ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2014

ПРОМЯНАТА В ЕДНО ДЕТЕ
ПРОМЕНЯ БЪЛГАРИЯ

За НМД
Национална мрежа за децата е обединение на 125 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-добрия 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 МИСИЯ
Национална мрежа за децата се застъпва за правата
и благосъстоянието на децата като обединява и развива широка,
обществено значима мрежа от организации и съмишленици.

НАШИТЕ ЦЕЛИ
•
•
•
•
•
•

Развитие на политики за деца и семейства;
Промяна на нагласите на обществото към правата на детето;
Развитие на модел за участие на деца;
Развитие на Национална мрежа за децата;
Повишаване на нейния капацитет;
Утвърждаване на обществения образ
на Национална мрежа за децата.

Уважаеми колеги и приятели,
Измина една вълнуваща и много интензивна година за Национална
мрежа за децата. Година с поглед към бъдещето. Година, в която
гласовете на децата, въпреки усилията на много граждани, не
бяха чути.
Весела Банова
„Дете и пространство”,
Председател на УС
на Национална мрежа
за децата

Георги Богданов
Изпълнителен директор,
Национална мрежа
за децата

2014-та може да се отбележи като година, през която всички ние
пораснахме и поставихме началото на регионалното сътрудничество
в Мрежата, което да ни помогне още по-добре да се застъпваме за
правата на децата и да ставаме още по-видими в борбата ни за подобър живот на децата и техните семейства. С приетия стратегически
план ние очертахме новите хоризонти на Мрежата до 2020 г.
поставяйки си амбициозни цели, които да постигаме и да развиваме.
Няма как обаче да не отбележим, че идващите години ще бъдат
трудни за всички ни, и най-вече за децата и техните семейства.
Детската бедност остава на тревожно високо равнище. Наказанията
и санкциите срещу родителите продължават да бъдат основна мярка
в социалната, здравната и образователната политика. Продължават
мерките срещу безотговорното родителство и все по-малко се
говори и действа за подкрепа на родителството. Ресурсите стават
все по-ограничени за гражданските организации, които помагат
на място на децата и семействата, а животът на хората става все
по-труден и по-тежък. Рестриктивните мерки продължават да са
основния механизъм за въздействие върху родителите в социалната,
здравната и образователната политика. Изявеният риск продължава
да е основната причина за интервенции към семейството от страна
на държавата, докато ресурсите на родителите и семействата
продължават да не се използват, подкрепят и насърчават. Все поограничени биват възможностите на гражданските организации да
помагат на място на децата и семействата, а животът на хората става
все по-труден и тежък. Младите хора, а също и немалко родители
продължават да напускат страната, за да търсят по достоен начин на
живот.
Не бива да пренебрегваме обаче факта, че през изминалата година
има и напредък в някои области и дано това да продължи така.
Все повече съмишленици има в политическите среди, които смятат,
че правосъдието за децата трябва да се промени така, че да ги
защитава. Новият проект на закон за предучилищното и училищното
образование е друга стъпка напред, която се очаква да подобри
живота на децата, а родителите да се чувстват по-включени в
образованието на децата им.
Това, което си пожелаваме, е да продължаваме да отстояваме
правата на децата, въпреки дискриминацията, омразата на речта и
негативното влияние върху децата от нас самите – възрастните.
Днес нашите стъпки ни се виждат малки и незначителни, но за
да постигнем голямата промяна в бъдещето се изисква нашето
постоянството и усърдието ни всеки час и всяка минута.
Да продължим означава, че ще успеем!
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ГОДИНАТА
ЗА МРЕЖАТА

125

7

Над 760

са организациите-членове
на Национална мрежа
за децата през 2014 г.
Те работят във всички
сфери на детското
благосъстояние – здраве,
образование, правосъдие
за деца, семейство.
Повече информация за
организациите и регионите
на България, можете да
намерите на www.nmd.bg

нови организации, работещи
с и за деца и семейства, са се
присъединили към Мрежата
за 2014 г. Двама от новите
членове работят в сферата
на образованието, двама –
в сферата на семейството и
алтернативните грижи, две
организации работят за правосъдие за деца и една –
в областта на здравето.
Това са: Европейски център
по медиация и арбитраж –
Русе, фондация „Жулевия
дом” – с. Лесичово, фондация „Цветан Цанов” – София,
фондация „Международна
награда на херцога на Единбург“ – София, сдружение
„Надежда за нас“ – София,
сдружение „Лекари на
света” – клон България,
сдружение за български
семейни ценности, традиции
и култура „Българче“.

са участията на
професионалисти,
представители на
неправителствени
организации, държавни
институции и местни
власти в различните
събития, организирани
от Национална мрежа за
децата през 2014 г.
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Събитията дават възможност
за обмен между различните
професионалисти и
представяне на добри
практики във всички сфери
на детското благосъстояние.

Стратегия
на мрежата
През 2014 г. с участието
на цялата Мрежа беше
разработена новата
Стратегия на Национална
мрежа за децата за
периода 2015 – 2020 г.
Още през януари 2014 г.
беше проведена
Конференция на бъдещето,
по време на която бяха
формулирани новите
визия и мисия на Мрежата,
и бяха набелязани цели
за следващия период.
След обсъждания и
консултации, стратегията
беше приета от Общото
събрание през юни 2014 г.
с три основни приоритета:
поставяне на детето и
семейството в центъра на
обществения живот, детско
и младежко участие и
развитие на Мрежата.

94 141 3134

1553

Близо
1000

деца и 6729
семейства са
достигнати и
подкрепети от
работата на
организациите –
членове на
Национална мрежа
за децата през
2014 г.

души са дали
доброволен труд
в организациите,
които членуват в
Национална мрежа
за децата.

са хората, които
работят с и за
организациите –
членове на
Национална мрежа
за децата.

професионалисти,
работещи с
и за деца и
семейства са
били подкрепени
от членовете
на Национална
мрежа за децата
чрез обучения,
квалификация и
супервизия.

4 основни
области

Четири са
основните области
на влияние,
които покриват
и тематичните
работни групи
на Мрежата –
Семейство, Здраве,
Образование
и Детско
правосъдие.
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ГОДИНАТА
В ПОЛИТИКИ
ЗА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

Среден

3

е оценката, която правителството получи
с „Бележник 2014:
Какъв е средният
успех на държавата в
грижата за децата?“.
За трета поредна
година, докладът
разгледа напредъка
на правителството по
собствените му ангажименти към децата и
отправи препоръки за
по-доброто изпълнение на поставените
цели.

Близо

50 15

позиции, становища и
писма с предложения
за промени в
политиките за децата
и семействата е
изпратила Мрежата
до държавните
институции през
последната година.
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са промените в политиките и практиките,
към които Национална мрежа за децата е
допринесла. Примери
за такива са приетите
препоръки относно
фокус и включване на
самотни родители и
многодетни семейства
в целевата група на
Фонда за най-нуждаещите се, който
ще се финансира със
средства от европейските структурни
фондове; сформираната работна група за
политики за закрила
след становището на
Мрежата по повод на
случая със съмнения
за сексуално насилие в IV-то помощно
училище, отпадане
на предложенията за
промени във Фонда
за лечение на деца,
закриването на
Националния център
по наркомании и др.

18
доклади и анализи
са изготвени и
популяризирани от
Национална мрежа за
децата през 2014 г.
Тези документи
обобщават различни
практики, резултати
от проучвания и
дават препоръки за
по-добри политики и
практики в различните
сфери на детското
благосъстояние.

14
са работните групи
към различни
държавни институции,
в които Национална
мрежа за децата е
участвала.
Сред тях са:
експертна група
по деинституционализация, група за
детска безопасност,
Национален координационен механизъм
по правата на човека,
работна група за
Фонд за подкрепа на
най-нуждаещите се
и др.

чл. 3

„Конвенция за правата
на детето” (адаптирано
издание за деца, unicef.bg)

3 факултативен Жилищна
протокол
политика
През август Мрежата
се присъедини към
Международна коалиция за ратифициране
и прилагане на Факултативния протокол към
Конвенцията на ООН за
правата на детето. Протоколът позволява на
деца или на техни представители да депозират
жалба пред Комитета
по правата на детето на
ООН, ако считат, че не
са били подходящо възмездени за нарушение
на техните права в собствената им държава.
Протоколът е обявен за
отворен за подписване
на 28 февруари 2012 г.
Първите държави, които
демонстрират ангажимент към правата на
децата и го подписват
още на церемонията
са Австрия, Белгия,
Финландия, Германия,
Италия, Люксембург,
Черна гора, Португалия,
Сърбия, Словакия,
Словения и Испания.

