За Национална мрежа за децата
Национална мрежа за децата (НМД) е мрежа от над 100 граждански
организации, работещи в сферата на децата и семействата.
За да гарантираме правата на децата и семействата в България, ние осъществяваме застъпнически действия в партньорство с неправителствения сектор, бизнеса, институциите, отделните граждани, както и с подкрепата на самите деца.
Благодарение на екипа си от експерти изработваме становища, предложения и препоръки за промяната на политиките за децата и семействата.
Активно работим за консолидиране на неправителствените организации, работещи в сферата на децата и семействата, както и за подобряване на комуникацията и обмяната на опит и добри практики между тях.

l

а работим за утвърждаването на ефективна политика в областта на
Д
социалното включване, където децата и семействата да са специално разгледани, отразявайки техните общи потребности, права и възможности за развитие.

l

а окажем подкрепа на гражданските институции в България, рабоД
тещи за децата, за да може успешно да се влияе върху държавната
политика.

l

а насърчаваме детското и младежкото участие при вземането на
Д
решения, като се обръща специално внимание на осигуряване на
партньортво с различни организации, ангажиращи децата и младите
хора.

l

а стимулираме формулирането на проактивна единна позиция и
Д
ключови послания на гражданското общество в България за правата
на децата и техните семейства.

l

а работим за повишаване капацитета на неправителствените оргаД
низации и заинтересованите страни, като осигуряваме достъпна информация, консултиране и обучение за гражданските организации,
работещи по въпросите на децата и семейството.

l

а осигурим редовен и достъпен поток на информация от и към неД
правителствените организации.

Ние градим една работеща и отворена гражданска мрежа по въпросите
на децата и семействата.

Нашата мисия
Мисията на Мрежата е да заздрави и улесни сътрудничеството между неправителствените организации и всички заинтересовани страни, за да
бъдат гарантирани правата и благосъстоянието на децата.

Нашите цели
l

а създадем и поддържаме активна мрежа от неправителствени орД
ганизации в България, която да има функциониращи и активни връзки на национално ниво.

l

а улесним сътрудничеството между неправителствените организаД
ции, работещи за деца и семейства в България и тези на европейско
ниво, и Комитета за правата на детето на ООН.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Броени години след своето създаване Национална мрежа за децата представя своя публичен
отчет: с чувство на удовлетвореност и с осъзната отговорност. И това не е изненада нито
за нас – членовете на Мрежата, нито, сигурна
съм – и за нашите партньори и съмишленици.
Мрежата вече е неизменна част от публичното
пространство и е двигател на засиления обществен дебат по всички въпроси, свързани с
добруването на българските деца! Експертизата, опитът и ентусиазмът на десетки организации и хора се обединиха, за да дадат своя реален принос в дейности,
насочени към промяна на политиките за деца – законодателни, институционални, регионални и т.н. Чрез Мрежата всичко, свързано с подобряване на грижите за децата, както и на реалното състояние на тези
грижи стигна до по-голям брой хора, придоби по-голяма значимост,
привлече повече съмишленици...
Ние, членовете на Мрежата:
l

реведохме на разбираем за хората език новите тенденции в нациоп
налната и регионалните ни политики;

l

рилагахме европейски стандарти и модели за по-добра работа с
п
деца и семейства в риск;

l

включихме се в дебатите по новите законопроекти, както и по редица
други документи, свързани с грижите за деца;

l

з
астъпихме се за каузи – наши и чужди, които според нас са важни и
имат пряко отношение към децата;

l

най-важното – работихме ежедневно, в десетки селища от цялата
и
страна, за да направим живота на хиляди деца и семейства по-добър
и перспективен!

2 | Отчет 2011

Много ценен успех за Мрежата през последната година е акцентирането върху успехите и проблемите на нашите членове по места. Освен че
се опознахме, ние вече си партнираме на регионално ниво, обменяме
информация и ресурси, учим се един от друг. Това ни помогна да придобием самочувствие, да станем по-силни и да се захванем с повече работа
и отговорности.
През изминалата година се направиха множество промени в законодателството за децата. Ние, от Мрежата, бяхме активен участник в тяхното
обсъждане и изработване - наред с политиците, държавните служители
и експертите. Нашите мнения, становища и препоръки бяха не само чувани, но и вземани под внимание. В годината на местни избори насърчавахме местната власт и местните политици да поемат повече ангажименти към децата и българското семейство.
2011 г. беше много успешна за Национална мрежа за децата и на международно ниво. Изпълнителният директор на Мрежата стана член на
Управителния съвет на Eurochild. Опитът на нашата мрежа вече е обект
на интерес от съседни на България държави. Представители на Мрежата
участваха в редица международни конференции, семинари, дискусии,
на които представяха успехите и проблемите на България в контекста на
грижата за децата .
Всичко, което обобщава този първи публичен отчет, е основателен повод за високо самочувствие на Национална мрежа за децата. Заслугата
за това е на организациите, членове на Мрежата, на управителните съвети, както и на Секретариата – все хора, отдали се на каузата за ПО-ДОБРО
БЪДЕЩЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА!
УСПЕХ НА ВСИЧКИ!
Невена Маджарова,
Председател на Управителния съвет на Национална мрежа за децата

1. Влияние върху политиките за деца и семейства
1.1. Основни политики за децата
През изминалата година протекоха някои основни промени, отнасящи
се до политиките за деца и семейства в България. Най-важното решение, взето през изминалия период, беше за изработването на изцяло
нов Закон за детето, който прави опит да обедини нормативната уредба, касаеща децата, и да замести сега действащия Закон за закрила на
детето. Във фокуса на закона са всички деца, а не само децата в риск,
както до момента. Целта му е да гарантира по-доброто спазване правата на децата. Национална мрежа за децата взе участие в различни
обсъждания, отнасящи се до отделните аспекти от живота на децата в
България.

