляват средствата
от европейските
структурни фондове,
така че да се пилотират нови практики,
иновации и да се постига намаляване на разликите между различните
региони и общини в страната, а не
финансиране на дейности, част от текущата работа на държавната и местна
администрация.

Подобряване
на капацитета
на Отделите за
закрила на детето

За шеста поредна
година обещанието за
реформа в областта на
детското правосъдие

и разграничаване на системата за
социално подпомагане от системата за
закрила на детето. Според нас е крайно
необходимо Министерство на труда
и социалната политика и Агенцията
за социално подпомагане да положат
усилия за развитие и да инвестират
в Отделите за закрила на детето чрез
увеличаване на броя на социалните
работници в тях, разработване на
стандарти за тяхната натовареност и
осигуряване на подходящо обучение,
супервизия и подкрепа.

остава само намерение. И през 2017 г.
не беше отменен 60-годишният Закон
за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните, който засяга над 10 000 деца
годишно.

Все още България
няма детски
омбудсман,
а това е нещо, за което Национална
мрежа за децата настоява от много
години. В повечето европейски страни
има специален обществен застъпник,
който отговаря за децата и младите
хора.

„Държавите трябва да правят тези права
достъпни за децата”
чл. 4

адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на детето, unicef.bg
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Промените в Мрежата за 2017
10

167

4

са новите организации, присъединили
се към Мрежата през 2017 г. Те са от
София, Пловдив и Разград и работят
за по-добро образование, подкрепа
на психичното здраве, подкрепа на
жертви на насилие, в ромска общност,
в подкрепа на спорта и здравословния
начин на живот, в подкрепа на ЛГБТИ
млади хора и деца в институционална
грижа.

консултации и случаи на подкрепа е
оказала Мрежата на своите членове и
други организации през годината.

са Тематичните работни групи
на Национална мрежа за децата:
Семейство, Здраве, Образование
и Правосъдие, които обединяват
организациите, членове според
темите, по които работят и предоставят
експертиза и мнения. Наред с тях
работна група „Детско и младежко
участие“, подкрепя развитието на
детското участие в мрежата.
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8

Нов състав на Управителния съвет

са регионалните координатори на
Национална мрежа за децата, които
отговарят за координацията и развитието
на Мрежата на местно и регионално ниво.
През юни 2017 г. мандатът на първите
регионални координатори на Мрежата
изтече и бяха проведени избори, на които
членовете от съответния регион избраха
организации, регионални координатори за
следващите две години.

беше избран през юни 2017 г. от Национална мрежа за децата. След изтичането
на мандата си, д-р Радосвета Стаменкова от Българската асоциация за семейно
планиране, Мариана Николова от фондация „Карин дом“ и Ганчо Илиев от
сдружение „Свят без граници“ се оттеглиха, а Общото събрание на НМД избра
новия състав на УС: Георги Апостолов, фондация „Приложни изследвания и
комуникации“, председател на УС на НМД; Весела Банова, сдружение „Дете и
пространство“; Мариана Писарска, сдружение „Деца и юноши“, Мария Гинева,
сдружение „Бъдеще за децата“; Любен Георгиев, сдружение „Ре-акт“; Светла
Пенева, сдружение „Социален диалог“; Иван Иванов, фондация „Агапедия
България“.
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Финансов отчет
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.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (едностранен)

Съкратен счетоводен баланс

24 | Годишен отчет 2017 | www.nmd.bg

В хил. лева

В хил. лева

Списък на проекти, изпълнявани от Национална мрежа за децата през 2017 г.
• „ Сътрудничество и мониторинг за ре- • Child Rights Hubs, „Развиване на цен- • „Rescue: Разчитане на ранните сигнали
ализиране правата на децата“, донор трове за права на деца в конфликт и в за отпадане от училище“, донор програУНИЦЕФ България, продължителност на контакт със закона“, донор Фондация ма Еразъм+, продължителност на проекпроекта 20 месеца до ноември 2017 г.
„Велукс“, продължителност на проекта та 36 месеца до септември 2019 г.
• „CHAPTER – Children Help movement
• „Развитие на общностни училища в 36 месеца – до 30 март 2019 г.
България – фаза 2“, донор Фондация • „Правата на децата и съда“, донор про- Against Physical Threatening and Emotio„Чарлз Стюърт Мот“, продължителност грама Правосъдие към Европейската ко- nal Repression“, донор програма Прана проекта 24 месеца до юни 2018 г.
мисия, продължителност 24 месеца до ва Равенство и Гражданство на ЕС, продължителност 24 м. до ноември 2018 г.
• „Намаляване на дискриминацията и септември 2017 г.
промотиране на социалното включване • „Институционална подкрепа за из- • „Да подредим пъзела: устойчив семейна деца и млади хора от ромска общност пълнение на Стратегия на НМД 2015 – но-ориентиран подход и ранна интери деца и млади хора с увреждания“, 2020 г.“, донор фондация ОАК, продъл- венция в България“, донор Институт
„Отворено Общество“, продължителност
донор УНИЦЕФ България, продължител- жителност 36 месеца до юни 2019 г.
ност на проекта 9 месеца до юни 2018 г.
24 месеца до септември 2019 г.

