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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 135 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
Работим 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
Обединяваме и развиваме широка, обществено значима мрежа
от организации и съмишленици, която се застъпва за правата и
благосъстоянието на децата.

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.

Снимки: НМД, freepik, pexels, pixabay, unsplash
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Скъпи колеги, приятели и съмишленици,
Изминалата 2020 г. беше трудна година за всички български деца и семейства. Целият свят беше
поставен в безпрецедентна критична ситуация от пандемията от COVID-19, в която много родители
изгубиха работата си, а децата и младежите трябваше да променят начина си на живот – без
училище на живо, тренировки, приятелства и излизане навън. Достъпът до основни храни стана
труден, много хора се оказаха в тежка икономическа ситуация.
През изминалата година станахме свидетели на още по-ожесточена пропаганда, подсилена от
пандемията, фалшиви новини и дезинформация, които се разпространяваха сред обществото и
влияеха върху вземането на решенията от страна на държавните институции свързани с важни
законодателни промени. Останахме с усещането, че вървим назад или пък живеем в едно съвсем
ново време, изпълнено с несигурност и липса на визия за бъдещото.
Годината беше важна за нас. В тази безпрецедентната криза ние, като обединение на граждански
организации, успяхме да подкрепим над 6500 деца в 3200 семейства в осигуряването на хранителни
пакети, лекарства, млека за новородени бебета, дезинфектанти, маски, ръкавици, защитни облекла
и много електронни устройства за децата, останали в онлайн обучение.
Ние, от Национална мрежа за децата, като обединение на над 130 организации и граждански
активисти от цялата страна, ще продължаваме да работим ежедневно и да подкрепяме децата и
семейства, живеещи в крайна бедност, деца, останали без грижата на близките си, нямащи достъп
до здравни грижи и образование, деца, които имат проблеми в училище и са обект или жертва на
насилие.
Ще продължим да полагаме усилия и да работим за предотвратяване на тези случаи и за това 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 пълноценен възрастен.
Вярваме, че всички заедно ще можем да постигнем това като обединение на родители,
съмишленици, доброволци и организации и ще продължим да настояваме за изпълнение на
ангажимента на държавата за осигуряване на по-добър живот на децата в България.
Росица Петрова, председател на Управителния съвет
Георги Богданов, изпълнителен директор

Какво
правим?
Обединяваме се
за децата

Проследяваме успеха
на държавните
институции в грижата
за децата

Национална мрежа за децата заедно
с организации и съмишленици близо
15 години се обединяваме от общата
ни кауза – гарантирането на правата
на всички деца. Мрежата е найголямото обединение на граждански
организации, работещи заедно за
по-добри закони, политики и работа
на терен за детето и семейството. През
годините НМД допринесе за промени,
довели до по-добър живот на децата
и техните семейства. Превърна се
в значим и надежден източник на
информация за децата и семействата, а
сайтът и страницата на организацията в
социалните медии имат десетки хиляди
последователи.

Тази година за девети пореден път
издадохме доклада „Бележник: Какъв
е средният успех на държавата в
грижата за децата?“, който преглежда и
оценява поетите ангажименти от страна
на институциите, касаещи правата
на децата. Автори в „Бележника“ са
експерти, работещи директно с деца и
семейства в цяла България. Докладът
включва и мнението на деца, млади
хора, родители, професионалисти
по темата, както и препоръки за
подобряване на съществуващите
политики и практики.

Заедно с децата
За шеста поредна година на 20 ноември
– Световния ден на детето и годишнина
от подписването на Конвенцията за правата на детето на ООН – Младежка мрежа „Мегафон“ и Национална мрежа за
децата организираха младежкия форум
Voice it. Събитието дава възможност
на децата да изразят своето мнение и
позиция по важни за тях въпроси, както
и да участват в тяхното решаване.
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Отличаваме хората
и организациите,
които се грижат
за децата
Всяка година Национална мрежа за
децата 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 и младежка
мрежа „Мегафон“. Публиката сама
избира чрез номинации и последващо
онлайн гласуване своя „Герой на
децата“ и „Детска организация“.

Какво направихме
през 2020 г.?
Настояхме за специални мерки от страна на
Правителството при кризата, породена от
Пандемията с COVID-19.
През 2020 г. целият свят се озова в критична ситуация, пред каквато от десетилетия
не е бил изправян. Пандемията от COVID-19 постави всички нас в положение,
в което за много родители възможността да работят беше ограничена за дълги
периоди, други бяха съкратени от работа. Достъпът до основни храни стана труден,
много хора се оказаха в утежнена икономическа ситуация. Пред сериозния риск от
настъпване на масов глад, случаите на домашно насилие, кражби и престъпления
от битов характер се увеличаваха. Призовахме Правителството за ясни, достъпни
мерки за защита на децата, техните семейства и хората от уязвимите групи и
гарантирането на достъп до образование в условията на карантина.

Работата на Национална
мрежа за децата през
2020 г. в цифри

42 изпратени становища,
позиции и писмо до
институциите.
1 собствен мониторингов

доклад – „Бележник: Какъв е
средният успех на държавата
в грижата за децата?“

7 приноса към международни
организации, като ECPACT,
Eurochild, Child Pact и
Европейската комисия,
Съвет на ООН по правата
на човека, Комитета на ООН
за правата на детето, които
допринасят към формирането
на международните политики,
отнасящи се до деца

18 работни групи и
консултативни съвети
2 комитета по наблюдение
към оперативни програми.