Какво направихме ние?
l

режата взе активно участие в разработването на новия Закон за
М
детето, който трябваше да бъде внесен за разглеждане в Парламента
до края на годината. Заедно с колеги от други организации Мрежата
коментира отделните глави на закона и направи публични обсъждания през ноември, в които участваха над 200 специалисти от 17 областни центъра в страната.

l

о инициатива на Мрежата зам.-председателят на Държавната агенП
ция за закрила на детето (ДАЗД) - Калин Каменов, беше определен
като представител за България в Съвета на Европа към програмата
„Да изградим Европа заедно и с децата” от МВнР и ДАЗД.

l

о молба на ДАЗД Национална мрежа за децата коментира проекП
та на Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2012–
2015 г.). Коментарите на Мрежата бяха взети предвид при изготвянето на консолидирания доклад от България по проекта на стратегия.
Докладът беше представен от официалния представител за България
към програмата на СЕ „Да изградим Европа заедно и с децата” на конференция на високо равнище в Монако.

l

ационална мрежа за децата е избрана за член на Националния съН
вет за закрила на детето към ДАЗД. По този начин Мрежата може да
консултира всички политики, свързани с децата.

l

лед кампанията „Не на участието на деца в Биг Брадър Фемили”
С
през април Народното събрание прие промени в Закона за радиото и телевизията, според които „Доставчиците на медийни услуги са
длъжни да спазват правата на децата, уредени в Закона за закрила
на детето и в други нормативни актове, и да не допускат участие на
деца в предавания, които са неблагоприятни или създават опасност
от увреждане на физическото, психичното, нравственото и/или социалното развитие на децата”.

l

МД участва в борбата за ефективно гражданско участие в процеса
Н
на планиране на средствата от структурните и Кохезионния фонд за
следващия финансов период (2014-2020 г.). Участието на граждански
организации е от голямо значение за техния достъп до средствата по
тези фондове.
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1.2. Семейство
Основната работа на Мрежата по влиянието върху политиките в тази сфера беше свързана с процеса на деинституционализация. Затварянето на
големите институции за деца в България е определено като основен приоритет за правителството, но то води след себе си редица въпроси, свързани със закриването на домовете и разкриването на услуги за алтернативна грижа, по които Мрежата активно работи през изминалата година.

l

о молба на Държавната агенция за закрила на детето бяха изпратеП
ни над 20 добри практики в областта на деинституционализацията,
развити от 14 граждански организации, членове на Мрежата.

l

режата за децата продължава да се противопоставя на санкциите
М
срещу родителите във всичките им форми и се застъпи за въвеждането на позитивното родителство пред Министерството на труда и
социалната политика (МТСП) и Министерството на образованието,
младежта и науката (МОМН) и в новия проект на Закона за детето.

Какво направихме ние?
l

ато част от мониторинговия комитет за изпълнение на плана за деК
институционализация, Мрежата направи коментари по Доклада за
мониторинг и оценка на Плана за действие по процеса на деинституционализация в Р България. Това даде възможност да следим пряко
развитието на процеса и да реагираме в процеса на деинституционализация.

l

започващия процес на деинституционализация Мрежата внесе стаВ
новище за капацитета на центровете за настаняване от семеен тип,
според което максимумът деца, които могат да бъдат настанени в такъв
център, е 8, а не 15, както беше планирано от държавните институции.
Становището беше изпратено и на Eurochild, които го предоставиха на
ЕК. Вследствие на действията на Мрежата капацитетът на центровете
за настаняване от семеен тип беше намален от 15 на 12 места (12 за
деца от институции плюс 2 места за настаняване на деца от общността
по спешност), с дългосрочен ангажимент от страна на правителството
за свеждането им до 8 в съответствие с добрите европейски практики.

l

режата участва активно и в коментирането на проект „Приеми ме”,
М
който беше представен от Агенцията за социално подпомагане. Ние
предоставихме становище по проекта, съгласувано с експерти от
Мрежата по приемна грижа.

l

яха предоставени на Агенция социално подпомагане (АСП) подробБ
ни коментари по методиката за Кризисен център, която Агенцията
разработва. Коментарите са направени от организации, управляващи кризисни центрове в страната, и отразяват най-големите трудности при функционирането им.
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„Ние считаме, че отглеждането на 15 деца в малки
институции (Центрове за настаняване от семеен
тип) няма да доведе до ефективност на инвестициите
от страна на ЕС и българското правителство.
Напротив, на практика това ще означава реални
загубени ползи както за децата в домовете, така и за
всички български граждани с оглед на икономическите
разходи в дългосрочен план.”
Становище на Национална мрежа за децата

1.3. Образование
Основната работа на Мрежата в сферата на образователните политики за
деца беше фокусирана върху създаването на новата нормативна уредба
в системата на предучилищното и училищното образование. Представители на Секретариата и на организации – членове на Мрежата, активно
и системно работиха върху текстове на Концепцията за новия Закон за
предучилищното и училищното образование, на проекта на самия закон
и произтичащите от него стандарти.