Национална мрежа
за децата излезе със
становище относно
необходимостта за
спешно ангажиране
с разрешаване на
кризисната ситуация
след разрушаването
на незаконните
постройки в ромската
махала в Стара Загора и
намирането на трайно
решение за децата и
техните семейства.
Мрежата настоя
за изграждането
на механизъм за
устойчиво решаване
на проблемите от
подобен характер,
които съществуват на
много места в България,
по начин, който не
застрашава децата,
както и за развиване на
национална жилищна
политика.

„Всички организации, свързани
с децата, трябва да работят за това,
което е най-добро за всяко дете.”

Децата –
бежанци

Отворено
писмо

Оперативни
програми

И през 2014 г. Мрежата
продължи да алармира
и настоява за предприемане на конкретни
мерки за децатабежанци. Организацията изпрати остра
позиция по повод на
недопускането на децабежанци да започнат
учебни занятия в
училището в с. Калище.
Изпратихме и специален сигнал до МВР,
Националната комисия
за борба с трафика на
хора, ДАЗД и АСП за
увеличаването на броя
на деца-бежанци без
придружители в Стара
Загора и възможността
за сериозни рискове от
трафик и злоупотреби
от страна на трети лица.
Мрежата продължава
да настоява за приоритизиране работата
по разработването
на координационния
механизъм за закрила на непридружени
непълнолетни.

за нарушаване правата
на 8-годишно момиче,
жертва на сексуално
посегателство.
В отворено писмо до
СЕМ и отговорните
институции, изпратено
през октомври, Мрежата се противопостави на
показването и разпитването на деца жертви
на сексуално насилие
по българските медии.
Организацията счита, че
излъчването на такива
интервюта са пряко
нарушаване на правата
на детето, създават
сериозни рискове за
здравето и развитието
на децата и противоречат на международните
и българските етични
стандарти, свързани с
отразяването на теми,
касаещи деца. В резултат на реакцията на
Мрежата, интервюто бе
свалено от страницата
на телевизията, както и
бе наложена административна глоба.

НМД участва в 5 работни
групи за разработване
на Споразумението за
партньорство и оперативните програми като
част от новия програмен
период 2014–2020 г.:
оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“, оперативна
програма „Образование,
наука и интелигентен
растеж“, оперативна
програма „Добро управление“ и Фонд за найнуждаещите се. Договорът за партньорство с
Европейската комисия
е наследник на Националната стратегическа
рамка (водещ документ,
на базата на който България договаряше усвояването на средствата от
европейските фондове
за периода 2007–2013 г.).
Документът бе подписан
на 7 август и отваря пътят за инвестиране на
7,6 млрд. евро в проекти
по политиката на сближаване за периода
2014–2020 г.
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2014 г. не беше лесна година за децата и семействата у
нас. Нестабилната политическа обстановка и смяната на
правителствата не допринесоха за стабилизирането на
политиките за подкрепа на семействата и реализирането
на планираните ключови реформи в областта на
образованието, детското правосъдие и здравеопазването.
Решението на демографския въпрос не се изчерпва само
с повишаване на доходите на семействата и насърчаване
на раждаемостта. Необходимо е да се работи в посока
подобряване на всички публични услуги за децата и
семействата.

БЕЛЕЖНИК 2014

Какъв е средният успех
на държавата в грижата за децата?

„Бележник 2014: Какъв е средният успех на държавата в грижата
за децата?” е годишният доклад на Национална мрежа за децата за
напредъка на държавните институции по собствените им ангажименти
към децата на България. Изборът на темите и ангажиментите е основан на подробен преглед на всички национални стратегии, планове и
програми, засягащи политики или мерки, свързани с децата. Ангажиментите са разделени в пет основни области: Общи принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, Семейна среда и алтернативни
грижи, Образование, Здравеопазване и Детско правосъдие.
„Бележник 2014“ не отбелязва съществено подобрение на оценките
на правителството в изпълнението на собствените му ангажименти
към децата: най-ниска оценка получава областта „Детско правосъдие“
(2.90) заради липсата на напредък по плана за реформа в детското
правосъдие. Най-високата оценка в „Бележника“ получава областта
„Здравеопазване“ – 3,21.
За първи път тази година Национална мрежа за децата представи две
версии на Бележника. Популярната цели да ангажира родители, учители, лекари, социални работници, както и всички хора, които се вълнуват от проблемите на децата в България. Традиционният експертен
доклад е насочен към държавните институции и специалистите, които
работят в сферата на политиките за деца и семейства.
Популярната версия и 5 кратки филмчета, озвучени от известни актьори и журналисти, представят някои от най-спешните за решаване
проблеми и отправят препоръки за преодоляването им. Чрез тях повече хора ще научат каква е актуалната ситуация с правата на децата в
България; ще разберат как биха могли да помогнат всички български
деца да имат семейство, сигурен дом, достъп до качествено образование, ефективна здравна грижа и приятелско към децата правосъдие.
Друга новост в Бележник 2014 е, че той включва и младежка гледна
точка към проблемите за правата на децата у нас. 10 младежи, които
са доброволци и клиенти на организациите-членове на Национална
мрежа за децата, са провели собствени проучвания и интервюта с
представители на държавни институции, неправителствени организации и различни експерти, за да оценят напредъка на държавата в
5 конкретни ангажиментa: (Не)функционират ли училищните съвети
на децата?, Кои са най-често срещаните проблеми при приемните
родители?, Ефективна ли е работата на психолозите в училище?, Какви
са предимствата и недостатъците на учебния план през погледа на
ученици и учители? и Наличие и ефективност на „сините стаи“.
И двете версии на Бележника, както и клипчетата могат да бъде намерен на страницата на Национална мрежа за децата – www.nmd.bg.
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Политики за детето

Оценка

Общи принципи по Конвенцията
на ООН за правата на детето

Среден 2.97

Семейна среда и алтернативни грижи

Среден 2.98

Здравеопазване

Среден 3.21

Образование

Среден 3.11

Детско правосъдие

Среден 2.90

Основните 13 препоръки, описани в Бележника,
които ще доведат до подобряването на живота и
благосъстоянието на децата в България, са:
1. Омбудсман за детето, който да следи за спазването на правата на
децата;
2. Достатъчно на брой форми на грижа за отглеждането на деца и
подкрепа на родителите;
3. Стандарти за превенция на изоставянето на бебета;
4. Увеличаване броя на социалните работници и подобряване
качеството на социалната работа;
5. Премахване на възможността за разсиновяване и практиката
„тайна на осиновяването“;
6. Подобряване работата, свързана с процеса по
деинституционализация и услугата приемна грижа;
7. Създаване на центрове за майчино и детско здраве във всички
области;
8. Развитие на мрежа за психиатрична помощ и подкрепа за деца и
млади хора в цялата страна;
9. Предприемане на спешни мерки за намаляване на детската
смъртност в областите с най-високи показатели;
10. Модернизиране на българското училище чрез нов закон за
образованието;
11. Изграждане на специализирани помещения за разпит на деца по
определени стандарти;
12. Развитие на услуги за деца с поведенчески проблеми;
13. Въвеждане на регистър на извършителите на сексуални
престъпления срещу деца.
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ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ:
СЕМЕЙСТВО
Национална мрежа за децата работи за осигуряване на
семейна грижа за всяко дете и самостоятелна политика в
подкрепа на семейството.

Подкрепа на семействата
Национална мрежа за децата
коментира необходимостта
от актуализиране на плана
за затваряне на домовете
за деца така, че основните
усилия да се насочат към
подкрепа на семействата
и предотвратяване на
изоставянето. През
годината настоявахме за
развитие на интегрирани
услуги, обвързване на
материалната подкрепа
със социална работа,
както и подобряване на
ефективността на социалните
помощи и плащания.
Внимание беше обърнато
и върху необходимостта от
оценка на въздействието на
предоставяните услуги.