4 тематични работни групи с
над 100 участника

4 публични събития с

участието на институции,
медии и граждани

Работихме в подкрепа на децата и техните
семейства
В условията на безпрецедентна криза, поставихме на дневен ред въпроса за
оцеляването на най-уязвимите групи на българското общество: деца и семейства,
живеещи в бедност, самотни родители, безработни, деца и младежи с увреждания.
Като обединение на над 130 организации, в цялата страна, помогнахме на над
6500 деца в 3200 семейства с хранителни пакети, лекарства, млека за новородени
бебета, дезинфектанти, маски, ръкавици, защитни облекла и над 400 електронни
устройства в кампанията „Стара техника за ново начало“. Общата стойност на
раздадените дарения е на стойност 135 454 лева.

4 кратки филма със

застъпническа цел
за представяне пред
обществото на темите за
детската бедност, детското
здравеопазване, борбата
с наркозависимостите и
здравното образование на
децата.

Настояхме за изграждане на истинска детска
болница
Българското правителство, в лицето на Министерството на здравеопазването
и ресорния министър Кирил Ананиев, легитимира акт, който може да бъде
окачествен като предателство към българското общество и неговите най-уязвими
членове – децата. При абсолютно информационно затъмнение и липса на
обществен консенсус, беше сключен договорът за ремонт на 40-годишна сграда в
центъра на столицата, която трябва да бъде превърната в детска болница. Цената
на това споразумение е близо 100 млн. лв. Като активни участници в Инициативен
комитет за изграждане на високотехнологична многопрофилна университетска
детска болница – Детски здравен парк успяхме да съберем над 17 000 подписа
от професионалисти, граждани от цялата страна с която поискахме оставката на
Здравния министър и стартирането на нормална процедура за изграждането на
истинска детска болница. Продължаваме да бъдем активни по темата.
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Какво направихме
за семействата
през 2020 г.?
„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

Отправихме препоръки
семействата с деца да не останат
на улицата
В условията на пандемия бяхме свидетели на решение на
местната власт да изведе принудително цяла общност от
крайно бедни уязвими хора от единствените им жилища
в ромския квартал „Лозенец” на Стара Загора. Липсата на
адекватни жилищни условия и занемаряването на проблема
с години от страна на общинските власти доведе до лишаване
на децата от сигурна и здравословна среда и от достъп до
образование. За поредна година настояхме за национална
политика и създаване на работещ механизъм за справяне
с жилищния проблем на семействата в неравностойно
положение. Възможни решения за предотвратяване от
разрушаване на детските съдби са предоставяне на социални
жилища, жилищни програми, включващи субсидиране,
ваучери за ремонт, наем или помощ за закупуване на хората
от уязвими групи.
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Продължихме да се застъпваме
за по-гъвкави и достъпни
социални услуги за всички деца и
семейства, които имат нужда.
Бяхме свидетели как Законът за социални услуги (ЗСУ)
стана обект на пропаганда и дезинформация, която се
разпространяваше сред обществото, но и влияеше върху
българския парламент. Имаше предложения законът да
бъде отменен, а отделни разпоредби бяха отнесени за
разглеждане пред Конституционния съд с неоснователни
твърдения за противоконституционност. С юридически
обосновано становище до Конституционния съд
категорично се противопоставихме на твърдението, че
Законът за социалните услуги е противоконституционен и
противоречащ на основните принципи и основните права
на гражданите, залегнали в Конституцията. В обръщение
към народните представители напомнихме, че държавата
е поела ангажимент към децата и родителите за подкрепа
на всяко дете и всяко семейство, подкрепа на децата и
семействата, живеещи в бедност и борба с бедността и
социалното изключване, защита на децата, останали без
грижата на близките си, с разбирането, че семейството е
най-добрата среда за детето, предотвратяване на случаите
на насилие над деца и достъпност, ефективности и качество
на социалните услуги. Национална мрежа за децата,
съвместно с партньори от НПО, инициира и организира
отворени онлайн-дискусии „Социални петъци“ за обсъждане
на предложените от Правителството текстове за подзаконова
нормативна уредба на ЗСУ. В тях участваха десетки
доставчици на социални услуги, потребители и техни близки,
общинска администрация и експерти. В края на годината
Правителството прие Правилника за прилагане на ЗСУ, с
който се регламентира редът за насочване за ползване на
социални услуги.

Настояхме за стратегическа
визия за подкрепа на децата и
родителите
Вече почти две години България няма единна Национална
рамка за планиране на политики за подкрепа на родители и
семейства и осигуряване на благополучието на всички деца.
По повод 20 ноември – Световния ден на детето, заедно
с Алианса за ранно детско развитие и Коалиция „Детство
2025“ изпратихме писмо до управляващите, депутатите
и представителите на политическите партии, в което
заявихме необходимостта от предприемане на незабавни и
отговорни политически решения и действия за приемане на
дългосрочна стратегическа визия за добруването на децата
на България. Очакваме от българските политици да изпълнят
ангажиментите си, съгласно чл.1, ал. 3 от Закона за закрила
на детето, като подготвят и приемат Национална стратегия за
детето.

Настояхме да се гарантира
най-добрия интерес на децата
и младежите при закриване
на ДМСГД

Предложихме да се разширят
мерките за подкрепа на
семействата в условията на
извънредно положение

В края на 2020 г. беше обявено спешно закриване на 8 от
останалите нереформирани 12 домове за медико-социални
грижи (ДМСГД), в които се отглеждат деца и пълнолетни лица
с нужда от постоянна медицинска грижа. Беше извършено
спешно преместване на децата в други 4 нереформирани
институции (ДМСГД) в страната. Преместването на децата
се случи без да бъде извършена детайлна оценка на
потребностите им и намиране на трайно решение в найдобрия им интерес, без необходимата предварителна
подготовка за адаптиране към новите условия и преценка на
рисковете, предвид коронавирус пандемията.

