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ÇÀ ÍÌÄ
Национална мрежа за децата е създадена през 2003 г. като свободен алианс 
от неправителствени организации. През 2006 г. придобива статута на 
неправителствена организация в обществена полза.

През 2018 г. Мрежата вече наброява 152 граждански организации и съмишленици, 
работещи с и за деца и семейства от цялата страна. Членовете на Мрежата са сред 
най-добрите експерти в сферата на образованието, здравето, социалните услуги, 
правосъдието; развитието на младежки дейности, подкрепата на семейства, 
родители и деца в неравностойно положение.

Всички ние работим с желанието да създадем по-добри условия за развитие и 
по-щастливо бъдеще за всички деца на България, като допълваме усилията на 
държавата и институциите, там, където има нужда, и сътрудничим с тях в името на 
най-добрия интерес на детето.

Правата на детето – тяхното насърчаване, спазване и защита са ключова част от 
принципите, които ни обединяват. Ние вярваме, че всички политики и практики, 
които пряко или косвено засягат децата трябва да се планират, прилагат и 
наблюдават с ясна оценка за влиянието върху децата и младите хора и с тяхното 
активно участие. 

ÍÀØÀÒÀ ÂÈÇÈß
Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има 
свое семейство и се радва на най-добрите възможности за живот и развитие. 
Съществува хармония между секторните политики за детето и семейството и 
правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

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

ÍÀØÈÒÅ ÖÅËÈ
•    Да влияем за по-добри политики и практики за децата и семействата

•    Да променяме обществените нагласи към правата на детето

•    Да развиваме модели за участие на децата и младите хора

•    Да обединяваме и развиваме Мрежата и организациите, членуващи в нея.
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Георги Апостолов 
Председател  
на Управителния съвет  
на Национална мрежа  
за децата

Георги Богданов 
Изпълнителен директор  
на Национална мрежа  
за децата

Ñêúïè ïðèÿòåëè è ñúìèøëåíèöè, 

През 2018 година ние от Национална мрежа за децата, като 
обединение на 152 организации, работещи с и за деца в 
цялата страна, продължихме да полагаме всички усилия за 
промяната, към която се стремим – всяко дете да има свое 
семейство и най-добрите възможности за живот и развитие, 
така че да има щастливо детство и да стане най-добрия 
възрастен, който може да бъде.

Организациите продължиха да подкрепят десетки хиляди 
деца и семейства, да помагат на хиляди професионалисти 
– учители, социални и здравни работници, психолози, 
полицаи – да развиват своите умения да работят за 
по-добро образование, здраве, социална подкрепа, 
правосъдие за децата в България. Продължихме да се 
застъпваме и да настояваме за това, политиките за деца у 
нас да бъдат планирани с мисъл за конкретния ефект върху 
живота на всяко дете в България, с разбирането за това, 
че държавните институции, местните власти и работещите 
с деца професионалисти трябва да говорят едни с други 
и да бъдат водени от това, кое е най-добре за детето, 
когато се взимат решения. Заедно с други организации 
беше създадено Обединение „Детство без насилие“, което 
да работи за изграждане на нулева толерантност към 
насилието над деца в България; бяхме част от Инициативния 
комитет за създаването на детска болница; постоянно 
изтъквахме необходимостта от спешна реформа в посока 
към по-човечно детско правосъдие, което да не наказва 
деца за простъпки, за които дори възрастни не се наказват. 
Положихме много усилия да търсим мнението на децата, 
за които работим, като през годината над 1200 деца взеха 
участие в различни консултации. 

Създадохме и продължаваме да развиваме платформата в 
помощ на родителите и професионалистите endviolence.bg, 
на която са събрани опитът и подкрепата на много 
организации и професионалисти, работещи с и за деца.

Въпреки всичко това обаче 2018 година беше различна. 
Наред с реформите, за които от години се борим и 
настояваме и наред с някои победи и предизвикателства, 
описани в този отчет, в общественото пространство стават 
все по-видими дезинформацията и страхът. Множество 
фалшиви новини, подвеждащи петиции и неверни 
твърдения експлоатират страховете на родителите и се 
превръщат в заплаха за осигуряването на най-добрите 
възможности за живот и развитие на всяко дете у нас.  
Това е предизвикателство не само за нас като Мрежа,  
но и за държавните институции, медиите, и най-вече за 
самите родители.

Ние от Национална мрежа за децата ще продължим  
да се застъпваме за правото на всяко дете да расте във 
възможно най-добра среда и условия, да бъде защитено  
от насилие и да е в семейството си, където родителите имат 
необходимата подкрепа. Защото вярваме, че всеки родител 
иска най-доброто за детето си и понякога има нужда от 
съвсем малко, за да го постигне.

 

Георги Апостолов, председател на Управителния съвет

Георги Богданов, изпълнителен директор
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Êîíòðîëåí ñúâåò

Óïðàâèòåëåí ñúâåò

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

Любомира Велчева
Фондация Международна 
награда на херцога на 
Единбург – България

Диляна Гюрова
Фондация Конкордия 
България – София 
(до ноември 2018 г.)

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

Весела Банова
Сдружение „Дете и 
пространство“

Мариана Писарска
Сдружение „Деца и 
юноши“

Светла Пенева
Сдружение „Социален 
диалог 2001“

Любен Георгиев
Сдружение „Ре-Акт“

Иван Иванов
Фондация „Агапедия“

Мария Гинева
Сдружение „Бъдеще за 
децата

ÊÎÈ ÑÌÅ ÍÈÅ?

НМД има 7-членен Управителен съвет, в който членуват избрани от Общото събрание представители на организации, членове 
на НМД. Управителният съвет подкрепя, консултира и наблюдава работата на Секретариата и взима решения по ключови за 
Мрежата въпроси извън мандата на Общото събрание.

Íàöèîíàëíà ìðåæà çà äåöàòà îáåäèíÿâà 152 îðãàíèçàöèè îò öÿëàòà 
ñòðàíà, â êîèòî ðàáîòÿò åäíè îò íàé-äîáðèòå åêñïåðòè â ñôåðàòà íà 
îáðàçîâàíèåòî, çäðàâåòî, ñîöèàëíèòå óñëóãè, ïðàâîñúäèåòî; ðàçâèòèåòî 
íà ìëàäåæêè äåéíîñòè, ïîäêðåïàòà íà ñåìåéñòâà, ðîäèòåëè è äåöà â 
íåðàâíîñòîéíî ïîëîæåíèå.

Контролният съвет извършва проверка 
на икономическото състояние на 
Мрежата в края на финансовата година, 
както и мониторинг през цялата година. 
Също така, КС следи за спазването 
на правилата и процедурите на 
организацията. 
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Ñåêðåòàðèàò

152 îðãàíèçàöèè îò öÿëàòà ñòðàíà

   Североизточен регион (Варна и Добрич) 
Сдружение Гаврош, Варна 
Гергана Енчева, gergana.encheva@nmd.bg

   Североизточен Централен регион  
(Търговище, Разград, Шумен, Силистра) 
Клуб на НСО – Търговище 
Невена Маджарова, nevena.madjarova@nmd.bg

   Северен Централен регион  
(Велико Търново, Ловеч, Плевен, Габрово, Русе) 
Център за междуетнически диалог и толерантност  
Амалипе – Велико Търново 
Иван Тодоров, amalipe@nmd.bg

   Северозападен регион (Враца, Видин, Монтана) 
Сдружение Първи юни – Бяла Слатина 
Айлин Барсанова, aylin.barsanova@nmd.bg

152-те организации, членове на Национална мрежа за децата, 
са разпределени в 8 региона на страната. За всеки регион 
отговаря един регионален координатор. Те се грижат за 
координацията на местните дейности, инициативи и кампании 
на Мрежата; координацията на специфични за региона 
дейности; подкрепа и активизиране на членовете на Мрежата 
в региона и подкрепа на взаимоотношения между членове на 
Мрежата и други организации и институции, които имат роля 
в гарантирането на детските права.

В Секретариата на Национална мрежа за децата работят 16 души, а дейността ни е разпределена в 5 отдела:
•   Програмен отдел, който планира застъпническата работа на Мрежата в сферата на образованието, здравето, семейството и 

правосъдието;
•   Отдел „Детско и младежко участие“, чиято основна роля е координацията на младежката мрежа „Мегафон“ и осигуряването 

на детското участие в дейностите на Национална мрежа за децата;
•   Отдел „Развитие на Мрежата“, който се занимава с членските въпроси, мрежуването, стратегическото планиране, 

регионалната координация
•   Комуникационен отдел;
•   Финансово-административен отдел.
Дейността се организира с помощта и под ръководството на Директор „Развитие на Мрежата“ и Изпълнителния директор.

Добричка

Силистренска

Русенска

Великотърновска

Габровска
Ловешка

Врачанска

Старозагорска

Хасковска

Кърджалийска

Смолянска

Пловдивска

Пазарджишка

Благоевградска

Кюстендилска

Пернишка
СофийскаСофия

Монтанска

Видинска

Плевенска
Шуменска

Разградска

Търговишка Варненска

БургаскаСливенска

Ямболска

   Югозападен регион  
(Перник, Благоевград, Кюстендил, София – област) 
Фондация П.У.Л.С. – Перник 
Юлия Андонова,  julia.andonova@nmd.bg

   Югозападен централен регион  
(Пловдив, Пазарджик, Смолян) 
Фондация „Социални практики в общността“, Пазарджик 
Людмил Спасов, lyudmil.spasov@nmd.bg

   Югоизточен централен регион  
(Стара Загора, Хасково, Кърджали) 
Сдружение „Свят без граници“ – Стара Загора 
Ганчо Илиев, gancho.iliev@nmd.bg

   Югоизточен регион (Бургас, Сливен, Ямбол) 
Сдружение „Верният настойник“ – Бургас 
Жельо Желев, jelio.jelev@nmd.bg
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Всяка година организираме наградите 
„Златна ябълка“, които отличават  
приноса за благосъстоянието на децата 
в България на личности, организации 
и институции. Наградите се присъждат 
в няколко категории, като „Община”, 
„Училище”, „Благотворител” и др., от 
изтъкнато жури. Публиката сама избира 
чрез номинации и последващо онлайн 
гласуване своя „Герой на децата”.

ÊÀÊÂÎ ÏÐÀÂÈÌ?

Стратегически приоритет в работата ни 
е участието на децата и тяхното право 
на мнение при взимането на решения, 
които ги касаят. Затова създавамe и 
прилагаме редица програми по детско 
участие и развиваме Младежката 
мрежа „Мегафон”.

Ежегодно издаваме доклада „Бележ-
ник: Какъв е средният успех на държа-
вата в грижата за децата?“, който пре-
глежда и оценява поетите ангажименти 
от страна на институциите, касаещи 
правата на децата. Докладът включва 
и препоръки, които биха подобрили 
съществуващите политики и практики.

Âñÿêà ãîäèíà 
Íàöèîíàëíà ìðåæà  
çà äåöàòà ïîìàãà  
íà íàä 74 000 äåöà,  
13 000 ñåìåéñòâà  
è 4500 ñïåöèàëèñòè, 
ðàáîòåùè çà äåöà.

Мрежата развива 4 комуникационни 
канала – два уебсайта, Фейсбук 
страница и седмичен бюлетин.

www.nmd.bg
www.endviolence.bg
www.facebook.com/nmdbg/

Çàñòúïâàìå ñå  
çà ïðàâàòà íà äåöàòà

Ïðîâåæäàìå 
êîìóíèêàöèîííè 
êàìïàíèè

Ðàçâèâàìå ðàáîòåùà 
ãðàæäàíñêà ìðåæà çà 
äåöàòà è ñåìåéñòâàòà

Ðàçðàáîòâàìå è 
êîíñóëòèðàìå ïîëèòèêè 
çà äåöàòà è ñåìåéñòâàòà
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ÊÀÊÂÎ ÍÀÏÐÀÂÈÕÌÅ 
ÏÐÅÇ 2018 Ã.?

Ðàçðàáîòèõìå îöåíêà 
íà ôèíàíñîâàòà 
èíâåñòèöèÿ íà 
äúðæàâàòà â äåöàòà. 
Това е първият за България 
инструмент за проследяване 
на финансовата инвестиция на 
държавата в децата. Той ще бъде 
развит като последващи действия 
през 2019 г. и като цяло ще обогати 
застъпническия арсенал на Мрежата 
с нов, модерен инструмент, който се 
препоръчва от всички международни 
организации – Съвета на Европа, 
Европейската комисия, УНИЦЕФ, 
ОИСР и др.

Ïðîäúëæèõìå óñèëèÿòà 
çà Íàöèîíàëíà 
ïåäèàòðè÷íà áîëíèöà
заедно с Инициативния комитет за из-
граждане на съвременна многопрофилна 
университетска детска болница. Успяхме 
да ангажираме общественото внимание 
и в последния месец на годината ста-
нахме свидетели на различни предло-
жения и решения. Обнадеждени сме от 
желанието и категоричното признание 
за нуждата от националната педиатрич-
на болница – Детски здравен парк в 
столицата ни.  За нас е от изключителна 
важност дебатите да продължат, решени-
ята да са открити и с участието на всички 
заинтересовани страни: представители 
на гражданските организации, родители, 
психолози, социални работници, деца.

Ïîäêðåïèõìå ïðîòåñòà 
íà ìàéêèòå íà äåöà  
ñ óâðåæäàíèÿ
Национална мрежа за децата подкрепи 
протеста на майките на деца с 
увреждания, които настояха за реформи 
в системата за социална подкрепа 
на хората с увреждания в страната. 
Присъединихме се и към настояването 
им за оставка на вицепремиера Валери 
Симеонов след недопустимото за 
позицията му изказване, уронващо  
достойнството на децата с увреждания 
и техните родители.

Íîâàòà Íàöèîíàëíà 
ñòðàòåãèÿ çà äåòåòî 
с хоризонт на действие до 2030 г. беше 
разработена с активно участие от наша 
страна. При създаването ѝ помогнахме 
тя да се фокусира върху подкрепата 
на родителите и професионалистите. 
Убедихме останалите участници в съз-
даването ѝ в разпознаването и залага-
нето на ключови за Мрежата принципи, 
сред които, освен поставяне на акцент 
върху подкрепата на родителите, също 
са координацията между основните 
обществени системи, функциониращи 
около децата и семействата и изгражда-
нето на капацитет на професионалисти-
те, работещи с деца.

