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ЗА НМД
Национална мрежа за децата е създадена през 2003 г. като неформален 
алианс от неправителствени организации, работещи за децата в България. 
През 2006 г. придобива статут на неправителствена организация в 
обществена полза. 

Днес ние сме обединение на 146 граждански организации и съмишленици, 
работещи с и за деца и семейства от цялата страна. Това, което ни 
обединява, са правата на детето и вярването, че всички политики  
и практики, които засягат децата, трябва да се изготвят, прилагат  
и наблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес  
на децата и с активното участие на самите деца и младежи.

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

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

НАШИТЕ ЦЕЛИ
Национална мрежа за децата и организациите, членуващи в нея, работят за:

•    Разбиране за детето като личност с права в общественото пространство;

•    Държавни политики, които гарантират правата на децата и подкрепят 
семействата;

•    Развитие, взаимодействие и взаимопомощ в Мрежата. 

Вярваме, че постигането на тези три цели е невъзможно без участието 
на самите деца. Затова се стремим да ги приобщим съм работата си, 
помагайки им да развият умения, които ще им помогнат да изградят 
капацитет у възрастните, за да ги включват и да се съобразяват с тяхното 
мнение. 
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Георги Апостолов 
Председател  
на Управителния съвет  
на Национална мрежа  
за децата

Георги Богданов 
Изпълнителен директор  
на Национална мрежа  
за децата

скъпи приятели и съмишленици, 

2019 беше трудна година за българските деца и семейства. Трудна не само защото  много от децата 
и родителите продължават да се сблъскват с големи предизвикателства. Но трудна най-вече заради 
фалшивите новини, пропагандата и дезинформацията, които ни заливат, и държавните институции, 
които понякога спират промени, от които има нужда от години. 

2019 година беше много важна и за нас – година на планиране и поглед напред. Като обединение 
формулирахме промяната, която искаме да видим – по-добро детство за всички деца в България и 
по-спокойни и подкрепени семейства в грижата за децата си. 

Ние, от Национална мрежа за децата – 146 организации, които работим с и за деца в цялата страна, 
продължаваме всеки ден да помагаме – на деца и техните родители, живеещи в бедност, деца, 
които имат проблеми в училище, деца, които нямат достъп до здравни грижи. Работим с едни от 
най-тежките случаи на деца, жертви на насилие, на които никой друг не помага. Не по-малко важно – 
работим усилено за това да предотвратим тези случаи. Грижим се и подкрепяме деца, които нямат 
родителска грижа. Подкрепяме десетки хиляди родители, които се обръщат към нас. Говорим както 
с родителите, така и със самите деца и заедно търсим начините да постигнем промяната, която 
искаме да видим.

Ще продължим да помагаме, защото сега повече от всякога има нужда от нас. Причината, поради 
която ни има, е мечтата всяко дете да има свое семейство и най-добрите възможности да живее и да 
се развива – така че да има щастливо детство и да порасне като най-добрия възрастен, който може 
да бъде. 

Вярваме, че можем да постигнем това заедно с толкова много хора, доброволци, организации, 
родители и съмишленици, които не се отказват всеки ден да се борят с фалшивите новини и да 
помагат на конкретни деца и техните семейства. Продължаваме да настояваме за изпълнение на 
ангажимента на държавата за осигуряване на по-добър живот на децата в България. 

	 Георги	Апостолов,	председател на Управителния съвет

	 Георги	Богданов, изпълнителен директор
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КАКВО ПРАВИМ?

Обединяваме се  
за децата 
Вече близо 14 години НМД обединява 
организации и съмишленици, сплотени 
от каузата за правата на детето. 
Мрежата е най-голямото обединение 
на граждански организации, 
работещи заедно за по-добри закони, 
политики и работа на терен за детето 
и семейството. През годините НМД 
е допринесла за промени, довели 
до по-добър живот на децата. Сред 
тях са ангажимента на държавата за 
затварянето на големите домове за 
деца, приобщаващото образование 
и развитието на социалните услуги 
в България. През годините Мрежата 
се превърна в значим и надежден 
източник на информация за децата и 
семействата, а сайтът и страницата на 
организацията в социалните медии 
имат десетки хиляди последователи.

Отличаваме хората  
и организациите, 
които се грижат  
за децата
Всяка година НМД връчва наградите 
„Златна ябълка“, които отличават  
личности, организации и институции 
за техния принос за благосъстоянието 
на децата в България. Наградите се 
присъждат в няколко категории, като 
„Община“, „Училище“, „Благотворител“ 
и др., от специализирано жури. 
Публиката сама избира чрез номинации 
и последващо онлайн гласуване своя 
„Герой на децата“.

Проследяваме успеха 
на държавните 
институции в грижата 
за децата
Тази година за осми пореден път 
издадохме доклада „Бележник: Какъв е 
средният успех на държавата в грижата 
за децата?“. Този единствен по рода 
си за България анализ преглежда и 
оценява поетите ангажименти от страна 
на институциите, касаещи правата 
на децата. Автори на „Бележника“ са 
експерти, които всеки ден работят 
директно с деца и семейства в цяла 
България. Докладът включва и мнението 
на деца, млади хора, родители, 
професионалисти по темата, както 
и препоръки, които биха подобрили 
съществуващите политики и практики. 

Заедно с децата
Пета поредна година, на 20 ноември, 
Световният ден на детето, съвместно с 
младежка мрежа „Мегафон“ и в парт-
ньорство с УНИЦЕФ България провежда-
ме младежкия форум Voice it.  Събитието 
дава възможност на децата да изразят 
своето мнение по важни за тях въпроси, 
както и да участват в тяхното решаване. 

Годишно Национална 
мрежа за децата  
с нейните над 5000 
специалисти помага 
на над 110 000 деца и 
над 26 000 семейства. 
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КАКВО НАПРАВИхМЕ 
ПРЕЗ 2019 Г.?

Продължихме  
да настояваме  
за построяването 
на истинска, 
модерна Национална 
педиатрична болница
През 2019 г. бяха повдигнати сериозни 
съмнения за успешното изграждане на 
модерна детска болница в столицата 
ни. През последните две години като 
активни участници в Инициативния 
комитет, изпратихме многобройни 
писма до всички институции в 
държавата за приоритизиране на този 
въпрос. Настояхме за провеждане 
на нова и независима оценка на 
съществуващата конструкция, която 
реално да отговори на въпросите дали 
е подходящо тя да бъде използвана 
за изграждането на детската болница. 
В последните месеци на 2019 г. 
участвахме в инициирането на 
отворено писмо за построяването 
на модерна и функционална детска 
болница. Писмото беше подкрепено 
от над 9000 организации, лекари, 
медицински специалисти, архитекти, 
инженери, родители и граждани.  

Работихме в защита 
на децата и техните 
семейства
През 2019 г. нашето общество 
беше поставено в критична 
ситуация, в която се поставиха 
под въпрос правата на децата, 
социалните услуги и работата на 
гражданските организации като 
цяло. С отворено писмо призовахме 
българските родители и семейства 
да се информират, да имат критично 
мислене, да изискват реални 
действия, а не да се подвеждат от 
пропаганда и фалшиви новини, които 
създават обществено напрежение 
и нагнетяват омраза между хората. 
Призовахме институциите да излязат 
и да говорят открито за Националната 
стратегия за детето 2019-2030 г., в 
която за пръв път бяха заложени 
цялостни мерки за подкрепа на 
семействата. След дългото мълчание 
на политиците и държавните 
институции, дадохме отговори на 
някои от основните повдигнати 
въпроси около Стратегията и 
притесненията на хората. 

Работата  
на Национална 
мрежа за децата  
през 2019 г. в цифри  

29 изпратени 

становища, позиции и 

писмо до институциите.

1 собствен 

мониторингов  доклад- 

„Бележник: Какъв е 

средният успех на 

държавата в грижата за 

децата?“ 

5 приноса към 

международни 

организации, като ECPAT, 

Eurochild, ChildPact и 

Европейската комисия, 

които допринасят 

към формирането 

на международните 

политики, отнасящи  

се до деца.

26 работни групи и 

консултативни съвети.

2 комитета по 

наблюдение към 

оперативни програми.

4 тематични работни 

групи с 210 участника. 

12 публични събития 

с участието на 

институции, медии и 

граждани. 

Призив до премиера за спешни действия срещу 
дезинформацията
След масовата паника сред родители и извеждането на десетки деца от училище 
в три български града заради слухове, че се отнемат деца, Национална мрежа за 
децата изпрати писмо до премиера Бойко Борисов относно необходимостта от 
спешни действия за противодействие на пропагандата и дезинформацията срещу 
държавните политики за децата и семействата в България и разясняване на тези 
политики на гражданите. 
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„И двамата родители споделят отговорността за 
отглеждането на децата и винаги трябва да се 
съобразяват с това, което е най-доброто за детето.
Държавата трябва да оказва помощ на 
родителите, като осигурява услуги за подкрепа.“

чл. 18
КООНПД, адаптирано издание, unicef.bg

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

чл. 9
КООНПД, адаптирано издание, unicef.bg

Законът за социалните 
услуги 
През годината Национална мрежа 
за децата продължи да работи за да 
имат българските деца и семейства 
комплексна и интегрирана подкрепа от 
социалната, образователната и здравната 
система. Това стана чрез разработването 
на Закона за социалните услуги. Законът 
беше единодушно приет от Парламента 
през март и трябваше да влезе в сила 
от началото на 2020 г. След като стана 
основен обект на атаките към детските 
политики, обаче, той беше отложен от 
НС с шест месеца. Общо 56 граждански 
организации настояхме Законът да 
влезе в действие и да се пристъпи 
към разработване на подзаконовата 
нормативна база. 

КАКВО НАПРАВИхМЕ  
ЗА семействата  
ПРЕЗ 2019 Г.?