Приветствахме предприетите действия от Министерството
на труда и социалната политика за отпускане на еднократна
помощ в размер на 375 лева на родители на деца до
12-годишна възраст, които са посещавали детска градина
и училище. Обърнахме внимание, че приетата мярка за
еднократно обезщетение, макар и благоприятна, не съвпада
напълно по обхват и обем с пълното искане и предложенията
за изменение в Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение. Мярката е разработена с редица
ограничения, които не позволяват да се обхване пълният
кръг от нуждаещи се родители и е необходимо тя да бъде
прецизирана и разширена. Отправихме и предложение да
се възстанови функционирането на малък брой заведения –
ясли, детски градини и училища – специфично за децата на
лекарите и медицинските сестри за справяне със ситуацията
по време на пандемията.

Продължаваме да се застъпваме
за установяване на Национална
система за Ранна детска
интервенция
Национална мрежа за децата се стреми да подпомага
и ускорява процеса за нормативно регламентиране и
установяване на Национална система за Ранна детска
интервенция, от индивидуализирани и интензивни услуги за
качествена подкрепа на родителите и децата в ранна възраст,
които се намират в рискови ситуации, имат затруднение в
развитието, увреждания, поведенчески проблеми или нужди
за подкрепа на психичното здраве.
Ранната детска интервенция е необходима практика с огромен
принос за обществото ни, защото с нейна помощ деца с
различни проблеми израстват като пълноценни хора, като
техните семейства не потъват в грижи и безнадеждност, а се
радват на щастливо родителство.
В партньорство с Фондация „Карин дом“ и община Варна
издадохме две ръководства за ранна детска интервенция,
представящи семейно-ориентирания подход за качествена
подкрепа на родителите и децата в ранна възраст.
www.facebook.com/nmdbg | Годишен отчет 2020 | 5

Какво направихме
за образованието
през 2020 г.?
„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

Настояхме за гъвкави възможности,
гарантиращи достъпа на всяко дете
до услуги за ранно образование и
грижа
Приветствахме инициативата на Правителството за
актуализиране на Закона за предучилищно и училищно
образование. Във връзка с предложението за задължителното
предучилищно образование от деца на 4-годишна възраст
в детските градини и училищата с изключение на случаите,
в които има решение на кмета на общината, то да се
осъществява само от детски градини. Смятаме, че ключово в
случая е осигуряването на достатъчно и разнообразни услуги,
позволяващи както достъп и качество, така и откликване на
индивидуалните нужди на всяко дете и семейство. Според
нас поемането на таксите за детска градина само на част от
децата и обвързването му с формалния критерий на сега
съществуващото проблематично определяне на получаващите
детски надбавки, не е достатъчно удачно. Нужно е да
бъде планирано въвеждането на надбавки и/или данъчни
облекчения за всички семейства с деца или най-малкото да
бъде планирано и осигурено поемането на таксите за детски
градини за всички деца. Необходим е ясен фокус в работата
на учителите върху развиване у учениците на умения, силно
необходими за ефективното протичане на обучението от
разстояние в електронна среда.
Съвместно с Алианса за ранно детско развитие продължихме
застъпническите си действия за приемането на стандарти за
ранно детско развитие, заложени в Закона за предучилищното
и училищното образование и които следва да се прилагат в
яслените групи.
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Заедно с родители подкрепихме
програмата за предотвратяване на
сексуалното насилие на фондация
„Позитивни умения на личността в
социума“
През 2020 г. станахме свидетели на дезинформация и
фалшиви новини относно обучителните програми за
превенция на насилието, организирани от Фондация
„Позитивни умения на личността в социума“ в училища
и насочено към обучение на деца за разпознаване на
насилници, както и в по-късна възраст как да се предпазват
от нежелана бременност и болести, предавани по полов път.
Министърът на образованието бе притиснат от пропагандата и
фалшивите новини, разпространявани от патриотични партии,
формации и пропагандни НПО, че здравното и сексуално
образование в ранна възраст са опасни за децата и са работа
на семейството, не на училището. Заедно с директора и
преподавателския колектив на 7 ОУ „Георги Сава Раковски“
– гр. Перник, Регионалното управление на образованието
– гр. Перник и Фондация „Позитивни умения на личността
в социума“ организирахме пресконференция, на която
дискутирахме последствията от прекратяването на обученията
и правото на децата на сексуално образование, описано в
Закона за здравето. Инициирахме работна среща с министъра
на образованието и науката Красимир Вълчев във връзка с
програмите за здравно и сексуално образование в училищата
и сформиране на работна група за разглеждане и развиване
на държавния образователен стандарт, съгласно Наредба №
13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование.

Подкрепихме писмо-петиция за
въвеждане на цялостни мерки
в грижата и образованието за
децата по време на кризата,
причинена от COVID-19,

Подкрепихме усилията на
Министерство на образованието
и науката чрез предложената
Национална програма
„Мотивирани учители“

чрез което за пореден път апелирахме към управляващите
за навременни и адекватни подкрепящи мерки за трайната
и дългосрочна грижа за детското развитие, благополучието
и образованието през периода на пандемията с COVID-19.
Настояхме за специален фокус върху благополучието на
всички деца и тяхното право на положително развитие,
включително и приоритетно за децата със специални
потребности, децата от уязвими групи, децата с извънредна
нужда от социално включване и подпомагане.
В петицията поставихме акцент върху дейности на открито за
децата под 7 години в образователни институции и социални
услуги, както и възможно най-много игра навън, например,
чрез изготвяне на препоръчителни стандарти за провеждане
на занятия на открито.