Какво направихме ние?
l

l

режата участва в обсъждането на Концепцията за Закона за преМ
дучилищното и училищното образование. След представянето на
Концепцията ние изпратихме коментар върху нея, като обърнахме
внимание върху несъответствието между целите и принципите, залегнали в Концепцията, и конкретните мерки, разписани за тяхното
реализиране.
екретариатът и членовете на Мрежата участваха в работни групи по
С
13 стандарта за училищното образование, като се представяха конкретни текстове, коментари и становища.

Ключовите постижения на Мрежата в областта на образованието, залегнали в Концепцията и конкретизирани в стандартите, са предложенията за:
1) закриване на седмичните и специалните детски градини;
2) създаването на центрове за работа с деца, предоставящи допълнителни образователни услуги за:
– диагностична, консултативна, рехабилитационна и корекционновъзпитателна работа с деца и ученици;

4) п
 реструктуриране на социално-педагогическите интернати и специфициране на възпитателните училища интернати;
5) в ключване на здравното образование в стандарта за гражданско, интеркултурно и здравно образование.

1.4. Здраве
Работата в сферата на детското здраве през изминалата година беше съсредоточена върху здравеопазването в детските заведения – училища и
детски градини.

Какво направихме ние?
l

режата проведе изследване сред над 900 ученици, според коеМ
то над 70% от българските ученици не използват училищните тоалетни. Основните причини за това са лошата хигиена и липсата
на консумативи. Като резултат от редица проведени срещи и обсъждания, провокирани от мрежата, Министерството на здравеопазването (МЗ) започна работа по наредба, която да регламентира точно изискванията към училищните санитарни възли.
Мрежата преведе и адаптира стандарти за управление на училищните тоалетни и стандарти за изграждане и почистване на училищните
санитарни възли, като беше създадена специална интернет страница
http://wc.nmd.bg/. Материалите са представени на отговорните институции, а новата наредба включва част от стандартите за поддържане на хигиената. Ние продължаваме работата си с МЗ за въвеждане в работещата се в момента Наредба изискването всички тоалетни
в училищата да бъдат с тоалетни чинии, а не с дупки в пода.

– професионално ориентиране и консултиране;
– ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП);
3) създаване на политика за педагогическа и психологична подкрепа на
децата вместо системата от наказания по отношение на поведението
на децата и учениците;
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l

режата участва в създаването на новия Национален план по храни
М
и хранене. В него бяха включени всички предложения за популяризиране на изключителното кърмене като възможност за осигуряване на възможно най-доброто развитие на детето и за подобряване
уменията на медицинските специалисти за оказване на подкрепа на
майките за здравословно хранене по време на бременността, при
кърмене и в периода на ранното детско развитие.

l

ие участвахме в разработването на Наредба за специфичните изН
исквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения. Наредбата беше приета, вследствие на което
всички видове храни и хранителни продукти, които се предлагат на
децата, следва да отговарят на изискванията на българските държавни стандарти за месните, млечните и хлебните изделия. Храните
и напитките трябва да бъдат без добавени изкуствени овкусители,
оцветители и аромати.

восъдие, в която заляга
изцяло нова философия за детското правосъдие, щадяща детето
и фокусирана върху
ресурсите за детето.
Предвиждат се създаване на специализирани съдебни състави и
въвеждане на адекватно обучение в системата за всички професионалисти, които ще
работят с деца, както
и развиване на нови
услуги за децата с проблемно поведение в
партньорство с неправителствения сектор.
Ще бъдат направени
съответните изменения в Наказателния и
Наказателно-процесуалния кодекс, ЗБППМН ще бъде отменен и повечето от регулациите,
касаещи децата в конфликт със закона, ще бъдат включени в новия
Закон за детето.

1.5. Детско правосъдие
През изминалата година беше повдигната една много важна тема в сферата на правосъдието, а именно реформата в правосъдната система,
която касае децата и младежите в конфликт със закона или жертви на
насилие. Тази реформа е изключително належаща от много време - към
момента в България функционира Законът за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), който е приет
през 1958 г.
l

Какво направихме ние?
l

рез изминалата година Мрежата води активен диалог с МинистерП
ството на правосъдието (МП), в който предлага отмяна на Закона за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, закриване на социално-педагогическите интернати и възпитателните училища интернати. Като резултат от усилията на Мрежата
и други граждански организации през юли 2011 г. Министерството
на правосъдието представи Концепция за реформа на детското пра-
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рез март Национална мрежа за децата изпрати становище до миП
нистъра на правосъдието и отговорни лица в политическия кабинет
на министър-председателя в подкрепа на ратифициране Конвенцията на Съвета на Европа относно защитата на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално посегателство. Писмото беше част от
действията за активизиране ратифицирането на Конвенцията. През
октомври Министерският съвет внесе в Народното събрание законопроект за ратифициране на Конвенцията и тя беше ратифицирана
със Закон от Народното събрание на 2 ноември 2011 г., обнародван в
Държавен вестник, бр. 90/2011 г.