Настояхме за повече възможности  
за гъвкаво работно време за родителите
Заедно с родители се борихме за разрешаването на проблема със съчетаването 
на работата и грижата за децата. Изпратихме писмо до отговорните министерства, 
големите работодателски организации и синдикати, както и до Националното 
сдружение на общините в България. С писмото настояхме да се обърне внимание  
на нуждата от предоставяне на по-гъвкаво работно време за родителите на деца 
до 10 години и по-добро съвместяване на личния с професионалния живот на 
родителите и лицата, полагащи грижа. Поставихме и въпроса за нарушаването на 
работното време на детските заведения и наличието на тенденциозно отношение 
към децата и родителите, когато детето остава след определен час.

Кризисните мерки  
не решават системни 
проблеми
След поисканата и получена от 
премиера Бойко Борисов оставка на 
социалния министър Бисер Петков, 
за пореден път подчертахме, че 
системните проблеми не се решават 
с кризисни мерки. Както заявихме в 
писмото си до министър-председателя 
още при първото поискване на 
оставката на министъра преди 18 
месеца, подаването на оставка не 
решава проблемите, които социалната 
система има и за които ние алармираме 
от години. Нито един министър не 
би могъл да работи без ясна визия, 
лидерство и политическа подкрепа за 
промяна на политиките за подкрепа на 
семействата у нас.
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Настояхме за нуждата 
от по-добри условия  
на работа на 
социалните работници 
По повод представените проекти 
на операции „Работа“ и „Услуги за 
социално включване и ранно развитие“, 
предложихме чрез Оперативната 
програма да се увеличи заплащането 
на труда на социалните работници. За 
пореден път настояхме за специална 
програма на национално ниво за 
разрешаване на създалата се тежка 
ситуация в социалната система, както на 
служителите в социалните услуги, така и 
в отдел „Закрила на детето“. 

Настояхме за лидерство и задълбочен дебат  
по детските и семейните политики
С широкото обсъждане на Национална стратегия за детето се говореше много 
за това как живеят семействата с деца в България, от какво имат нужда, от какво 
се страхуват. Заедно с членовете на Национална мрежа за децата направихме 
пресконференция в София и в още 11 града на която предложихме да бъде излъчен 
Министър на детето и семейството, който да води обществен дебат, да обединява, 
координира и предлага политики, които да отговарят на различните потребности 
на различните деца и техните семейства. Настояхме и за Омбудсман за детето, 
чиято роля е да се застъпва за правата на децата и решение на проблемите, които 
родителите срещат, включително и при потенциални нарушения от страна на 
държавните институции. България е една от малкото страни в Европа, която няма 
омбудсман, който да отговаря за децата.

Как си представяш идеалните взаимоотношения между децата и родителите?

Най-много от децата смятат, че идеалните отношения са свързани с двустранно разбиране 

между тях и родителите, основано на споделяне и изграждане на доверие. Децата 

акцентират върху разговора, грижата, подкрепата и любовта.

   
„Добрите отношения между деца и родители се градят въз основа на непрекъсната 

комуникация и търсене на най-правилното решение на даден проблем“.

  
 „Любов, подкрепа и търпение, това е връзката!“ 

  
 „Да общуват помежду си. Не да се питат само „Как мина в училище?“  

или „Мамо, ти какво готви днес?“, а да се говори за чувства, за мечти, за страхове,  

да се подкрепят взаимно“.

  
 семейството да показва любовта си всеки ден с прегръдки, целувки и едни  

от най-милите и красиви думи: „Обичам те!“, „хубаво е, че те има!“

Гласът на децата

КАКЪВ сПОРЕД ТЕБ Е жИВОТЪТ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ?

Допитването е проведено от рапортьорите на Националния Юрочайлд форум  

сред 87 деца от страната на възраст между 11 и 18 години.



6  |  Годишен отчет 2018  |  www.nmd.bg

смятаме, че 
училищата възпитават 
чрез практики,  
а не с още документи 
Борим се Стратегията за възпитателна 
работа в образователните институции 
инициирана от МОН, да помага на 
учителите в мисията им за изграждане 
на уверени, пълноценни, мислещи и 
борещи се личности със съвременни 
методи и инструменти. Тази борба 
намира отражение в нашето 
предложение за Стратегия за личностно 
развитие, която се фокусира върху 
развитие потенциала на децата, а не 
е просто сбор от лишени от смисъл 
формулировки. 

Настояхме за преван- 
тивна работа, а не 
наказателни мерки 
за намаляване на 
отсъствията в училище
Настоявахме да не бъде прието пред-
ложението за увеличаване на периода 
на санкцията за неизвинени отсъствия, 
което предвижда спирането на детските 
надбавки за една година. Това е изключи-
телно ограничителна мярка и ще доведе 
до масови наказания на деца, които не 
отсъстват системно от училище. Подкрепа-
та към семейството трябва да се осъщест-
вява не само след преценка на доходите 
на родителите, но и на другите фактори, 
които определят тяхната възможност  
да се грижат за децата си.

Настояхме за достъпен 
транспорт за децата 
със специални 
потребности
Отправихме запитване за недостатъчния 
транспорт за децата със специални 
образователни потребности в 
рамките на Центровете за специална 
образователна подкрепа. Нещо 
повече, ние предложихме решение за 
подобряване на ситуацията, съобразено 
със сега съществуващите възможности 
на МОН. Тази инициатива дойде в 
отговор на нашия диалог с родителите 
на деца с такива потребности.

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

„Образованието трябва да развива до максимална 
степен личностите и талантите на всяко дете.”

чл. 28
КООНПД, адаптирано издание, unicef.bg

КАКВО НАПРАВИхМЕ  
ЗА обРазоваНието  
ПРЕЗ 2019 Г.?
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Подкрепихме учителите в искането 
им да бъдат освободени от годишно 
тематично разпределение на 
материала
Подкрепихме премахването на изискването учителите да 
разработват и представят годишно тематично разпределение 
в досегашния му формат. Отпадането на това изискване ще 
даде възможност учителите да разработват и актуализират 
работата си в съответствие с учебните програми, но според 
нуждите и постигнатия напредък в училище и ще намали 
административната работа. 

Нужна е цялостна система  
за предотвратяване на отпадането 
от училище
Изразихме притеснения по отношение на ефективността на 
работата за предотвратяване на отпадането от училище и 
записването на деца. Според нас не е достатъчно единствено 
мобилни екипи да обикалят адресите на децата. Нужно е да се 
инвестира в допълнителна подготовка и подкрепа на учителите 
и директорите. Предложихме и откриването на специална 
позиция в училище, чиито задължения да бъдат изцяло 
обвързани със стимулиране на децата да посещават училище. 

Как родителите могат да участват, за да създадат повече възможности в училище за децата?

И тук ключови са взаимоотношенията между детето и родителите – неговото присъствие и 

подкрепа. Най-много от попитаните акцентират на важността на контакта между родители и 

дете.

   
„Родителите трябва да създадат усещането на детето, че то има опора в тях. Те трябва 

да му бъдат подкрепа във всички ситуации и да му помагат с разрешаването на всички 

проблеми“. „Родителите трябва да поемат отговорност и да дадат от времето си за в полза 

за децата“.

според теб училището отнася ли се към всяко дете според нуждите му? 

Децата коментираха каква би била подходящата среда за един ученик, правят ли достатъчно 

учителите, за да ги „приобщят“ към учебния процес, а също и притежават ли професионалистите 

нужните компетенции, за да вършат работата си. седи и въпросът дали самите деца се 

възползват от тях и ако не – защо? Засяга се темата за дискриминацията и дали в училище 

децата имат същински „достъп“ до образование.

   
„Всяко дете е със специални нужди. Няма деца, които да са напълно идентични в начина 

си на учене и поведение, в дейностите и предпочитанията си, в уменията и мотивацията. 

Всички ученици биха имали полза от програми, пригодени за индивидуалните им 

потребности“.

   
„Но от какво всъщност се нуждае един ученик? Един ученик иска да му се предостави 

среда, в която той да може да учи, съучениците му да не бъдат враждебни, да бъдат 

приятелски настроени да могат да работят в колектив и да не бива поставян под стрес“.

   
„Има училища, където има дискриминация и където децата биват дискриминирани от 

своите връстници и учители, спрямо техния етнос или вярвания“.

Гласът на децата

ПРИОБщАВАщОТО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ  

ЗА ВсЯКО ДЕТЕ – КАКВО Е МНЕНИЕТО НА ДЕЦАТА??

Допитването е проведено от рапортьорите на Националния Юрочайлд форум  

сред 51 деца от страната на възраст между 13 и 18 години.
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Осъдихме Министерството 
на здравеопазването за 
възпрепятстване на достъп до 
обществена информация за 
Фонда за лечение на деца
През пролетта на 2019 г. Фондът за лечение на деца беше 
закрит и беше определено функциите му да бъдат поети 
от Националната здравноосигурителна каса. НМД изрази 
притесненията си за бъдещето на Фонда и неговата 
работа, включително и по отношение на обществения 
контрол. Ние поставихме 10 въпроса на Министерството 
на здравеопазването, на които не получихме отговор. 
Вследствие на това, заведохме и спечелихме дело 
срещу МЗ. „Финансирането на лечението на деца е 
важен, обществено значим и социален въпрос, и всичко, 
свързано с този въпрос, е от надделяващ обществен 
интерес и не следва информацията, свързана с него, 
да бъде ограничавана по никакъв начин“, се казва в 
решението на съда. 