Становището на Мрежата
беше изработено по повод
регулярния мониторингов
доклад за напредъка на
изпълнението на Визията за
деинституционализация.
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„Да отворим врати за децата
на Европа“
е съвместна кампания на
Eurochild и Hope and Homes
for Children, имаща за цел
реформа в институционалната
грижа за деца в Европа.
Инициативата се осъществява
на европейско и национално
равнище, в партньорство с
организации от 12 европейски
страни, включващи Босна
и Херцеговина, България,
Естония, Гърция, Унгария,
Латвия, Литва, Молдова,
Полша, Румъния, Сърбия и
Украйна. Национална мрежа
за децата е партньор и
национален координатор за
България на кампанията.

Едни от основните дейности
за годината бяха адаптиране
на комуникационен
клип за кампанията и
провеждане на съвместна
среща по проблемите
и предизвикателствата
на процеса на
деинституционализация
съвместно с Национално
сдружение на общините в
РБългария.

чл. 9

„Конвенция за правата
на детето” (адаптирано
издание за деца, unicef.bg)

„Децата не трябва да бъдат разделяни от
родителите си освен ако това не е за тяхно
добро – например, ако родителят се отнася
зле или пренебрегва детето. Децата, чиито
родители са разделени, имат право да
останат във връзка и с двамата си родители,
освен ако това няма да им навреди.”

За социалните
услуги
Осиновяване Приемна грижа
Национална мрежа за децата
подкрепи Концепцията за нов
Закон за социалните услуги
като крачка към подобряване
на политиките и практиките
в областта на социалните
услуги и прецизиране
на начините, по които те
допринасят за социално
включване и гарантиране
правата на ползвателите.
В същото време Мрежата
подчерта, че е необходимо
социалните услуги да се
разглеждат като обвързване
на социалните плащания
със социалната работа, а не
подкрепата да се разглежда
като пасивни мерки и парично
подпомагане. Подчертахме,
че са необходими
целенасочени дейности за
повишаване капацитета на
системата за социални услуги.

Вярваме, че темата за
осиновяването, проблемите
в неговото осъществяване
и възможностите за
тяхното преодоляване
следва да бъдат
приоритизирани в рамките
на националната политика
за детето и семейството,
включително изпълнението
на националната
стратегия „Визия за
деинституционализация
на децата в Р България“.
Национална мрежа за децата
се застъпва за облекчаване
на режима и процедурата за
получаване на информация
за родния произход и
изработване на задължителен
пакет услуги за подкрепа на
кандидат осиновителите и
осиновителите.

Национална мрежа за
децата се противопостави
срещу представянето на
приемната грижа като
бизнес и срещу нападките
към приемните родители в
страната. Апелираме да не
противопоставяме и делим
родителите на биологични
и приемни, а да говорим за
нуждите на децата и как те
най-добре могат да бъдат
посрещнати. Ние вярваме, че
всяко дете има нужда и право
да расте в семейство, да има
детство и бъдеще. Мрежата се
присъедини и към позицията
на Коалиция „Детство 2025“, в
която се настоява за промени
в предложението за финансов
стандарт на социалната услуга
„приемна грижа“.

Писмото обръща внимание,
че е необходимо финансовия
стандарт да се съобрази с
необходимостта от подкрепа
на процеса на настаняване на
детето в приемно семейство,
както и да се повиши броя
на социалните работници,
които да могат по-адекватно
да подкрепят децата и
семействата.
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ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ:
ОБРАЗОВАНИЕ
Национална мрежа за децата работи за постигане на
функционална грамотност за всички деца, така че да бъдат
конкурентноспособни и активни граждани, които мислят
критично и правят свободен избор.

Ранно детско
развитие
Национална мрежа за децата работи
активно и през 2014 г. за развитието
на подкрепата на децата в ранна
възраст. Интегрираните програми
за най-малките деца спомагат за
компенсиране на неравностойното
положение, което е основен начин за
борба с бедността. През 2014 г.
Национална мрежа за децата
организира три работни посещения на
практики в чужбина, в които участие
взеха над 20 професионалисти,
работещи с най-малките деца; също
така беше разработен наръчник по
ранно детско развитие и грижа, който
включва преглед на политиките и
практиките за ранно детско развитие.
Беше организирана и конференция на
високо ниво, която да обърне внимание
към необходимостта от целенасочена
работа по темата.
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Развиване на талантите
за всяко дете

Учебни
програми

Мрежата изпрати позиция до МОН
срещу планираното спиране на
стипендиите за надарени деца с акцент
върху правото на всички деца да бъдат
подкрепяни в това, в което са добри
и необходимостта стипендиите да се
разглеждат и като инструмент за борба
с бедността и социалното изключване.

Национална мрежа за децата излезе
със становище относно проектите на
учебни програми за предучилищно
възпитание и подготовка. В позицията
си Мрежата предлага програмите да
не се наричат „учебни“, а „програми
за ранно детско образование и грижа“,
тъй като това променя фокуса им към
възможностите за учене и развитие.
Виждането на организациите –
членове на Национална мрежа за
децата е, че предложеният подход
при разработването на раздела за
взаимодействието на семейството и
детската градина отговоря в много поголяма степен на нуждите на детската
градина, отколкото на родителите, като
по този начин поставя под съмнение
възможността да се изграждат
отношения на равнопоставеност и
партньорство.

чл. 28
„Конвенция за правата
на детето” (адаптирано
издание за деца, unicef.bg)

„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 най-високите нива на
образование, на които са способни.”

Стратегия за развитие Функционална
грамотност
на учителите

Наредба № 5/
15.05.2003

Мрежата коментира Стратегията
за развитие на педагогическите
кадри, като подкрепи приемането
на такъв документ като стъпка към
повишаването на качеството на
образованието. Национална мрежа
за децата отправи обща препоръка за
това училището и учителите да бъдат
разглеждани като професионална
общност и поставяне на фокус върху
развитието на уменията за училищно
лидерство – обучението на директорите
на училища и детски градини като
мениджъри, така че да могат да
управляват по най-добрия начин
поверените им училища. Внимание се
обръща и върху необходимостта от ясна
рамка на качествата и уменията, които
учителите трябва да притежават, за да
работят ефективно с деца и младежи,
както и необходимостта от система
за супервизия, атестация и анализ на
професионалните постижения.

срещу проекто – промените в Наредба
№ 5/15.05.2003 за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
Национална мрежа за децата изрази
своето несъгласие с проекта за изменение на Наредбата.
Считаме, че въвеждането на
един учебник ще сведе целите на
образованието само до механично
възпроизвеждане на неговото
съдържание, като по този начин
българското образование още повече
ще се отдалечи от необходимостта да
развива у учениците различни видове
компетентности и умения за живот.
Според нас одобряването и издаването
само на един учебник демонстрира
липса на доверие в учителя – че той
е в състояние да работи творчески и
интерактивно с децата, като се опира
на многообразието от възможности във
високотехнологичното ни съвремие.

Национална мрежа за децата излезе
със становище по повод Стратегията
за насърчаване и повишаване на
грамотността, в което подчерта, че целта
на образователната система трябва
да бъде при завършване на училище,
учениците да имат всички умения и
компетенции да се включат пълноценно
в живота на общността –
на училищно, местно, национално и
международно ниво. В допълнение
Мрежата настоя за осигуряване на
достатъчно места в детските градини и
яслите и въвеждане на добри практики
за деца до 7-годишна възраст, както и
въвеждане на гъвкави и алтернативни
форми на предучилищно обучение
така, че повече семейства да могат да
използват възможностите за ранно
образование и грижа.
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ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ:
ЗДРАВЕ
Национална мрежа за децата работи за физическото, психично
и социално благополучие на всички деца чрез осигуряване на
здравословна среда и достъп до качествени здравни услуги.

Популяризиране
на добрия опит

Здравно
осигуряване

или Предай нанатък.
Национална мрежа за децата
изпрати писмо до Асоциацията на
работодателите в здравеопазването
за използване на добрата практика на
МБАЛ в гр. Хасково и привличане на
здравни медиатори за подпомагане
работата на болниците и подобряване
здравето на лекуващите се в тях
пациенти от етнически малцинства и/
или здравно неосигурени.