2. Кампании
2.1. Кампания „Златната ябълка”
Награди на Национална мрежа за децата за принос към живота и
благосъстоянието на българските деца

Инициативата има за цел да популяризира правата на детето и да отчете
положителните резултати, постигнати през годините в съвместната работа на гражданските организации, работещи с и за деца и семейства, и
отговорните хора и институции. Повече за наградите можете да видите
на www.1june.nmd.bg/.
На 1 юни бяха връчени първите награди „Златна ябълка”, учредени от
Национална мрежа за децата. По време на специална церемония в Столичния куклен театър бяха наградени личности и организации, допринесли за развитието на живота и благосъстоянието на българските
деца.
За „Герой от приказките” 2011 г. беше обявен Алекси Иванов от Варна.
В категория „Приказки от 1001 нощ” (журналисти) бяха наградени журналистите Ивайло Кючуков от Actualno.com, Дина Христова от вестник „Сега”, Елена Бейкова от Дарик радио и Марина Евгениева, бТВ.

Познавате обикновен човек, който ежедневно помага на децата?
Знаете за училище, което се отнася към учениците си като към
най-важното нещо? Живеете в град, в който основна ценност е
безопасната среда за всички под 18 години?
Национална мрежа за децата създаде наградите „Златна ябълка”,
за да насърчи всички хора (политици, журналисти, обикновени
хора и др.) и организации (училища, общини, болници, фирми), допринесли за подобряване на живота и благосъстоянието на българските деца.
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В категорията „Политик в страната на чудесата” (политици) „Златна ябълка” получиха Красимир Мирев, кмет на община Търговище, и Валентина
Симеонова, зам.-министър на труда и социалната политика.
В категория „Патиланско царство” (организации и институции) бяха наградени ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, село Караджово, Шуменска област,
община Варна, и Coca-Cola HBC България.
Награда за цялостен принос към живота и благосъстоянието на българските деца получи Иван Станчов, основател на Карин дом – Варна.
Специална награда получи и Галина Стоянова, заместник-областен управител, област Стара Загора.

Бюлетинът
Продължава разпространението на бюлетина на НМД, излизащ всяка седмица. В него се включват новини от Секретариата на Мрежата, нейните
членове, институциите за деца в България, политиките за деца в Европа и
отразяването на случващото се с децата и семействата в медиите. Бюлетинът се получава от над 2000 адресата – неправителствени организации,
държавни институции, бизнес организации, училища, общини и др.
Всеки месец излиза и издание на бюлетина на английски език, което се
получава от над 300 международни партньори на Мрежата.
Всеки може да се абонира на страницата на Мрежата www.nmd.bg.

2.2. Външни комуникации
През 2011 г. Национална мрежа за децата развива усилено различни начини, за да популяризира случващото се с децата в България.
Сайтът
Беше направен редизайн на сайта на Национална мрежа за децата
(www.nmd.bg), на който всяка седмица се обновяват различни новини, касаещи децата и семействата в България. Там също така се качват и
всички становища и позиции на Мрежата. На сайта можете да намерите
и информация за всички членове на НМД, както и да ги търсите според
тяхната област на работа и град, в който работят. Интернет страницата
разполага и с непрестанно допълвана библиотека.
Средно на месец през 2011 г. сайтът има малко над 9000 уникални посещения, а най-много те са били през май, когато достигат 11 000. Това говори, че интернет страницата е разпознаваем източник на информация
по въпросите на децата и семействата в България.
Освен интернет страница Мрежата развива активно и профил и страница във Facebook, на които публикува всички новини, които излизат
на сайта. Към момента профилът и страницата на Мрежата имат повече
от 5500 контакти.
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Приеми дете, създай бъдеще
С партньорството на Мрежата Мтел стартира проект в подкрепа на приемното родителство, в рамките на който мобилният оператор ще осигури допълнителна финансова подкрепа от 100 лв на месец на 100 нови
приемни семейства в рамките на една година. В инициативата участват
още Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Български дарителски форум.

3. Детско участие
Защо детско участие?
Според Конвенцията за правата на детето едно от основните права е
правото на детето да изразява мнението си по всички въпроси, които го
засягат. Това включва и правото мнението да бъде взето под внимание,
когато възрастните вземат решения. Детското участие е начинът ние, които работим за децата, да разберем какво мислят те самите за това.
Детското участие има две основни цели: от една страна, да проучи мнението на децата за това, което се отнася до тях; но също така детското участие цели да научи децата и младите хора как да изразяват своето мнение
така, че то да бъде чуто, и да ги накара да почувстват своята значимост.
Затова, ние от Национална мрежа за децата, искаме да чуем какво мислят децата за нашата работа и да го вземем предвид, когато работим за
промени в политиките за деца.

3.1. Участие на децата в Общото събрание на Мрежата
На Общото събрание, което се проведе през юни, беше организиран
детски панел. Децата и младите хора участваха в Общото събрание на
Мрежата, но имаха и време, в което самите те да обсъдят нещата, които
са видели. Този опит повдигна много въпроси сред нас, възрастните, относно това как да разкажем на децата какво правим и как да чуем какво
мислят те наистина.