Подкрепихме предложението 
да се разшири забраната за 
продажба на тютюневи изделия 
на деца.
Подкрепихме предложението да се разшири забраната  
за предлагане и продажба на тютюневи изделия на деца, 
вкл. наргиле и настояхме да се обсъдят възможностите  
за ограничаване на употребата на нагряващите цигари  
от деца. Подчертахме и нуждата от провеждане на 
мащабни информационни кампании, насочени към деца  
и възрастни, с цел да бъдат информирани за рисковете  
от употребата на тютюневи изделия, алкохол и изделия  
за водна лула, несъдържащи тютюн.

Продължихме да работим за 
развитието на ранната детска 
интервенция 
Отправихме апел към институциите, с който продължихме да 
искаме да се работи за това във всеки голям град в България 
да има услуга за ранна детска интервенция. С помощта на 
специалистите от Национална мрежа за децата, създадохме 
информационни брошури и клипове, в които разясняваме 
ползата от ранната детска интервенция, която е комплекс 
от услуги, насочени към родителите на деца, които имат 
колебания дали детето им се развива пълноценно в най-
ранната си възраст от 0 до 3 г.   

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

чл. 24
КООНПД, адаптирано издание, unicef.bg

КАКВО НАПРАВИхМЕ ЗА 
детското здРавеопазваНе 
ПРЕЗ 2019 Г.?
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Настояхме за превенция, 
подкрепа и лечение на деца 
и младежи, употребяващи 
наркотични вещества. 
Във връзка с обсъждането на Националната стратегия за 
борба с наркотиците и планът за нейното изпълнение, 
настояхме да се създадат специализирани здравни и 
социални услуги и програми за ранна интервенция и 
лечение на деца и младежи, експериментиращи  и/или 
употребяващи наркотични вещества. Поставихме и въпроса 
за функционирането на Националната информационна 
линия за наркотиците, алкохола и хазарта и предвиждането 
на мерки за разширяване на нейната дейност. 

Настояхме за изработване на 
национален план за задържане 
на здравните специалисти и 
осигуряване на достойни условия 
на труд.
Подкрепихме професионалистите по здравни грижи в 
борбата им за достойно заплащане и условия на труд, 
водени от убеждението, че текущото състояние  е една от 
основните причини за прогресивно намаляващия им брой. 
С подкрепата си отбелязваме, че осигуряването на добра 
медицинска грижа не е възможно без инвестиции в хората. 

Какво влияние имат те? (тютюнопушенето, наркотиците)

Най-голямата част от попитаните деца посочват негативния ефект от употребата им, като 

акцентират върху физическите и психическите последици. Част от попитаните акцентират 

върху терминалността, до която може да доведе употребата.

   
„Психически, сриват психиката, особено наркотиците. Подриват волята, могат да 

предизвикат халюцинации. Физически, отразяват се зле на начина, по който изглеждаш 

или се чувстваш. Общото между всеки един от тях е, че винаги имат трайни последици“. 

„Наркотиците са вещества, които влияят на мозъка, като го обсебват единствено с 

мисълта за следващата доза, която да е възможно най-скоро“

смяташ ли, че наркотиците помагат на човек да се справи с проблемите си?

Над 90% от анкетираните отговарят негативно, давайки и множество примери.  

според голяма част от попитаните, проблемите единствено се задълбочават.

   
„,Въздействието на наркотика създава една фалшива реалност, която все едно се 

гледа през ,,розови очила“. А когато действието на тази ,,реалност“ отмине, идват и 

последиците“. 

Защо според вас децата и младите хора пушат или взимат наркотици? 

Близо една трета от анкетираните обвързва приема с начин за решаване на проблеми.  

„Защото са пред психически срив или тежко състояние, в което не са способни да  

мислят кое ще им навреди или не“. 

Гласът на децата

КАКВА РОЛЯ ЗАЕМА ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В уЧИЛИщЕ??

Допитването е проведено от рапортьорите на Националния Юрочайлд форум  

сред 69 деца от страната на възраст между 12 и 18 години.



участваме в подкрепата за деца 
на разделени родители

От началото на 2019 г. Национална мрежа за децата е част 
от проект „Децата на фокус в реформата на съдебната 
система“, заедно с Професионална асоциация на 
медиаторите в България (ПАМБ), Института по социални 
дейности и практики (ИСДП), Института по медиация и 
управление на спорове (ИМЕУС), Фондация „За нашите 
деца“ и Асоциация Родители. Целта е въвеждането на 
единен механизъм за решаване на семейни спорове, 
свързани с родителски права. Той също така цели 
създаването на нов модел за работа на съдебната система 
в тази сфера и създаване на нова методология, която да 
подпомага съдии, медиатори, адвокати и родители за 
извънсъдебно решаване на спора. 

Въпреки липсата на напредък, 
продължаваме да настояваме за 
реформа в правосъдието за деца.

През 2019 г. Национална мрежа за децата беше част от 
работна група към Министерството на правосъдието, чиято 
задача беше да разработи проект на Закон за отклоняване 
от наказателно производство и налагане на възпитателни 
мерки на непълнолетни лица. Идеята е този проектозакон 
да бъде ключова крачка от реформата в детското 
правосъдие. Групата беше създадена след реакция на НМД 
на изказване на заместник-министъра на правосъдието 
и беше пореден опит за изпълнение на ангажимента на 
правителството за реформа в правосъдието за деца. За 
съжаление, след множество инвестирани часове работа, 
за момента няма резултат и план за работа по този 
ангажимент на държавата. 

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

чл. 37
КООНПД, адаптирано издание, unicef.bg

КАКВО НАПРАВИхМЕ ЗА 
детското пРавосъдие 
ПРЕЗ 2019 Г.?
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Гласът на децата

ТЕЛЕсНО НАКАЗАНИЕ – КАКВО Е МНЕНИЕТО НА ДЕЦАТА?

Допитването е проведено от рапортьорите на Националния Юрочайлд форум  

сред 63 деца от страната на възраст между 14 и 18 години. 

Как според теб влияе телесното наказание (удряне, разтърсване,  

щипане, неудобни и изморителни пози и др.) на дете, над което се прилага?

Огромната част от децата посочват, че телесното наказание има негативен ефект,  

както и че измеренията му имат различни аспекти – психологически последици, 

уронване на достойнство и уважение, непоправими травми в бъдеще и 

възпроизвеждане на модела. 

   
„Всяко едно действие на родителите върху децата им на ранна възраст  

влияе върху по-нататъшното им развитие (психическо, професионално  

и т.н.), така че аз съм против наказанията и особено физическите, защото  

те предизвикват несигурност и комплекси на малоценност, които пък от своя 

страна правят бъдещето на детето несигурно“.

   „
според мен телесното наказание влияе откровено негативно на дете, върху 

което се прилага, защото освен физическата болка, детето не се научава защо 

не трябва да прави нещо, а търси все по-дълбоко вината в себе си. Освен това, 

мисля че децата, които биват бити, са по-склонни да се самонараняват, защото 

подсъзнателно го приемат за нещо нормално. И като възрастни отново има по-

голям шанс да посягат на своите деца“.
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Обединение „Детство 
без насилие“  
Обединението „Детство без насилие“ 
от самото си създаване полага усилия 
България да поеме ангажимент и 
да стане държава- първопроходец 
в Глобалното партньорство срещу насилието на деца, създадено от ООН. 
„Детство без насилие“ цели да се превърне в широка обществена платформа, 
обединяваща както граждански организации, така и институции, бизнес, 
медии, академична общност и публични личности, които заедно да работят 
за изграждане на нулева толерантност към насилието над деца в нашето 
общество. 
На 20 юни 2019 г. Министерството на труда и социалната политика, 
Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ, Световната здравна 
организация, Child Protection Hub, подкрепен от Terre des Hommes и 
Обединение „Детство без насилие“ – България организираха и проведоха 
Регионалната конференция на високо равнище „Интелигентни инвестиции 
в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието 
над деца“. В събитието взеха участие над 140 експерти и представители 
на държавни институции от 10 държави от региона, както и авторитетни 
академични преподаватели от САЩ, Обединеното кралство и България. 
Основният акцент беше обмяната на знания и опит. В рамките на програмата 
бяха обсъдени какви мерки за преодоляване на насилието съществуват 
в глобален мащаб и какви действия предприемат страните в Източна и 
Югоизточна Европа за решаването на проблема. 
Екип на ФИЦЕ – България, Фондация ДОИТ и Терапевтични общности – 
България разработиха специални програми за превенция на насилието в 
училищата и детските градини. През 2019 г. се проведоха редица тренинги 
на регионално и местно ниво за обучители на Академия М. О. Г. А – „Мисля, 
общувам, градя алтернативи“, които представляват методика за работа с 
деца, родители и учители по теми, свързани със социалната компетентност 
и превенция на насилието. Обученията, през които преминаха десетки 
специалисти, бяха насочени към членове на НМД, Обединение „Детство без 
насилие“ и училища, детски градини и кооперативи, с които организациите 
работят.

 DetstvoBezNasilie

КАКВО НАПРАВИхМЕ  
ЗА пРемахваНе  
На Насилието  
Над деца 
ПРЕЗ 2019 Г.?

„Държавите трябва да следят дали за децата се полага подходяща грижа и 
да ги защитава от насилие, малтретиране, експлоатация, изоставяне или 
небрежно отношение от страна на родителите им или всеки друг, който се 
грижи за тях.“

чл. 19
КООНПД, адаптирано издание, unicef.bg
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Гласът на децата

ФИЗИЧЕсКОТО НАсИЛИЕ НАД ДЕЦА В ОБщЕсТВЕНОТО ПРОсТРАНсТВО

Допитването е проведено от рапортьорите на Националния Юрочайлд форум  

сред 66 деца от страната на възраст между 12 и 18 години.

Какво за теб значи физическо насилие на обществено място?

Близо 40% правят връзка с думи като „бой“, „удряне“, „блъскане“ – всичко по линия на засягане 

на личната граница на другия – неприкосновеното лично пространство. Децата коментират,  

че това е форма на тормоз и физическа доминация над другия. Поставя се въпросът дали това 

е отреагиране на напрежение.