Ïðîó÷èõìå íàãëàñèòå 
êúì òåëåñíîòî 
íàêàçàíèå
в България. Национално представител-
ното проучване, проведено от агенция 
„Ноема” по поръчка на Национална 
мрежа за децата през 2018 г. показа, че 
близо 90% от родителите осъзнават, че 
шамарите са неефективно възпитателно 
средство, но 2/3 някога са ги прилагали. 
Данните сочат още, че употребата на 
телесно наказание намалява през по-
следните 5 години. Нараства обаче тре-
вожността сред младежите и родители-
те, като родителите посочват агресията 
между децата като една от класираните 
на първо място заплахи за децата им, 
докато преди 5 години те изобщо не са 
идентифицирали подобен риск.

Êàêâî âëèÿíèå 
îêàçàõìå ïðåç 2018 ã.?

50 èçïðàòåíè ñòàíîâèùà, 
ïîçèöèè è ïèñìà äî 
èíñòèòóöèèòå

15 êîíñóëòèðàíè 
çàêîíîäàòåëíè è 
ñòðàòåãè÷åñêè äîêóìåíòà

5 ïðèåòè ïðîìåíè 
â çàêîíîäàòåëñòâî, 
ñòðàòåãèè è ïëàíîâå â 
ðåçóëòàò îò ñòàíîâèùàòà 
íà Ìðåæàòà.

1 ñîáñòâåí ìîíèòîðèíãîâ 
äîêëàä – „Áåëåæíèê: Êàêúâ 
å ñðåäíèÿò óñïåõ íà 
äúðæàâàòà â ãðèæàòà çà 
äåöàòà?“

7 ïðèíîñà êúì 
ìåæäóíàðîäíè 
îðãàíèçàöèè, êàòî ECPAT, 
Eurochild è Åâðîïåéñêàòà 
êîìèñèÿ, êîèòî äîïðèíàñÿò 
êúì ôîðìèðàíåòî íà 
ìåæäóíàðîäíèòå ïîëèòèêè, 
îòíàñÿùè ñå äî äåöà.

3 íàöèîíàëíè ñúâåòà ñ 
íàøå ó÷àñòèå

20 ðàáîòíè ãðóïè è 
êîíñóëòàòèâíè ñúâåòè

2 êîìèòåòà ïî íàáëþäåíèå 
êúì îïåðàòèâíè ïðîãðàìè

4 òåìàòè÷íè ðàáîòíè 
ãðóïè ñ 230 ó÷àñòíèêà

8 ïóáëè÷íè ñúáèòèÿ ñ 
ó÷àñòèåòî íà èíñòèòóöèè, 
ìåäèè è ãðàæäàíè
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„Äåöàòà íå òðÿáâà äà áúäàò ðàçäåëÿíè îò 
ðîäèòåëèòå ñè, îñâåí àêî òîâà íå å çà òÿõíî  
äîáðî – íàïðèìåð, àêî ðîäèòåëÿò ñå îòíàñÿ çëå  
è ïðåíåáðåãâà äåòåòî.“

÷ë. 9
адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на детето, unicef.bg

Íîâèÿò Çàêîí çà 
ñîöèàëíèòå óñëóãè
който в края на годината влезе в 
Народно събрание беше разработен 
с наше активно участие. В няколко 
становища изказахме нашето 
одобрение за принципните положения, 
които той въвежда, сред които – 
общодостъпност на услугите, ясното 
деклариране на фокус върху качеството 
на социалните услуги и въвеждане на  
интегриран подход при предоставяне на 
услугите – концептуално нов момент в 
сферата на социални услуги.

ÊÀÊÂÎ ÍÀÏÐÀÂÈÕÌÅ  
ÇÀ ÑÅÌÅÉÑÒÂÀÒÀ  
ÏÐÅÇ 2018 Ã.?

Ïîèñêàõìå ïî-äîáðà ãðèæà çà äåöàòà â 
öåíòðîâåòå çà íàñòàíÿâàíå îò ñåìååí òèï
Успяхме да ангажираме вниманието на МТСП и поставихме на дневен ред 
системните проблеми в Центровете за настаняване от семеен тип, и необходимостта 
от трайни и адекватни решения за гарантиране на качеството на грижа за децата 
в тези услуги. В резултат и на действията ни с наши партньори, беше възстановена 
работата на постоянната експертна група по деинституционализация, в рамките 
на която се направи подробен анализ на ситуацията, проблемите и препоръки за 
осигуряване на качеството  на грижа в тези услуги. Ïîìîãíàõìå ïðè 

êðèçàòà ñëåä 
íàñèëèåòî â ÖÍÑÒ 
„Õðèçàíòåìà“ Ãàáðîâî
Подкрепихме усилията на общината 
и екипа на Центъра за настаняване от 
семеен тип „Хризантема“ в Габрово 
в усилията за овладяване на кризата 
след скандалното видео с насилие над 
деца с увреждания. Подпомогнахме 
провеждането на процес, който да даде 
отговор за необходимите промени в 
общината, за да се подобри грижата 
за децата, настанени в резидентни 
услуги, като предложихме и конкретен 
план за действие на отговорните 
институции. Част от организациите от 
Мрежата предоставиха супервизия в 
общината, докъдето политическата и 
административна воля ни допусна.

Ïîäêðåïèõìå äîñòúïà äî 
îáðàçîâàíèå íà óÿçâèìè 
ãðóïè äåöà â Ñîôèÿ
Обърнахме внимание на Столична 
община относно необходимостта от 
запазване на социалните критерии 
„дете с един починал родител“, „дете 
от многодетно семейство“ и „дете, 
настанено за отглеждане в приемно 
семейство или осиновено“ в системата 
за прием на ученици в първи клас в 
общинските училища на територията на 
Столична община.
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Êîè ñà òåìèòå èëè ñèòóàöèèòå, â êîèòî å âàæíî çà òåá äà ìîæåø äà ðàçãîâàðÿø ñ ðîäèòåëèòå 

ñè è äà ðàç÷èòàø íà òÿõíàòà ïîäêðåïà?

Â îòãîâîð íà òîçè âúïðîñ íàé-ìíîãî äåöà ñïîäåëÿò, ÷å çà òÿõ å âàæíî äà ìîãàò äà ãîâîðÿò ñ 

ðîäèòåëèòå ñè çà âñè÷êî. Äåöàòà ñúùî êàçâàò, ÷å áèõà èìàëè íóæäà îò ðàçãîâîðè ñ ðîäèòåëèòå 

ñè, êîãàòî èì òðÿáâà ïîäêðåïà; ïî âúïðîñè çà áúäåùîòî èì ðàçâèòèå è êîãàòî èìàò íóæäà 

îò ñúâåò. Õóáàâî å, äà ìîæåòå äà ðàçãîâàðÿòå è ïî òåìè, ñâúðçàíè ñúñ ñåêñà è ïðîáëåìèòå â 

ó÷èëèùå. Íåìàëêî äåöà ñïîäåëÿò, ÷å íå îáè÷àò äà îáùóâàò ñ ðîäèòåëèòå ñè: „Íå ïðîÿâÿâàò 

ðàçáèðàíå êúì ìîèòå èíòåðåñè, èäåè“; „Èñêàì äà ìîãàò äà ìå èçñëóøàò è äà ìå ðàçáåðàò âìåñòî 

ñàìî äà ìå íàçèäàâàò“, ñà ÷àñò îò ìíåíèÿòà íà ìëàäåæèòå.

 
Êîè ñà íàé-âàæíèòå íåùà, îò êîèòî ñïîðåä òåá èìà íóæäà äåòå,  

æèâååùî áåç ðîäèòåëèòå ñè?

Ãîëÿìàòà ÷àñò îò ìëàäåæèòå ñìÿòàò, ÷å äåöàòà, æèâååùè áåç ðîäèòåëè íàé-ìíîãî ñå íóæäàÿò îò 

ëþáîâ, ïîäêðåïà è ãðèæà. Ìíîãî âàæíà å è ïîäêðåïàòà íà âðúñòíèöèòå è ïðèÿòåëèòå. Ñåìåéíà-

òà ñðåäà, íåçàâèñèìî äàëè îò ïðèåìíî ñåìåéñòâî èëè áëèçêè ðîäíèíè å çíà÷èì ôàêòîð. ×àê íà 

ñëåäâàùî ìÿñòî äåöàòà ãîâîðÿò çà çàäîâîëÿâàíå íà áàçîâèòå ïîòðåáíîñòè, êàòî õðàíà è ïîäñëîí 

è çà êà÷åñòâîòî íà ñðåäàòà íà îáèòàâàíå.

 
Çà êîè ðåøåíèÿ, êîèòî ðîäèòåëèòå òè âçåìàò, áè èñêàë/à äà òå ïèòàò êàêâî å ìíåíèåòî òè? 

Ñëó÷âà ëè ñå òîâà â ñåìåéñòâîòî òè? 

Íàé-ìíîãî äåöà èñêàò äà ó÷àñòâàò è/èëè ó÷àñòâàò âúâ âçåìàíåòî íà ðåøåíèÿ, êîèòî ñå îòíàñÿò 

ëè÷íî äî òÿõ èëè äî ñåìåéñòâîòî èì, à íà âòîðî ìÿñòî ñà ìíåíèÿòà, ñïîðåä êîèòî äåöàòà ñà 

ïèòàíè èëè èñêàò äà áúäàò ïèòàíè çà âñè÷êî. Íÿêîè îò ìëàäåæèòå êàçâàò, ÷å ðîäèòåëèòå èì 

òúðñÿò òÿõíîòî ìíåíèå ñàìî ïî âúïðîñè, ñâúðçàíè ñ áúäåùîòî èì ïðîôåñèîíàëíî ðàçâèòèå, 

ïðè ðåøåíèÿ çà ïúòóâàíèÿ è çà äîìà, â êîéòî æèâåÿò, êàêòî è çà ìåíþòî âêúùè. Èìà è ÷àñò îò 

äåöàòà, êîèòî êàçâàò, ÷å ðîäèòåëèòå èì íå ñå ñúîáðàçÿâàò ñ òÿõíîòî ìíåíèå: „Ïî ïðèíöèï èñêàò 

ìíåíèåòî ìè, íî íå âèíàãè ãî âçåìàò ïðåäâèä“; „Íå èçðàçÿâàì ìíîãî ìíåíèå, çàùîòî ìíîãî ÷åñòî 

íå ñå çà÷èòà“, ñïîäåëÿò äåöàòà.

Гласът на децата

ÊÀÊÚÂ ÑÏÎÐÅÄ ÒÅÁ Å ÆÈÂÎÒÚÒ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß?

Допитването е проведена от рапортьорите от Националния Юрочайлд форум  

сред 109 деца от страната на възраст между между 12 и 18 години
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Ïîäêðåïèõìå ó÷èëèùàòà è 
ñåìåéñòâàòà äà âúçïèòàâàò ÷ðåç 
ïðàêòèêè, à íå ñ îùå äîêóìåíòè
През 2018 г Министерство на образованието създаде 
 работна група за разработването на Стратегия за 
възпитателна работа поради отчетената нужда ролята на 
училището във възпитанието на децата да бъде по-ясно 
регламентирана. В процеса на работа Национална мрежа за 
децата се обяви двукратно спрямо силно спорния работен 
текст, който вместо да разработва съвременни концепции 
като тези за личностно развитие на децата, се връща към 
остарели форми и методи на възпитание и дори граничи с 
дискриминация спрямо децата от различни етнически групи. 
Въпреки внесените промени в работния текст, Мрежата 
продължава да настоява за пълно отпадане на тази Стратегия 
и модернизиране на разбирането за възпитанието, като  
грижа едновременно на училището и родителите.  
В момента диалогът по темата с МОН продължава.

Äåáàòèòå çà çàäúëæèòåëíî îáðàçî- 
âàíèå çà 4-ãîäèøíèòå ïðîäúëæàâàò
Темата за задължителното предучилищно образование за 
4-годишните отново беше на дневен ред през годината, като 
според Плана за изпълнение на Стратегията за намалява-
не дела на преждевременно напусналите образователната 
система (2013-2020) свалянето на долната граница трябва да 
се случи до 2020 г. и да обхване 90% от децата на тази въз-
раст. Национална мрежа за децата изрази подкрепа, както за 
възможно най-широкото включване на деца от уязвими групи 
в ранни форми на обучение и грижа, така и в осигуряването на 
алтернативни възможности за подкрепа на семействата с мал-
ки деца, като легализиране на кооперативите и други форми 
на отглеждане; подкрепа за неприетите в държавни градини 
деца; разработване на специфични стимули като намаляване и 
премахване на таксите за детски градини. Национална мрежа 
за децата е част от работните групи за прием в детските гради-
ни в Столична община, в които постоянно се разискват крите-
риите за прием, условията на отглеждане и достъпа до детски 
заведения в София, където недостигът на места е най-остър.

„Âñè÷êè äåöà è ìëàäè õîðà èìàò ïðàâî íà 
îñíîâíî îáðàçîâàíèå, êîåòî òðÿáâà äà áúäå 
áåçïëàòíî. Áîãàòèòå ñòðàíè òðÿáâà äà ïîäêðåïÿò 
áåäíèòå â ïîñòèãàíåòî íà òîâà. Äèñöèïëèíàòà 
â ó÷èëèùå òðÿáâà äà óâàæàâà ÷îâåøêîòî 
äîñòîéíñòâî. Ìëàäèòå õîðà òðÿáâà äà áúäàò 
íàñúð÷àâàíè äà äîñòèãíàò íàé-âèñîêèòå íèâà íà 
îáðàçîâàíèå, íà êîèòî ñà ñïîñîáíè.”

÷ë. 28
адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на детето, unicef.bg

ÊÀÊÂÎ ÍÀÏÐÀÂÈÕÌÅ  
ÇÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ  
ÏÐÅÇ 2018 Ã.?
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Ó÷èëèùåòî êàòî öåíòúð â 
îáùíîñòòà
През юни 2018 г. приключи проектът „Училището като център в 
общността“. Представителите на училищата, участници в про-
екта, се събраха на Годишната среща на Мрежата в гр. Трявна 
и представиха своята работа през годината по набелязаните 
приоритетни области на развитие. Всички споделиха чудесни 
впечатления от съвместната си работа и обменни визити. Ма-
кар и проектът да не продължава официално, 33-те училища 
остават свързани помежду си в мрежата от общностни учили-
ща и ценен партньор с участията си в различни инициативи, 
фокус-групи, обучения и събития на Мрежата. 