3.2. Лагер за детско участие
През септември в с. Гергини беше организиран детски лагер на Мрежата,
който събра 25 деца и млади хора от цялата страна, за да им разкаже за Национална мрежа за децата и да ги попита как според тях те могат да участват в нейната работа. Като резултат от това събитие беше организирана
младежка мрежа „Мегафон”, която да предава мнението на младите хора.
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4. Подкрепа за членовете на Мрежата
Една от основните цели на Национална мрежа за децата е да работи
за повишаване капацитета на неправителствените организации, като
им осигурява достъпна информация, консултиране и обучение. Мрежата предостави на своите членове редовен достъп до информация,
представителност на национално ниво и възможност за влияние върху
политиките за деца и семейства в България. В тази посока бяха дадени
възможности за различни обучения.
След проведено проучване сред членовете на Мрежата ние установихме, че много от тях смятат, че е необходимо по-голямата част от работата на организацията да бъде насочена в подкрепа на членовете – изграждане на капацитет, обмен на опит, видимост и др. Затова именно
бяха планирани повече дейности за повишаване капацитета на организациите.

Изграждане
на капацитет
11%

Видимост
на организацията
15%

Обмяна на опит
24%
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Финансиране
7%

Влияние
върху политиката
18%

Да сме
информирани 25%

4.1. Обучения
l

рез февруари Институтът за социални дейности и практики (ИСДП)
П
организира обучение по резилиънс за колеги от мрежата. Към обучението имаше голям интерес, като се събраха организации, които
са както доставчици на социални услуги, така и такива, които имат
друг предмет на дейност.

l

рез май беше проведено обучение за изграждане на организациП
онна политика за закрила на детето, водено от Центъра за приобщаващо образование (ЦПО). Обучението имаше за цел да подпомогне
организациите в развиването на политика за закрила на детето, която да се отнася до всички аспекти на работа на организацията.

l

рез юли беше проведено обучение за позитивно родителство от
П
Паулин Лонерган от ирландската организация „Едно семейство”.

Целта на обучението беше да бъдат подготвени специалисти по социална работа и обучители, които да оказват подкрепа на българските семейства при отглеждането и възпитанието на техните деца.
Сертификатите на обучените бяха връчени от Негово превъзходителство Джон Роуън, посланик на Ирландия в България. Колегите
от Ирландия предоставиха на Мрежата правата за превеждане и
адаптиране на Наръчника за позитивно родителство и ние го преведохме и адаптирахме.
l


През октомври членове на Мрежата участваха в обучение за управляващи услуги за деца с увреждания, организирано от Сдружение
„Бъдеще за децата с увреждания” и Национална мрежа за децата
в рамките на френската програма ПРОКОПИЛ. Обучението беше
предназначено за професионалисти, на които предложи инструментариум за ефективно управление на услуги за деца с увреждания. В него взеха участие обучители от Франция, Румъния, Молдова
и България.

4.2. Тематични работни групи (ТРГ)
Четирите тематични работни групи на Мрежата си остават фокусирани върху основните области на действие. Всеки един член на Мрежата
може да членува в една или повече тематични групи, според собствената си преценка.
През 2011 г. беше взето решение от Управителния съвет на Мрежата за
промяна на ролята на ТРГ. До момента те имаха за цел да набелязват
определени промени в политиките за деца, да изработват становища и
позиции и т.н. Практиката обаче показа, че в Мрежата има по-скоро необходимост от пространство за общуване и взаимно научаване между
организациите и именно затова ТРГ бяха трансформирани във форуми
за споделяне и научаване по различни теми. Срещите на ТРГ ще имат за
цел да разпространяват добри практики и да идентифицират основни
проблеми в работата с деца и семейства.

Четирите тематични работни групи
на Мрежата са:
l


Семейство

l

Здраве


l
l

бразование
О

Детско правосъдие

Секретариатът разпространява редовна информация до ТРГ в определените сфери на работа.
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4.3. Проект „УРОК”
Една от най-важните сфери на проекта „УРОК – укрепване и развитие
на организационен капацитет” има за цел да подкрепи членовете на
Мрежата в управлението и развитието на собствените им организации.
Направено е допитване до членовете на Мрежата в кои сфери имат
нужда от обучение. Предстои провеждането на обучения и стажове.
Ще бъдат обсъждани теми като стратегическо и организационно планиране, застъпничество, външни комуникации и др.
Подкрепата на отделните членове ще допринесе не само за тяхната
конкретна работа по места, но и ще увеличи ефективността и потенциала на Мрежата. Освен това проектът ще допринесе за подобряването
на връзките между отделните организации. Нещо повече, укрепването
и утвърждаването на организациите ще позволят по-доброто застъпничество на местно ниво.

4.4. Дарения и консултации
Национална мрежа за децата си партнира успешно с Български дарителски форум, както и с няколко бизнес организации за идентифицирането на каузи за корпоративна социална отговорност. През изминалата
година Секретариатът на Мрежата помогна за разпространението на
няколко дарения, които да достигнат до членовете. Дарения от мебели,
компютри, биберони и др. бяха разпространени в цялата страна.
Освен даренията Секретариатът на Мрежата прави консултации за организациите-членове и оказва помощ по различни теми. Проведени са
няколко консултации в сферата на организационното развитие, популяризирането на събития и медиен образ на организацията.
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НАД 1 ТОН МЕБЕЛИ
са дарени на детски организации
през Националната мрежа за децата
за 2011 г., за да бъдат подпомогнати
организациите, които директно работят
с най-уязвимите деца и семейства.