Приложения към финансовите отчети
всички суми са в хил лева, освен ако не е оповестено друго
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КОИ СМЕ НИЕ?
Национална мрежа за децата е мрежа на над 140 организации,
работещи с и за деца и семейства в цялата страна.
Управителен съвет
НМД има 7-членен Управителен съвет, в който членуват избрани от Общото събрание представители
на организации, членове на НМД. Управителният съвет подкрепя, консултира и наблюдава работата на
Секретариата и взима решения по ключови за Мрежата въпроси извън мандата на Общото събрание.

Георги Апостолов
Председател на УС
Фондация „Приложни
изследвания
и комуникации“

Весела Банова
Сдружение „Дете и
пространство“

Мариана Писарска
Сдружение „Деца и
юноши“

Любен Георгиев
Сдружение „Ре-Акт“

Иван Иванов
Фондация „Агапедия“

Мария Гинева
Сдружение „Бъдеще за
децата

Светла Пенева
Сдружение „Социален
диалог 2001“

Контролен съвет
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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Калоян Дамянов
Председател на КС
Председател на
Национална асоциация на
ресурсните учители

Любомира Велчева
Диляна Гюрова
Фондация Международна Фондация Конкордия
награда на херцога на
България – София
Единбург – България

Секретариат

Регионални координатори – 8 региона и организации
Работата на регионалните координатори e съсредоточена
върху координиране на местните дейности, на инициативите
и кампаниите на Мрежата, координация на специфични за
региона дейности, подкрепа и активизиране на членовете на
Мрежата в региона и подкрепа на взаимоотношения между
членове на НМД и други организации и институции, които
имат роля в гарантирането на детските права.

Силистренска
Видинска

Русенска

Монтанска

Шуменска

Врачанска
Великотърновска
Ловешка

София

Пернишка

Търговишка

Сливенска
Старозагорска
Ямболска

Кюстендилска
Пазарджишка
Хасковска
Благоевградска

Варненска

Габровска

Софийска
Пловдивска

Добричка

Разградска

Плевенска

Смолянска
Кърджалийска

Бургаска

Североизточен регион (Варна и Добрич)
Сдружение Гаврош, Варна
Североизточен Централен регион (Търговище,
Разград, Шумен, Силистра)
Клуб на НСО – Търговище
Северен Централен регион (Велико Търново,
Ловеч, Плевен, Габрово, Русе)
Център за междуетнически диалог и
толерантност Амалипе – Велико Търново
Северозападен регион (Враца, Видин,
Монтана)
Сдружение Първи юни – Бяла Слатина
Югозападен регион (Перник, Благоевград,
Кюстендил, София – област)
Фондация П.У.Л.С. – Перник
Югозападен централен регион (Пловдив,
Пазарджик, Смолян)
Фондация „Социални практики в общността“,
Пазарджик
Югоизточен централен регион (Стара Загора,
Хасково, Кърджали)
Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора
Югоизточен регион (Бургас, Сливен, Ямбол)
Сдружение „Верният настойник“ – Бургас
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Дарители
и приятели
Благодарим на:
Фикосота Синтез, които дариха над 5 хиляди литра течни почистващи и перилни
препарати за дома и няколко тона прах за пране, козметика и продукти за лична
хигиена на организации членове на Национална мрежа за децата. Продуктите бяха
разпределени на крайно нуждаещи се семейства от цялата страна.
Лидл България, които дариха над 2500 образователни книжки и помагала на близо
20 организации, членове на Национална мрежа за децата и достигнаха до социално
слаби семейства и ученици.
Societe Generale Експресбанк, които станаха спонсори на годишните награди
„Златна ябълка“ за принос към благосъстоянието на децата в България.
Миролио, които станаха спонсори на годишните награди „Златна ябълка“ за принос
към благосъстоянието на децата в България.
Алианц България, които ни дариха застраховката на нашия служебен автомобил.
Софийска градска художествена галерия и Столична община, които ни
предоставиха безплатно залата на галерията за провеждането на церемонията по
връчването на наградите „Златна ябълка“.
Министерство на културата, които ни предоставиха безплатно пространството на
Комплекс Ларгото за провеждането на младежкия форум Voice It.
Анна Ризова-Нойкова (Design for Friends), която подкрепя визуалната идентичност
на организацията.
Мариета Василева (Таралеж), която реализира основните печатни материали на
организацията.
Екипът, който изработи про боно нашето Коледно видео послание „Тази Коледа“:
„Банерджийница“, автори на идеята; Ивелина Георгиева – дизайн и илюстрация;
Владимир Георгиев – анимация на видеото; Станислав Николов, FULLCONTACT –
глас и звук и Екатерина Антонова – автор на текста.