 
  „Изблик на емоция. Без значение изнервен, тъжен или обект на шегички, за хората,  

които прилагат насилие, ударът е начин да излееш емоциите навън, просто върху  

най-близката до теб жертва“.

Какво може да се направи, за да се предотвратят случаите на насилие на обществени места?

Акцент при близо една трета е това, че е важно да се работи с извършителите на насилие, 

което поставя въпроса за наличието на програми с подготвени специалисти и това дали има 

цялостна политика за работа с насилниците и категоризираните като правонарушители, 

когато се стигне до прилагане на закона. 

 
 „Насилниците трябва да посещават психолози и различни центрове за да разберат,  

че това, което вършат не е правилно. И най-важното трябва да осъзнаят грешките си  

и да разберат какво причиняват на другите“.

Друга част коментират тежестта на наказанията и това, че те трябва да са по-строги.

  
„Може да се наложат по-сериозни мерки срещу насилието над деца и когато хората 

знаят, че ще получат  строго наказание, няма да извършват насилие“.

 
  „Да има подходящи наказания и последствия за действията на насилниците“.

Децата коментират и ангажираността на държавните органи и доколко те съблюдават  

за спазването на реда. 

  
„Да има по-голям контрол от страна на властите и възрастните над насилниците“.

Поставя се въпросът доколко обществото става свидетел на случващото се насилие.

  
„За предотвратяване трябва да съдействаме ние, обществото. Когато някой от нас стане 

свидетел на проява на насилие трябва да помогне или да сигнализира, вместо да гледа 

безучастно“.  
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Оценките в Бележник 2019

Благосъстояние на децата 3.00

Закрила на детето от всички форми на насилие 3.00

Ранно детско развитие 3.50

Детско здраве 3.50

Образование 4.00

Семейна среда и алтернативни грижи 3.50

Правосъдие за деца 2.50

Детско участие 3.50

Средна оценка на Бележник 2019 3.31

През 2019 г. докладът „Бележник 2019:  
Какъв е средният успех на държавата в грижата 
за децата?“ за осма поредна година извърши 
мониторинг на основните политики, насочени 
към благосъстоянието на децата в България. 
Докладът се изработва от Национална мрежа 
за децата. Той включва  мнението на над 460 
деца, млади хора, родители и професионалисти. 
За първи път през 2019 г. Бележникът има нов 
формат и модел в представянето на напредъка 
в политиките за деца. Избраните теми и 
включените подтеми в доклада се стремят да 
обхванат в пълнота правата на децата и оценяват 
всички аспекти на детското благосъстояние. 
Гарантирането на детските права е представено 
в осем ключови теми: Благосъстояние на децата; 
Закрила от всички форми на насилие; Ранно 
детско развитие; Детско здраве; Образование; 
Семейна среда и алтернативни грижи; 
Правосъдие за деца и Детско участие.

БЕЛЕжНИК 
2019
КАКЪВ Е 
сРЕДНИЯТ усПЕх  
НА ДЪРжАВАТА  
В ГРИжАТА ЗА ДЕЦАТА?
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както и необходимостта от него. Много деца с увреждания 
остават извън учебните заведения, поради липса на адекватни 
условия за физически достъп до тях. 

семейна среда и алтернативна грижа: 
оценка добър 3,50. Закриването на специализирани 
институции за деца продължи, като през 2018 г. официално 
беше спряно настаняването на деца без увреждания до 
3-годишна възраст в Домовете за медико-социални грижи за 
деца. Въпреки това, броят на децата, които живеят разделени 
от родните си семейства, остава относително постоянен през 
годините. 

Правосъдие за деца: оценка среден 2,50.  
Това е най-ниската оценка, достигана в областта от първото 
издание на доклада до момента. През годината нямаше 
никакъв напредък за осъществяване на реформата в системата 
за детско правосъдие, въпреки множеството декларации за 
наличие на политическа воля от страна на Министерството на 
правосъдието. 

Детско участие: оценка добър 3,50. За 
поредна година отчитаме, че участието на децата  е на нивото 
на колективния, институционализиран подход. Огромна пречка 
продължава да бъде и това, че отсъства достъпна за децата 
информация по отношение на решенията, които се взимат или 
ще се вземат за тях на национално, както и на регионално и 
общинско ниво. 

Благосъстояние на детето: оценка среден 
3,00. Високите равнища на бедност и неравенство 
продължават да са сериозно предизвикателство, като особено 
обезпокоително продължава да бъде влиянието им върху 
децата. 

Закрила на детето от всички форми на 
насилие: оценка среден 3,00. Въпреки развитията 
в сферата на закрилата на детето от всички форми на насилие 
и приетите промени в Наказателния кодекс, продължава 
да липсва единна, мултидисциплинарна и координирана 
политика за борба с насилието над деца. 
 Липсва единна статистика, която да информира политиките и 
мерките, които следва да се предприемат. 

Ранно детско развитие: оценка добър 3,50. 
Тя е най-високата от последните две издания на Бележника 
насам, предвид разпознатата важност и извеждането на 
преден план, като приоритет от българските държавни 
институции. Остава предизвикателството за липсата на 
взаимодействие и координация между отделните системи, 
на семейно ориентиран подход и подкрепа за родителите, 
отсъствие на политика за свободното време и културните 
занимания на децата, и липсата на адекватни политики и 
мерки, насочени към децата с увреждания и забавяне в 
развитието. 

Детско здраве: оценка добър 3,50. Тя се дължи 
основно на постигнати резултати в намаляването на нивата 
на детска смъртност и достигането на заложените цели. 
Въпреки предприеманите стъпки, в страната ни продължава 
да е налице явната нужда от общи усилия и концентриране 
на вниманието върху наболели теми и прилагането на 
комплексен подход спрямо здравните нужди на децата, като 
изграждане на модерна детска болница, иницииране на 
конкретни действия за грижа за психичното здраве на децата 
и младежите, повече внимание към задържане на здравните 
специалисти, които работят с деца, целенасочени усилия към 
промоция на здравословното хранене и поведение на децата. 

Образование: оценка  добър 4,00. Този 
напредък може да се обясни с категоричното поставяне 
на образованието като приоритет на правителството през 
последните години и широкото публично говорене по темата. 
Все още не се осъществява в пълнота социалната работа със 
семействата и подкрепата за учениците, които са били върнати 
или за първи път посещават училище. В приобщаващото 
образование все още липсва припознаване на модела на 
приобщаването от всички учители, директори и родители, 
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КАКВО НАПРАВИхМЕ ЗА  
детското участие ПРЕЗ 2019 Г.?

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

чл. 12
КООНПД, адаптирано издание, unicef.bg

Доклад „Бележник: Какъв е 
средният успех на държавата в 
грижата за децата?“ 
Младежите от „Мегафон“ отправиха своите препоръки 
към отделните министерства, записвайки ги в истински 
„Ученически книжки“, които след това бяха разпратени 
поименно. Децата акцентираха на това да има нови 
технологии и безплатни учебници, да има детска болница и 
повече здравно образование, в правосъдието да има грижа и 
помощ за децата правонарушители, както и по-леки наказания 
за непълнолетните, да има повече работни места за родители 
и да се работи за превенция на бедността, да има диалог 
между хората и министерствата с цел създаване на общност. 

Рапортьори 
„Рапортьори“ е  съвместна инициатива на Национална мрежа 
за децата и Eurochild, свързана с изследване на мнението 
на младите. През годината сформирани екипи от страната 
проучваха мнението на децата – децата се превърнаха в 
журналисти и изследователи и попитаха свои връстници 
по ключови за тях теми. Идеята на дейността е, че именно 
деца питат деца и то по избрани, разработени и проучени 
от тях самите теми. През 2019 г. Мрежата събра посланията 
на младежи по следните теми: „Как да се справим с онлайн 
тормоза?“, „Телесно наказание – какво е мнението на децата?“, 
„Европейски избори – какво искат да кажат децата на новите 
евродепутати?“, „Приобщаващо образование или образование 
за всяко дете  – какво е мнението на децата?“, „Физическото 
насилие над деца в общественото пространство“, „Каква роля 
заема здравното образование в училище?“.

Eurochild
Национална мрежа за децата и групата рапортьори имат 
свой представител в Детския съвет на европейската мрежа за 
децата Eurochild. Съветът има консултативна роля за работата 
на европейската детска мрежа и събира деца от 12 страни в 
Европа. България за втори път излъчва свой представител, 
който да споделя ключови за страната ни въпроси и който 
да отразява и представлява мнението на децата. По случай 
30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на 
детето, нашият детски представител се включи в честването на 
юбилея в Брюксел.