5. Подкрепа за развитие на Мрежата
5.1. Членове на Мрежата

5.2. Приоритети на работа на Мрежата
В края на 2011 г. беше направено проучване сред членовете на Мрежата, което да определи приоритетите на работа на НМД в четирите
основни сфери на действие (семейство, образование, здраве и детско
правосъдие). Членовете посочиха, че Мрежата трябва да насочи усилията си най-вече в следните области:

За 2011 г. към Национална мрежа за децата се присъединиха над 20
нови организации. Към момента Национална мрежа за децата има 96
членове от цялата страна и в момента имаме пет нови организации кандидати за членове на мрежата. Единствените области, в които Мрежата все още няма членове, са Габрово, Видин и Смолян. Ние продължаваме да получаваме кандидатури за членство и да се разрастваме.
Всеки, който иска да стане член на Национална мрежа за децата, може
да намери повече информация на www.nmd.bg
През юни се провежда най-голямото събитие на Мрежата - годишното
Общо събрание, което събира над 200 професионалисти и доброволци, работещи за деца и семейства в България. В рамките на събранието
членовете на Мрежата се запознават в детайли и гласуват основни дейности на организацията, провеждат се срещи на тематичните работни
групи, групи за обмен и научаване и мн. др.

l

Подкрепа на семействата

l

Училищно образование

l

остъп, обхват и качество на болничната и доболничната помощ за
Д
деца

l

Пренебрегване и злоупотреба с деца

За 2011 г.
Национална мрежа за децата
е достигнала до

58 163 деца,
13 800 семейства,
2794 доброволци
и 912 професионалисти.
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5.3. Управителен и Контролен съвет
На Общото събрание на НМД за 2011 г. бяха направени промени в
Устава на организацията, според които Управителният съвет на Мрежата се разраства и от 5-членен става 7-членен. Освен това бяха проведени избори за нов състав на Управителен съвет и Контролен съвет.

Членове на Управителния съвет на Мрежата

Дейвид Бисет,
Сдружение „Еквилибриум“ – Русе – член на УС

Ива Бонева,
Център за приобщаващо образование – София– член на УС

Невена Маджарова,
Клуб на НСО – Търговище – председател на УС

На Общото събрание беше взето решение за създаване на тричленен
Контролен съвет на НМД, който да мониторира финансовото управление.

Мариана Николова,
Фондация „Карин дом“ – Варна – член на УС

Членове на Контролния съвет на Мрежата

д-р Радосвета Стаменкова,
Българска асоциация по семейно планиране
и сексуално здраве – София – член на УС

Ирина Добриянова,
Българска тренировъчна централа – София

Марияна Евтимова,
Фондация „П.У.Л.С.” – Перник – член на УС

Албена Бонева,
Фондация „Ръка за помощ” – Добрич

Ганчо Илиев,
Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора – член на УС

Спаска Михайлова,
Сдружение „Нов път” – с. Хайредин, обл. Враца
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5.4. Секретариат

5.5. Стратегически план

През изминалата година във връзка с нарасналия брой задачи Секретариатът на Мрежата се увеличи. В момента той наброява 8 души, като
всеки отговаря за различни аспекти от работата на Мрежата.

Национална мрежа за децата има тригодишна стратегия за периода
2010–2013 г. Всяка година върху тази стратегия Секретариатът на Мрежата изработва оперативен план, който се приема от Управителния съвет и в който са описани задачите за годината.
В стратегията на Мрежата са заложени следните приоритети:
1. Повишаване а капацитета на Мрежата
l

привличане на членове и съмишленици


l

оказване подкрепа на членовете на Мрежата


l

координиране работата на тематичните работни групи


l

организиране на Общо събрание


l

развиване на международни връзки


l

постигане на финансова устойчивост


l

овишаване капацитета на организациите-членове и на екипа на
п
Мрежата

2. Застъпничество и лобиране за ефективно планиране, развитие
и осъществяване на държавната политика за децата и семействата
Георги Богданов, изпълнителен директор; Мариана Банчева, координатор детски политики „Здраве и образование”; Вяра Иванова, координатор детски политики „Семейство и детско правосъдие”; Михаил Стефанов, директор „Връзки с обществеността”; Михаела Попова, асистент
„Връзки с обществеността”; Мария Брестничка, координатор мрежа,
Христо Христов, технически сътрудник; Иво Божков, асистент проекти;
Дани Колева, директор „Детски политики” (в отпуск по майчинство)

l

у
частие във всички дейности за създаването и прилагането на политиките за деца и семейства

l

с
ъздаване и функциониране на работна група „Развитие на детската
политика”

l

зграждане на ефективно сътрудничество и взаимодействие с друи
ги национални мрежи за постигане на максимални резултати в политиките за детето и семейството
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l

овишаване професионалния капацитет на специалистите, работеп
щи с деца, за прилагане на принципите за гарантиране на правата и
най-добрия интерес на детето

l

т юни 2011 г. Георги БогдаО
нов, изпълнителен директор
на Мрежата, е член на Управителния съвет на Eurochild. Това
е голямо признание за цялостната дейност на Национална мрежа за децата през последните години при поставяне на интересите на децата в публичното и политическото пространство в страната.

l

режата беше канена да представи своя опит и добри практики
М
като мрежа на неправителствени организации. Секретариатът сподели добър опит в Сърбия, където предстои създаването на мрежа
за децата, Естония, Косово, Черноморския фонд на НПО в Букурещ
и пр.

l

режата продължава работата си по програма
М
ПРОКОПИЛ, в която обменя опит с мрежи на неправителствени организации от Франция, Румъния и
Молдова.

