СТРАТЕГИЯ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ЗА ДЕЦАТА 2020-2022
НМД в цифри
Над 150 организации, които работят за повишаване на благосъстоянието на българските деца.
5 000 професионалисти, които годишно подкрепяме над 74 000 деца и 36 000 семейства.

Нашите сфери на дейност
 рава на детето
П
Здраве
Закрила на детето
Детство без насилие

 бразование
О
Детско правосъдие
Ранно детско развитие
Подкрепа на родителите

Нашата визия
Ние работим за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на най-добрите
възможности за живот и развитие. Общество, където съществува хармония между секторните
политики за детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.

Нашата мисия
Ние обединяваме и развиваме широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици,
която се застъпва за правата и благосъстоянието на децата.

Нашите ценности
 равата на децата се поставят над интересите на отделните възрастни, организации и
П
заинтересовани страни.
Семейството е най-добрата среда за развитие на детето.
Инвестирането в децата, тяхното развитие и благосъстояние ще подкрепи
разгръщането на техния потенциал, тяхната независимост и ще доведе до благоденствие
за цялата нация.
Детското участие – вярваме, че децата трябва да бъдат окуражавани и подкрепяни
да участват при вземането на решения и формирането на политики, които ги засягат.
Работим заедно – вярваме, че обединението на идеи и позиции е начина да променим живота на
децата към по-добро
Недискриминация – ние зачитаме, уважаваме и работим с всички деца и техните семейства.

ПРОМЯНАТА, ЗА КОЯТО РАБОТИМ
В следващите три години Национална мрежа за децата ще работи за промяна
заедно с родителите, за да търси по-доброто детство за всички деца, така че:
България да стане по-добро място за живот и развитие на децата.
Семействата у нас да бъдат по-спокойни и подкрепени в грижата за децата си.
Родителите да реализират ролята си като застъпници за правата на децата.

Приоритети

Какво
целим?

Основен
принцип:
детско
участие
Как ще го
постигнем?

Утвърждаване
на разбирането
за детето като
личност с права

Застъпничество
за правата и
благосъстоянието
на децата

Развитие,
взаимодействие и
взаимопомощ в рамките
на Мрежата

Обединение на местно
и национално ниво
с родители, активни
граждани и местни
общности, с които градим
разбирането за децата
като личности с права.

Настояване за
държавни политики,
които гарантират правата
на децата и подкрепят
семействата.

Развитие на общностния
капацитет на Мрежата така,
че да можем да постигаме
промяната, която търсим и
да можем да помагаме още
о-добре на децата и семействата,
с които работим.

Вярваме, че постигането на тези три цели е невъзможно без участието на самите
деца. Затова се стремим към активно участие на децата в работата ни, като
работим за развитието на умения у децата, за да участват и развитието на умение у
възрастните да ги включват и да се съобразяват с тяхното мнение.
Развиваме Мрежата
като достоверен източник
на информация за
децата, родителите и
професионалистите,
работещи с и за тях.

Проследяваме
успеха на държавните
институции в грижата
им за децата с
годишния Бележник на
правителството.

Информираме и
правим достъпна
подкрепата за деца и
родители, които Мрежата
и нейните членове
предоставят в цялата
страна.

Застъпваме се за
цялостна семейна
политика в подкрепа
на децата и техните
родители.

Привличаме
съмишленици за общи
действия за по-добрия
живот на децата в
България.

Работим заедно с членовете и
местните власти.
Подкрепяме участието на деца на
местно и регионално ниво.
Развиваме мрежа за правна помощ,
която да поема случаи на деца.
 поделяме информация и се учим
С
взаимно в Мрежата.
Насърчаваме сътрудничеството на
местно, регионално и национално
ниво.

Настояваме за план и
действия на държавата
за предотвратяване на
насилието над деца и
помощ на деца, жертви
на насилие.

Създаваме възможности за
подкрепа на развитието на
организациите членове.

Застъпваме се заедно
с нашите членове
за подобряване на
политиките в сферата на
здравето, образованието,
социалните услуги
правосъдието, ранното
детско развитие и др.).

Участваме на международно ниво
като се учим, търсим възможности
и даваме възможност на други
организации да го правят.

Създаваме Къщата на децата като
център за обучения и застъпничество
за правата на детето.

Създаваме начини и подходи за
включване на деца и млади хора.