Младежка мрежа 
„Мегафон“
Програма „Мегафон“ е двугодишна 
програма за детско участие, създа-
дена от НМД. Тя дава възможност 
на деца да учат за правата си и да 
упражняват правото си на мнение 
през идеята за неформален тип 
образование. Това е и начинът ни 
да подкрепяме професионалисти 
в това да насърчават детското участие в организациите, в които 
работят.  През месец септември стартирахме и новата група 
младежи в програма „Мегафон“ с ежегодното Есенно училище 
по правата на децата, което привлече  16 нови участника от 7 
организации, членове на Мрежата. Децата се включиха в лагера 
подготвяйки изложба, посветена на техните права. В рамките на 
тренинга бяха изработени и „карти на общността“, в които учас-
тниците – възрастни и деца, отчетоха ключовите пространства и 
горещите проблемни зони от техните населени места.
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По тези теми дискутираха деца от младежката мрежа в 
специално организиран панел с гости  – възрастни.
Част от програмата беше посветена на 30-годишнината 
от подписването на Конвенцията за правата на детето на 
ООН. За  нея младежите бяха подготвили две станции – 
снимкова изложба, посветена на детските права и специално 
изработване на тениски с илюстрирани права на тях.
Ключово за събитието беше присъствието на организации, 
работещи в сферата, които споделиха свои добри практики. 
Към тях се присъединиха и младежите, с които работят, 
демонстрирайки пример за реално детско участие.
Целите на форума са свързани с повишаване на разбирането 
на участниците и широката публика за децата като личности 
със собствени права, включително право на мнение и тяхното 
състояние в България, 30 години след подписването на 
Конвенцията на ООН за правата на детето; популяризиране 
пред институции, медии и организации, работещи с и за 
деца правото на мнение и начините, по които то може да се 
случи; осигуряване на пространство и възможност на децата 
да обсъдят избраната от тях тема – в случая – училищният 
живот, да опишат реалността, в която живеят по отношение 
на спазването на правата на детето в училище и да отправят 
препоръки за по-доброто им гарантиране. 
Участници бяха деца и млади хора, участници в младежка 
мрежа „Мегафон“, ученици от столични училища, както и 
такива от страната, много учители, родители, представители на 
неправителствени организации, работещи в социалната сфера 
и образованието.

Voice it 2019: 
Моят живот  
в училище

През 2019 г. се проведе петото издание на младежкия  
форум Voice it. Събитието е  традиционно  и се организира  
от Национална мрежа за децата и младежка мрежа 
„Мегафон“ в партньорство с УНИЦЕФ България. Наред  
с правата на детето и по-специално правото на мнение  
и участие, които Voice it промотира, той има и специална 
тема, която се избира от децата. Voice it 2019 беше специален 
с това, че отбеляза 30-годишнината от подписването на 
Конвенцията на ООН за правата на детето. 
Над 250 деца и млади хора от цялата страна се включиха в 
младежкия форум Voice it: Моят живот в училище. Основната 
тема  беше образованието, а подтемите бяха: 
•   Цената на образованието: достъп до образование, достъп 

до учебници и учебни пособия (цената на учебниците); 
частните уроци; могат ли всички деца да ходят на училище?

•   Ученето като процес и резултат: интересно ли ни е 
в училище? Интерактивно образование; дава ли ни 
училището нужните знания? Как училището допринася за 
това да сме готови за живота след това? 

•   Училището като общност: взаимоотношенията ни в 
училище. Насилие и дискриминация и какво можем да 
направим, за да живеем заедно в училище.



КОГО НАГРАДИхМЕ 
ЗА ПОсТИжЕНИЯ  
ЗА ДЕЦАТА ПРЕЗ 2019 Г.?

Наградата за  „училище“ спечели Профилирана 
гимназия за изобразителни изкуства 
„Проф. Николай Райнов“, софия.
Това е едно наистина различно училище, в което креативността е 
на преден план, а учениците предпочитат да са в час, отколкото във 
ваканция. Тук учителите се държат с тях като с личности, интересуват 
се от интересите им, от мнението им и им помагат да се развиват. А за 
децата със специални потребности е създадена приятелска и приемаща 
среда. Гимназията е спечелила проект за иновативно училище с идеята 
отсъстващите ученици да се обучават онлайн от вкъщи.

Наградата в категория  „Болница“  беше присъдена 
на Неонатологично отделение към II 
специализирана АГ Болница „Шейново“, 
софия. Болницата осъществява кенгуру-грижа и развива семейно-
ориентиран подход. Отделението работи в колаборация с немедицински 
специалисти, които подкрепят семействата с недоносени деца.

с наградите „Златна ябълка“ отличаваме личности и 
организации с принос към благосъстоянието на децата

За девета поредна година организирахме наградите „Златна ябълка“. За нас е 
изключително мотивиращо и вдъхновяващо, че навсякъде в България откриваме 
личности, организации и институции, които работят с енергия и ентусиазъм за 
социална промяна и за подобряване живота на децата. Тези награди са признание за техните усилия! 

За наградите „Златна ябълка“ бяха номинирани общо 28 кандидати. 

Кой е „Герой на децата“
Тази година в категорията „Герой на децата“ бяха номинирани 12 
личности и техните каузи. Победителят в тази престижна категория 
беше определен след онлайн гласуване, в което се включиха близо  
2500 човека. 
За „Герои на децата“ беше избрана Антонина Кенова.  
Тя работи за изграждането на справедлива, иновативна и качествена 
система за обучение на най-малките. Събира и обработва предложения 
за подобряване на системата за прием в детските градини, подпомага 
изпращането на сигнали за нередности, търси диалог с институциите.



Наградата за цялостен принос, която се  
гласува от управителния съвет на 
Национална мрежа за децата, получи 
д-р Радосвета стаменкова – изпълнителен 
директор на Българската асоциация по семейно планиране и 
сексуално здраве,  истински ментор за хора от най-уязвимите групи  
в нашето общество.

специалната награда получиха 
всички архитекти и архитектурни 
студия, които участваха в конкурса 
за архитектурен проект на Къща на 
децата – студио Де – арх ООД, Ърбън Вива ЕООД, Another 
studio, студио POV, студио Проарх АД, Новиза ЕООД.

Наградата за „Община“ журито присъди  
на община Раднево.
Родителите в общината са освободени от такса за посещение 
на ясли и детски градини и за ползването на детската кухня. 
Общината има разработена Стратегия за детето и подкрепа на 
семейството, основана на интегриран подход и функционираща 
общинска структура.

Наградата в категория „журналист“ беше 
връчена на Лиляна Боянова, Би Ти Ви.
Дългогодишната й работа е посветена на социалните теми, на 
правата на децата и техните семейства. Тя отразява проблеми, 
които повишават общественото разбиране за правата на децата 
и са с потенциал да доведат до реформи в секторните политики в 
България. Лиляна Боянова винаги разказва историите с уважение 
към всички гледни точки, без да търси сензация.

Наградата за „Благотворител“ получи 
Фюжън Academy и нейните 
основатели Лъчезара и Иво 
Паскалеви
Те подкрепят материално и с доброволческа работа мисията 
всяко дете да расте сигурно, щастливо и обичано в семейна среда. 
Академията работи с вярата, че всички деца са талантливи и 
трябва да имат възможности за развитие, възпитава гражданска 
активност у своите малки възпитаници, променя нагласите към 
дарителството.

Призовете бяха тържествено връчени в навечерието на Деня на 
детето в камерна зала „България“, в присъствието на представители 
на организации членове на Мрежата, партньори, приятели и 
официални гости, след които Красимир Вълчев,  министър на 
образованието и науката,  Бисер Петков, министър на труда и 
социалната политика, Елеонора Лилова, председател на Държавната 
агенция за закрила на детето. Водещи бяха Ива Дойчинова и  
Йордан Руменов, който е част от младежка мрежа „Мегафон“. 
В програмата участваха възпитаници на Музикалното училище 
„Любомир Пипков“,  балет „Коломбина“ с ръководител Албена 
Арнаудова, фондация „Мини арт“ и социален цирк.

В подготовката на събитието се включиха също 
учениците от 105-то училище „Атанас Далчев“,  
с които заснехме кратко видео.  
Наградите бяха изработени от дамите от 
страничката „Плетем за българските деца“, 
които спечелиха наградата „Златна ябълка“ в 
категорията „Герой на децата през 2017 г.“ и които 
създават красиви, ръчно плетени играчки за 
различни благотворителни инициативи. 



20  |  Годишен отчет 2018  |  www.nmd.bg

ГОВОРИМ  
ЗА 
ДЕЦАТА

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

чл. 17
КООНПД, адаптирано издание, unicef.bg

Противодействие на пропагандата 
и дезинформацията
През 2019 г. бяхме свидетели на кампания против правата 
на децата и детските политики, която чрез фалшиви новини 
и  манипулации на страховете на родителите създаде 
обществена истерия, довела до спиране на деца от училище. 
В информационния вакуум, създаден от правителството, 
Национална мрежа за децата положи много усилия да бъде 
чута истината и да помогне за успокояването на родителските 
страхове. 

България дарява
Национална мрежа за децата стана една от 12-те 
организации, учредители на кампанията „България 
дарява“, които се обединиха, за да насърчат дарителството 
в нашата страна. В първото издание на инициативата 
се включиха 122 утвърдени граждански организации от 
цялата страна. Те участваха с каузи в най-различни сфери 
на обществения живот: човешки права, образование и 
таланти, природа и околна среда, социална подкрепа и 
здравеопазване, култура и изкуство, спорт, подкрепа на 
възрастни хора или на деца и младежи в риск. Първото 
издание на България дарява събра над 50 000 лв. от близо 
2700 индивидуални дарители.

Национална мрежа за децата 

се стреми да бъде източник на 
достоверна и полезна информация 
за децата, родителите и 
професионалистите за актуалните 
теми, които касаят живота на децата  
и техните семейства в България. 
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14 метра предложения 
от родители 
за това как държавата трябва 
да подкрепя родителите събра 
Национална мрежа за децата по време 
на празника на семейството и спорта 
Фамилатлон. Стотици майки, татковци, 
баби, дядовци и деца дадоха своето 
мнение и записаха нещата, които 
най-много ги тревожат. Най-често 
споменавани бяха недостатъчното 
места в детските градини и яслите. 
В областта на образованието бяха 
изведени също прекалено многото деца 
в паралелките, нуждата от изравнени 
стандарти в училищата, повече учители, 
обучени за работа с деца със специални 
потребности, образование чрез игра 
и без тежки раници и насърчаване на 
алтернативни образователни форми. 
Самите деца ни написаха, че искат 
по-малко тормоз в училище и да е 
по-чисто. Свитъкът с мнението на 
родителите стана дълъг цели 14 метра. 