да продължи целенасочено да работи за преодоляване на
недостига на учители в България и за осигуряване на повече
високо мотивирани и ефективни специалисти в училищата.
Програмата е насочена и към специалисти по всички
предмети, включително начални учители. Вярваме, че това
е изключително важна стъпка за посрещането на реалните
нужди на всяко училище и особено на училищата с траен
недостиг на преподаватели, както и за училищата, работещи с
ученици от уязвими общности.
Привличането на нови специалисти, включително такива
без предишен опит или квалификация, е много важно за
успешното обезпечаване на нуждата от педагогически кадри в
гореспоменатите училища.
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Какво направихме за
детското здравеопазване
през 2020 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

Настояхме за превантивни мерки
срещу пушенето, а не санкции за
децата и родителите.
Като членове на Коалиция „За живот без тютюнев дим“,
изразихме подкрепата си към борбата с тютюнопушенето и
защитата и опазването на децата от зловредната употреба на
изделия за пушене. Смятаме, че внесените предложения за
промени в Закона за закрила на детето няма да решат проблема и да опазят децата, а по скоро ще доведат до държавна
репресия върху употребяващите тютюневи изделия, която би
поставила финансова тежест върху родителите им. Дадохме
предложения за конкретни мерки, чрез които да се гарантира
защитата на децата от тютюнопушене, а именно чрез превенция и образователни методи, задълбочен анализ на проблема
и системни усилия за възпитаване на здравословен начин на
живот. След проведени разговори с вносителите и Държавна
агенция за закрила на детето, на второ четене Парламентът
забрани употребата на наргилета от деца, с които се въвеждат
допълнителни ограничения, но не и крайни санкции.

Настояхме да бъде поставен
фокус върху детското психично
здраве в изработването
на Националната стратегия
за психично здраве 2020- 2030 г.
Като мрежа от организации, работещи с деца и
семейства, предложихме конкретни препоръки,
касаещи превенцията и лечението на психичните
заболявания при деца и младежи. Наблюденията
на организациите-членове с експертиза по темата
показват трайна тенденция на неглижиране на темата
за детското психично здраве от всички институции
и не разпознаването ѝ като ключов елемент от
осигуряването на здрав и щастлив живот за българските
деца. Отсъстват статистически данни за честотата
и вида на психичните страдания сред децата, така
и за обезпечеността на достъпа им до специалисти
на територията на страната. Няма данни за децата с
психични диагнози, настанени в ЦНСТ и резидентни
услуги, а необходимостта от проследяване, адекватна
интервенция и подкрепа при тях е огромна. Според
нас е необходимо да бъде поставен специален фокус
върху детското психично здраве във възрастта от 0 до
18 години, който да бъде изведен като отделна област
на Стратегията. Да бъде разработена и внедрена
скринингова програма за ранно разпознаване и
оценка на психични страдания при деца, както и
да се въведат програми и условия за оказване на
навременна първа помощ и на психологична подкрепа
във всички училища. Не на последно място, необходимо
е разработване на стратегия и план за действие за
развитие на мрежа за психиатрична помощ за децата в
цялата страна.

Призовахме основният приоритет на правителствата
да бъде благосъстоянието на децата и семействата
Подкрепихме становището на EUROCHILD, Международната
асоциация „Стъпка по стъпка“, Ромския образователен
фонд и Европейския алианс за обществено здраве, с
което призовахме правителствата да приоритизират
инвестициите в ранното детско развитие и да определят
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за свой първи и основен приоритет благосъстоянието на
децата и семействата, социалната отговорност, сплотеността
и необходимостта услугите в тази област да са налични.
Смятаме, че първите години от живота са най-важни и са
основата на всяко общество.

Заедно с родители и активни
граждани настояхме за
построяването на Истинска
националната детска болница
През последните години изпратихме многобройни писма до
всички институции в държавата за приоритизиране на този
въпрос. След решението на Министерството на здравеопазването през месец април 2020 г. да възложи обществена
поръчка, според която новата болница да бъде изградена
върху строежа, започнат преди 40 години, хиляди граждани и
граждански организации с многобройни протести се обявихме против изграждането на Национална детска болница
върху стар строеж от 70-те години. Като активни участници в
Инициативния комитет на Националната гражданска инициатива „За истинска детска болница“ събрахме и внесохме към
отговорните институции подписка и онлайн петиция с искане
за отмяна на договора, които събраха близо 18 000 подписа
от родители, активни граждани и професионалисти. След
многобройни усилия, по време на среща с представители на
протестиращите министър-председателят Бойко Борисов обяви, че седемдесет годишното скеле върху което трябваше да
бъде изградена новата Национална детска болница, ще бъде
съборено, а лечебното заведение ще се сдобие с нова сграда.
Усилията на инициативата За истинска детска болница бяха
отличени като подгласник на наградата „Човек на годината“
на Български хелзинкски комитет. Продължаваме да следим
темата.

Призовахме министъра на
здравеопазването да преразгледа
мерките, забраняващи
индивидуалното спортуване от
децата в зали и басейни
Изразихме становище, че ограничаването на тренировките
за деца до 18 години, но не и спирането им за възрастни,
е непропорционална и несправедлива мярка, която
наказва без никакво научно и здравно основание децата
и младежите до 18 години, които освен, че са откъснати
от своята социална среда и са поставени в ситуация на
дистанционно обучение, не могат да се възползват и от
една от малкото полезни както за физическото, така и за
психическото благополучие дейности – активния спорт.
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Какво направихме за
детското правосъдие
през 2020 г.?
„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