Íàãðàäèõìå 4 ó÷èëèùíè ïðîåêòà  
ñ 600 ëâ.
Четири училищни предложения бяха отличени в конкурса 
на Национална мрежа за децата „Промяната – това 
сме ние!“, част от проекта „Училището като център в 
общността“. Участниците в конкурса набелязаха проблеми 
от заобикалящата ги училищна среда и изготвиха проекти за 
тяхното разрешаване. 
Спечелилите проекти предложиха създаването на:
●   барабанен състав за приобщаването на всички ученици в 

ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Бургас;
●   интерактивна площадка за безопасност на движението, 

на която по-големите ученици да обучават по-малките 
представители на своето училище в СУ „Христо Ботев“, гр. 
Кубрат;

●   освежаване на училищните коридори чрез създаването 
на кътове за неформална комуникация и изрисуване на 
стените в СОУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол;

●   превръщане на училищната библиотека в „тайна градина“, в 
която освен книги учениците да имат достъп до много други 
игри, знания и забавления в Трето основно училище „Братя 
Миладинови“, гр. Гоце Делчев.

Реализацията на всеки от проектите беше финансово 
подпомогната от Национална мрежа за децата с по 600 лв.

Êîå íàé-ìíîãî òè ïîìàãà, çà äà íàó÷àâàø â ó÷èëèùå? À êîå íàé-ìíîãî òè ïðå÷è?

Íàé-ãîëÿìî çíà÷åíèå èìàò ó÷èòåëèòå – äàëè ñà òúðïåëèâè è îáÿñíÿâàò, äàëè ñà ìîòèâèðàíè 

è îáè÷àò ðàáîòàòà ñè, äàëè ïðåïîäàâàò ÿñíî è äîñòúïíî, ñ èíòåðåñíè ìåòîäè è ïðàêòè÷åñêè 

óïðàæíåíèÿ. Îò çíà÷åíèå å è äàëè ðîäèòåëèòå òè ñà òå íàó÷èëè äà áúäåø ëþáîçíàòåëåí. 

Øóìúò â êëàñ, ðàçñåéâàùèòå ñúó÷åíèöè è òåëåôîíèòå ñà íàé-ãîëÿìàòà òðóäíîñò ïðåä 

íàó÷àâàíåòî. Äðóã ïðîáëåì å íàòîâàðâàíåòî â ó÷èëèùå – ìíîãî èçèñêâàíèÿ è ìàëêî 

ìîòèâàöèÿ.

 
Èìà ëè íåùî, êîåòî ìîæå äà ñå ïðîìåíè â îáùóâàíåòî ìåæäó ó÷åíèöè 

 è ó÷èòåëè, çà äà òè áúäå ïî-ïðèÿòíî â ó÷èëèùå è äà íàó÷àâàø ïîâå÷å?

Âúçìîæíîñòèòå çà ðàçãîâîðè, â ïî-ñâîáîäåí òîí, áèõà ïîìîãíàëè äåöàòà äà èçðàçÿâàò ìèñëèòå ñè 

ïî-óâåðåíî. Ó÷èòåëèòå äà ñå øåãóâàò ïîâå÷å è äà íå ñå îòíàñÿò êúì òÿõ, êàòî êúì íåðàâíîñòîé-

íè õîðà. Èìà ïðåïîäàâàòåëè, êîèòî êðåùÿò è îáèæäàò. Ùå áúäå õóáàâî, àêî ïðåïîäàâàòåëèòå 

îáðúùàò ïîâå÷å âíèìàíèå êàê ìèñëÿò ìëàäèòå õîðà è êàêâè èäåè èìàò, à íå â êàêâà ñòåïåí ñà 

çàïîìíèëè ôàêòè îò ìàòåðèàëà. Äåöàòà èçòúêâàò ñúùî, ÷å ñà ïîäëîæåíè íà ãîëÿìî êîëè÷åñòâî 

ñòðåñ, ÷åñòî ñà òðåâîæíè èëè äåïðåñèðàíè, íî íèêîé íå îáðúùà âíèìàíèå íà òîâà.

 
Àêî ìîæåø äà èçáåðåø êàê äà èçãëåæäà ó÷èëèùåòî òè, êàêâî áè ïðîìåíèë èëè äîáàâèë, 

çà äà áúäå ïî-ïðèÿòíî è îáñòàíîâêàòà äà òè ïîìàãà äà íàó÷àâàø ïîâå÷å?

Ïî-ñâåæà îáñòàíîâêà, ïî-÷èñòî è ïî-ðàçíîîáðàçíè öâåòîâå, äà áúäå òîïëî ïðåç çèìàòà, à 

çà ëÿòîòî äà èìà êëèìàòèöè. Ïîâå÷å ïðîñòðàíñòâà çà ñïîðò è çåëåíè ïëîùè ñúùî ñà ñðåä 

æåëàíèÿòà íà ó÷åíèöèòå. Â ìåæäó÷àñèÿòà äà çâó÷è ìóçèêà, äà èìà äîñòúï äî èíòåðíåò è 

òåëåâèçîðè, êîèòî äà ðàçêàçâàò âúðõó êàêâè ïðîåêòè ðàáîòÿò ó÷åíèöèòå. Äåöàòà èìàò íóæäà îò 

ñòàè, â êîèòî äà õàïâàò è äà ñè ïî÷èâàò, à õðàíàòà â ó÷èëèùå äà áúäå ïî-âêóñíà. Ó÷èòåëèòå äà 

èçïîëçâàò ïîâå÷å òåõíîëîãèè – ëàïòîïè, òàáëåòè, ìóëòèìåäèÿ, ïðåïîðú÷âàò äåöàòà. Òå èñêàò äà 

èìà åäíà ñìÿíà â ó÷èëèùå, ÷àñîâåòå äà çàïî÷âàò ïî-êúñíî, ðàíèöèòå äà ñà ïî-ëåêè è ïî-ìàëúê 

áðîÿò ó÷åíèöè â êëàñîâåòå; ïîâå÷å ÷àñîâå íà îòêðèòî è âúçìîæíîñòè çà àðòèñòè÷íà ïðîãðàìà.

Гласът на децата

ÊÀÊÂÎ ÌÎÆÅ ÄÀ ÑÅ ÏÐÎÌÅÍÈ Â Ó×ÈËÈÙÅ,  

ÇÀ ÄÀ ÁÚÄÅ ÏÎ-ÏÐÈßÒÍÎ È ÄÀ ÍÀÓ×ÀÂÀÌ ÏÎÂÅ×Å?

 Допитването е проведена от рапортьорите от Националния Юрочайлд форум сред  

76 деца от страната на възраст между 10 и 18 години (виж повече на стр. 14-15)
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Ðàáîòèõìå çà ðàçâèòèåòî  
íà ðàííàòà äåòñêà  
èíòåðâåíöèÿ
Продължаваме да извеждаме на преден план ранната 
детска интервенция и семейно-ориентирания подход 
като водещи за подкрепа на родители на деца с 
увреждания, със забавяне в развитието, с поведенчески 
проблеми или нужда от подкрепа на психичното 
здраве. Ръководим се от отправените към страната ни 
препоръки за изграждане на национална система за 
ранна детска интервенция, дадени ни от д-р Емили 
Варгас Барон, международен консултант и признат 
експерт в подкрепа на правителствата в областта.

Çäðàâíè íîðìàòèâè
През 2018 г. подкрепихме предложените широки 
промени в Закона за здравето. Предстои да проследим, 
дали държавните институции ще предприемат реални 
стъпки към провеждане на изследване за нуждите от 
услуги, програми и специалисти за грижа за детското 
психично здраве. Изразихме и нашите притеснения 
за това, че предложените промени в Медицинския 
стандарт „Акушерство и гинекология“ са ограничаващи 
и не предоставят възможност за всички недоносени 
бебета да се ползват от медицински грижи от най-високо 
ниво. Настояхме за създаването на единен регистър на 
всички недоносени деца, за надграждане на уменията и 
провеждане на специализирани обучения за подготовка 
за разговор с родителите при увреждане, смърт или 
неблагоприятна прогноза за дете; за разрешаване 
на основните предизвикателства и проблеми, пред 
които е изправен акушерският модел на грижа; за 
разработването на специална програма/план за 
задържане на здравните специалисти в България. 

Ôîíä çà ëå÷åíèå íà äåöà
За поредна година Национална мрежа за децата изрази 
своите притеснения относно функционирането на Център 
„Фонд за лечение на деца“ и предвид промените за 
прехвърлянето на Фонда към НЗОК. Ние не подкрепихме 
структурни промени да се извършват чрез бюджетни 
закони, без консултативен процес и обществено обсъждане. 
Не получихме отговор на поставените от нас въпроси, с 
които целяхме да насочим вниманието към гаранции, че 
поради административни пречки или затруднения няма 
да загубим поредния детски живот и че държавата ни 
гарантира в максимална степен правото на всяко дете на 
живот, оцеляване и развитие. Затова заведохме жалба към 
МЗ, предвид отказът им да ни предоставят информация, 
съгласно ЗДОИ, относно решенията спрямо Фонда.

„Äåöàòà èìàò ïðàâî íà 
âèñîêîêà÷åñòâåíà çäðàâíà ãðèæà, 
íà ÷èñòà âîäà, çäðàâîñëîâíà õðàíà 
è ÷èñòà ñðåäà, çà äà áúäàò çäðàâè.“

÷ë. 24
адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата  
на детето, unicef.bg

ÊÀÊÂÎ ÍÀÏÐÀÂÈÕÌÅ ÇÀ 
ÄÅÒÑÊÎÒÎ ÇÄÐÀÂÅÎÏÀÇÂÀÍÅ 
ÏÐÅÇ 2018 Ã.?
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Ðàííî äåòñêî ðàçâèòèå
Продължихме да поддържаме фокуса към ранното детско 
развитие и нуждата от единна и интегрирана политика, 
която да гарантира благосъстоянието на децата от най-
ранна възраст и да е инструмент за подкрепа на децата и 
семействата. С цел обединяване на усилията, знанието и 
ресурсите, през годината, заедно с организации от Мрежата 
и международни партньори, се създаде и неформално 
обединение от 50 организации и професионалисти – „Алианс 
за ранно детско развитие“ за утвърждаване на ранното 
детско развитие като политически и обществен приоритет и 
за развиването на политики и практики.

Âúçïðîòèâèõìå ñå íà îòìÿíàòà íà 
çàáðàíàòà çà òþòþíîïóøåíå
Категорично се противопоставихме на предложението 
за промени в Закона за здравето с цел разрешаване на 
тютюнопушенето на обществени места. За нас, то е в пълен 
разрез с поетата национална политика за подобряване 
здравето на нацията и превенция на хроничните незаразни 
болести и противоречи на редица международни стандарти, 
по които България е страна. За пореден път напомнихме, 
че водещ принцип в Конституцията на Световната здравна 
организация е, че ползването на най-високия достижим 
стандарт е едно от основните права на всяко човешко 
същество. Изведохме напред препоръката усилията 
да се съсредоточат към превенция на пушенето сред 
децата и младите хора, като приоритет в мерките срещу 
тютюнопушенето, както и подобряване на контрола и 
спазване на съществуващите правила, включително и към 
ограничаване продажбата на тютюневи изделия на деца.

Êàê ñïîðåä òåá èçãëåæäà áîëíèöà, â êîÿòî äåöàòà ìîãàò äà ïîëó÷àò äîáðà çäðàâíà ãðèæà  

è äà ñå ëåêóâàò â ïîäõîäÿùà îáñòàíîâêà?

Äåöàòà êîìåíòèðàò íàé-ìíîãî îáñòàíîâêàòà íà áîëíèöàòà, êàòî êàçâàò, ÷å ïðåäïî÷èòàò òÿ 

äà å ìíîãî öâåòíà, ñ ðèñóíêè, äà èìà ìåñòà çà èãðà, èãðà÷êè, äà å óþòíà è äà íå å òîëêîâà 

ïëàøåùà. Ñëåäâàùî ïî âàæíîñò, ñïîðåä ìëàäåæèòå, å äîáðîòî îòíîøåíèå íà ëåêàðèòå, 

òÿõíàòà ãðèæà è âíèìàíèå. Ìíîãî äåöà îò÷èòàò, ÷å å îò ãîëÿìî çíà÷åíèå ïðîôåñèîíàëèçìúò  

íà ëåêàðèòå â äåòñêàòà áîëíèöà, à òÿ ñàìàòà äà áúäå îáîðóäâàíà ñ äîáðà àïàðàòóðà è â íåÿ 

äà ðàáîòè äîñòàòú÷íî çà ðàçìåðèòå é ïåðñîíàë. Íÿêîè îò äåöàòà îáðúùàò âíèìàíèå è íà  

ïî-äîáðàòà õèãèåíà â áîëíèöàòà. 

Êàêâî ñïîðåä òåá ìîãàò äà ïðàâÿò ëåêàðèòå è ñåñòðèòå â åäíà áîëíèöà, 

çà äà ïîìàãàò íà äåöàòà äà ñå ïðèòåñíÿâàò ïî-ìàëêî, êîãàòî ñà áîëíè?

Äà ñå äúðæàò ïî-ìèëî, äðóæåëþáíî, äà ñà óñìèõíàòè, âíèìàòåëíè;  òðÿáâà äà óìåÿò äà 

ïðåäðàçïîëàãàò äåöàòà è äà ãè óñïîêîÿâàò: „Äà ãîâîðÿò ñ òÿõ è äà è èì êàçâàò äà íå ñå 

ïðèòåñíÿâàò è ÷å ñà â äîáðè ðúöå“; „Äà ãè îòêúñâàò îò åæåäíåâèåòî â áîëíèöàòà è áîëíè÷íàòà 

ñòàÿ“. Ìëàäåæèòå ñìÿòàò ñúùî, ÷å àêî ëå÷åíèåòî ìèíàâà ïðåç èãðà è çàáàâëåíèå, ùå áúäå  

ïî-ìàëêî ïëàøåùî è ïðèòåñíèòåëíî. Òå îòïðàâÿò ïðåïîðúêè êúì ëåêàðèòå è êàêâî äà íå ïðàâÿò, 

çà äà íå ïðèòåñíÿâàò äåöàòà – äà íå ãè ñòðåñèðàò, äà íå ãîâîðÿò çà òÿõ ñ äðóãèòå âúçðàñòíè,  

íî íå è ñúñ ñàìèòå òÿõ. Âàæíî å è êàê ñà îáëå÷åíè ìåäèöèíñêèòå ëèöà – äåöàòà ïðåäïî÷èòàò  

äà ñà â öâåòíè îáëåêëà, à áåëèòå ïðåñòèëêè ãè ïëàøàò. 