Повече информация за нас можете да намерите, следвайки 
ни на www.facebook.com/nmdbg или ако се регистрирайте 
за нашия седмичен бюлетин на www.nmd.bg. 

Национална мрежа за децата в медиите 
През 2019 г. Национална мрежа за децата организира 12 публични събития 
и разпространи 9 прессъобщения. Медиите отразиха дейността ни в над 570 
публикации и 56 телевизионни интервюта. Сред темите, които повдигнахме в 
общественото пространство през годината бяха:
•   Насилието над деца като проблем с обществена значимост, който изисква спешни 

мерки от страна на държавата;
•   Националната стратегия за детето и нуждата от нея;
•   Подготовката на нов Закон за детето;
•   Законът за социалните услуги;
•   Законът за детското правосъдие и лидерство на целия комуникационен процес по 

въпросите на детето и семейството от страна на правителството;. 
•   Нуждата от съвременна детска болница за българските деца;
•   Лидерство и задълбочен анализ по детските и семейни политики и искания за 

излъчване на министър за детето и семейството и детски омбудсман;
•   Ранната детска интервенция като ефективен начин за преодоляване на 

проблемите в развитието. 

Къде можете да намерите повече информация?
През 2019 г. електронните комуникационни канали на Национална мрежа за 
децата бяха акцент в работата на организацията. Посланията и информацията бяха 
насочени към експертите и цялото общество, но новата комуникационна стратегия 
поставя като приоритет родителите. 

През 2019 г. сайтът на Мрежа за децата www.nmd.bg продължава да е една от най-
силните български медии в областта на грижите и политиките за деца. Близо 1000  
са публикациите през миналата година, посещенията на сайта са над 215 000 – с 60 % 
повече спрямо 2018 г., а абонатите за ежеседмичния бюлетин са 6000. Английският 
бюлетин, който се разпространява веднъж на два месеца, е с 1000 абонати.  
През 2019 г. насочихме усилията си към създаване на авторско съдържание. В 
английската версия на сайта имаме различно съдържание, съобразено с интересите 
на международната публика. През 2019 г. имаме близо 100 публикации, а сайтът 
endviolence.bg продължи да се развива във връзка с проекта, стартирал през 2018 г. 

Фейсбук страницата на Мрежа за децата остава една от най-разпознаваемите в 
сферата на детските политики. Общият брой публикации през 2019 г. е близо 1250. 
Въпреки по-бавното нарастване на броя на нашите последователи, които са над  
68 000 в края на 2019 г., значително се увеличи ангажираността на аудиторията –  
220 259 са хората, взаимодействали с наши публикации, което е ръст с над 20% 
спрямо 2018 г. За цялата 2019 г. публикациите на Мрежа за децата са достигнали 
(organic reach) до над 4, 5 млн. човека, което също е увеличение с 20%. През 2019 
г. беше създадена и фейсбук групата „За по-добра държава на децата ни“ с цел 
обединяване на хората, които са с мисията да противостоят на дезинформацията 
по темите за детските и социалните политики. С помощта на изключително 
отдадени и ангажирани администратори и благодарение активността на членове, 
експерти, партньори, приятели и хора с интереси в тази област, групата се 
превърна в място за дискусии и обмяна на важна информация. В края на 2019 г.  
тя наброяваше 6400 членове и продължава да се разширява.
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преди четири години  
Национална мрежа за децата 

започна активно работа  
по една мечта – да изгради

КЪщА НА ДЕЦАТА

Теренът се намира на бул. „Христо Ботев“  
и ул. „Софроний Врачански“,  

зад 46 ОУ „Константин Фотинов“. 

Това ще бъде едно споделено 
пространство, където 
деца, младежи, родители и 
професионалисти ще работят за 
по-щастливи, уверени, активни и 
успяващи деца в България. То ще 
представлява национален център 
за обучение и застъпничество  
за правата на децата.

Къщата ще предлага приятелска 
и развиваща среда за всички 
деца на България, независимо 
от тяхната възраст, семеен 
и социален статус. В нея ще 
се провеждат обучения за 
правата на децата, ролята на 
институциите, финансова култура 
и предприемачество, здравна 
култура, екология и устойчиво 
развитие, лидерски умения и 
въобще – как децата да израснат 
като активни и отговорни 
граждани. В нея децата и младите 
хора ще имат възможност да 
упражняват на практика правото 
си мнение и детското и младежко 
участие. Къща на децата ще 
бъде и дом на всички близо 150 
организации, част от Мрежата за 
техните общи дейности и събития.
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Можете да подкрепите изграждането 
на Къщата на децата на сайта 
на Мрежата www.nmd.bg или в 
платформата GlobalGiving.

През 2019 г. беше направена следващата ключова стъпка от 
създаването на Къщата на децата. НМД обяви открит конкурс 
за архитектурен проект за изграждането й. Жури на конкурса 
бяха архитекти, инженери, представители на организации, 
ангажирани с жилищно настаняване, представители на УС 
на НМД, както и дете от мрежа „Мегафон“. Състезанието 
спечелиха арх. Андрей Андреев и арх. Петя Николова от 
Another studio в изключително силната конкуренция на 
другите двама финалисти – студио POV и студио Urbanviva. 
Конкурсът беше отворен за всички архитекти и архитектурни 
бюра в страната и се проведе на два етапа, като в първия бяха 

Как ще изглежда Къщата на децата?

определени тримата финалисти, а във втория – победителят. 
Основното изискване към участниците в конкурса беше Къщата 
да съчетава модерна  визия с безкомпромисна функционалност 
и висока енергийна ефективност.

Проектът на Another studio спечели журито със своята спокойна 
съвременна визия, която хармонично се вписва в средата, без да 
се натрапва и доминира над училището – паметник на културата 
от местно значение, което се намира в непосредствена близост.

Предимства на проекта са също функционалните разпределения 
и възможността за гъвкаво и разнообразно използване на 
залите и хостела,  изчистените, светли и просторни интериорни 
пространства, зимната градина и игрището на покривния етаж. 

Another studio формира визуалния облик на сградата основно 
от един материал – тухлата, чиято варираща подредба по 
различните фасадни зони маркира отделни функционални 
групи на принципа на „лего“. В залите подредбата на тухлените 
елементи пропуска дисперсно естествено осветление, което 
може да се моделира в зависимост от функцията.

В сградата се предвижда използване на естествени 
материали с минимални вредни емисии и нисък енергиен 
отпечатък – външни тухлени стени с дебелина 38 см с 
интегрирана топлоизолация, минерални и варови мазилки, 
дърво в интериора. Проектът предвижда висока енергийна 
ефективност с VRF климатична инсталация на директно 
изпарение с интегрирана термопомпа въздух-вода, която 
ще се използва за отопление, охлаждане и осигуряване на 
гореща вода, както и  фотоволтаични панели. Функционалното 
разпределение на етажите позволява естествена вентилация 
и допринася за икономичната климатизация. Другите двама 
финалисти – студио POV и студио  Urbanviva, също предложиха 
модерни и интригуващи решения, които са пример за поглед  
в бъдещето и доказателство за огромния потенциал на  
младото поколение в българската архитектура.  



Даренията предоставени на Национална мрежа за деца са в помощ на 
деца и семейства които живеят в трудна ситуация и достигат до тях чрез 
организациите членове на Мрежата, които пряко ги подкрепят. 

За първа година 
дружество 
„софарма АД“

предостави дарение от  
3 200 бройки хранителна 
добавка „Immunomix Plus“, 
сиропчета подпомагащи 
естествената защита 
на организма и прави 
организма устойчив на 
бактериални и вирусни 
инфекции. 

Дарените от компанията 
продукти възлизат на 
близо 70 хиляди лева. 
Над 20 неправителствени 
организации работещи 
с деца приеха и 
разпределиха дарението на 
семейства на деца в риск 
от цяла България. 

„Lidl България“

отново предостави дарение 
от над 11 150 бройки 
различни колекционерски 
„Стикита“: смърфове, 
футболисти, плодчета и др., 
подходящи за събиране и 
игра от деца над 3- годишна 
възраст.

 Зарадвахме много деца като 
дарението бе разпределено 
на над 20 неправителствени 
организации и училища, 
които работят с деца и са 
част от Национална мрежа за 
децата.

Търговската 
верига 
„Кауфланд“

отново предостави дарение 
от над 100 различни 
артикула играчки на 
Национална мрежа за 
децата. 

Зарадвахме много деца като 
дарението бе разпределено 
на 10 неправителствени 
организации работещи в 
София.

„Фикосота 
синтез“ 

за поредна година дари 
около 3 хиляди литра течни 
почистващи 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. 
Даренията от компанията 
продукти възлизат на около 
12 хиляди лева. „Фикосота“ 
оказва безвъзмездна помощ 
за седма поредна година. 
Около 40 неправителствени 
организации работещи 
с деца от 22 различни 
населени места в цялата 
страна приеха дарението 
в складовата база на 
„Фикосота“ в град 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.

КАКВИ ДАРЕНИЯ  
ОсИГуРИхМЕ ЗА ДЕЦАТА 
ПРЕЗ 2019 Г.?

благодарим 
на нашите дарители!
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ДАРИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ

Благодарим на:

„Фикосота Синтез“, които за поредна 
година дариха на Национална мрежа 
за децата няколко тона почистващи 
препарати и продукти за лична хигиена. 
Дарението достигна до хиляди крайно 
нуждаещи се семейства и услуги за 
децата в цялата страна. 

„Лидл България“, които направиха 
предметно дарение от нехранителни 
продукти, които бяха раздадени на 
деца чрез десетки социални услуги 
за деца, училища и детски градини в 
цялата страна с помощта на Национална 
мрежа за децата и нейните организации 
членове. 