В становището си по повод
предложените промени в Закона
за здравното осигуряване
Национална мрежа за децата
подчерта, че подобряването на
достъпа и качеството на здравна
помощ трябва да бъде дейност с
най-висок приоритет в дневния ред
на МЗ и на държавата изобщо.
Мрежата припомни, че на първо
място трябва да бъде гарантирането
на равния достъп до качествени
здравни услуги за всички деца. Друг
акцент от позицията на Мрежата бе
необходимостта от въвеждане на
интегрирани здравно-образователносоциални услуги.
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Национална
здравна карта
Национална мрежа за децата вярва,
че освен анализ на потребностите
от лекари и лекари по дентална
медицина, както и от брой легла в
болничните структури, Националната
здравна карта на България следва да
се изготви и след задълбочен анализ
на заболеваемостта и специфичните
здравни потребности на населението
в 28-те области на страната. Мрежата
алармира и за липсата на стратегия
и мерки за действие в случаите,
когато дадена област се нуждае от
определени медицински специалисти,
а такива не достигат, както и за
необходимостта от конкретни
механизми за това как Националната
здравна карта гарантира минимален
пакет здравни услуги и сигурен достъп
до здравна помощ на всички граждани
и най-вече на децата.

чл. 24
„Конвенция за правата
на детето” (адаптирано
издание за деца, unicef.bg)

„Децата имат право на висококачествена
здравна грижа, на чиста вода, здравословна
храна и чиста среда, за да бъдат здрави.
Богатите страни трябва да помагат на бедните
страни да постигнат това.”

Инвестиране

Здравносоциални услуги

Друг акцент от
застъпническата
дейност на Мрежата бе
и необходимостта от
създаването на Стратегия
за развитие, задържане и
повишаване на мотивацията
за работа на медицинските
специалисти в страната.

Като част от Коалиция
„Детство 2025“ Национална
мрежа за децата се застъпва
за промяна на предложеното регламентиране в Закона
за здравето на здравносоциалните услуги за деца
така, че да бъде избегнат
риска от институционализиране на най-малките деца
в риск от изоставяне.
Организациите настояват
за прецизиране на
формулировката и
критериите за този вид
услуги, разширяване на
видовете доставчици
на услуги и определяне
на максимален период
за престой на децата в
резидентен вид услуга, за
да се намали до минимум
тяхното пребиваване извън
семейна среда.

Недоносени деца
Национална мрежа за
децата застана зад писмо
относно проекта за стандарт
за жизнеспособност на
недоносените деца, който
изисква по-голямо тегло
и по-напреднал етап на
износване и преживени три
денонощия от раждането на
недоносеното дете, ако то е
родено под тези критерии.
На практика завишаването
на изискванията в стандарта
изважда голям брой
недоносени деца извън
категорията „потенциално
жизнеспособни“, като
премества границата между
раждане и аборт и оставя
ражданията на бебета под
този стандарт, завършили с
летален изход като „аборт“
в статистиката.

За съжаление, въпреки
опасенията свързани
с манипулация на
статистиката за перинатална
смъртност, тези промени
бяха приети с измененията
в Наредба 19 от 22.12.2014
г. за утвърждаване на
медицински стандарт
„Акушерство и гинекология“.

www.facebook.com/nmdbg | Годишен отчет 2014 | 13

ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ:
ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ
Национална мрежа за децата работи за правосъдие,
съобразено с интересите и възрастта на децата, което им
осигурява необходимата грижа, щадящ процес и процедури.

Отмяна
на ЗБППМН

Детско
правосъдие

Реформа в
СПИ и ВУИ

През 2014 г. Мрежата продължи
да се застъпва за отмяна на Закона
за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни.
През месец февруари алармирахме
институциите за тежки нарушения
на правата на децата настанени в
социално педагогическите интернати,
които бяха установени и от проверки на
ДАЗД през 2013 г. Резултатите показват,
че системата в този си вид е изчерпала
възможностите си, защото децата в
конфликт със закона имат проблеми,
които не се разпознават. На практика
децата, които имат нужда от закрила,
вместо помощ по Закона за закрила на
детето (ЗЗД), получават санкционираща
мярка по Закона за борба срещу
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни (ЗБППМН)
и се настаняват в специални училища,
с цел отглеждане и възпитание, което
е в нарушение на техните права.

Национална мрежа за децата се
застъпва за изцяло нов и модерен
закон за детско правосъдие, който
да определи кои деца трябва да
бъдат обхванати от системата за
детско правосъдие, какво трябва да
се стреми да постигне тази система,
какви ресурси трябва да има на
разположение и как ще се случва
координацията със системата за
закрила, полицията, образованието и
здравеопазването.

Настанените деца в социалнопедагогически интернати (СПИ) и
възпитателни училища деца (ВУИ) са с
преобладаващо статусни нарушения –
бягство от дома, от училище,
скитничество, просия, проституция.
Проучванията показват, че почти всички
деца са извършили противообществени
прояви, защото са били лишени от
родителска грижа и контрол и не са
имали подходящи условия за живот.
Не е била оказана и нужната подкрепа
на семействата, за да се предотвратят
негативните последици за децата.
След настаняване на дете в интерната,
Отделът за закрила на детето, доставчик
на социална услуга или друг орган
не работи с родителите или близките
за повишаване на родителския им
капацитет, с цел подпомагане на
реинтеграцията в семейството. Нужно
е да се инвестира в специализирани
услуги по превенция, ранна
интервенция и алтернативни форми,
така че децата и семействата да получат
ефективна подкрепа.
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чл. 37
„Конвенция за правата
на детето” (адаптирано
издание за деца, unicef.bg)

„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.”

„Кой ще повярва
Нов Наказателен
Млади
на дете с аутизъм?“ правонарушители кодекс
е заглавие на становището на
Национална мрежа за децата по
повод случая за сигнал за дете,
пострадало от сексуално насилие
в IV-то помощно училище в София.
Мрежата настоя за незабавни и
координирани действия от страна на
институиите за проверка на сигнала и
предприемане на действия по случая.
Позицията коментира уязвимостта на
децата с увреждания и проблемите
с координираното взаимодействие
между институциите, които имат
отношение към закрила на децата.

„Алтернативи на задържането
на млади правонарушители –
развитие на програми за интензивна
и специализирана приемна грижа“
е името на проект по програма
ДАФНЕ III за разработване на модел
на добра практика на програма
за интензивна и специализирана
приемна грижа за млади
правонарушители. Това се случва
с активното участие на младежи,
които са били задържани за
закононарушения.

През февруари Национална мрежа
за децата изготви становище по
повод проекта за нов Наказателен
кодекс на Република България,
с което настоява за отпадане „тайната
на осиновяването“, увеличаване на
наказанията в случаите на сексуална
експлоатация на малолетни и
въвеждането на правна дефиниция
за компютърно престъпление, като
част от усилията за синхронизиране
на българското законодателство
с европейските директиви.
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ДЕТСКО УЧАСТИЕ
Защо детско участие? Защото няма как да работиш за някого, без да си го попитал
какво мисли за това. Участието е водещ принцип в утвърждаването на правата и
благосъстоянието на децата – всяко дете трябва да може да участва в процеса на
взимане на решения, които се отнасят до него, за изрази мнение и то да бъде взето
предвид. Единствено по този начин децата могат да се научат да формират и изразяват
своето мнение, да носят отговорност за участието си и решенията. Решенията на
възрастните трябва да бъдат съобразени с това, което децата мислят и чувстват.
Вярваме, че единствено чрез участието на децата можем да сме сигурни, че сме мрежа
„за децата”.