Гласът на децата

ÊÀÊÚÂ ÑÏÎÐÅÄ ÒÅÁ Å ÆÈÂÎÒÚÒ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß?

Допитването е проведена от рапортьорите от Националния Юрочайлд форум  

сред 109 деца от страната на възраст между между 12 и 18 години
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4-òå öåíòúðà çà ïðàâà íà äåöàòà 
ïðîäúëæèõà äà ïîìàãàò
на деца с проблемно поведение, на деца, жертви на 
престъпления и на деца в конфликт със закона във Враца, 
Пазарджик, Русе и София. През годината те станаха 
разпознаваеми за местните власти и общности. Центърът 
за права на децата в София беше номиниран за Иновативна 
социална услуга на годината. Работата на Центровете е 
ориентирана към застъпничество за правата на децата в съда, в 
училище и в полицията. Психолозите и социалните работници 
от Центровете работят интензивно с техните семейства и 
родители като се стремят да помогнат на най-ранен етап 
за елиминиране на по-сериозни рискове. Центровете се 
управляват от: Института по социални дейности и практики, 
в София;  Фонд за превенция на престъпността – ИГА, в 
Пазарджик; ФИЦЕ-България, във Враца; СНЦ „Еквилибриум“, 
в Русе. Те бяха изградени по проект „Развиване на Центрове 
за права на децата в конфликт и в контакт със закона“ на 
Национална мрежа за децата, подкрепен от Фондация „Велукс“.

Ïðîäúëæèõìå äà èñêàìå íîâ  
Çàêîí çà äåòñêî ïðàâîñúäèå 
и да се застъпваме за спешната необходимост от реформа 
в системата за детско правосъдие, както и за отмяната на 
60-годишния Закон за борба срещу противообществените 
прояви, който не включва достатъчно подкрепа за децата, 
които нарушават закона. Продължихме да участваме и да 
представляваме децата в различни формати на работни групи 
и съвети, така че нов закон да бъде придвижен. През периода 
написахме нови две становища, призоваващи за реформа

„Äåöàòà, êîèòî íàðóøàâàò çàêîíà, íå áèâà äà áúäàò 
òðåòèðàíè ñ æåñòîêîñò. Òå íå áèâà äà áúäàò çàòâàðÿíè 
â çàòâîðè ñ âúçðàñòíè è òðÿáâà äà ïðîäúëæàò äà 
ïîääúðæàò âðúçêà ñúñ ñåìåéñòâàòà ñè.”

÷ë. 37
адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на детето, unicef.bg

„Äåöà, êîèòî ñà áèëè ïîäëîæåíè íà 
æåñòîêî è óíèçèòåëíî îòíîøåíèå, 
èìàò ïðàâî äà ïîëó÷àò ãðèæè 
è ñïåöèàëíà ïîìîù, çà äà ñå 
âúçñòàíîâÿò ôèçè÷åñêè è ïñèõè÷åñêè”

÷ë. 39
адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на 
детето, unicef.bg

ÊÀÊÂÎ ÍÀÏÐÀÂÈÕÌÅ ÇÀ 
ÄÅÒÑÊÎÒÎ ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ 
ÏÐÅÇ 2018 Ã.?
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Îáÿâèõìå ñå ñðåùó 
òàéíèòå àðåñòè íà äåöà 
През 2018 г. Правителството направи опит да прокара 
изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, според 
които уведомяването на родителите на дете, задържано с 
мярка за неотклонение „задържане под стража“, може да 
бъде отложено за 24 часа (станало известно в публичното 
пространство като „тайни арести“).  С две свои становища 
категорично се противопоставихме на тази промяна, тъй като 
смятаме, че е в разрез с разбирането за правата на детето и 
необходимостта от политики, насочени към гарантирането им.
Национална мрежа за децата остро осъди и скандалното 
изказване на зам. министъра на правосъдието г-н Евгени 
Стоянов, че задържаните с мярка за неотклонение деца не са 
„послушни и добри“ и следва да се отнема едно от основните 
им процесуални права, а именно правото на трето лице да 
бъде незабавно уведомено за задържането им. В резултат на 
позицията ни, Министерството на правосъдието рестартира 
процеса за осъществяване на реформа в детското правосъдие, 
като работата по нея продължава и през 2019 г.

Íà êîëêî ãîäèíè ñïîðåä òåá åäíî äåòå ìîæå äà èçâúðøè òåæêî ïðåñòúïëåíèå?

Íàé-ìíîãî äåöà ñìÿòàò, ÷å äåòå ìîæå äà èçâúðøè òåæêî ïðåñòúïëåíèå íà 16 è íà 17 ãîäèíè. 

Ïî-ìàëêî ñà òåçè, êîèòî ñ÷èòàò, ÷å òàçè âúçðàñò å 14 èëè 15 ãîäèíè. Èìà è äåöà, ñïîðåä êîèòî 

òåæêî ïðåñòúïëåíèå ìîæå äà áúäå èçâúðøåíî ñàìî îò ïúëíîëåòåí ÷îâåê, à è òàêèâà, çà êîèòî 

òîâà å âúçìîæíî è çà ïî-ìàëêî äåòå – íà 10 èëè äîðè 4 ãîäèíè.

 
Êàêâè áèõà áèëè ïðè÷èíèòå, çà äà èçâúðøè òåæêî ïðåñòúïëåíèå?

Ñïîðåä íàé-ìíîãî îò ìíåíèÿòà íà äåöàòà ïðè÷èíèòå çà èçâúðøâàíå íà òåæêî ïðåñòúïëåíèå 

ñà ïñèõîëîãè÷åñêè ïðîáëåìè ñ ðàçëè÷íà ñòåïåí íà çàäúëáî÷åíîñò: „ïñèõè÷íè è äóøåâíè 

çàáîëÿâàíèÿ“, „äåïðåñèÿ“ è äðóãè ïîäîáíè. Äðóãè îáâúðçâàò òåæêîòî ïðåñòúïëåíèå ñúñ ñðåäàòà, 

â êîÿòî ðàñòå äåòåòî èëè ñ âúçïèòàíèåòî, êîåòî ïîëó÷àâà: „ëîøî âúçïèòàíèå’, ‘ïðåíåáðåæåíèå 

îò ðîäèòåëèòå“, „ïñèõè÷åñêè òîðìîç“. Äåòå ìîæå äà èçâúðøè òåæêî ïðåñòúïëåíèå è â ðåçóëòàò îò 

ïðîâîêàöèÿ, áèäåéêè ïîäòèêíàòî îò íÿêîãî èëè ïúê îò „ëþáîâ“ èëè „ðåâíîñò“. Âúçìîæíî å è òîâà 

äà å „äåòå, êîåòî å ïîñòîÿííî íàñèëâàíî è îáèæäàíî“. Àëêîõîë, íàðêîòèöè èëè îòìúùåíèå/çàâèñò 

ñúùî ñà ñðåä âåðîÿòíèòå ïðè÷èíè çà èçâúðøâàíå íà òåæêî ïðåñòúïëåíèå, ñïîðåä äåöàòà.

 
Ñïîðåä òåá èìà ëè çíà÷åíèå êîëêî òåæêî å íàêàçàíèåòî çà èçâúðøåíî ïðåñòúïëåíèå,  

äîðè è ñåðèîçíî (òåæêî), â çàâèñèìîñò îò âúçðàñòòà íà äåòåòî?  

Ìîëÿ òå äà îáÿñíèø êàêâî å çíà÷åíèåòî.

Íàé-ìíîãî îò äåöàòà ñìÿòàò, ÷å òåæåñòòà íà íàêàçàíèåòî, äîðè ïðè òåæêè ïðåñòúïëåíèÿ, èìà 

çíà÷åíèå â çàâèñèìîñò îò âúçðàñòòà íà äåòåòî: „Äà, èìà çíà÷åíèå, çàùîòî ïî-ìàëêèòå äåöà íå 

îñúçíàâàò êàêâî ñà èçâúðøèëè è â ïîâå÷åòî ñëó÷àè íå ñà ãîòîâè äà ïîåìàò îòãîâîðíîñò çà 

äåéñòâèÿòà ñè“; „Öåëòà íà íàêàçàíèåòî âñúùíîñò å äà ïîêàæå íà äåòåòî, ÷å å íàïðàâèëî íåùî 

íå÷îâåøêî, íåõóìàííî. Íå å äà ãî ñìàæå.“ Ïî-ìàëêà ãðóïà äåöà êàçâàò, ÷å êàêâî å íàêàçàíèåòî 

íå çàâèñè îò âúçðàñòòà íà äåòåòî, à çàâèñè îò òåæåñòòà íà ïðåñòúïëåíèåòî: „Çàâèñè îò 

ïðåñòúïëåíèåòî, ïî-æåñòîêî ïðåñòúïëåíèå âîäè äî ïî-æåñòîêî íàêàçàíèå“.

Гласът на децата

ÊÀÊ ÌÀËÎËÅÒÍÈÒÅ ÄÅÖÀ ÄÀ ÏÎÅÌÀÒ ÎÒÃÎÂÎÐÍÎÑÒ  

ÇÀ ÄÅÉÑÒÂÈßÒÀ ÑÈ, ÊÎÃÀÒÎ ÈÇÂÚÐØÂÀÒ ÏÐÅÑÒÚÏËÅÍÈÅ?

 Допитването е проведена от рапортьорите от Националния Юрочайлд форум  

сред 99 деца от страната на възраст между между 12 и 18 години
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ÊÀÊÂÎ ÍÀÏÐÀÂÈÕÌÅ ÇÀ  
ÄÅÒÑÊÎÒÎ Ó×ÀÑÒÈÅ ÏÐÅÇ 2018 Ã.?

„Äåöàòà èìàò ïðàâî äà äàâàò ñâîåòî 
ìíåíèå, êîãàòî âúçðàñòíèòå âçèìàò 
ðåøåíèÿ, êîèòî ãè çàñÿãàò. Ñúùî òàêà 
òå èìàò ïðàâî òÿõíîòî ìíåíèå äà áúäå 
çà÷èòàíî.”

÷ë. 12
адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на 
детето, unicef.bg

40 ìëàäåæè ó÷àñòâàõà
в пет фокус групи за консултациите от втория тематичен 
мониторингов кръг върху приложението на Конвенцията 
на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална 
експлоатация и сексуално насилие.

Âêëþ÷èõìå ìíåíèåòî íà äåöàòà  
âúâ „Âèçèÿ çà Ñîôèÿ”
Включихме се с екипа на „Визия за София“ в проучването 
на общественото мнение във връзка с изработването на 
едноименния стратегически документ на Столична община. 
Проведохме 12 фокус групи с деца от всички възрасти и 
професионалисти от учебни заведения за това, как живеят 
децата в София, така че мнението им да бъде взето предвид в 
бъдещото градоустройство на столицата.

„Ìàëêèÿò Áåëåæíèê“ îòðàçè 
îöåíêàòà íà äåöàòà çà äúðæàâàòà
Отново ежегодният доклад „Бележник: Какъв е средният успех 
на държавата в грижата за децата?“ включваше допълнително 
издание, отразяващо мнението и опита на пряко засегнатите 
от държавните политики за деца и семейства – родителите, 
специалистите и самите деца. В това проучване получихме 
мнението за това как се справят институциите с обещанията 
си към тях на над 600 деца, родители и професионалисти, 
работещи с деца от цялата страна.

Íàöèîíàëåí „Þðî÷àéëä” ôîðóì
През 2018 г. разработихме и продължаваме успешно да 
ръководим Националния „Юрочайлд” форум. Участниците 
в него – т.нар. „рапортьори“ – ежемесечно получават или 
избират тема, по която да се допитат до свои връстници 
в цялата страна. Така достигнахме до мнението на децата 
по осем различни теми, свързани с училище, с насилието, 
с детското правосъдие, околната среда и други. Всеки 
месец изпращаме обобщените резултати до работещите с 
децата възрастни и се стремим да ангажираме съответните 
институции, като очакваме да вземат предвид мнението на 
децата в своите действия.
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Ïîäêðåïèõìå 39 îðãàíèçàöèè è íàä 1200 äåöà â óñèëèÿòà èì  
äà ïîïóëÿðèçèðàò è óïðàæíÿâàò ìíåíèåòî íà äåöàòà

Êàêâè âúïðîñè çà ñåêñóàëíàòà è çäðàâíà òåìà òå âúëíóâàò?

Íà êîãî ìîæåì äà èìàìå äîâåðèå ïî ñåêñóàëíèòå âúïðîñè? Êàê äà çàãîâîðèì è äà ñå áîðèì 

ñ ïîëîâî ïðåäàâàíèòå èíôåêöèè? Êàêâè ñà ñèìïòîìèòå íà ÑÏÈÍ? Êàêâà å íàäåæäíàòà 

êîíòðàöåïöèÿ çà ìúæåòå? Êàê äà ðàçáåðåì êîè ïðåçåðâàòèâè ñà êà÷åñòâåíè? Òðÿáâà 

ëè äà ñïîäåëÿ ñ ïàðòíüîðà ñè, àêî èìàì ïîëîâî ïðåäàâàíà èíôåêöèÿ èëè çàáîëÿâàíå?  

Êàêâè óñëîæíåíèÿ ìîãàò äà íàñòúïÿò è êàê ñå ëåêóâàò? Êàêâî äà íàïðàâèì, àêî â èíòåðíåò 

èçòåêàò íàøè ãîëè ñíèìêè? Êàêâî ùå êàæåòå íà õîðàòà, êîèòî ñìÿòàò, ÷å å âðåäíî çà äåöàòà 

òåçè ïðîáëåìè è òåìè äà áúäàò îáñúæäàíè â ó÷èëèùå?