Продължихме да настояваме за
цялостна реформа в сферата с
деца в конфликт със закона
Зачестилите случаи на престъпления, извършени от
непълнолетни и малолетни, и недостатъчно ефективните мерки
за закрила и въздействие на деца в конфликт със закона бяха
причина за пореден път да настояваме за спешна необходимост
от цялостна реформа в сферата на работата с деца в конфликт
със закона и от наказателно правосъдие, основано на
разбирането за тези деца като деца в риск и за осигуряването
на мерки за закрила. Продължаваме да държим на това един от
основните приоритети на Министерството на правосъдието да
бъде детското правосъдие, но за изминалите десет години, този
ангажимент остава само в сферата на обещанията. Категорично
се противопоставихме на законодателната инициатива за
увеличаване на наказанията на непълнолетни с горна граница
до двадесет години и за отпадане на редукцията по чл. 63 от
Наказателния кодекс по отношение на навършили 16-години
непълнолетни, извършили тежко престъпление против
личността, при преценка на съда, че целите на наказателната
репресия не могат да бъдат постигнати. Ще продължаваме
да се застъпваме за осъществяването на цялостна реформа в
сферата на детското правосъдие, която да гарантира правата на
децата.
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Подкрепихме предложенията
за промени в Семейния кодекс,
свързвани с установяването на
биологичен произход
В становище, изготвено от Мрежата за правна помощ към
Национална мрежа за децата, подкрепихме предложенията
за промени и разширяването на кръга от лица, имащи
право да оспорват бащинството и да отправят искане за
установяване на произход. Считаме, че посочените изменения
имат своето място в законодателството ни и следва да бъдат
подкрепени. Въз основа на факта, че влезлите в сила решения
на Европейския съд по правата на човека са задължителни
за държавите, спрямо които са постановени, България е
задължена да предприеме индивидуални и общи мерки, с цел
предотвратяване настъпването на нови нарушения, идентични
на вече констатираните. Конкретен повод за предложените
промени са поредица от решения на Европейския съд по
правата на човека и основните свободи срещу България, в
които е установена невъзможността на жалбоподатели да
оспорват установен произход и да доказват собственото си
бащинство, което води до нарушение на личния и семейния
им живот съгласно чл. 8 от Европейската конвенцията за
правата на човека и основните свободи.

Противопоставихме се на
приемането на законопроект,
въвеждащ термина „биологични
родители“ в законодателството
ни и поставящ най-добрия
интерес на децата в опасност
Мрежата за правна помощ към Национална мрежа за
децата застъпихa становището, че Законопроектът трябва
да бъде отхвърлен в цялост. Счетохме, че измененията
в Закона за закрила на детето изцяло противоречат на
интересите на децата и нямат място в законодателството
ни като противоречащи на духа и принципите, залегнали
в Конвенцията на ООН за закрила правата на детето и
Европейското законодателство. Изнесохме аргументи,
че Законът за закрила на детето следва да запази целта
си – да закриля най-уязвимата част на обществото, а
именно – децата, а не да се стреми да поставя интереса
на биологичното семейство над този на детето в случай
на риск. Нито да следи за „традициите и добрите нрави в
държавата“ (каквито са част от предложените промени).
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Като част от обединение „Детство
без насилие” се обърнахме към
всички органи за закрила и
свързани институции, за да бъдат
идентифицирани проблемите,
довели до поредна трагедия –
убийство на малки деца
Във връзка с трагедията в гр. Сандански, при която загинаха
две малки деца, при наличие на предходни сигнали за
насилие в семейството, като част от обединение „Детство
без насилие” се обърнахме към всички органи за закрила и
свързани институции, за да бъдат направени необходимите
проверки за изпълнение на ангажиментите на съответните
институции при налични сигнали за деца в риск и жертви на
домашно насилие.
Призовавахме отговорните институции да предприемат
всички действия в своята компетентност с цел
идентифициране на проблемите, довели до трагедията.
Изискахме да бъдат направени проверки за изпълнение
на ангажиментите на съответните институции, получили
сигнали за деца в риск и жертви на домашно насилие, с цел
предотвратяване на бъдещи нарушения на правата на децата
в България и процедурите за закрила.
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Тематичен доклад за правата на
децата към Комитета на ООН за
правата на детето
Традиционно, Национална мрежа за децата участва в
процедурата по изготвяне и предоставяне на алтернативни
доклади към Комитета на ООН за правата на детето
преди сесията, отредена за обсъждане на напредъка на
Република България пред Комитета по правата на детето
към ООН относно Конвенцията на ООН за правата на детето
(Конвенцията). Тази година Национална мрежа за децата
състави два доклада – един алтернативен, който обхваща
целия обхват от права по Конвенцията, както и един
тематичен, относно резултата на държавата в областта на
детското правосъдие и нормативните промени, касаещи
децата.
Тематичният доклад бе изготвен от юристи от Секретариата
и Мрежата за правна помощ към НМД и обхваща чл. 1 от
Конвенцията и дефиницията за дете, правото на живот в
чл. 6, правото на детето да запази без незаконна намеса
своята самоличност, правото на семейни отношения,
задължението на държавата да предотврати и разследва
случаи на смърт, правото на жертвите на достъп до адвокат,
правото на детето да се ползва от най-високия достижим
стандарт на здравословно състояние и от здравните услуги,
правото на компенсация за жертвите на трафик, насилие
над деца, в това число включително и домашно насилие,
права на деца в конфликт със закона и права на деца във
възпитателни училища-интернати и социално-педагогически
интернати (ВУИ и СПИ).

Изготвихме проучване на дела от
съдебната практика на Върховния
административен съд за това
кога реално се извеждат деца
от семейството и кога съдът
постановява друга форма на
закрила.
Изследването бе провокирано от безпочвените страхове
и дезинформацията за произволно извеждане на деца от
социалните служби. То е и полезен източник на информация
за специалистите в тази област. Проучването изследва
фактическите обстоятелства, при които съдът разрешава
настаняване на дете извън семейството. То се базира на
цялата налична практика от 22 решения на Върховния
административен съд, постановени по чл. 25, ал. 1, т. 4
(случаите, в които детето е жертва на насилие и съществува
сериозна опасност от увреждане на неговото физическо,
психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие).
Нагледно се представя какво е „риск“ за здравето и живота
на детето; в кои случаи се приема, че има такъв риск и кои
се считат от съда за малозначителни и недостатъчни, за да
отключат системата за закрила.