Младежка мрежа „Мегафон“
Младежка мрежа
„Мегафон“ е начинът,
по който предлагаме на
децата и младите хора
да се включат в работата
на Национална мрежа
за децата. Членовете
на Мегафон са деца и
млади хора, най- често
доброволци или клиенти
на организациите-членове,
които са изразили
своето желание и са се
ангажирали с участие в
дейностите на Мрежата.
През 2014 г. във връзка
с новата стратегия на
Национална мрежа за
децата за 2015-2020 г. и за
да подобри собствената
си работа, Мегафон
работи върху своя визия
за развитие. Работата
върху нея, заедно с
членовете и всички
ангажирани възрастни

и професионалисти
продължава, но вече
съществуват приоритети
и начини на работа, които
младите хора разработиха
за собствената си дейност
в рамките на Национална
мрежа за децата и извън
нея.
Друго постижение на
младите хора е, че те вече
разполагат със собствен
уебсайт и Facebook
страница, разработени
благодарение на проект
„Мегафон: детско и
младежко участие за
по-добро гражданство“,
финансиран от Програмата
за подкрепа на НПО по
Финансовия механизъм на
ЕИП 2009-2014 г. Можете
да ги откриете на адрес
www.megaphone.nmd.bg
и на Facebook
fb.com/megaphone.nmd.bg.
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Събитията
И тази година продължи
усилената работа за
повишаване знанията и
уменията по отношение
на правата на децата
и в частност правото
им на участие както на
децата и младите хора,
така и на възрастните
професионалисти,
работещи с тях.
През 2014 г. бяха
проведени ежегодни
дейности, ориентирани
към тази цел – Пролетна
среща, Детският и
младежки панел към
Годишната среща на
Национална мрежа
за децата и Есенният
лагер. Пролетната
среща е насочена към
планиране за годината и
усъвършенстване работата
на Мегафон, Детският
и младежки панел се

стреми да предостави на
младите и възрастните
в Национална мрежа за
децата място и време
за среща и съвместна
работа, а Есенният лагер
е моментът, чрез който
нови деца и млади хора
се включват в работата на
Мегафон.
На 20 ноември 2014 г.
по повод 25 години от
приемането на Конвенцията
на ООН за правата на
детето, млади хора от
Младежка мрежа
„Мегафон“ проведоха
публична проява в центъра
на столицата в опит да
привлекат общественото
внимание към правото
на децата на участие
като водещ принцип в
ангажимента на възрастните
и институциите към тях.

имат право да дават своето
чл. 12 „Децата
мнение, когато възрастните взимат

„Конвенция за правата
на детето” (адаптирано
издание за деца, unicef.bg)

решения, които ги засягат. Също
така те имат право тяхното мнение
да бъде зачитано.”

В подкрепа на възрастните и гражданските организации,
ангажирани с правото на децата на участие…
Голямо внимание през
2014 г. бе обърнато
на различните
видове подкрепа на
професионалистите и
организациите, работещи с
деца в и извън Национална
мрежа за децата.
В резултат от конкурс
през пролетта бяха
идентифицирани пет добри
практики по детско и
младежко участие, които в
последствие бяха посетени
от общо близо 100
професионалисти от всички
краища на страната като
възможност за обмяна на
опит, ресурси и създаване
на нови партньорства.

Повече за добрите
практики и цялостните
усилия на Национална
мрежа за децата да
подкрепя професионалистите в работата им за
утвърждаване правата на
децата и повишаване на
тяхното благосъстояние
можете да откриете
в новото издание
„Защо детско участие?
Отговори от България“.

Освен удобен теоретичен
и практически ресурс
по темата, документът
представя и прости стъпки,
които всеки човек може
да предприеме, ако
желае да допринесе за
утвърждаването правото
на децата на участие в
България.
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ГОДИНАТА
В КАМПАНИИ И ПРОЕКТИ

44

Над

40 000

Училището като център
в общността

44 личности и институции
бяха номинирани за
наградите за принос към
живота и благосъстоянието
на българските деца
„Златна ябълка“ през
2014 г.

са последователите на
Национална мрежа за
децата във Facebook и
броят им расте. Сайтът
на Национална мрежа за
децата има близо 18 000
посещения на месец. Все
повече хора се интересуват
от темите на децата
и семействата, които
Мрежата поставя.
Вие също можете да
харесате страницата ни
в социалната мрежа
www.facebook.com/nmdbg
и да посетите нашия сайт
www.nmd.bg

През изминалата година
Мрежата направи първи
стъпки в развиването на
модел, който да позволи
на училището да стане
център за своята общност и
да използва по най-добрия
възможен начин ресурсите
си така, че да въвлече в
подкрепата на развитието
на децата всички заинтересовани лица.
Училището като център в
общността се различава от
традиционния тип училище по това, че се стреми
да предложи не само
образователен продукт за
учениците си, а да се превърне в ресурсен център за
услуги за цялата общност.
Този модел привлича към
обучението и училищния
живот родители, семейство, значими близки,

номинирани
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обществени фигури, които
имат важна подкрепяща
роля в живота на децата.
По този начин родителите
стават активни участници
във всички процеси и могат
да допринасят с идеи,
ресурси и практически опит
при взимането на важни
решения за управлението
на училището, неговата
визия и стратегии за образование. От своя страна
учениците и учителите
получават необходимата
подкрепа при проблеми
и предизвикателства, за
които по-трудно намират
необходимото време, сили
или решения за справяне.
Така училището се превръща в една жива и активна
мрежа и възможно найдобра среда за развитие на
младите хора.

Осиновяване

Над 80

Ранно детско развитие

Българска асоциация
осиновени и осиновители –
БАОО и Национална мрежа
за децата организираха
първия Национален
информационен ден за
осиновяването, който
се проведе в 15 града
в страната. В него се
включиха 19 центъра,
предоставящи услуги
в подкрепа на деца и
семейства. Всеки център
беше подготвил специална
програма, с която да
помогне за разбирането
на осиновяването и да
покаже на осиновителите,
осиновените и кандидат
осиновителите къде и
как могат да намерят
подкрепа.

представители на мрежи
за децата, Европейската
комисия, Комитета по
правата на детето на ООН и
УНИЦЕФ от 30 европейски
страни се събраха
през април в София
на събитие, наречено
Седма регионална среща.
Форумът имаше за цел да
допринесе за планирането
на съвместни дейности
за по-добри политики за
децата и семействата в
Европа. Срещата беше
с домакин Национална
мрежа за децата и беше
съорганизирана от
европейската детска мрежа
Eurochild, черноморското
обединение за закрила
на детето ChildPact, Child
Rights Connect и УНИЦЕФ.

Национална мрежа за
децата работи активно и
през 2014 г. за развитието
на подкрепата на децата
в ранна възраст. Ранното
детско развитие включва
физическото развитие и
здраве, познавателното и
езиково развитие, както и
придобиването на важни
социални и емоционални
умения от детето от
раждането до навършване
на 8 години. През 2014 г.
Национална мрежа за
децата организира три
работни посещения на
практики в чужбина, в
които участие взеха над
20 професионалисти,
работещи с най-малките
деца; също така беше
разработен наръчник по
ранно детско развитие
и грижа, който включва
преглед на политиките

и добрите практики на
организазции – членове
на Мрежата в сферата
на образованието и
грижите в ранна детска
възраст. През ноември,
в партньорство с Уницеф
и фондация „За нашите
деца“ бе организирина
конференция, на която
присъстваха повече от
100 професионалисти от
различните сектори за
работа с деца, на която
се представиха различни
добри практики, анализи
и препоръки в сферата на
ранното детско развитие.
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ГОДИШНИ НАГРАДИ
„ЗЛАТНА ЯБЪЛКА”
В навечерието на първи юни Национална мрежа за децата връчи
ежегодните награди за принос към живота и благосъстоянието
на българските деца „Златна ябълка“.
Церемонията се проведе в Столичния куклен театър.

Герой на
децата

Специална
награда

„Златна ябълка“ в
категорията „Герой
на децата“ получи
екипът на 40 СОУ „Луи
Пастьор“ в София,
който успява да
обнови сградата му
и да увеличи двойно
броя на паралелки
с първокласници.
Вратите на училището
са отворени за всички
деца, независимо от
техния етнос и дали
имат специфични
образователни
потребности.

Национална мрежа
за децата връчи тази
година Специалната
награда „Златна ябълка“ на еврокомисар
Кристалина Георгиева. Мотивът за това е
свързан с особеното
внимание и съпричастност, които тя проявява
от началото на нейния
мандат към проблемите и положението
на децата в България. Въпреки своята
натоварена международна работа, Комисар
Георгиева поддържа
редовен контакт с
българските деца и
техните семейства,
подкрепяйки различни
кампании, ангажирани с децата и тяхното
образование.
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Цялостен
принос

Политик на Политик
национално на местно
ниво
ниво

Награда в категорията
„Специален принос“
беше връчена на д-р
Румяна Кралева за
нейната дългогодишна
работа за подобряване
на живота на децата
с увреждания. Тя
е един от първите
активисти, които
помагат на десетки
деца и младежи да
израстнат щастливо и
насочват общественото
внимание към
проблема за
социалното
изключване на
децата с проблеми в
развитието.