3. Изграждане на публичния образ на Национална мрежа за децата чрез активна комуникационна политика
l

създаване и поддържане на периодични издания.


l

обновяване на интернет страницата на Мрежата


l

създаване и поддържане на онлайн комуникационна стратегия


l

у
чредяване на периодични награди „Златната ябълка” за работа в
сферата на правата на децата за журналисти, политици и институции, работещи по проблемите на децата

Цялата стратегия на Мрежата, както и оперативните планове можете да
намерите на нашата интернет страница www.nmd.bg.

5.6. Международни отношения
Национална мрежа за децата е член на европейската детска мрежа
Eurochild и на международната информационна мрежа за детски права
CRIN. Това дава на Мрежата пряк достъп до информация и представяне на европейско и международно ниво. Национална мрежа за децата
активно участва в различни международни дейности, като използва
възможностите за обмен на опит и информация, развива своите международни контакти и дава възможност на своите членове да вземат
участие в различни срещи и събития.
l


Мрежата редовно изпраща информация на Eurochild за случващото
се с децата в България. По този начин информацията е максимално
разпространена на европейско ниво и намира много по-широк отзвук.
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6. Членове на Мрежата
Област Благоевград
•С
 дружение „Обществен съвет по
образование” – Гоце Делчев
Област Бургас
•С
 дружение „Верният настойник” – Бургас
•А
 социация „Деметра” – Бургас
•С
 дружение „Областен ромски съюз” – Бургас
•С
 дружение „Усмивка” – Бургас
Област Варна
•А
 социация на родителите на деца с дислексия
– Варна
•С
 дружение „Гаврош” – Варна
•Ф
 ондация „Карин дом” – Варна
•С
 дружение „Междуетническо партньорство”
– Варна
•С
 дружение „НАСО” – Варна
•Ф
 ондация „Радост за нашите деца” – Варна
•С
 дружение „Съучастие” – Варна
Област Велико Търново
•Ц
 ентър за междуетнически диалог и
толерантност АМАЛИПЕ – Велико Търново
Област Враца
•С
 дружение „1 юни” – Бяла Слатина
•С
 дружение „Дом на науката и техниката” –
Враца
•С
 дружение „Нов път” – с. Хайредин

•У
 чилищно настоятелство на ОУ „Христо Ботев”
– с. Търнава
Област Добрич
•Ф
 ондация „Ръка за помощ” – Добрич
Област Кърджали
•С
 дружение „Инициатива за развитие –
Кърджали решава” – Кърджали
Област Кюстендил
•Р
 одителско настоятелство на ЦДГ „Калина” –
Дупница
Област Ловеч
•С
 дружение „Екомисия 21 век” – Ловеч
Област Монтана
•О
 бществен съвет по образование – Берковица
•Ф
 ондация Шам – Монтана
Област Пазарджик
•Ф
 ондация „Бъдеще” – Ракитово
•Ф
 онд за превенция на престъпността ИГА –
Пазарджик
•Ф
 ондация „Социални практики в общността” –
Пазарджик
•С
 дружение „Развитие” – Ракитово
Област Перник
•Ф
 ондация „П.У.Л.С.” – Перник