Продължихме да се застъпваме
за цялостна промяна в модела
за разрешаване на родителски
конфликти
От години се застъпваме за развиване на възможностите
за подкрепа на родителите при разрешаване на конфликти.
Поради нарастването на броя на родителските конфликти,
в които абсолютно незаслужено най-потърпевши остават
децата, смятаме, че е нужно и неизбежно да се направи
промяна в модела, да бъдат въвлечени психолози, терапевти,
медиатори, с чието съдействие да се търсят решения в
полза на децата. Застъпваме се да има подход, в който да
се ангажират допълнителни експерти-консултанти, които
да информират родителите за начина, по който конфликтът
влияе на детето. Родителите да бъдат информирани как при
раздяла да могат да задоволяват нуждите на детето си и как
медиацията може да помогне в намирането на решение
по родителски спор. Настояваме и ще продължаваме да се
застъпваме за навременна и професионална намеса от страна
на институциите и за етично отразяване на случаите свързани
с децата от страна на медиите.
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БЕЛЕЖНИК
2020

КАКЪВ Е
СРЕДНИЯТ УСПЕХ
НА ДЪРЖАВАТА
В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА?

През 2020 г. Национална мрежа за децата издаде деветото поредно издание на годишния
мониторингов доклад Бележник, който оценява работата на институциите за предходната година.
Резултатите в него сочат, че държавата се е отказала от развитието на политиките в подкрепа на
децата и семействата.

Затова и средната оценка е ниска: среден 3.00.
Бележникът е ежегоден доклад, който се подготвя от
Национална мрежа за децата, който прави преглед на
основните политики, насочени към благосъстоянието на децата
в България. В деветото издание негови автори са 36 експерти
от гражданските организации, които ежедневно работят с деца
и семейства. В съставянето на Бележника участваха и над 400
деца, млади хора, родители и професионалисти чрез анкетата
„Бележник – Как децата, родителите и професионалистите
оценяват държавата?“ и допитвания от децата-рапортьори в
Национален Юрочайлд форум – България и Младежка мрежа
„Мегафон“.
Всички те оцениха напредъка на правителството 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. През 2019 г. спря
обсъждането и работата по приемането на Национална
стратегия за детето. Това решение нарушава гарантираните
права от Конституцията на България, Конвенцията на ООН
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за правата на детето и вътрешни нормативни актове като
например чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето. Всичко
това е отказ от страна на правителството за провеждането на
каквито и да било политики за защита на децата на България.
Останалите оценки в Бележника са както следва:

Благосъстояние на децата
Семейна среда и алтернативни грижи
Правосъдие за деца
Закрила на детето от всички форми на насилие
Ранно детско развитие
Детско здраве
Образование
Детско участие

2.50
3.00
3.00
2.50
3.00
3.00
4.00
3.00

Благосъстояние: слаб 2.50

Детско здраве: среден 3

Резултатите от Бележника сочат, че всяко трето дете в
България живее в риск от бедност. Наблюдават се значителни
неравенства в доходите на семействата и слабо въздействие
на социалните плащания. Социалното изключване на децата
с увреждания и децата с хронични и редки заболявания
продължава да бъде силно изразено.

България все още няма съвременна детска болница. Въпреки
поетите от правителството ангажименти през 2020 г. скелето
в двора на Александровска болница да бъде съборено и
сградата да се строи наново, все още проектът е свързан с
много въпросителни и неясноти.

Семейна среда и алтернативни грижи:
среден 3

Това е областта, в която е постигнат най-голям напредък.
Въпреки проблема с качеството на образование в малките
населени места, средищните училища, функционалната
неграмотност, формалното на много места приобщаващо
образование, като цяло държавата е поела ангажимент и
прави опити за неговото изпълнение.

Броят деца, които живеят разделени от родните си семейства,
остава относително постоянен. С отлагането на Закона за
социални услуги и Националната стратегия за детето бяха
отложени за неопределен период конкретните мерки за
подкрепа на семействата и превенция на разделянето на
децата от родителите. Остават нерешени въпросите по
отношение качеството на алтернативната грижа за децата в
резидентните услуги в общността.

Правосъдие за деца: среден 3
2020 е поредна година, в която няма напредък по отношение
на правата на децата в конфликт със закона, а деца
продължават да бъдат наказвани за простъпки, за които дори
възрастните не носят отговорност. Въпреки че през 2019 г. е
възобновена работата на експертната работна група върху
Закона за възпитателните мерки спрямо лицата, извършили
като непълнолетни престъпления или административни
нарушения, все още не са ясни по-нататъшните планове по
придвижване на този закон.

Закрила на детето от всички форми на
насилие: слаб 2.50
България остана без Национална Стратегия за детето и план за
справяне с насилието над деца. Това поставя под въпрос както
помощта, която се оказва на деца, преживели насилие, така и
крайно необходимите действия на отговорните институции за
предотвратяване на подобни случаи, за което свидетелстват и
многобройните случаи през последните месеци.

Образование: добър 4

Детско участие: среден 3
Няма ясно и общо разбиране за това, какво представлява
автентичното детско участие. Доминира нагласата,
разглеждаща детето най-вече като обект на въздействие, а
не толкова като самостоятелен субект и пълноценна личност,
имаща всички права.
Връчихме лично на всеки един народен представител в 44-то
Народно събрание копие на Бележника и писмо, в което
изразихме вяра, че във всички техни действия и вземане на
отговорни решения ще бъдат водени от мотива, че децата
в България са най-голямата ценност и тяхното най-добро
настояще и бъдеще винаги трябва да бъде поставяно в
центъра и никога да не се подлага на съмнение.
През 2020 г. няколко народни представители, предимно
на опозицията, използваха Бележника, в рамките на
Парламентарния контрол, за да зададат своите конкретни
въпроси по отношение на политиките за децата и семействата.