„Кауфланд България“, които дариха 
над 100 различни артикула играчки на 
Национална мрежа за децата и бяха 
разпределени до организации членове 
на Национална мрежа за децата, за да 
достигнат до деца, за които достъпът до 
играчки е по-труден.

Софарма АД, които дариха 3 200  
бройки хранителна добавка 
„Immunomix Plus“, сиропчета за деца 
подпомагащи естествената защита  
на организма и бяха разпределени до 
организации членове, за да достигнат 
до деца и техните семейства с които 
работят. 

Камерна зала „България“, която беше 
домакин на наградите „Златна ябълка“ 
за 2019 година.

Национален дворец на културата, които 
бяха домакин на Voice it 2019, който 
събра над 200 деца и млади хора заедно 
с подкрепящи ги възрастни от цялата 
страна, за да се чуе техния глас. 

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

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

Хилядите активисти и съмишленици,  
които не се отказаха от усилията си да 
противодействат на дезинформацията 
в социалните медии и продължиха да 
се борят за правата и добрия живот 
на децата и подкрепата на техните 
семейства. 

На всички (62) индивидуални дарители, 
които подкрепиха кампанията за 
набиране на средства за изграждане на 
„Къща на децата“ в международната 
платформа Global Giving.

КОИ БЯхА НАШИТЕ 
ДАРИТЕЛИ И ДОНОРИ  
ПРЕЗ 2019 Г.?

КОИ БЯхА НАШИТЕ ДОНОРИ? 
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седем
са новите организации, присъединили се към Мрежата 
през 2019 г. Те са от София, Стара Загора и Варна и работят 
за по-добро образование, подкрепа на психичното 
здраве, за деца, които не живеят със семействата си, за 
деца от ромска общност, в подкрепа на здравословния 
начин на живот, в подкрепа на децата с бъбречни 
заболявания, за борба срещу дискриминацията, основана 
на пола и в помощ на разрешаването на родителски 
конфликти.

Мрежата ще работи за промяна 
заедно с родителите, за да търси  
по-доброто детство за всички деца
2019 беше важна година за Мрежата. Организациите членове 
поставиха новите цели на обединението след изтичането на стария 
стратегически план на организацията в края на годината. Самият 
процес продължи почти цяла година, а една от най-важните стъпки 
от него беше Стратегическата среща, която събра организациите 
членове на Мрежата на 21 и 22 февруари в Стара Загора където те, 
заедно с деца от Мегафон поставиха целите на НМД.
Промяната, която НМД ще търси заедно с родителите е: 
●   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. 
За да постигнем тази промяна, ние в Мрежата ще работим за по-
доброто разбиране за детето като личност с права, за държавни 
политики, които гарантират правата на децата и подкрепят 
семействата, за развитието, взаимодействието и взаимопомощта в 
Мрежата. 
И, разбира се, във всичко, което правим, продължаваме да се 
стремим към детското участие – като възможност за децата да 
участват във вземането на решения, които се отнасят до тях и 
готовност на възрастните да ги чуят и да вземат мнението им 
предвид. 

Програма за организационно  
и лидерско развитие
Програмата има за цел да подкрепи систематично и 
устойчиво организациите членове на мрежата, които 
искат да участват в нея. Тя им помага в поставянето и 
постигането на техните собствени цели за организационно 
развитие и развитие на лидерство в организацията чрез 
изграждането на необходима експертиза в рамките на 
мрежата. Тази година фокусът беше върху стратегическото 
планиране на участващите организации.  

РАЗВИТИЕ НА МРЕжАТА 
ПРЕЗ 2019 Г. 
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Председател на 
ChildPact 

С участието си в ChildPact 
Мрежата работи за въвеж-
дане на по-добри начини за 
справянето с насилието над 
деца. НМД е една от орга-
низациите, основатели на 
черноморската коалиция за 
закрила на децата ChildPact, 
а изпълнителният директор 
на Мрежата беше избран 
през 2018 г. за председател 
на коалицията. 

По-добри детски 
политики в 
Европа чрез 
Eurochild
За по-добри политики за 
децата и семействата в 
Европа, НМД участва активно 
в съвместната работа и упра-
влението на Европейската 
мрежа Eurochild. През 2019 г. 
продължихме да участваме 
като национален координа-
тор в кампанията на Eurochild 
„Да отворим врати за децата 
на Европа“, която е в подкре-
па на  деинституционализа-
ция на грижата за децата в 
Европа. Дадохме своя принос 
в проведените дискусии във 
връзка с изследването на 
възможностите за Евро-
пейска гаранция за децата, 
която беше разработена по 
изискване на комисията по 
заетост и социални въпроси 
към Европейския парламент.

Против 
сексуалното 
насилие над 
деца с ECPAT 
International

За втора година НМД е 
част от ECPAT-International – 
международна организация, 
която се бори срещу 
сексуалната експлоатация 
и трафика на деца по света. 
В мрежата се споделят 
материали, ресурси и 
възможности за справяне със 
сексуалното насилие над деца. 

Подкрепа 
за Мрежата 
за децата в 
словакия 
По случай 30-годишнината 
от приемането на 
Конвенцията за правата 
на детето, словенската 
неправителствена мрежа 
SAFY (Slovenian Association of 
Friends of Youth) организира 
конференция по темата 
за детското участие на 
международно ниво с 
надслов „Граждани на 
бъдещето“ в град Любляна.

Основната цел на 
събитието бе да се засили 
осведомеността на хората за 
детското право да изразяват 
мнението си и да се обменят 
добри практики. По време на 
събитието беше представена 
и програма „Мегафон“, като 
презентацията направи неин 
участник.

Подкрепа на 
мрежите за 
децата в Грузия 
и Армения
Обучаваме в стратегическо 
планиране и застъпничество 
други европейски мрежи за 
децата. 

През 2019 г. представители 
на НМД проведоха обучение 
за представители на Коали-
цията за децата и младежите 
– Грузия Coalition for Children 
and Youth in Georgia  и Child 
Protection Network – Armenia 
по стратегическо планиране 
и за изготвяне на Бележник 
на Държавата за оценка на 
изпълнението на политиките 
за децата. В резултат грузин-
ската коалиция излезе със 
свои стратегически приори-
тети. Предстои през 2020 г. 
и Грузинската и Арменската 
мрежи да представят първите 
издания на своите Бележници. 
Всичко това стана възможно 
благодарение на проект Raise 
up children’s voice, финансиран 
от Министерство на външните 
работи на България, имащ за 
цел да предаде добрата прак-
тика „Бележник за състояние-
то на правата на децата“ в по-
мощ на мрежите за децата на 
Грузия и Армения. Оказахме и 
съдействие за изграждане на 
успешно партньорство между 
грузинската мрежа и Уницеф.

НАЦИОНАЛНА МРЕжА  
ЗА ДЕЦАТА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ
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Финансов отчет
През изминалата година Национална мрежа за децата реализира 
дейности свързани с обучения, обмяна на опит и добри практики в 
България и чужбина, успешно осъществени кампании, детско участие, 
стратегическо планиране и др. 

Изпълнението на голяма част от поетите ангажименти беше възможно 
благодарение на доверието на нашите партньори и финансиращи 
организации.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ (едностранен) В хил. лева

20182019Прил.
1. Приходи от дейността 3 919 1 303
2. Разходи за дейността 4 (898) (1 284)

Резултат от дейността  21 19
3. Финансови приходи 5 - -
4. Финансови разходи 5 (2) (7)

Печалба/(Загуба) от стопанска дейност 6
Резултат  19 12

СъкРАТЕН СЧЕТОвОДЕН БАлАНС  В хил. лева

2019 2019Прил. Прил.РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

В. ТЕКУЩИ АКТИВИ В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, в т.ч.

II. Дълготрайни материални активи VI. Резерви

II. Вземания до 1 година

до 1 година

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б: ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

IV. Парични средства над 1 година

над 1 година

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:

Г.  РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ 
ПЕРИОДИ

Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ 
ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

СУМА НА АКТИВА СУМА НА ПАСИВА

528 119

244

28

904

9

12

13

528 119

279 7

595

21

309

523

–

1 051 1 051

7 11

10

501 100

39

31

1 057

501 100

648 13

517

18

504

687

–

1 188 1 188

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

АКТИВ ПАСИВ

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ2018 2018



www.facebook.com/nmdbg  |  Годишен отчет 2018  |  29

•   Проект „CHAPTER – Children Help movement Against Physical 
Threatening and Emotional Repression“, донор програма „Пра-
ва, равенство и гражданство на ЕС“, продължителност 26 месе-
ца, до януари 2019 г. 

•   Проект „INSPIRE: Седем стратегии за прекратяване на насили-
ето над деца“, финансирането е осъществено благодарение 
на Inspiring the End to Violence Against Girls and Boys, проект 
New Venture Fund, продължителност 13 месеца, до септември 
2019 г.

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

•   Child Right Hubs, Развитие на центрове за правата на деца 
в конфликт и в контакт със закона, донор е фондация  
„Велукс“. Продължителност на проекта 42 месеца, до 30 сеп-
тември 2019 г. 

•   Проект „Децата на фокус в реформата на съдебната систе-
ма“, донор Оперативна програма „Добро управление“, про-
дължителност на проекта – ноември 2019 г.

•   Проект „Заедно срещу насилието“, донор Оперативна прог- 
рама „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, продължи-
телност на проекта – декември 2019 г.

•   Проект „Детските права на фокус“, донор УНИЦЕФ България, 
продължителност на проекта до април 2020 г.

•   Институционална подкрепа за изпълнение на Стратегията на 
НМД 2015- 2020 г., донор фондация ОАК, продължителност 48 
месеца, до юни 2020 г.

•   Проект „Да подредим пъзела: устойчив семейно – ориенти-
ран подход и ранна интервенция в България“, донор Инсти-
тут отворено общество, продължителност 36 месеца, до яну-
ари 2021 г. 