 
Êàêâî ìèñëèòå çà çäðàâíîòî è ñåêñóàëíî îáðàçîâàíèå â Áúëãàðèÿ?

Ïî âðåìå íà ôîðóìà Voice it 2018 äåöàòà ñïîäåëèõà, ÷å íàé-âå÷å ñå èíòåðåñóâàò êàê äà ñå 

ïðåäïàçÿò îò íåæåëàíî çàáðåìåíÿâàíå è îò ñåêñóàëíî ïðåíîñèìè èíôåêöèè. Ìëàäåæèòå 

ïðèçíàõà, ÷å ÷åñòî ñå ïðèòåñíÿâàò äà ãîâîðÿò ñ âúçðàñòíèòå – ðîäèòåëè è ó÷èòåëè çà òåõíèòå 

ñòðàõîâå è âúïðîñè, ñâúðçàíè ñúñ ñåêñà è ðèñêîâåòå, ïðåä êîèòî ñà èçïðàâåíè, çàùîòî òåìàòà 

âñå îùå å òàáó â ìíîãî ñåìåéñòâà è ó÷èëèùà. Ìëàäèòå õîðà ñïîäåëèõà îùå, ÷å èì å ïî-ëåñíî äà 

îáñúæäàò çäðàâíî-ñåêñóàëíèòå âúïðîñè ñúñ ñâîèòå âðúñòíèöè. Íî â ñúùîòî âðåìå îñúçíàâàò, 

÷å òîâà êðèå èçâåñòíè ðèñêîâå, çàùîòî ïîíÿêîãà ëèïñâà èíôîðìàöèÿ èëè òÿ íå å äîñòîâåðíà è 

çàòîâà ïðåäëîæèõà äà èìà îáó÷åíè ïî òåìàòà ìëàäåæè, ïîäêðåïåíè îò èíñòèòóöèèòå, êîèòî äà 

îáó÷àâàò ñâîèòå âðúñòíèöè è äî êîèòî òå äà ìîãàò äà ñå äîïèòâàò ïðè íóæäà.

Гласът на децата
ÊÀÊÂÎ ÌÈÑËßÒ ÄÅÖÀÒÀ ÇÀ ÇÄÐÀÂÍÎÒÎ  

È ÑÅÊÑÓÀËÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ÁÚËÃÀÐÈß?

 Темата е избрана от Младежка мрежа „Мегафон” и обсъждана по време  

на младежкия форум Voice it 2018, в който се включиха над 150 деца и възрастни

×åòâúðòèÿò åæåãîäåí ìëàäåæêè 
ôîðóì Voice it
събра над 150 участници от цялата страна в Ларгото на София. 
Събитието се провежда всяка година на 20 ноември, по 
случай Световния ден на детето – годишнина от приемането 
на Конвенцията на ООН за правата на детето. Темата на 
тазгодишното издание на Voice it, избрана от децата от 
Младежка мрежа „Мегафон“, беше здравното и сексуално 
образование. Участниците обсъдиха как в момента се 
осъществява обучението по тези теми в училище, как темата 
се комуникира вкъщи, какво може да се подобри и от какво 
имат нужда децата, за да се чувстват по-информирани и 
уверени по тази тема, която е така важна за тях.

Ðàáîòèõìå ïðÿêî  
ñ 200 ìëàäè õîðà
и през 2018 г. Развихме и направихме още по-
устойчива Младежка мрежа „Мегафон“. Привет-
ствахме нова група деца, подкрепящи ги възрастни 
и организации, като така общият им брой стана 
36. Продължихме и работата по „Търсачи на не/
равенство“ с 50 юноши от цялата страна. В иници-

ативата децата сами проучват как се появява и как се отразява 
дискриминацията в техните общности. Информация за нея е 
достъпна на нашия сайт. Имахме удоволствието с двама млади 
представители да вземем активно участие в Детския съвет на 
европейската мрежа „Юрочайлд“ (Eurochild), членовете на 
който допринасят за развитието на политиките за деца на ниво 
Европейски съюз.
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През 2018 г. Докладът „Бележник: Какъв е средният успех на 
държавата в грижата за децата?“ за седма поредна година извърши 
мониторинг на поетите ангажименти от страна на институциите, 
касаещи правата на децата. Докладът се разработва от експерти в 
съответните области, които използват факти и данни, предоставени 
от самите институции. Той разгледа 25 поети от държавата 
ангажимента в 5 области: „Основни принципи по Конвенцията на 
ООН за правата на детето“, „Семейна среда и алтернативни грижи“, 
„Здравеопазване“, „Образование“, „Правосъдие“.

Според специалистите, най-тревожни през последните години 
са наблюдаваните тенденции за липса на напредък в усилията за 
намаляване на детската бедност, системните проблеми в социалната 
сфера и системата за закрила на детето, липсата на целенасочена 
политика в подкрепа на семействата и родителите, недостатъчната 
координация между институциите, забавената реформа в системата 
за детско правосъдие и минималните инвестиции и подкрепа 
за професионалистите, работещи с деца – социални и здравни 
работници, учители, съдии и др.

2,88 – íàé-íèñêàòà îöåíêà, îò íà÷àëîòî 
íà èçãîòâÿíå íà äîêëàäà „Áåëåæíèê“

ÁÅËÅÆÍÈÊ 2018:
Êàêâà îöåíêà ïîëó÷è 
äúðæàâàòà çà ãðèæàòà   
çà äåöàòà?
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Îöåíêèòå â Áåëåæíèê 2018

Общи принципи по прилагане на Конвенцията 
на ООН за правата на детето 2,60

Семейна среда и алтернативни грижи 2,53

Здравеопазване 3.19

Образование 3.02

Детско правосъдие 2,79

Годишен успех 2.88

Êàê ðîäèòåëè, äåöà è 
ïðîôåñèîíàëèñòè îöåíÿâàò 
äúðæàâàòà â ãðèæàòà çà 
äåöàòà?

Ñïîðåä ìíåíèÿòà â ò. íàð. „Ìàëúê 

Áåëåæíèê“, äèñòàíöèÿòà ìåæäó 

õîðàòà è äúðæàâíàòà âëàñò 

å ìíîãî ãîëÿìà, èìà íóæäà îò 

ïîâå÷å ÷îâåøêî îòíîøåíèå 

â èíñòèòóöèèòå è ïî-ìàëêî 

áþðîêðàöèÿ, ïîâå÷å âðúçêà 

ìåæäó õîðàòà è èíñòèòóöèèòå, 

êîèòî ðàáîòÿò â èíòåðåñ íà 

äåöàòà è ïîâå÷å âúâëè÷àíå íà 

ïðîôåñèîíàëèñòèòå îò ïðàêòèêàòà, 

ïðè èçâúðøâàíåòî íà ñèñòåìíè 

ïðîìåíè è îáñúæäàíåòî íà 

ïîëèòèêè, îòíàñÿùè ñå äî òÿõíàòà 

ðàáîòà. 

Çà èçãîòâÿíåòî íà îöåíêèòå 

ñà ïðîâåäåíè 43 ôîêóñ ãðóïè, 

ñ ó÷àñòèåòî íà 189 äåöà è 156 

âúçðàñòíè, êàêòî è îíëàéí àíêåòà 

ñ ó÷àñòèåòî íà 252 äóøè.

От петте области най-ниска оценка 2,53 експертите дават на „Семейна 
среда и алтернативни грижи“. Съществуващата в момента система за 
закрила продължава да се фокусира върху децата в риск, като липсва 
концепция за благосъстояние на всички деца и родители, заключават 
специалистите. Необходими са активни действия за гарантиране на 
правото на детето на семейство, чрез създаване на превантивни услуги, 
достъпни за общността, както и осигуряване на жизненоважни връзки 
със системите на здравеопазването и образованието.

Със среден успех 2,60 на следващо място се нарежда областта 
„Основни принципи по Конвенцията на ООН за правата на детето“. 
Експертите смятат, че въпреки няколкото предприети през 2017 г. 
промени в законодателството, които касаят децата и семействата, тези 
промени са по-скоро „на парче“, отколкото осъзнат интегриран подход 
към правата на децата и подкрепа за родителите. В тази област най-
ниско оценени са усилията за намаляване на детската бедност. 385 
000 български деца (или 32%) живеят в бедност, а тези, които са в риск 
от бедност и социално изключване са 45.6%.

Средната оценка в област „Правосъдие“ е 2,79, т.е. най-ниската 
оценка, достигана в областта от първото издание на доклада до 
момента. През годината няма никакъв напредък за осъществяване 
на реформата в системата за детско правосъдие, която се бави вече 
близо 10 години. Също така, темата за безопасността на децата в 
интернет и развитието на дигитално-медийната им грамотност все 
още не попада в приоритетите на отговорните институции.

Експертите оценяват успехите на държавата в област „Образование“ 
с 3,02, като по този начин областта бележи значителен спад спрямо 
нивата от предишните три години. Въпреки множеството нормативни 
реформи в последните години, все още липсва цялостна стратегия за 
развитие на сектора, което възпрепятства изграждането на устойчиви 
и успешни практики в учебните заведения. Има минимален напредък 
в областта на ранното детско развитие, но предоставяните услуги са с 
тесен обхват и ограничени териториално, без цялостен и пълен достъп 
до тях за всички деца и семейства.

 „Здравеопазване“ получава 3,19 като това е най-високо оценената 
област в „Бележник 2018“. Основният напредък е в намаляването на 
детската смъртност, която достига 6.5 промила през 2016 г. – най-
ниското равнище в цялата история на демографската статистика в 
България. В същото време обаче това ниво е почти два пъти по-високо 
от средното за Европейския съюз.
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ÊÎÃÎ ÎÒËÈ×ÈÕÌÅ ÇÀ ÏÐÈÍÎÑ 
ÊÚÌ ÁËÀÃÎÑÚÑÒÎßÍÈÅÒÎ 
ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ ÏÐÅÇ 2018 Ã.?

За „Ãåðîé íà äåöàòà“ в осмото издание на 
Наградите „Златна ябълка“ бяха избрани д-р Таня Андреева 
и Дария Мукова, създатели на платформата HealthyKid. С 
цената на личното си време и усилия, двете дами разработват 
приложението, което при нужда насочва родителите към 
подходящи лекари и лечебни заведения. „Приложението е 
нещо като виртуална болница“, сподели д-р Андреева, „но 
аз се надявам следващата година наградата да отиде при 
реалния основател на Национална детска болница“. Отличието 
бе връчено от неговите миналогодишни носители – дамите от 
инициативата „Плетем за българските деца“.

Наградата за  Ó÷èëèùå взе ОУ „Никола Икономов“, 
Разград за това, че учебното заведение има изработена цялостна 
стратегия, която гарантира правата на децата и качественото и 
модерно образование според новите стандарти. В училището 
учат 635 ученици с различна етническа принадлежност, а 
педагогическият екип съумява да осигури спокойна творческа 
атмосфера за обучение и възпитание на подрастващите. Наградата 
бе връчена от зам.-министъра на образованието и науката г-жа 
Таня Михайлова.

Наградата в категория  Áîëíèöà беше присъдена на МБАЛ 
„Д-р Никола Василиев“, гр. Кюстендил. Болницата сътрудничи 
с НПО и институции при случаи на деца в риск, по различни 
казуси и индивидуални случаи; работи активно за задържане 
в медицинското заведение на малолетни и непълнолетни 
майки на деца с риск за здравето, проследява и консултира 
неосигурени бременни жени. Доц. Д-р Христо Хинков, директор 
на Националния център по обществено здраве и анализи връчи 
престижното отличие.

Â íàâå÷åðèåòî íà Äåíÿ íà äåòåòî Íàöèîíàëíà ìðåæà çà äåöàòà 
âðú÷è çà îñìà ïîðåäíà ãîäèíà íàãðàäèòå „Çëàòíà ÿáúëêà“, êîèòî 
îòëè÷àâàò  ïðèíîñà çà áëàãîñúñòîÿíèåòî íà äåöàòà â Áúëãàðèÿ 
íà ëè÷íîñòè, îðãàíèçàöèè è èíñòèòóöèè.

Наградите бяха връчени в осем категории – „Герой на децата“, „Училище“, „Болница“, 
„Община“, „Журналист“, „Благотворител“, „Награда за цялостен принос към Мрежа за 
децата“ и Специална награда.
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Наградата за öÿëîñòåí ïðèíîñ êúì 
Íàöèîíàëíà ìðåæà çà äåöàòà, беше присъдена 
на г-жа Цвета Брестничка, председател на управителния съвет на 
Асоциация „Родители“ и един от учредителите на Мрежа за децата. 
Цвета Брестничка получи своето отличие от г-н Георги Апостолов, 
председател на управителния съвет на Национална мрежа за децата. 
„Силата на Мрежата е в това, че заедно по-малки и по-големи 
организации можем да правим промяна и наградата е за всички тези 
хора“, каза Цвета Брестничка при получаването на наградата. 

Със  Ñïåöèàëíà íàãðàäà çà ïðèíîñ çà 
ïîäîáðÿâàíå áëàãîñúñòîÿíèåòî íà 
äåöàòà â Áúëãàðèÿ, бе отличен Омбудсманът на 
Република България – г-жа Мая Манолова, която в последните три 
години работи изключително целенасочено за защита на правата и 
благосъстоянието на децата.

Наградата за Îáùèíà отиде при Община Враца за усилията 
им в търсене на възможности за подобряване на благосъстоянието 
на децата и семействата, както и множеството реализирани 
проекти, насочени към деца и семейства в риск. Общината 
полага усилия за развиване на услуги в социалната сфера, както 
и постигане на добро сътрудничество с НПО. Кметът на Враца 
Калин Каменов прие отличието от г-жа Теодора Дачева – зам.-
изпълнителен директор на Националното сдружение на общините 
в България.

Наградата в категория Æóðíàëèñò беше връчена на Бела 
Чолакова от в-к „168 часа“. Тя от години отразява осиновяването 
в различните му аспекти. Материалите й позитивно и коректно 
разглеждат темата за осиновяването в медиите и са крачка към 
промяна на ценностната система на обществото и създаване на 
по-благоприятна и приемаща среда за осиновените деца. Призът 
бе връчен от Мария Черешева, учредител и зам.-председател на 
Асоциацията на европейските журналисти.