Област Плевен
•П
 левенски обществен фонд „Читалища” –
Плевен
Област Пловдив
•А
 социация „Голям брат, голяма сестра” –
Пловдив
•Н
 ационален алианс за работа с доброволци –
Пловдив
Област Разград
•С
 дружение „Жанета” – Разград
•А
 социация „Интегро” – Разград
•М
 ладежки форум 2001 – Разград
Област Русе
•С
 дружение „Еквилибриум” – Русе
•Ф
 ондация „Каритас – Русе” – Русе
•К
 луб „Отворено общество” – Русе
Област Силистра
•Ж
 енско дружество „Екатерина Каравелова” – Силистра
•С
 дружение „Надежда за добро бъдеще” –
Силистра
Област Сливен
•Ф
 ондация „Здравето на ромите” – Сливен
Област София-град
•Ф
 ондация „Агапедия – България”
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•С
 дружение „Алфа клуб – да оцелееш”
•А
 социация на професионалистите за
психично здраве в детските градини и
училищата
в Република България
•А
 социация „Родители”
•Б
 ългарска асоциация на осиновени и
осиновители
•Б
 ългарска асоциация за семейно планиране
и сексуално здраве
•Ф
 ондация „Българско дете”
•Б
 НК „Заедно за децата”
•Б
 ългарска тренировъчна централа
•С
 дружение „Дете и пространство”
•С
 дружение „Деца и юноши”
•Ф
 ондация „Еврика”
•Ф
 ондация „Екип”
•С
 дружение „Естествено”
•Ф
 ондация „Заедно в час”
•Ф
 ондация „За нашите деца”
•Ф
 ондация „Здраве и социално развитие”
•И
 нститут за социални дейности и практики
•С
 дружение „Лайънс Клуб Кибер Витоша Нет”
•Ф
 ондация „Надежда за малките”
•Н
 ационална скаутска организация на България
•Н
 ационален ученически екопарламент
•С
 дружение „Общество за всички”
•Ф
 ондация „Пайдея”
•Ф
 ондация „Партньори – България”
•П
 роект „Права на човека”
•Ф
 ондация „Приложни изследвания и
комуникации”
•Ф
 ондация „Приятели 2006”
•С
 дружение „Приятелско сърце”
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•Ф
 ондация „Сийдър”
•Ф
 ондация „Стъпка за България”
• Т еатрално-социална формация „Театър Цвете”
•С
 дружение „Фрийрън България”
•С
 дружение за педагогическа и социална
помощ за деца ФИЦЕ-България
•Ф
 ондация за децата в риск по света
•Ф
 ондация „Център Надя”
•С
 дружение „Център за приобщаващо
образование”
•Ц
 ентър за психосоциална подкрепа
•H
 abitat for Humanity
•O
 utward Bound България
• S OS Детски селища – България
Област София
•С
 дружение „За един по-добър живот” –
Челопеч
Област Стара Загора
•С
 дружение „Бъдеще за децата с увреждания” – Казанлък
•Ч
 италище „Възродена искра” – Казанлък
•С
 дружение „Детелини” – Чирпан
•Н
 ационална асоциация на ресурсните учители
– Стара Загора
•С
 дружение „Приятели 2011” – Чирпан
•С
 дружение „Самаряни” – Стара Загора
•С
 дружение „Свят без граници” – Стара Загора
Област Търговище
•К
 луб на нестопанските организации –
Търговище

Област Хасково
•А
 социация на народните читалища – Димитровград
•С
 дружение „Деца и семейства” – Хасково
•Ф
 ондация „Подари усмивка” – Димитровград
Област Шумен
•А
 социация SOS жени и деца, преживели
насилие – Нови пазар
•Ж
 енско ромско сдружение „Хаячи” – Нови
пазар
Област Ямбол
•Ф
 ондация „Болни от астма” – Ямбол

6. финансиране и отчет

БАЛАНС към 31.12.2011 г.

АКТИВ

ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Сума (хил. лв.)
Текуща година Предходна година

а

1

2

а

Б. Нетекущи (дълготрайни) активи

А. Собствен капитал

II. Дълготрайни материални активи

IV. Резерви

Сума (хил. лв.)
Текуща година

Предходна година

1

2

3. Съоръжения и други

7

13

4. Други резерви

82

126

Общо за група ІI

7

13

Общо за група ІV

82

126

Общо за раздел Б

7

13

Общо за раздел А

82

126

В. Текущи (краткотрайни) активи

В. Задължения

ІI. Вземания

8. Други задължения, в т.ч.

4

1. Вземания от клиенти и доставчици

1

до 1 година

4

Общо за групa II

1

- осигурителни задължения, в т.ч.

3

до 1 година

3

ІV. Парични средства, в т.ч.:
- в брой

8

8

- данъчни задължения, в т.ч.

1

- в безсрочни сметки (депозити)

184

100

до 1 година

1

Общо за група ІV

192

108

Общо за раздел В, в т.ч.:

4

Общо за раздел В

193

108

до 1 година

4

Г. Разходи за бъдещи периоди

2

9

“Г. Финансирания и приходи
за бъдещи периоди, в т.ч.:”

120

- финансирания

120

СУМА НА ПАСИВА (А+В)

202

СУМА НА АКТИВА (А+Б)

Дата: 17.01.2012 г.					

202

130

Съставител:		

130

Ръководител:

Одитор:										
												
Дата на одиторския доклад:
													
30.01.2012 г.
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ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за периода 01.01.2011 - 31.12.2011 г.

Наименование на разходите

Наименование на приходите

Сума (хил. лв.)
Текуща година Предходна година

а

1

2

І. Разходи за дейността

а

Сума (хил. лв.)
Текуща година

Предходна година

1

2

І. Приходи от дейността

Разходи за регламентирана дейност

230

176

А. Приходи от регламентирана дейност

3

1

2. Други разходи

230

176

1. Приходи от дарения под условие

7

7

Всичко А:

168

181

3. Членски внос

345

410

4. Други приходи

355

418

Всичко А:

355

418

Б. Административни разходи
Общо за група І:

398

357

ІІ. Финансови разходи

Общо за група І:

6. Други разходи по финансови операции

1

1

ІІ. Финансови приходи

1

Общо за група ІІ:

1

1

5. Приходи от лихви

1

V. Общо разходи

399

358

Общо за група ІІ:

355

419

VІ. Резултат

(44)

61

V. Общо приходи

355

419

Всичко (V+VІ):

355

419

Всичко (V):

355

419

Дата: 17.01.2012 г.					

Съставител:		

Ръководител:
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Дата на одиторския доклад:
													
30.01.2012 г.
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