Проекти, изпълнявани от Национална мрежа за децата през 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИя КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ
всички суми са в хил лева, освен ако не е оповестено друго

20182019

Приходи от дарения с условия 900 1290
Приходи от членски внос 19 13

 919 1 303

2018

Разходи за материали 32 38
Разходи за външни услуги 456 713
Разходи да заплати и възнаграждения 305 401
Разходи за социални осигуровки 61 74
Разходи да амортизация 10 10
Други разходи 34 48

 898 1 284

2019
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управителен съвет

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“

КОИ сМЕ НИЕ?

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.

Национална мрежа за децата е обединение на 146 граждански организации  
и съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. 
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Ние вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или 
косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема 
предвид принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на 
самите деца и младежи.

Контролен съвет

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

Любомира Велчева
Фондация Международна 
награда на херцога на 
Единбург – България

Яна Алексиева
Асоциация Родители

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.

секретариат 146 граждански организации  
от цялата страна

146-те организации, членове на Национална мрежа 
за децата обединяват едни от най-добрите експерти в 
България, които работят в сферата на образованието, 
здравето, социалните услуги, правосъдието, развитието на 
младежки дейности, подкрепата на семейства, родители и 
деца в неравностойно положение. 

Всеки ден ние се изправяме пред различни предизвика- 
телства, борим се за нашите каузи, отстояваме позициите 
си. Изразено в цифри това изглежда така: ежегодно близо  
5 000 професионалисти, подкрепяме над 110 000 деца и 
над 26 000 семейства.

Екипът на секретариата се занимава с координация 
на инициативите, кампаниите и дейностите на 
Мрежата. Той осигурява подкрепа на членовете на 
НМД и взаимоотношенията им с институции и други 
организации, които работят в сферата на детските 
права. Също така, секретариатът участва в планирането 
на застъпническата работа на Мрежата в сферата на 
образованието, здравето, семейството и правосъдието. 

Експертите на секретариата координират работата на 
младежката мрежа „Мегафон“ и осигуряват детското 
участие в дейностите на НМД. Неговите експерти изготвят 
и координират създаването на съдържание, насочено към 
деца и родители. Те се отговорни и за осъществяването 
на финансово-административните процеси на 
организацията. 
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ЗАщО ГО ПРАВИМ?
„За нас да бъдем част от мрежата 
е като да бъдем у дома си – сред 
съмишленици, хора, които гледат 
с уважение към нас, нашия труд 
и най-вече с приемащи очи към 
децата и семействата, с които 
работим ежедневно. Да си част от 
мрежата е привилегия, отговорност 
и двупосочна подкрепа. НМД е била 
нееднократно зад гърба ни при 
нужда и точно това споделяне на 
общи ценности и подкрепа в трудни 
момента прави мрежата жива и 
активна.“

Мая Донева,  
Фондация „Карин дом“ 

„сИР – Кърджали решава“ членува 
в НМД от 2009 г. Членството в 
Мрежата ни дава много: обмяна 
на опит, възможност за участие 
в обучения и повишаване 
капацитета на организацията, 
създаване на контакти....Но за 
нас най-важни са подкрепата и 
мотивацията: подкрепа, когато е 
трудно и ти изглежда невъзможно 
да продължиш напред; мотивация 
да продължаваме да работим и 
вярваме, че това, което правим е 
важно и когато сме заедно можем 
да успяваме в нашата мисия – 
живота на децата в България да 
става по-добър! Защото НМД е 
едно голямо семейство, което дава 
сили, обич и подкрепа на всяка 
организация.

Роси Средкова,  
„СИР – Кърджали решава“

За всички нас е чест да бъдем част 
от най-големия Алианс за децата, 
не само заради споделените 
ценности на разбирателство, 
уважение и единство, но и заради 
общата кауза – Правата на децата 
и толерантността към тях. Вярваме 
в Мрежата за децата, тъй като 
всички действия са ръководени  
от Конвенцията на ООН за 
правата на децата. Вярваме, че 
всички политики и практики, 
които до момента са променени 
в България и засягат пряко или 
косвено децата, до голяма степен 
се дължат на действията на 
Национална мрежа за децата. 
заедно сме – силни сме...,  
а големи сме колкото каузата  
за която се борим и млади  
колкото са дръзки мечтите ни!

Михаела Джелалиева,  
Асоциация Цьолиакия България „Живот без глутен“

„Мрежуването е сила, подкрепа  
за израстване и свързване. 
Фондация за децата в риск по 
света е част от Националната 
мрежа за децата, защото по този 
начин може да дава и да получава 
знания и опит. Никой човек не 
е остров, е написал Джон Дън, 
затворен в себе си. същото се 
отнася и за организациите. И 
когато постигаме успехи, и когато 
се сблъскваме с трудности, е важно 
да сме заедно, да сме свързани 
и да вървим към постигане на 
каузата, за която работим.“!“

Росица Богалинска – Петрова,  
Фондация за децата в риск по света

,, Защото обичам да се занимавам 
с доброволчество, също така 
защото се интересувам от правата 
на децата и хората.

Данчо, участник в програма „Мегафон“ 
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ЧЛЕНОВЕ НА МРЕжАТА ПРЕЗ 2019
Област Бургас
Сдружение „Верният настойник“- 
Бургас
Асоциация „Деметра“- Бургас 
Сдружение „Областен ромски 
съюз“- Бургас
Сдружение „Петлите“- Бургас 
Сдружение „Усмивка“- Бургас 
Сдружение „Заедно за по-добро 
бъдеще“- Средец

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

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

Област Видин
Сдружение „Организация  
Дром“

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

Област Габрово
Сдружение 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
Родителско настоятелство на ЦДГ 
„Калина“ – Дупница
Сдружение „Ларго“- Кюстендил

Сдружение „Знание, успех, 
промяна“ – Дупница

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

Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще“- Ракитово
Фондация „Жулевия дом“- с. 
Лесичево
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 „ДА“- Пловдив
Национален алианс за работа с 
доброволци- Пловдив
Фондация „Едно сърце“- Пловдив

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

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

Област Силистра
Женско дружество „Екатерина 
Каравелова“ – Силистра

Област Смолян
Народно читалище „Бъдеще сега 
2006“

Област Сливен
Фондация „Здравето на ромите“- 
Сливен
Фондация „Лекари на света“ – 
клон България- Сливен
Сдружение „Ромска академия за 
култура и образование“ – Сливен

Област София-град
Асоциация „Родители“
Българска асоциация на 
осиновените и осиновителите
Българска асоциация по семейно 
планиране и сексуално здраве
Българска тренировъчна 
централа
Сдружение „Дете и 
пространство“
Сдружение „Деца и юноши“

Фондация „За нашите деца“
Фондация „Здраве и социално 
развитие“
БНК „Заедно за децата“
Институт по Социални Дейности 
и Практики 
Фондация „Надежда за малките“
Фондация „Партньори – 
България“
Фондация „Приятели 2006“
Проект „Права на човека“
Фондация „Приложни 
изследвания и комуникации“
Фондация“ Сийдър“
SOS Детски селища – България
Фондация „Стъпка за България“
Театрално- социална формация 
„Театър Цвете“
Сдружение за педагогическа и 
социална помощ за деца ФИЦЕ – 
България
Фондация за децата в риск по 
света
Фондация „Център Надя“
Сдружение ЕЛА
Център за психосоциална 
подкрепа
Habitat for Humanity Bulgaria
Фондация „Еврика“
Фондация „Агапедия- България“
Рийчаут.БГ – клон България   
Фондация „Българско дете“
Фондация „Заедно в час“
Национална асоциация на 
ресурсните учители 
Фондация „Екип“
Фондация „Стъпка по стъпка“
Фондация „Здравни проблеми на 
малцинствата“,
Сдружение за прогресивна и 
отворена комуникация
Български хелзинкски комитет
Българска педиатрична 
асоциация
Младежка фондация „Арете“
Национална мрежа на здравните 
медиатори
Алианс на българските акушерки
Фондация „Конкордия-  
България“
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Международна 
награда на херцога на Единбург“
Сдружение за български семейни 
ценности, традиции и култура 
„Българче“
Фондация „За майчино и детско 
здраве“ 
Фондация „Детски книги“
Сдружение „Национален център 
за социално-емоционално 
развитие“ 
Фондация „М & М Физио“
Фондация „Благотворител“
Фондация „Деца на България“
Сдружение „Ре-Акт“
Асоциация Българско 
психоаналитично пространство
Национално движение за 
обединение на спорта и 
спортната култура „Фуутура“
Институт за прогресивно 
образование
Фондация „Сингъл Степ“

Фондация за достъп до права 
(ФАР)
Фондация ПРОМяНАТА
Фондация „Зографче“
Фондация „Дечица“ 
Сдружение УН на ОУ „Бенито 
Хуарес“ – „Надежда“
Фондация „Право и интернет“
Фондация Темпо
Фондация „Нашите недоносени 
деца“ 
Фондация „Заслушай се“
Национална асоциация по 
приемна грижа
Фондация „Дневникът на мама 
и татко“
Фондация „АСИСТ – помагащи 
технологии“
Асоциация Цьолиакия България- 
Живот без глутен
Сдружение „Институт по 
медиация и управление на 
споровете“ (ИМЕУС)
Фондация „Три“
Сдружение „Асоциация на 
родители на деца с бъбречни 
заболявания“
СНЦ Организация на българските 
скаути

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

Област Стара Загора
Сдружение „Бъдеще за децата“ – 
Казанлък
Народно читалище „Възродена 
искра“ – Казанлък
Сдружение „Самаряни“- Стара 
Загора
Сдружение „Свят без граници“- 
Стара Загора 
Фондация „ Мисия Криле“- Стара 
Загора

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

Област 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“- Шумен

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