Наградата в категория „Áëàãîòâîðèòåë“ взе „Обединена 
млечна компания“ за реализирания в продължение на последните 
3 г. проект „Мляко за всеки“. В рамките на програмата са дарени 
над 20 тона млечни продукти, които са разпределени между 
домове, приюти, центрове и бедни семейства. Призът бе връчен от 
Красимира Величкова, директор на Българския дарителски форум.

Церемонията се състоя в Учебния театър на НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов“ в присъствието на близо 350 гости, 
приятели и съмишленици на каузата.
Ðåêîðäåí áðîé íîìèíàöèè ïðåç 2018 ã. –  
66 ïðåäëîæåíèÿ â ðàçëè÷íèòå êàòåãîðèè.

www.1june.nmd.bg

Номинациите идват от над 150-те организа-
ции –  членове на Мрежата от цялата страна, а 
победителите се излъчват от специално жури. 
Само в категория „Герой на децата“, предложе-
нията идват от широката общественост. Избо-
рът на победител в тази категория се прави с 
публично онлайн гласуване. Тази година вотът 
за всички номинирани събра близо 3000 гласа.
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ÃÎÂÎÐÈÌ ÇÀ ÄÅÖÀÒÀ

„Äåöàòà èìàò ïðàâî íà äîñòîâåðíà 
èíôîðìàöèÿ îò ìåäèèòå. Òåëåâèçèÿòà, 
ðàäèîòî è âåñòíèöèòå òðÿáâà äà 
äîñòàâÿò èíôîðìàöèÿ, êîÿòî äåöàòà 
äà ìîãàò äà ðàçáèðàò è äà íå 
ïîïóëÿðèçèðàò ìàòåðèàëè, êîèòî 
ìîãàò äà íàâðåäÿò íà äåöàòà.“

÷ë. 17
адаптирано издание на Конвенцията на ООН за правата на 
детето, unicef.bg

„Çà ïî-÷îâå÷íî äåòñêî ïðàâîñúäèå“
Кампанията, проведена през 2018 г., настоява за реформа 
в детското правосъдие и за закриване на интернатите, 
осигуряване на справедлив процес, достъпна и качествена 
правна помощ за деца, защото много често, децата, които 
пристъпват закона, са деца в риск и тяхното поведение е вик 
за помощ. В рамките на кампанията беше разпространено 
видео, което беше гледано от 95 000 души и споделено 
повече от 1 200 пъти в социалните медии. То спечели 
бронзова награда на най-големия и престижен рекламен 
фестивал ФАРА. В рамките на кампанията бяха проведени 
специални събития в София и още 6 града в страната. Тя 
бе подкрепена и с външна реклама – билборди, спирки на 
градския транспорт, нетрадиционни плакати. Събрани бяха 
над 3 600 нови подписа в петицията за реформа в детското 
правосъдие в платформата Change.org

„Øàìàðúò íå îñòàâà íà ëèöåòî,  
à â ñúðöåòî“
Кампанията, проведена в края на 2018 г., беше насочена 
срещу използването на шамарите като възпитателно 
средство. Изработено бе видео в партньорство с The 
Flying Agency и ЯЖ – The Creative Producers, което бе 
разпространено безвъзмездно от четири национални 
телевизии и няколко техни канала – БНТ 1 и БНТ2, 
Nova телевизия, Diema, Diema Family, Kino Nova и Nova 
Sport, телевизия Евроком и детския й канал Е Кидс. 
Видео клипът беше показан и в социалните медии, 
където също получи голяма популярност – близо 35 
000 гледания и над 280 споделяния. Клипът беше 
споделен и от редица блогъри и влиятелни медии като 
„Мама Нинджа”, „Майко Мила”, „Първите 7”, „Новите 
родители”, „Момичетата от града”, „Детски Дневник” и 
много други. 
Темата за шамарите стана водеща за медиите 
и обществото след обявяването на данните от 
проучването през октомври. Тя бе засегната в близо 
80 публикации, интервюта и участия в телевизиите, 
радиата и останалите национални и регионални медии, 
в които Национална мрежа за децата и експертите от 
организациите членове, които работят по тази тема бяха 
водещи участници.
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Íàöèîíàëíà ìðåæà çà äåöàòà â 
ìåäèèòå
С 8 публични събития и 12 прес съобщения, Национална мрежа 
за децата допринесе и през 2018 г. за по-добрата информираност 
на обществото по темите за децата и семействата в България. 
Медиите ни отразиха в над 570 публикации и 56 телевизионни 
интервюта. Сред темите, които повдигнахме в общественото 
пространство през годината бяха:
•   Децата и хазарта, както и свалянето от екран на скандалната 

реклама на Националната лотария „Шоколада само го 
миришем“;

•  Искането на оставката на Валери Симеонов във връзка със 
скандалните му изказвания по адрес на майките на деца с 
увреждания;

•  Отворено писмо във връзка с промените в Наказателния кодекс 
и въвеждането на възможност на тайни арести за деца без 
уведомяване на техните близки в рамките на 24 часа;

•   Популяризиране на инициативния граждански комитет 
за изграждане на Многопрофилна специализирана детска 
болница и активна комуникация съз здравното министерство 
по темата;

•  Участието на деца с тяхното мнение по Визия за София, 
подкрепено от Мрежата.

Ìåäèéíè ïàðòíüîðñòâà
И тази година партнирахме успешно с едни от най-влиятелните 
медии в България. За първи път четири телевизии излъчиха 
безвъзмездно телевизионния клип „Шамарът не остава на 
лицето, а в сърцето“. Той беше подкрепен с про боно излъчвания 
в Българската национална телевизия, „Нова Броудкастинг груп”, 
телевизия Евроком и каналът й Е Кидс.
Сред останалите медийни партньори на Национална мрежа за 
децата са още: телевизия Bulgaria On Air, „Дневник” и „Капитал”, 
списание „Жената днес”, „Мама Нинджа”, „Майко Мила”, 
„Момичетата от града”, „Първите 7”, „Новите родители”, Dir.bg, 
dnes.bg, az-deteto.bg и az-jenata.bg и др.
Наши медийни партньори бяха и компаниите за външна 
билборд реклама Idea Comm, JCDecaux и Metropolis Group, които 
разпространиха безвъзмездно серия рекламни визии, част от 
кампанията на Национална мрежа за децата за необходимостта 
от реформа в системата за детско правосъдие.
Благодарим на всички медии, компании и поддръжници на 
каузата за правата на децата и по-щастливо детство!

Ïîñëåäâàéòå íè âúâ Ôåéñáóê íà  
www.facebook.com/nmdbg è ñå 
èíôîðìèðàéòå ïî äåòñêèòå òåìè 
îò ñàéòà íè www.nmd.bg è íàøèÿ 
ñåäìè÷åí áþëåòèí!

Ïðîäúëæàâàìå äà ðàçâèâàìå 
ñîáñòâåíèòå èíôîðìàöèîííè 
êàíàëè íà Íàöèîíàëíà ìðåæà 
çà äåöàòà

 През 2018 г. сайтът на Национална мрежа за децата 
www.nmd.bg продължи да бъде основен източник 
на информация за децата и семействата, с над 1300 
публикации на български и близо 100 на английски. 
Уникалните потребители са близо 140 000 годишно, а 
показванията на страницата – близо 300 000.

Новият сайт www.endviolence.bg който създадохме 
през 2018 г. се превърна в ресурсен център за 
подкрепа, достъп до помощ и съвети, контакти на 
специалисти (психолози, центрове за обществена 
подкрепа, кризисни центрове и др.) и полезна 
информация по темите за превенция на насилието над 
деца.

Фейсбук страницата на Национална мрежа за децата 
със своите близо 66 700 последователи е една от най-
разпознаваемите в социалните медии по детските и 
родителските въпроси. В нея ежедневно се публикуват 
както новинарски и информационни материали, така 
и анализи, блог постове и вдъхновяващи теми за 
детството и детските политики от България и света.

Седмичният бюлетин на Национална мрежа за 
децата има 6 000 абонати с разнообразен профил 
– представители на институции, медии, граждански 
организации, родители и пр. Автори сме и на бюлетин 
на английски език, който разпространяваме до 900 
абонати от България и чужбина веднъж на три месеца.
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В началото на 2018 г. 19 граждански организации и представители на академичния сектор създадоха 
неформалното Обединение „Детство без насилие“. Национална мрежа за децата е първият координатор  
на Обединението за срок от три години.

Ãëîáàëíî  
ïàðòíüîðñòâî 
ñðåùó íàñèëèåòî  
íàä äåöà
Обединението полага 
усилия България да поеме 
ангажимент и да стане 
държава-първопроходец в 
Глобалното партньорство 
срещу насилието над 
деца, създадено от ООН. 
Държавите-първопроходци 
възприемат и прилагат 
стратегическия документ 
„INSPIRE: Седем стратегии за 
прекратяване на насилието 
над деца“, основан на 
практически доказани 
системни дейности за 
предотвратяване на  
насилието над деца.

Ðåñóðñíèÿò  
öåíòúð  
endviolence.bg
събира полезни материали 
за предотвратяване и 
справяне с последиците 
от насилието – наръчници, 
програми, изследвания, 
популярни статии – в 
подкрепа на деца, родители 
и професионалисти. На 
сайта може да бъде открита 
информация за наличните 
социални услуги в страната, 
за превенция и при реални 
случаи на насилие, както 
и насоки към кого да се 
обърнат жертвите или 
свидетелите на насилие над 
дете. 

Êàê ìîæåì äà 
îòãëåäàìå äåöàòà 
ñè áåç âèêîâå è 
øàìàðè?
През септември 2018 г.  
обявихме публично 
създаването на Обединение 
„Детство без насилие“ с 
пресконференция и улично 
събитие, по време на което 
близо 200 души изразиха 
съпричастността си към 
темата, снимаха на видео 
своите послания срещу 
насилието над деца и ни 
отговориха „Как можем да 
отгледаме децата си без 
викове и шамари?“. Видеото 
може да бъде видяно във 
Фейсбук страницата на 
„Детство без насилие“.

Èçâåñòíè ëèöà è 
ìåäèè ïîäêðåïèõà 
„Äåòñòâî áåç 
íàñèëèå“.
Поли Генова, писателят  
Георги Господинов, актьорите 
Йоана Буковска-Давидова  
и Ивайло Захариев, кмета на 
София Йорданка Фандъкова  
и Омбудсмана Мая Манолова 
заснеха емоционални 
видеоклипове, в които  
споделят послания срещу 
насилието над деца.  
„Нова Броудкастинг Груп“, 
Българското национално  
радио, списание „Жената 
днес“ и блогът „Мама Нинджа“ 
са сред първите медийни 
партньори на Обединението.

Îáåäèíåíèåòî ðàáîòè çà ïðåäîòâðàòÿâàíå è ñúçäàâàíå 
íà íóëåâà òúðïèìîñò êúì íàñèëèåòî íàä äåöà â Áúëãàðèÿ

www.endviolence.bg
 DetstvoBezNasilie

ÎÁÅÄÈÍÅÍÈÅ  
ÄÅÒÑÒÂÎ 
ÁÅÇ ÍÀÑÈËÈÅ
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България е на първо място в Евро-
па по брой на младите хора, които 
нито учат, нито работят –  т.нар. 
NEETs. Те са около 170 000 – по-
вече от населението на град Русе. 
За да променим тази тревожна 
статистика, е необходимо да моти-
вираме и въвличаме децата още 
от ранна възраст, така че те да се 
превърнат в активна част от обще-
ството. Да вярват, да участват и да 
постигат мечтите си. Именно за-
това Национална мрежа за децата 
заложи в своята стратегия един 
мащабен и амбициозен проект – 
да изгради КЪЩА НА ДЕЦАТА.

ÊÚÙÀ  
ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ

Êúùàòà ùå ïðåäñòàâëÿâà 
Öåíòúð çà îáó÷åíèå 
è çàùèòà íà ïðàâàòà 
íà äåöàòà, êúäåòî òå 
ùå èãðàÿò, ñïîäåëÿò è 
ó÷àò, çà äà ïðèäîáèÿò 
ëèäåðñêèòå óìåíèÿ 
íà áúäåùåòî. Ïî 
èíòåðàêòèâåí íà÷èí 
ùå ñå ïðèäîáèâàò 
çíàíèÿ ïî òåìè, 
êîèòî ñà ìíîãî ñëàáî 
çàñåãíàòè â ó÷èëèùå – 
ãðàæäàíñêî îáðàçîâàíèå 
è äåìîêðàöèÿ, ðîëÿòà 
íà èíñòèòóöèèòå, 
ñåêñóàëíî è çäðàâíî 
îáðàçîâàíèå, ôèíàíñè 
è ïðåäïðèåìà÷åñòâî, 
ìåäèéíà è äèãèòàëíà 
ãðàìîòíîñò, åêîëîãèÿ è 
óñòîé÷èâî ðàçâèòèå è 
ìíîãî äðóãè. Ïðåäâèäèëè 
ñìå â ÊÚÙÀÒÀ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ 
äà èìà è ó÷èëèùå çà 
ðîäèòåëè. 

Òîâà ìÿñòî ùå áúäå è 
äîì è ìÿñòî çà îáìåí 
è ñðåùè íà âñè÷êè 152 
îðãàíèçàöèè, ÷àñò îò 
Íàöèîíàëíà ìðåæà 
çà äåöàòà. ÊÚÙÀÒÀ 
ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ ùå ñå 
óïðàâëÿâà êàòî ñîöèàëíî 
ïðåäïðèÿòèå è â íåÿ ùå 
ðàáîòÿò ìëàäåæè, êîèòî 
èçëèçàò îò èíñòèòóöèè è 
ïðèåìíà ãðèæà.

Òóõëà ïî òóõëà
През 2017 г. закупихме парцел, който 
се намира в широкия център на 
София, на улиците „Христо Ботев“ и 
„Софроний Врачански“. Това стана с 
подкрепата на Фондациите Оak и Velux. 
В момента се изготвят проучванията 
и съгласувателните процедури за 
подготовка на изграждането на Къщата. 
Предстои открит конкурс за идеен 
архитектурен проект, в който ще бъдат 
поканени за участие всички архитекти и 
архитектурни бюра.