За политик на
национално ниво
беше отличена
евродепутатът Мария
Габриел, номинирана
за усилията ѝ за
повишаване на
активността и
знанията за Европа
на децата и младите
хора и за работата
ѝ по въпросите за
майчиното и детско
здравеопазване.

Статуетка за принос в
категорията „Политик
на местно ниво“
получи Владимир
Москов, кмет на
община Гоце Делчев,
за своята активна
дейност в подкрепа
на училища и детски
градини, социално
уязвими групи и
инициативи, насочени
към децата.

През 2014 г. за наградите „Златна ябълка“ бяха номинирани 23 личности и институции от 14 организации в 6
категории: журналист, община, политик на местно ниво, политик на национално ниво, училище и болница.
Освен това бяха разказани над 20 истории на герои от цялата страна – обикновени хора, които са направили
нещо значимо за децата.
Национална мрежа за децата учреди наградите „Златна ябълка”, за да отличи приноса на публични
личности, обикновени хора и организации, които с работата си са допринесли към подобряване на живота и
благосъстоянието на българските деца.
Целта на наградите е да популяризира необходимостта от специално внимание към децата и спазването на
техните права на всички обществени равнища, както и да поощрява добрите практики във всички сфери на
детския живот и благосъстояние. Номинациите в различните категории се правят от членовете на Национална
мрежа за децата – 125 граждански организации в цялата страна, които работят с и за деца и семейства.

Журналист
Люба Йорданова
беше отличена
за журналист на
годината. Със
своите статии „Фонд
за забавяне на
лечението“, „Да влязат
мислещите“, „Дълбоко
в чекмеджето“,
„Включени, а не
заключени“, тя
отразява и насочва
общественото
внимание към
ключови проблеми,
засягащи живота на
българските деца и
семейства.

Община Училище
Целенасочените
и последователни
усилия на Община
Козлодуй за
подобряване на
живота на децата
съвместно с
всички институции
и организации,
имащи отношение
към гарантирането
на детското
благосъстояние, бяха
високо оценени от
журито. Екипът на
общината успява да
намали значително
броя на отпадналите
ученици от 26 за
учебната 2011/2012 г.
на 11 за учебната
2012/2013 г.

СОУ „Паисий
Хилендарски“, гр.
Златица получи
шоколадова статуетка
за своята практика
на обучение на
деца по гражданско
образование.
Децата, които
преминават през
този курс изграждат
добри връзки,
придобиват умения
за себеизразяване,
защитаване на
собствените интереси,
добиват увереност
и се подготвят за
ролята си на активни
пълнолетни граждани.

Болница

Награда
на
публиката

Целенасочената
работа на Център за
психично здраве, гр.
Русе за предоставяне
на интегрирана услуга
за продължителни
безплатни
психотерапевтични
грижи за деца и
младежи с проблеми
в психичното развитие
и психологическа
подкрепа за
родителите беше
отличена от журито в
категория „Болница“.

Наградата на
публиката получи
Дарина Иванова,
чийто живот е
посветен на децата и
младежите във Варна.
Това, което обединява
всички нейни усилия
по време на нейния
дълъг професионален
път е да помага на
младите хора да
осъществяват идеите
си и да ги насърчава
да бъдат активни
граждани.
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КАМПАНИЯТА
„ЗНАЕШ ЛИ?”

Кампанията на Национална мрежа за децата
„ЗНАЕШ ЛИ?“ стартира в деня, в който беше
отбелязана 25-годишнината от приемането на
Конвенцията на ООН за правата на детето.
По повод юбилея Национална мрежа за децата
зададе въпроса „Знаеш ли?“, с който цели да
повиши обществената чувствителност към правата
на децата. Част от кампанията са Манифест,
3 кратки клипа с фокус правото на мнение, правото
на участие във вземането на решения и правото
на защита от насилие, приложение „Защитник
на кое право на децата си ти?“ във Facebook,
както и интервю с Алисън Шейфър – канадски
психотерапевт и консултант в областта
на възпитанието.
Спазването на правата на децата е изключително
важно за тяхното развитие, както и израстването
им като успешни и отговорни възрастни.
За изминалите години са положени немалко усилия
в посока на подобряването на живота на децата в
България. Това включва приемането на Закона за
закрила на детето и изграждането на системата
за закрила, развиването на услуги в подкрепа
на родителите и алтернативи на настаняването
в институции, подкрепа за приобщаващото
образование и др. Същевременно, редица факти
говорят за това, че децата все още не са приоритет
за нас като държава и общество.
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Правата на детето не са нещо, написано
на хартия или празни приказки, а трябва
да се прилагат всеки ден, за всяко дете.
Преди 25 години държавите, подписали
Конвенцията за правата на детето се
споразумяват да гарантират, че тези
права са спазени за всеки човек под
18-годишна възраст, независимо от
неговата раса, религия, способности или
семейството.
Нужна е систематична и последователна работа, която да
гарантира устойчивост на предприетите действия и усилия
за гарантиране на правата на децата, която да включва:

1.

Приемане на единен нормативен акт, който
регламентира в цялост отношението към децата като
субект на права, а не само като обект на закрила.

2.

Разработване на самостоятелна политика за подкрепа
на семейството, която да включва мерки за подкрепа
на раждаемостта, на трудовата заетост на родителите,
социалното подпомагане и данъчните облекчения,
жилищното настаняване, както и услуги за подкрепа
на родители и семейства в кризисна ситуация.

3.

Разработване и приемане на многосекторна рамка
за интегрирани политики и подходи в областта на
ранното детско развитие.

4.

Модернизиране на образователната среда за
децата ни. Училището, детската градина и детските
ясли трябва да станат достъпни за всички деца и
родителите активно да са включени в образованието
на децата.

5.

Осъществяване на реформа в областта на
правосъдието за деца. Това включва приемане на
Закон за детско правосъдие и отмяна на Закона за
борбата срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни, който в същността си е
репресивен и не отговаря на международните актове
и модерни подходи за работа с деца в конфликт със
закона.

Национална мрежа за децата ще продължи да се застъпва
и да подкрепя изпълнението на ангажиментите на
България, поети с подписването на Конвенцията на ООН за
правата на детето.
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ПРОЕКТ
„УЧИЛИЩЕТО КАТО
ЦЕНТЪР В ОБЩНОСТТА”

През октомври 2014 г. Национална мрежа за децата
стартира своя проект „Училището като център в общността“.
Този модел на организация на училищния живот се
различава от познатия ни тип училище по това, че се стреми
да предложи не само образователен продукт за учениците
си, а да се превърне в отворен към общността център.
По този начин родителите, семействата, културните и
образователни институции, бизнеса, неправителствените
организации и представителите на местната власт стават
активни участници във всички процеси и допринасят с
идеи, ресурси и практически опит при взимането на важни
решения за управлението на училището, неговата визия и
стратегии за образование.
От своя страна учениците и учителите получават
необходимата подкрепа при проблеми и
предизвикателства, за които при настоящата ситуация потрудно намират необходимото време, сили или решения
за справяне. Така училището се превръща в една жива и
активна мрежа и възможно най-добра среда за развитие
на младите хора. 13-те училища, в които ще започне
проектът, бяха избрани след конкурс, който стартира в края
на октомври 2014 г. със 167 кандидатури от цялата страна.
Училищата бяха селектирани на три етапа – първи етап –
попълване на кратки въпросници с обща информация за
училището, социалната среда, в която то функционира и
визията му за развитие; втори етап, до който достигнаха
40 училища, които попълваха разширени въпросници
и анализираха напредъка си съгласно международните
стандартите за развитие на общностни училища и
представиха дългосрочна концепция за развитие. На третия
етап от селекция, 15 училища-финалисти бяха посетени
на място от екип на Национална мрежа за децата, като
бяха проведени интервюта с директори, учители, ученици,
родители и партньори на училището.
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Избраните училища са:
• СОУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол,
• ОУ „Иван Вазов“, гр. Горна Оряховица,
• ОУ „Неофит Рилски“, с. Дерманци,
• Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“,
гр. Добрич,
• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Игнатиево,
• ОУ „Васил Левски“, с. Караджово,
• СОУ „Бачо Киро“, гр. Павликени,
• СОУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище,
• ОУ „Добри Войников“, с. Победа,
• ОУ „Васил Левски“, гр. Правец,
• ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с. Селановци,
• ОУ „Димитър Петров“, гр. Сливен и
• 26 СОУ „Йордан Йовков“, гр. София.
С официална церемония в залата на Френския институт
в София бяха обявени 13-те училища. Събитието
беше съпроводено от публична лекция на Крис
Джоунс, изпълнителен директор на International
Centre for Excellence of Community Schools, Ковънтри,
Великобритания. Тя представи историята и развитието
на модела по света и позитивите от прилагането му за
подобряването на живота на децата и техните семейства.
Представители на екипите на избраните училища
преминаха през тридневно интензивно обучение с
Крис Джоунс и Елена Фомина, изпълнителен директор
на „Център за партньорства в общността“, Красноярск,
Русия, на което бяха въведени в основните идеи на
модела и запознати с инструменти и методи, по които да
започнат трансформацията в своята общност и училище.
Предстои всяко едно от училищата да разработи собствен
планов за развитие в съответствие с идентифицираните
силни и слаби страни, възможности и проблеми.
С помощта на модератори-представители на
организациите-членове на НМД ще бъдат проведени
обучения и работилници, адресиращи основните нужди на
училищата и общността.
Целта на проекта е ресурсите, експертизата и капацитетът
на организациите-членове на НМД да се събере и
използва максимално ефективно, което ще създаде
множество нови контакти и ще позволи разширяване на
дейността и взаимовръзките с нови партньори вътре и
извън Мрежата.
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РАЗВИТИЕ
НА МРЕЖАТА