Донори
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ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА ПРЕЗ 2017
Област Благоевград
Сдружение „Обществен съвет по
образование“ – Гоце Делчев
Област Бургас
Сдружение „Верният
настойник“ – Бургас
Асоциация „Деметра“ – Бургас
Сдружение „Областен ромски
съюз“ – Бургас
Сдружение „Петлите“ – Бургас
Сдружение „Усмивка“ – Бургас
Област Варна
Асоциация на родителите
на деца с дислексия – Варна
Сдружение „Гаврош“ – Варна
Сдружение „Евроинтеграция“ –
Варна
Фондация „Карин дом“ – Варна
Сдружение „Василица“ – Варна
Агенция за социално развитие
Вижън – Варна
Фондация „Радост за нашите
деца“ – Варна
Социална асоциация „Св.
Андрей“ – Варна
Семеен център Мария – 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 „Враца софтуер
общество“
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
Сдружение „Знание, успех,
промяна“ – Дупница
Сдружение „Ларго“ – Кюстендил
Родителско настоятелство на ЦДГ
„Калина“ – Дупница
Област Ловеч
Сдружение „Екомисия 21 век“ –
Ловеч
Сдружение „Знание“ – Ловеч
Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще“ – Ракитово
Фондация „Жулевия дом“ –
с. Лесичово
Фондация „КУЗМАНОВ“ –
с. Звъничево
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
Фондация „Джендър
алтернативи“ – Пловдив
Национален алианс за работа
с доброволци – Пловдив
Област Разград
Сдружение „Жанета“ – Разград
Сдружение „Феникс“ – 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“ –
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
Асоциация „Българско
психоаналитично пространство“
Сдружение за български
семейни ценности, традиции
и култура „Българче“
Сдружение „Алфа клуб –
да оцелееш“
Асоциация за ранно детско
развитие
Асоциация „Родители“
Фондация „Благотворител“
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 „Деца на България“
Фондация „Дечица“
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 насърчаване на
професионалното образование и
обучение
Институт за прогресивно
образование
Институт по социални дейности
и практики
Фондация „Конкордия България“
Фондация „Международна
награда на херцога на Единбург“
Международен правен център
Младежка фондация Арете
Фондация „М&М Физио“
Национална асоциация за
приемна грижа
Национална асоциация на
ресурсните учители
Национална мрежа на здравните
медиатори
Национално движение „Фуутура“
Фондация „Надежда за малките“
Сдружение „Надежда за нас“
Национален ученически
екопарламент
Национален център за социално
и емоционално развитие
Фондация „Пайдея“
Фондация „Партньори –
България“
Проект „Права на човека“

Фондация „Приложни
изследвания и комуникации“
Фондация „Приятели 2006“
Сдружение „Ре-Акт“
Сдружение Рийчаут.бг
Сдружение за прогресивна и
отворена комуникация – София
Фондация „Сийдър“
Фондация „Сингъл степ“
Фондация „Стъпка за България“
Фондация „Стъпка по стъпка“ –
София
Театрално-социална формация
„Театър Цвете“
Училищно настоятелство
„Надежда“ към ОУ „Бенито
Хуарес“
Сдружение за педагогическа и
социална помощ за деца ФИЦЕБългария
Фондация за децата в риск по
света
Фондация за достъп до права
(ФАР)
Център „Зографче“
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Център Надя“
Сдружение „Център за
приобщаващо образование“
Център за психосоциална
подкрепа
Habitat for Humanity
SOS Детски селища – България
Област София
Сдружение „За един по-добър
живот“ – Челопеч
Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за децата с
увреждания“ – Казанлък
Читалище „Възродена искра“ –
Казанлък
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
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
Читалище „Умение 2003“ –
Ямбол
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