Ñòàíè àðõèòåêò íà 
áúäåùåòî, ïîäêðåïè 
ÊÚÙÀ ÍÀ ÄÅÖÀÒÀ!
За изграждането на Къщата получихме 
подкрепа от няколко корпоративни 
донори, сред които „Борика Банксер-
вис“ АД и частни донори като Желяз 
Андреев – българският гражданин, кой-
то беше заплашен от екстрадиция и при 
отпадането й реши да дари набраните 
средства в полза на проекта.
В международната crowdfunding плат-
форма Global Giving вече сме събрали 
над 9 000 долара.
И вие можете да се включите, като 
дарите онлайн на сайта на Национална 
мрежа за децата www.nmd.bg (чрез кре-
дитна или дебитна карта, ePay, Pay Pal 
или чрез банков превод към дарител-
ската ни сметка). Можете да подкрепи-
те и дарителската ни кампанията в меж-
дународната платформа Global Giving, 
където вече имаме над 200 дарители 
или директно по банков път на:
www.nmd.bg/dari

www.endviolence.bg
 DetstvoBezNasilie
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„Ëèäë Áúëãàðèÿ“ îòíîâî 
ïðåäîñòàâè äàðåíèå
от над 100 вида артикула, 
наброяващи над 280 бройки дрехи, 
играчки, домашни и офис потреби 
на  Национална мрежа за децата. 
Нещата от първа необходимост 
бяха разпределени на близо 20 
неправителствени организации от 
цялата страна, които работят директно 
с деца и са част от Национална 
мрежа за децата. Дрехите, играчките, 
домашните и офис потреби стигнаха до 
деца, с които работят организациите, 
членове на НМД – ученици, деца 
и техните родители, посещаващи 
различни социални услуги и други 
благотворителни инициативи.

Çà ïúðâà ãîäèíà 
òúðãîâñêàòà âåðèãà 
„Êàóôëàíä“
предостави дарение от над 80 
кашона „Топчовци“ наброяващи над 
30 000 броя малки колекционерски 
топчета, подходящи за събиране 
и игра от деца над 3-годишна 
възраст. Зарадвахме много деца като 
дарението бе разпределено на над 20 
неправителствени организации и над 
30 училища, които работят с деца и са 
част от Национална мрежа за децата.

„Ôèêîñîòà“ çà ïîðåäíà 
ãîäèíà äàðè
над 3 хиляди литра течни почистващи и 
перилни препарати за дома и няколко 
тона прах за пране, козметика и продукти 
за лична хигиена, които чрез Национална 
мрежа за децата и нейните членове стигат 
до деца и семейства в уязвима ситуация. 
Дарените от компанията продукти 
възлизат на близо 15 хиляди лева. 
„Фикосота“ оказва безвъзмездната помощ 
в натура за четвърта поредна година. 
Чрез дарението подпомогнахме на над 
80 деца заразени от хепатит А в ромската 
махала в квартал „Факултета“ в София. 
Над 40 неправителствени организации, 
работещи с деца от 27 различни населени 
места в цялата страна приеха дарението 
в складовата база на „Фикосота“ в гр. 
Шумен и го разпределиха към крайно 
нуждаещи се семейства от цяла България. 
Дарението се предоставя на семейства 
на деца в риск и постига устойчиви 
резултати.

ÊÀÊÂÈ ÄÀÐÅÍÈß  
ÎÑÈÃÓÐÈÕÌÅ ÇÀ ÄÅÖÀÒÀ 
ÏÐÅÇ 2018 Ã.?

Áëàãîäàðèì  
íà íàøèòå äàðèòåëè!
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ÄÀÐÈÒÅËÈ È ÏÐÈßÒÅËÈ

Благодарим на:

„Фикосота Синтез“, които за поредна 
година дариха на Национална мрежа 
за децата няколко тона почистващи 
препарати и продукти за лична хигиена. 
„Фикосота“ направи и целево дарение за 
деца, заболели или в риск от заразяване 
с Хепатит А в столичния ромски квартал 
„Факултета“.

„Лидл България“, които направиха пред-
метно дарение от нехранителни проду-
кти – играчки, мебели, дрехи и други.

„Кауфланд България“, които дариха над 
80 кашона със забавните промо играчки 
„Топчовци“, част от кампания на търгов-
ската верига.

„Кока Кола Хеленик – България“, които 
подкрепиха церемонията по връчва-
нето на годишните награди „Златна 
ябълка“ за принос към благосъстояние-
то на децата, като дариха освежителни 
напитки за децата и другите гости на 
церемонията.

Желяз Андреев – българинът, запла-
шен от екстрадиция в САЩ. След като 
обвиненията към него бяха свалени и 
съдебната процедура в чужбина отпад-
на, Желяз и семейството му дариха на 
Национална мрежа за децата сумата 
от 4485 лв., която бе събрана в дари-
телската сметка за неговата евентуална 
защита от адвокат в САЩ. Средствата 
бяха дарени на НМД за изграждане на 
Къща на децата.

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ за безвъз-
мездното предоставяне на Учебния 
театър на академията за театрално и 
филмово изкуство за провеждането на 
церемонията „Златна ябълка“. 

Столична община за безвъзмездното 
предоставяне на Античен комплекс 
„Сердика“ – Ларгото за провеждането на 
младежкия форум Voice It.

„Нова Броудкастинг груп“, Българската 
национална телевизия, телевизия Ев-
роком и каналът Е Кидс за безвъзмезд-
но дареното телевизионно време за 
излъчване на клипа „Шамарът не става 
на лицето, а в сърцето“.

На компаниите за външна реклама Idea 
Comm, JCDecaux, Metropolis Group, 
които разпространиха безвъзмездно 
серия билборд реклами на кампанията 
на Национална мрежа за „За по-човечно 
детско правосъдие“.

The Flying Agency и ЯЖ – The Creative 
Producers, които изработиха клипа „Ша-
марът не остава на лицето, а в сърцето“ 
и логото му.

Агенция „Реформа“, които застанаха 
зад кампанията „За по-човечно детско 
правосъдие“ и я реализираха заедно с 
Национална мрежа за децата.

Анна Ризова-Нойкова (Design for 
Friends), която подкрепя визуалната 
идентичност на организацията.

Мариета Василева („Таралеж“), която 
прави дизайна и предпечата на основни-
те печатни материали на организацията.

На всички 214 индивидуални дарите-
ли, които подкрепиха кампанията за 
набиране на средства за изграждане на 
„Къща на децата“ в международната 
платформа Global Giving.

ÊÎÈ ÁßÕÀ ÍÀØÈÒÅ 
ÄÀÐÈÒÅËÈ È ÄÎÍÎÐÈ  
ÏÐÅÇ 2018 Ã.?

ÊÎÈ ÁßÕÀ ÍÀØÈÒÅ ÄÎÍÎÐÈ? 
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ÍÎÂÎÒÎ Â ÌÐÅÆÀÒÀ ÏÐÅÇ 2018 Ã.

Ïðîäúëæèõìå 
äåéíîòî ñè ó÷àñòèå 
â „Þðî÷àéëä“
а през ноември, заедно с деца 
и млади хора от Националния 
„Юрочайлд“ Форум бяхме на 
Конференция в Опатия, Хърватска 
на тема „Да градим по-добра 
Европа с децата!“ По време на 
председателството на България 
ние повдигнахме въпроса за 
създаване на Агенция за детето 
към Европейската комисия, което 
трябва да бъде тема на следващото 
председателство на Австрия, 
Румъния, Финландия.

Ñòàíàõìå ÷ëåí íà 
ECPAT-International 
През юни 2018 г. в Богота, Колумбия, 
Национална мрежа за децата стана член 
на ECPAT-International – международна 
организация, която се бори срещу 
сексуалната експлоатация и трафика 
на деца по света. През ноември 
домакинствахме в София Регионалната 
среща на Балканите за превенция 
и елиминиране на насилието и 
сексуалната експлоатация на деца 
съвместно с ECPAT-International. 
В срещата участваха над 60 души 
от Албания, Босна и Херцеговина, 
България, Гърция, Македония, Турция, 
Румъния и Сърбия.  

Ãåîðãè Áîãäàíîâ, 
êàòî ïðåçèäåíò íà 
ChildPact –
регионалната мрежа за защита на 
децата, участва в множество работни 
срещи и дискусии по осигуряване на 
бъдещото финансиране на Мрежата.  
В рамките на ChildPact ние помогнахме 
на мрежите и коалициите за деца от 
Сърбия, Албания, Македония, Грузия, 
Армения и Молдова да разработят 
свои собствени проекти, които  бяха 
подадени за финансиране пред 
българското Министерство на външните 
работи по българската програма за 
развитие и сътрудничество в областта 
на детското участие и застъпничество за 
правата на децата в региона.
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13 
са новите организации, присъ-
единили се към Мрежата през 
2018 г. Те са от София, Пловдив, 
Варна и Смолян и работят за 
по-добро образование, под-
крепа на психичното здраве, 
подкрепа на деца с уврежда-
ния, деца в институционална 
грижа, в ромска общност, в 
подкрепа на здравословния 
начин на живот, в подкрепа на 
намаляването на преждевре-
менните раждания и помощ на 
недоносените деца и техните 
родители, в подкрепа за борба 
срещу дискриминацията, ос-
нована на пола и подкрепа на 
глухонемите.

4 
са Тематичните работни 
групи на Национална мрежа 
за децата: Семейство, 
Здраве, Образование и 
Правосъдие, които обединяват 
организациите, членове 
според темите, по които 
работят и предоставят 
експертиза и мнения. Наред 
с тях работна група „Детско и 
младежко участие“, подкрепя 
развитието на детското 
участие в мрежата.

Ïîäêðåïà çà 
÷ëåíîâåòå
Оказахме конкретна помощ 
на наши организации-членове 
в трудна за тях ситуация, като 
Сдружение „Деца и юноши“ –  
София, Женско сдружение 
„Екатерина Каравелова“ – 
Силистра, Ромска фондация 
„Искра“ – Шумен, Фондация 
„Карин дом“ – Варна, 
Фондация „Децата в риск по 
света“ и др. Усилията ни се 
увенчаха с успех, а на други 
все още помагаме.

Ïðîãðàìà çà 
îðãàíèçàöèîííî 
ðàçâèòèå è ëèäåð- 
ñòâî â ïîäêðåïà íà 
÷ëåíîâåòå
Програмата цели подкрепа на ор-
ганизациите-членове в поставянето 
и постигането на техните собствени 
цели за организационно развитие и 
развитие на лидерство. Тя има две 
основни стъпки в подкрепа на орга-
низациите да планират: собствената 
си оценка и поставянето на цели за 
развитие; управлението на промя-
ната и  работата по приоритетите, 
които са набелязали от гледна точка 
на организационното си развитие. 
В целия процес организациите са 
подкрепени от ментор, който е опи-
тен лидер, с успехи в изграждането 
и развитието на организации.

111
консултации и случаи на 
подкрепа е оказала Мрежата 
на своите членове и други 
организации през годината. 
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ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÎÒ×ÅÒ
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.

СЪКРАТЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС  В хил. лева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (едностранен) В хил. лева
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•    „Развитие на общностни училища в 
България – фаза 2“, донор Фондация 
Чарлз Стюърт Мот  – продължителност 
на проекта 24 месеца до юни 2018 г.

•    „Намаляване на дискриминацията и 
промотиране на социалното включ-
ване на деца и млади хора от ромска 
общност и деца и млади хора с увреж-
дания“, донор УНИЦЕФ България, про-
дължителност на проекта 9 месеца до 
юни 2018 г.

•    Child Rights Hubs, Развиване на цент- 
рове за правата на деца в конфликт и 
в контакт със закона, донор фондация 
Велукс, продължителност на проекта 42 
месеца до 30 септември, 2019 г.

•    Институционална подкрепа за изпълне-
ние на Стратегия на НМД 2015 – 2020 г., 
донор фондация ОАК, продължителност 
48 месеца до юни 2020 г.

•    Проект Rescue: Разчитане на ранните 
сигнали за отпадане от училище, донор 
програма Еразъм+, продължителност на 
проекта 36 месеца до септември 2019 г.

•    Проект „CHAPTER – Children Help 
movement Against Physical Threatening 
and Emotional Repression“, донор про-
грама Права Равенство и Гражданство 
на ЕС, продължителност 26 месеца до 
януари 2019 г.

•    Проект „Да подредим пъзела: устойчив 
семейно-ориентиран подход и ранна 
интервенция в България“, донор Инсти-
тут Отворено Общество, продължител-
ност 24 месеца до септември 2019 г.

•    Проект „Обединение срещу насилието 
над деца в България“, донор фондация 
ОАК, продължителност 36 месеца до 
януари 2021 г.

•    Проект „INSPIRE: Седем стратегии за 
прекратяване на насилието над деца“ –  
финансирането е осъществено, благо-
дарение на Inspiring the End to Violence 
Against Girls and Boys, проект на New 
Venture Fund

Ïðîåêòè, èçïúëíÿâàíè îò Íàöèîíàëíà ìðåæà çà äåöàòà ïðåç 2018 ã.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
всички суми са в хил лева, освен ако не е оповестено друго
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ÊÀÊÂÎ ÍÈ ÏÐÅÄÑÒÎÈ ÏÐÅÇ 2019 Ã.?

Íàöèîíàëíà 
äåòñêà áîëíèöà
През тази година ще 
продължим да настояваме за 
създаването на Национална 
детска болница, ще следим 
и подкрепим адекватни 
действия на държавата за 
изграждането ѝ.

Èíñòðóìåíò çà îöåíêà  
íà èíâåñòèöèèòå â äåöàòà
През 2019 г. ще популяризираме инструмента за 
проследяване на финансовата инвестиция на държавата 
в децата. Застъпническите ни планове включват 
разпознаването на инструмента от най-високо ниво на 
управление; проследяване на публичните инвестиции 
в детството; въвеждане на механизми в държавата за 
връзката между политическите цели и разходваните 
средства. В същото време Мрежата ще използва 
инструмента за мотивиране на ресорните министерства 
за релевантни разходи в новите политически цели спрямо 
децата и семействата.