107

8

консултации е дала
Национална мрежа за
децата на членовете си
и други организации.
Консултациите се отнасят
до всички въпроси, които
вълнуват членовете на
Мрежата – от свързване с
партньори и подкрепа при
организирането на различни
събития, до консултация по
проектни предложения.

са устойчивите партньорства
между организации,
създадени през Мрежата,
с които грижата на
организациите за децата, с
които работят, е получила
нови възможности.
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Над

10 000
е стойността на даренията,
които са достигнали до
организациите – членове
чрез посредничеството
на Национална мрежа за
децата. Даренията бяха
предимно под формата
на различни хигиенни
продукти, които бяха
раздадени на семействата,
с които организациите
работят. Голяма част от
тях бяха насочени към
семействата, пострадали от
наводненията през 2014.

48 добри

практики

за работа с деца и семейства
е популяризирала Мрежата
през изминалата година.
Те са във всички сфери на
детско благосъстояние –
от грижа в ранна детска
възраст и предотвратяване
на отпадането от училище
до междуобщинско
сътрудничество за подобра грижа. Всички те са
достъпни на сайта на НМД
www.nmd.bg

6
обучения

Международни отношения
Тематични
работни групи

за членовете на Национална
мрежа за децата бяха
проведени през 2014 г.
3 от тях бяха обучителни
посещения, практическо
обучение и обмен в работата
в сферата на ранното детско
развитие и образование.
Три от обученията имаха
за цел развитието на
организационния капацитет
за застъпничество,
управление на екип и
включване на деца и млади
хора.

Четири са тематичните
работни групи, в които
работят членовете на
Национална мрежа за
децата – „Семейство“ с 45
участника, „Здраве“ с 26
участника, „Образование“ –
с 65 и „Детско правосъдие“,
с 22. Ролята на групите е
да дават възможност на
организациите да обменят
опит и добри практики,
както и да поставят на
обсъждане основни теми на
застъпничество на Мрежата.

Национална мрежа за
децата е член и национален
партньор на европейската
мрежа за децата Eurochild,
а изпълнителният директор
Георги Богданов е част
от Управителния ѝ съвет.
Мрежата участва в групите
„Подкрепа на семействата“,
„Детско участие“ и „Деца в
алтернативна грижа“.

Национална мрежа за
децата е съосновател на
черноморската коалиция за
закрила на децата ChildPact,
която работи за създаването
на механизми за закрила
и тяхното финансиране за
децата от черноморския
регион. В ChildPact членуват
коалиции за децата от
Сърбия, Румъния, Молдова,
Албания, Азербайджан,
Армения, Босна и
Херцеговина, Грузия и
Косово. Организацията е
член и на Международната
асоциация „Стъпка по стъпка“,
която работи в областта на
ранното детско развитие.
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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.
Приложение № 2 към СС 9

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА”, ЕИК 175121020
за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г.

През 2014 г. бяха одобрени за
финансиране следните проекти:
„Мегафон – детско младежко участие“
по програма за подкрепа на НПО
финансирана от ЕИП и Институт
Отворено общество; „Училището като
център в общността“, финансиран
от фондация Чарлз Стюард Мот; „За
правата на всички деца в България”,
финансиран от фондация ОАК, който
ще бъде в основата на дейностите
заложени в Стратегията на Национална
мрежа за децата 2015 – 2020, както
и развитието на регионалната
координация, която ще стартира
през 2015 г.; „Стъпки към по-силен
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сектор на гражданското общество
за приобщаващо детско развитие в
България”, финансиран от Уницеф
България.

своите дейности през 2014 г., като са
осъществени междинни отчитания
към донорските организации и
верифицирани разходи.

Национална мрежа за децата участва в
партньорски проект с БАН и Сдружение
„Дете и пространство” – „Визия за
семейна политика в подкрепа на
децата и семействата в България”,
който стартира през ноември 2014 г. и с
продължителност 18 месеца.

• Проект „Обмен и сътрудничество за
подобряване благосъстоянието на
децата” по Оперативна програма
Развитие на човешките ресурси –
стартира през 2013 г. със срок на
изпълнение 18 месеца – финален
отчет;

2014 г. беше успешна и за финалното
отчитане на 3 големи проекта, които
стартираха своите дейности през
2012-2013 г., 8 проекта стартирали

• Проект „Детето във фокус” финансиран от фондация ОАК – стартира
през 2011 г. със срок на изпълнение
36 месеца – финален отчет;

Приложение № 1 към СС 1

БАЛАНС
НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА”, ЕИК 175121020
към 31.12.2014 г.

• Проект по програма „Дафне” стартира през 2013 г. със срок на изпълнение 24 месеца – финален отчет;

• Седма регионална среща на НПО
в България проведена в гр. София
на 28-30/04/2014 – финансирана от
три донорски организации – World
vision, Eurochild, OAK – представени
финални отчети на донорските
организации и верифицирани
разходи;

• Проект „Укрепване развитието
на организационния капацитет”,
финансиран от Българо –
Швейцарската програма за сътрудничество – стартира през 2013 г.
със срок на изпълнение 26 месеца –
представени 4 междинни отчета
с верифицирани разходи;

• Проект за изграждане на „Индекс
за закрила на детето“, финансирана
от World vision;

• Партньорски проект с КонтурГлобул
Марица Изток 3, финансиращ срещи
за детско участие. – представени
2 отчета и верифицирани разходи;

• Съвместен семинар на Коалиция
„Детство 2025“ и НСОРБ в рамките
на кампания „Да отворим врати за
децата на Европа“.

Национална мрежа за децата няма
задължения към доставчици и
служители. Годината във финансово
отношение беше интензивна и
успешна.
През настоящата година продължаваме
да срещаме подкрепата и доверието
на донорските организации, които
вярват в нас и случването на
промените. Продължават нашите
усилия насочени към осигуряване на
финансиране за основните дейности
на Национална мрежа за децата,
насочени към бъдещи партньорски
споразумения.
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КОИ СМЕ НИЕ?
Управителен съвет
НМД има 7-членен Управителен съвет, в който членуват избрани от Общото събрание
организации. Всяка организация участва с един представител. Управителният съвет подкрепя,
консултира и наблюдава работата на Секретариата.

Весела Банова,
сдружение
„Дете и
пространство“,
председател

Ганчо Илиев,
сдружение
„Свят без
граници“

Георги
Апостолов,
фондация
„Приложни
изследвания и
комуникации“

Мария Гинева,
сдружение
„Бъдеще
за децата с
увреждания“

Марияна
Евтимова,
фондация ПУЛС

Мариана
Николова,
фондация
„Карин дом“

Спаска Петрова,
сдружение
„Нов път“,
председател

Росица
Средкова,
сдружение
„Инициатива
за развитие –
Кърджали
решава“

Албена Бонева,
фондация
„Ръка за помощ“

Контролен съвет
Контролният съвет извършва проверка на
икономическото състояние на Мрежата
в края на финансовата година, както и
мониторинг през цялата година.
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Д-р Радосвета
Стаменкова,
„Българска
асоциация
по семейно
планиране
и сексуално
здраве“

Секретариат
Секретариатът е 12-членният екип, който отговаря за оперативното
прилагане на стратегическите цели на Национална мрежа за децата.