Ранно детско развитие: среден 3
Остават проблемите с недостига на специалисти и липса
на координация между системите. Налице е забавяне в
приемането на Националната стратегия за ранно детско
развитие. 2019 е поредната година, в която не бяха
реализирани голяма част от заложените от държавата
дейности, целящи повишаване качеството на майчиното
здравеопазване като отправна точка за подобряване
на детското здраве и намаляване на перинаталната и
неонаталната смъртност.
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Какво направихме заедно
с младите хора през 2020 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

Младежка
мрежа
„Мегафон“
Програма „Мегафон“ е
двугодишната програма за
детско участие, създадена
от Национална мрежа за
децата, даваща възможност
на деца да учат за правата си
и да упражняват правото си
на мнение през призмата на
неформален тип гражданско
образование. Това е и начинът, по който подкрепяме
професионалисти в това да насърчават детското участие в
организациите си. През месец септември стартира новата група
младежи, които се включиха в ежегодното Есенно училище
по правата на децата – 14 млади хора от 7 организации,
членове на Мрежата. Младежите и професионалистите
работиха заедно, като чрез интерактивни методи разсъждаваха
върху това какво са правата, сблъскваме ли се с насилие и
дискриминация и какви са предизвикателствата в сферата на
образованието. Програмата имаше и специфичен фокус върху
организационното развитие.
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Годишна среща 2020
По време на Годишната среща на НМД младежите
организираха три панела. „Кварталът на децата“ отрази
младежкото виждане за Визията за семейна политика на
Национална мрежа за децата. „Детско участие в действие“
представи позициите на младежите по темите насилие,
образование и правосъдие. Панелът „Деца изследователи“
бе посветен на дейността „Рапортьори“ и платформата
на УНИЦЕФ България U Report. Засегнати бяха и темите
за устойчиво развитие, а специален фокус имаше върху
бедността.

Рапортьори
„Рапортьори“ е съвместна инициатива на НМД и
Eurochild, изследваща мнението на младите хора. През
годината сформирани екипи от страната проучваха
мнението на децата. Идеята на дейността е, че именно
деца, малки журналисти, питат деца и то по избрани,
развити и проучени от тях самите теми, които посочват
като ключови за тях. През 2020 г. младежите събраха
посланията на връстниците си по следните теми:
„По какъв начин домашното насилие рефлектира
върху децата в семейството?“, „Доколко достъпни са
учебниците и учебните помагала за всички ученици?“,
„Какво е в най-добър интерес за децата в ситуация на
родителски конфликт?“, „Има ли достатъчно интерактивно
образование в училище?“, „Необходима ли е
национална детска болница в България?“,
„До каква степен се чува детският
глас в България?“, „Съдбата на
децата в домове и приемна грижа“.

Eurochild
Национална мрежа за децата и групата рапортьори имат
свой представител в Детския съвет на европейската мрежа за
децата Eurochild. Съветът има консултативна роля и събира
12 деца от Европа, включително и български представител,
който споделя ключови за страната ни въпроси и представя
детското мнение. В Световния ден на детето Национална
мрежа за децата беше съвместен домакин на Eurochild
в уебинар по темата: Защо и как защитата на правата на
децата укрепва нашите демокрации? Специален гост беше
българският министър на труда и социалната политика
– Деница Сачева. Със свое изказване се включиха Георги
Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа
за децата, и Милена Радойцева – доброволец в Българския
център за безопасен интернет, участник в „Мегафон“ и
представител в Съвета на децата към международната
мрежа Eurochild. В уебинара се дискутираха темите: Къде е
пресечната точка между правата на децата и демокрацията,
предизвикателствата, с които се сблъсква движението
за правата на децата в България и как предстоящата
Стратегия на ЕС за правата на детето може да помогне на
правителствата да осъзнаят своя ангажимент за правата на
детето?

Доклад „Бележник: Какъв е
средният успех на държавата в
грижата за децата?“
За първа година младежите от Програма „Мегафон“
се включиха в събитието по представяне на „Бележник
2020“, което се проведе онлайн, излъчвайки свои
говорители и изразявайки позициите си по темите за
детското здравеопазване, насилието, образованието
и детското правосъдие. Заедно с експерти от
подпомагащите професии, младежите изложиха своите
виждания и коментари, свързани със ситуацията в
България.
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Voice it 2020:
Дискриминацията
не ти отива

През 2020 г. се проведе шестото издание на младежкия
форум Voice it. Събитието се организира от Национална
мрежа за децата и Младежка мрежа „Мегафон“ в
партньорство, с УНИЦЕФ България и Фондация Single
Step. За поредна година със събитието отбелязахме 31-та
годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за
правата на детето.
Voice it: „Дискриминацията не ти отива“ тази година се
проведе в намален състав от публика и беше излъчен
онлайн, като достигна аудитория от над 20 000 души.

Основната тема беше дискриминацията,
а подтемите бяха:
 тническа дискриминация
Е
Дискриминация на хора с различна
сексуална ориентация
Социална дискриминация
По тези теми тримата младежи – говорители от „Мегафон“
разговаряха с гостите в студиото – актьорът Ованес Торосян,
Симеон Василев – председател на Фондация ГЛАС и
танцьорът Реми Тоин.
За първи път събитието беше излъчвано онлайн, заради
епидемиологичната обстановка в страната. Трите теми
бяха подготвени и избрани от младежите, а диалогът на
сцената беше подкрепен и чрез професионалната гледна
точка на експерти – психолог и юрист, които дадоха
различна перспектива за дискриминацията чрез примери
от практиката си.
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Защо подобен форум е от значение за нас? Опитвайки се
да говорим с децата и младежите за случващото се около
тях, вярваме, че бихме могли да разберем мнението им
по важни теми, касаещи техния живот, преживяваният и
търсения. Основна цел за нас е отразяването на мнението
на младите пред държавни институции и медии, както и
повишаване осведомеността на широката публика по линия
на детските права и детското участие като базисен принцип,
залегнал в Конвенцията за правата на детето. В случая
говорим за правото на защита от дискриминация.