íà èíâåñòèöèèòå â äåöàòà
През 2019 г. ще популяризираме инструмента за 
проследяване на финансовата инвестиция на държавата 
в децата. Застъпническите ни планове включват 
разпознаването на инструмента от най-високо ниво на 
управление; проследяване на публичните инвестиции 
в детството; въвеждане на механизми в държавата за 
връзката между политическите цели и разходваните 
средства. В същото време Мрежата ще използва 
инструмента за мотивиране на ресорните министерства 
за релевантни разходи в новите политически цели спрямо 



www.facebook.com/nmdbg  |  Ãîäèøåí îò÷åò 2018  |  31

Áúëãàðèÿ äà ñòàíå ÷àñò îò 
Ãëîáàëíîòî ïàðòíüîðñòâî çà 
ïðåêðàòÿâàíå íà íàñèëèåòî íàä 
äåöà
През 2019 г. ще се застъпваме за това България да 
предприеме решителни стъпки в борбата си срещу 
насилието над деца като се присъедини към Глобалното 
партньорство за прекратяване на насилието над деца. Ще 
настояваме инструментът „INSPIRE: Седем стратегии за 
прекратяване на насилието над деца“ да бъде в основата на 
политиките на държавата в борбата си срещу насилието над 
деца.

Íîâ ìîäåë çà ðåøàâàíå  
íà ñïîðîâå ñâúðçàíè ñ 
ðîäèòåëñêèòå ïðàâà 
В партньорство с Професионалната асоциация на 
медиаторите в България(ПАМБ), Асоциация „Родители“, 
Институт по социални дейности и практики и Фондация 
„За нашите деца“, ще работим за налагането на 
нов модел за решаване на спорове свързани с 
упражняването на родителски права, чийто фокус е 
постигането на най-добрия интерес на детето при 
минимална интервенция от страна на съдебните органи.

Äåòñêî ó÷àñòèå
През 2019 г. предстоят значими промени в работата ни по 
детско участие. Например Националният Юрочайлд форум ще 
спре да съществува и рапортьорите в него ще станат дейност, 
част от Програма „Мегафон“. Също така, с новото издание 
на форума „Voice it: Решаваме с децата“ ще отбележим 30 
години от приемането на Конвенцията за правата на детето и 
повече от всякога ще провокираме институциите да поговорят 
с децата за това как защитават правата им. Не на последно 
място, в изготвянето на новата ни стратегия за периода 2020-
2022 г. активно въвличаме децата, с които работим, за да 
вземем предвид техните виждания за това с какво трябва да 
се ангажира Мрежа като нашата в отстояването на техните 
права за в бъдеще.
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ÇÀÙÎ ÃÎ ÏÐÀÂÈÌ?

„Âÿðâàì, ÷å ïðàâàòà íà äåöàòà 
èìàò ìÿñòî â îáùåñòâîòî íè. 
Âÿðâàì, ÷å íèå â Ìðåæàòà 
äîïðèíàñÿìå çà òîâà. Íåâèíàãè 
óñïÿâàìå äà ñìå íàé-äîáðèòå, 
íî îòñòîÿâàìå äà èìà ñìèñëåíè 
ïîëèòèêè çà äåöàòà,  âñåêè äåí. 
Óäîâîëñòâèå å äà ðàáîòÿ ñ òîëêîâà 
ìîòèâèðàíè è ïîçèòèâíè êîëåãè è 
ïðèÿòåëè!“

Мадлен Таниелян,  
Програмен координатор „Семейство”,  
Национална мрежа за децата

„Ó÷àñòèåòî â „Ìåãàôîí“ ìè äàäå 
ìíîãî ïîëåçíà èíôîðìàöèÿ çà 
ìîèòå ïðàâà, êàê äà ãè îòñòîÿâàì, 
àêî íÿêîé ãè íàðóøàâà, êàê 
äà ðåàãèðàì. Áèõ íàñúð÷èëà è 
äðóãè äà ñå âêëþ÷àò, òîâà å äîñòà 
ïîëåçíî!“

Диана,  
Младежка мрежа „Мегафон“

„Èìà è òðÿáâà äà èìà õîðà, êîèòî 
ñå çàñòúïâàò çà äåöàòà íå êàòî çà 
óÿçèìà ãðóïà, íå êàòî çà àíãåëè 
èëè äåìîíè, à êàòî çà ÷îâåøêè 
ñúùåñòâà ñ äîñòîéíñòâî, óíèêàëåí 
îïèò è íóæäà îò ïîäêðåïà. Âúâ âñå 
ïî-íàñèëíè÷åñêîòî íè îáùåñòâî 
òàêèâà õîðà ùå ñà âñå ïî-
íåîáõîäèìè. Óâåðåíîñòòà, ÷å íè 
èìà òúêìî ñ òàêàâà ðîëÿ âèíàãè å 
áèëà íàé-âàæíàòà ïðè÷èíà äà áúäà 
ïî÷òè ñåäåì ãîäèíè â åêèïà íà 
Íàöèîíàëíà ìðåæà çà äåöàòà.“

Станислав Додов,  
Програмен координатор „Детско и младежко участие”,  
Национална мрежа за децата

„Ìðåæàòà äàâà âúçìîæíîñò 
çà ïðåäñòàâèòåëíîñò íà 
îðãàíèçàöèèòå-÷ëåíîâå è 
ïîñòèãàíå íà îáùè ñòðàòåãè÷åñêè 
öåëè. Òÿ ìîæå äà îñúùåñòâÿâà 
ñåðèîçåí íàòèñê âúðõó ñòàòóêâîòî, 
êîãàòî òî íÿìà âîëÿ çà ðàçâèòèå 
è çà àäåêâàòíè ðåøåíèÿ 
íà ïðîáëåìèòå. Òîâà, êîåòî 
îáåäèíÿàâà îðãàíèçàöèèòå â 
Ìðåæàòà å èíèöèàòèâíîñòòà è 
âÿðàòà, ÷å ùàñòëèâî áúäåùå çà 
âñè÷êè äåöà å ìèñèÿ âúçìîæíà!“

Мариана Писарска,  
Сдружение „Деца и юноши“, член на УС на НМД

„Íàìèðàìå çà èçêëþ÷èòåëíî 
âàæíî óñèëèÿòà â ãðàæäàíñêèÿ 
ñåêòîð ïî îòíîøåíèå íà 
îñèãóðÿâàíå è çàïàçâàíå íà 
äåòñêîòî áëàãîïîëó÷èå äà áúäàò 
ñèíõðîíèçèðàíè è åäèííè, òîâà å 
è åäíà îò ïðè÷èíèòå äà áúäåì ÷àñò 
îò Íàöèîíàëíà ìðåæà çà äåöàòà.“

Маргарита Габровска,  
Семеен Център „Малки чудеса“
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×ËÅÍÎÂÅ ÍÀ ÌÐÅÆÀÒÀ ÏÐÅÇ 2018
Област Благоевград
Сдружение „Обществен съвет по 
образование“ – Гоце Делчев  

Област Бургас
Сдружение „Верният  
настойник“ – Бургас
Асоциация „Деметра“ – Бургас
Сдружение „Заедно за по-добро 
бъдеще – Средец
Сдружение „Областен ромски 
съюз“ – Бургас
Сдружение „Петлите“ – Бургас
Сдружение „Усмивка“ – Бургас

Област Варна
Сдружение „Гаврош“ – Варна
Сдружение „Евроинтеграция“ – 
Варна
Фондация „Живот със Синдром 
на Даун“
Фондация „Карин дом“ – Варна
Сдружение „Василица“ – Варна
Агенция за социално развитие 
Вижън – Варна
Фондация „Радост за нашите 
деца“ – Варна
Фондация „Фамилна зона“
Социална асоциация „Св. 
Андрей“ – Варна
Семеен център Мария – Варна
Сдружение „Няма невъзможни 
неща“
Сдружение „Спина бифида и 
хидроцефалия“ – Варна
Сдружение „Съучастие“ – Варна
Сдружение „Цветно бъдеще“ – 
Варна

Област Велико Търново
Фондация „Международна 
социална служба“ – Велико 
Търново
Сдружение „Младежка 
толератност“ – Горна Оряховица
Център за междуетнически 
диалог и толерантност  
АМАЛИПЕ – Велико Търново

Област Видин
Сдружение „Организация  
Дром“ – Видин

Област Враца
Сдружение „Първи юни“ – Бяла 
Слатина
Сдружение „Враца софтуер 
общество“
Сдружение „Дом на науката и 
техниката“ – Враца
Сдружение „Нов път“ –   
с. Хайредин
Училищно настоятелство на ОУ 
„Христо Ботев“ – с. Търнава

Област Габрово
Сдружение ИМКА Габрово
Сдружение „Социален диалог 
2001“ – Габрово

Област Добрич
Фондация „Ръка за помощ“ – 
Добрич

Област Кърджали
Сдружение „Инициатива за 
развитие – Кърджали решава“ – 
Кърджали

Област Кюстендил
Сдружение „Знание, успех, 
промяна“ – Дупница
Сдружение „Ларго“ –  Кюстендил
Родителско настоятелство на ЦДГ 
„Калина“ – Дупница

Област Ловеч
Сдружение „Екомисия 21 век“ –  
Ловеч
Сдружение „Знание“ – Ловеч

Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще“ – Ракитово
Фондация „Жулевия дом“ –  
с. Лесичово
Фондация „КУЗМАНОВ“ –   
с. Звъничево
Фонд за превенция на 
престъпността ИГА – Пазарджик
Фондация „Социални практики в 
общността“ – Пазарджик

Област Перник
Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник

Област Плевен
Плевенски обществен фонд 
„Читалища“ – Плевен

Област Пловдив
Фондация „Едно сърце“ – 
Пловдив
Фондация „Джендър 
алтернативи“ – Пловдив
Национален алианс за работа  
с доброволци – Пловдив

Област Разград
Сдружение „Жанета“ – Разград
Сдружение „Феникс“ – Разград

Област Русе
Сдружение БРТИМ – Русе
Сдружение „Еквилибриум“ – Русе
Европейски център по медиация 
и арбитраж (ЕСМА)
Фондация „Каритас – Русе“ 
Клуб „Отворено общество“ – Русе
Център Динамика – Русе

Област Силистра
Женско дружество „Екатерина 
Каравелова” – Силистра
Сдружение „Надежда за добро 
бъдеще” – Силистра

Област Смолян
Народно читалище „Бъдеще сега 
2006”

Област Сливен
Дружество за подкрепа на деца 
и лица с умствени, физически 
и сензорни увреждания „Св. 
Стилиян Детепазител“ –  
Сливен
Фондация „Здравето на  
ромите“ – Сливен
Фондация ИРА – Сливен
Фондация „Лекари на света“ – 
клон България – Сливен
Сдружение „Ромска академия за 
култура и образование“ – Сливен

Област София-град
Фондация „Агапедия – България“
Алианс на българските акушерки
Асоциация „Българско 
психоаналитично пространство“
Сдружение за български семейни 
ценности, традиции  
и култура „Българче“
Сдружение „Алфа клуб –  
да оцелееш“
Фондация „Асист помагащи 
технологии“
Асоциация за ранно детско 
развитие
Асоциация „Родители“ 
Фондация „Благотворител“
Българска асоциация на 
осиновени и осиновители
Българска асоциация за семейно 
планиране и сексуално здраве
Българска педиатрична 
асоциация
Български хелзинкски комитет
Фондация „Българско дете“ 
БНК „Заедно за децата“
Българска тренировъчна 
централа
Сдружение „Дете и пространство“
Фондация „Детски книги“
Сдружение „Деца и юноши“
Фондация „Деца на България“
Фондация „Дечица“
Фондация „Дневникът на мама 
и татко“
Фондация „Еврика“
Фондация „Екип“
Фондация „Заедно в час“
Фондация „За майчино и детско 
здраве“
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Здраве и социално 
развитие“
Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата“
Фондация „Заслушай се“
Фондация „Нашите недоносени 
деца“ 
Фондация „Промяната“
Фондация „Право и интернет“
Фондация Темпо
Институт за насърчаване на 
професионалното образование и 
обучение
Институт за прогресивно 
образование
Институт по социални дейности и 
практики
Фондация „Конкордия България“
Фондация „Международна 
награда на херцога на Единбург“
Младежка фондация Арете
Фондация „М&М Физио“
Национална асоциация за 
приемна грижа
Национална асоциация на 
ресурсните учители
Национална мрежа на здравните 
медиатори
Национално движение „Фуутура“
Фондация „Надежда за малките“
Национален ученически 
екопарламент
Национален център за социално 
и емоционално развитие
Фондация „Партньори – 
България“ 

Проект „Права на човека“
Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“
Фондация „Приятели 2006“
Сдружение „Ре-Акт“
Сдружение Рийчаут.бг
Сдружение за прогресивна и 
отворена комуникация – София
Фондация „Сийдър“
Фондация „Сингъл степ“
Фондация „Стъпка за България“
Фондация „Стъпка по стъпка“ – 
София
Театрално-социална формация 
„Театър Цвете“
Училищно настоятелство 
„Надежда“ към ОУ „Бенито 
Хуарес“
Сдружение за педагогическа и 
социална помощ за деца ФИЦЕ-
България
Фондация за децата в риск по 
света
Фондация за достъп до права 
(ФАР)
Център „Зографче“
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Център Надя“
Сдружение „Център за 
приобщаващо образование“
Център за психосоциална 
подкрепа
Habitat for Humanity
SOS Детски селища – България

Област София
Сдружение „За един по-добър 
живот“ – Челопеч

Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за децата“ – 
Казанлък
Читалище „Възродена искра“ – 
Казанлък
Сдружение „Самаряни“ – Стара 
Загора
Сдружение „Свят без граници“ – 
Стара Загора

Област Търговище
Сдружение „Академика 245“, 
Антоново
Асоциация Ная – Търговище
Клуб на нестопанските 
организации – Търговище

Област Хасково
Сдружение „Деца и семейства“ – 
Хасково
Фондация „Подари усмивка“ – 
Димитровград
Сдружение „Шанс и закрила“ – 
Хасково

Област Шумен
Асоциация SOS жени и деца, 
преживели насилие – Нови пазар
Женско ромско сдружение 
„Хаячи“ – Нови пазар
Ромска фондация „Ромска искра“

Област Ямбол
Общинско училищно 
настоятелство – Болярово
Читалище „Умение 2003“ – Ямбол