Изпълнителен
директор:
Георги Богданов

Програмен отдел:
Дани Колева,
Вяра Иванова
(до март 2014 г.),
Милена Николова,
Мадлен Таниелян,
Пламена Фотева

Маркетинг
и комуникации:
Ана Коларова,
Здрава Стоева

Развитие
на Мрежата:
Мария Брестничка,
Станислав Додов,
Маруся Цветкова

Административен
отдел:
Лидия Иванова,
Христо Христов

www.facebook.com/nmdbg | Годишен отчет 2014 | 31

ДАРИТЕЛИ
И ПРИЯТЕЛИ
От името на всички организации, които членуват в Национална мрежа за децата,
екипът на Секретариата сърдечно благодари на своите партньори и приятели.
Хората и компаниите, които работиха заедно с нас за по-добро бъдеще за децата
в България, са:
КонтурГлобал Марица Изток 3, които продължават активно да подкрепят
участието на децата и младите хора;
Фикосота Синтез, които дариха над 15 тона хигиенни и почистващи материали;
Издателство „Колибри“ и „Първите седем“, които подкрепят кампанията ни за
позитивно родителство;
Комуникационна агенция All Channels Group, която ни помага в промяната на
нагласите към правата на децата;
MVM Group, които ни помагат за визуализацията на нашите проекти: Бележник
2014 и кампанията „Знаеш ли?“
Международни прояви (CIM), които ни помагат за организацията на събития;
Ателие за ръчни шоколади Перфетта, които изработват всяка година
шоколадовите статуетки за наградите „Златна ябълка“;
Парти Сервиз, които се грижат за кетъринга на нашите събития;
Анна Ризова-Нойкова (Дизайн фор френдс), която направи нова визуална
идентичност на организацията;
Мариета Василева (Таралеж), която реализира всички печатни материали на
организацията;
Еми Медник, на която винаги можем да разчитаме за бързи и качествени
преводи;
Френското посолство и Френския културен институт в София, които освен
предоставянето на организационна и логистична подкрепа, са наш традиционен
партньор в развитието на гражданския сектор, местните общности и
популяризирането на добри практики на работа;
Столичен куклен театър, който е домакин на наградите Златна ябълка;
и много други организации и хора, които ни помагат ежедневно в реализирането
на нашите проекти и дейности.

ДОНОРИ

ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА
Област Благоевград
Сдружение „Обществен съвет
по образование” – Гоце Делчев
Област Бургас
Сдружение „Верният
настойник” – Бургас
Асоциация „Деметра” – Бургас
Интегра България
Сдружение „Областен ромски
съюз“ – Бургас
Сдружение „Усмивка” – Бургас
Област Варна
Асоциация на родителите на
деца с дислексия – Варна
Сдружение „Гаврош” – Варна
Сдружение „Евроинтеграция”
– Варна
Фондация „Карин дом” – Варна
МИГ „Крайморие” – Белослав
Агенция за социално развитие
Вижън – Варна
Фондация „Радост за нашите
деца” – Варна
Социална асоциация „Св.
Андрей” – Варна
Сдружение „Съучастие” –
Варна
Сдружение „Цветно бъдеще”
– Варна
Област Велико Търново
Център за междуетнически
диалог и толерантност
АМАЛИПЕ – Велико Търново
Област Враца
Сдружение „Първи юни” – Бяла
Слатина
Сдружение „Дом на науката и
техниката” – Враца
Сдружение „Нов път” –
с. Хайредин
Училищно настоятелство на ОУ
„Христо Ботев” – с. Търнава
Област Габрово
Сдружение „Социален диалог
2001” – Габрово

Област Монтана
Обществен съвет по
образование – Берковица
Фондация Шам – Монтана
Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще” – Ракитово
Фондация „Жулевия дом“ –
с. Лесичово
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
Национален алианс за работа с
доброволци – Пловдив
Област Разград
Сдружение „Жанета” – Разград
Асоциация „Интегро” – Разград
Младежки форум 2001 – Разград
Област Русе
Сдружение БРТИМ – Русе
Сдружение „Еквилибриум” –
Русе
Сдружение „ЕЦМА“ – Русе
Фондация „Каритас – Русе” –
Русе
Клуб „Отворено общество” –
Русе
Център Динамика – Русе
Област Силистра
Женско дружество „Екатерина
Каравелова”– Силистра
Сдружение „Надежда за добро
бъдеще” – Силистра

Област Кюстендил
Родителско настоятелство на
ЦДГ „Калина” – Дупница

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
Сдружение „Лекари на света“ –
клон България – Сливен
Сдружение „Ромска академия
за култура и образование” –
Сливен

Област Ловеч
Сдружение „Екомисия 21 век” –
Ловеч

Област София-град
Фондация „Агапедия –
България”

Област Добрич
Сдружение ИМКА – Добрич
Фондация „Ръка за помощ” –
Добрич
Област Кърджали
Сдружение „Инициатива
за развитие – Кърджали
решава” – Кърджали

Алианс на българските
акушерки
Сдружение „Алфа клуб –
да оцелееш”
Асоциация за ранно детско
развитие
Асоциация „Родители”
Българска асоциация на
осиновени и осиновители
Българска асоциация за
семейно планиране и
сексуално здраве
Българска педиатрична
асоциация
Български хелзинкски комитет
Фондация „Българско дете”
Сдружение за български
семейни ценности, традиции и
култура „Българче“
БНК „Заедно за децата”
Българска тренировъчна
централа
Сдружение „Дете и
пространство”
Сдружение „Деца и юноши”
Фондация „Еврика”
Фондация „Екип”
Фондация „Заедно в час”
Фондация „За нашите деца”
Фондация „Здраве и социално
развитие”
Фондация „Здравни проблеми
на малцинствата”
Инициативен родителски
комитет
Институт за социални дейности
и практики
Фондация „Конкордия
България”
Международен правен център
Фондация „Международна
награда на херцога на
Единбург“
Младежка фондация Арете
Национална асоциация за
приемна грижа
Национална мрежа на
здравните медиатори
Фондация „Надежда за
малките”
Сдружение „Надежда за нас“
Национална скаутска
организация на България
Национален ученически
екопарламент
Сдружение „Общество за
всички”
Фондация „Пайдея”
Фондация „Партньори –
България”
Проект „Права на човека”
Фондация „Приложни
изследвания и комуникации”
Фондация „Приятели 2006”
Сдружение Рийчаут.бг
Сдружение за прогресивна и
отворена комуникация – София
Фондация „Сийдър”
Фондация „Стъпка за България”

Фондация „Стъпка по стъпка” –
София
Театрално-социална формация
„Театър Цвете“
Сдружение за педагогическа
и социална помощ за деца
ФИЦЕ-България
Фондация за децата в риск по
света
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Център Надя”
Сдружение „Център за
приобщаващо образование”
Център за психосоциална
подкрепа
Фондация Amici dei Bambini/
Приятели на децата
Habitat for Humanity
Outward Bound България
Сдружение „SOS Детски селища
България“
Област София
Сдружение „За един по-добър
живот” – Челопеч
Сдружение „Избор за утре”,
Ботевград
Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за
децата” – Казанлък
Читалище „Възродена искра” –
Казанлък
Сдружение „Детелини” –
Чирпан
Национална асоциация на
ресурсните учители – Стара
Загора
Сдружение „Самаряни” –
Стара Загора
Сдружение „Свят без граници” –
Стара Загора
Област Търговище
Асоциация Ная – Търговище
Клуб на нестопанските
организации – Търговище
Област Хасково
Асоциация на народните
читалища – Димитровград
Сдружение „Деца и
семейства” – Хасково
Фондация „Подари усмивка” –
Димитровград
Област Шумен
Асоциация SOS жени и деца,
преживели насилие – Нови
пазар
Женско ромско сдружение
„Хаячи” – Нови пазар
Област Ямбол
Фондация „Болни от астма” –
Ямбол
Общинско училищно
настоятелство – Болярово
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Дизайнът е част от цялостната визуална
идентичност на Национална мрежа за децата
и е дарение от