а

Близо 130 деца между 10 и 18 години от цяла
България взеха участие в конкурса за есе на тема
„Дискриминацията не ти отива“. Чрез есетата децата
имаха възможността да изразят своите позиции и
виждания по темата. Какво научихме от есетата: децата
виждат дискриминацията основно в непосредствената
си среда и в личните си преживявания. Забелязват я
най-често, виждайки отхвърлянето на различните и
изолацията спрямо хората, които са с различен социален
статус, поведение и вид. Всички участници в конкурса
споделят, че различието трябва да бъде уважавано и че то
е богатство, което прави света пълен и интересен. Според
децата хората са еднакви, но това, което ги разделя са
предразсъдъците.

Като част от промокампанията на младежкия форум, много
организации работещи в социалната сфера (членове и
партньори на НМД), се включиха със свои послания и
позиции, касаещи дискриминацията в измеренията ѝ на
сериозен социален прооблем. В много от видеата активни
бяха младежи, които споделиха мненията и вижданията
си по темата. По този начин на практика споделиха
какво правят по линия на младежкото си участие в
организациите, от които идват.
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Кого наградихме
за постижения
за децата през 2020 г.?
За десета поредна
година връчихме
наградите
„Златна ябълка“.

Отново открихме вдъхновяващи хора,
посветени на здравето, образованието и
правата на децата, които влагат цялото си
сърце в каузата „щастливо детство“.

Конкурсът „Златна ябълка“ отново отличи личности,
организации и институции, които работят за подобряване
живота на българските деца.
„Вече десет години наградите отличават героите на
децата в България. „Златна ябълка“ е символ на това, което
ежедневно правим за добруването на българските деца, а
те точно в този момент се нуждаят от подкрепа и защита
повече от всякога“, коментира Георги Богданов, изпълнителен
директор на Национална мрежа за децата.
Наградите бяха връчени на 1 юни на церемония, която заради
извънредната ситуация с пандемията се проведе онлайн.
Водещи на събитието бяха Мария Силвестър и талантливият
Георги Керемидарски от младежка мрежа „Мегафон“.

Призовете „Златна ябълка“ се присъждат традиционно в категориите „Герой на децата“, „Училище“, „Болница“, „Община“,
„Журналист“, „Благотворител“, „Специална награда“ и „Награда
за цялостен принос“. Въведохме и една нова категория – „Детска организация“ с идеята да отличим граждански организации, които с дейността си са оказали положително въздействие
върху децата и семействата в областите на здравеопазването,
образованието, правосъдието, благотворителността и детските
права. Тази категория, както и категорията „Герой на децата“,
беше отворена за номиниране и гласуване от цялата общественост и своя вот дадоха над 3400 участници.
В останалите категории номинации по регламент подават
организациите-членове на Национална мрежа за децата. В
журито, на което се падна трудната задача да избере победителите, участваха: Александра Мирчева – Коалиция Образование
2030, Юлияна Колева – Национално сдружение на общините
в Република България, д-р Бояна Петкова, Елена Атанасова – УНИЦЕФ България, Красимира Величкова – директор на
Български дарителски форум, Алексей Пампоров – социолог от
Института за изучаване на обществото към БАН, Ирина Недева
– председател на Асоциацията на европейските журналисти и
Теодора Петкова - главен изпълнителен директор на „Уникредит Булбанк“. В журито се включиха и младежи от „Мегафон“
които също дадоха своя глас.

Десетото издание на „Златната ябълка“ получи общо 47 номинации.
Ето кои са победителите:
Герой на децата:
Анна Йончева, Георги Пейков
и Михаил Николов
Фотопроектът „Различните“ прераства в инициативата „Да
играем заедно“, с която тримата създават люлки, които
дават шанс на деца с увреждания да се забавляват със свои
връстници.
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Детска организация:
Фондация „Живот със Синдром на Даун“
Усърдната и професионална работа на Фондацията ежедневно променя
нагласите на обществото към децата със синдрома на Даун и помага за
тяхната пълноценна интеграция. Те дават надежда и на самите деца и ги
насърчават да развиват своя потенциал.

Категория „Училище“: Професионалната
гимназия по селско стопанство „Св. Георги
Победоносец“ – гр. Суворово.
Гимназията беше избрана за фаворит заради интеграцията на
високотехнологични решения в обучението, всеотдайния учителски
екип и фокуса върху практическата професионална подготовка на
учениците.

Категория „Община“:
Никола Козлево, област Шумен
Община Никола Козлево спечели наградата заради системния подход и
грижа към уязвимите групи, реализираните инфраструктурни проекти в
полза на децата и провежданата политика срещу отпадане от училище
и подкрепа на децата в риск.

Категория „Журналист“:
Йовка Йовчева, Дарик
радио
Журналист с дългогодишен опит,
Йовка Йовчева спечели журито с
професионалната и обективна работа
по важни теми, свързани с децата и
семействата, и със своята журналистическа
етика.

Категория „Болница“
Тази година не постъпи нито една
номинация за „Златна ябълка“ в тази
категория. Това е ясен сигнал за големия
проблем в детското здравеопазване. В
България все още няма модерна детска
болница. Въпреки обещанието на премиера
Бойко Борисов да подкрепи строежа на
нова, съвременна детска болница, ние сме
наясно, че битката тепърва предстои.

Категорията „Благотворител“: Фондация „Bcause“
Платформата развива много и различни дарителски програми и е медиатор между
дарителите и нуждаещите се. Благодарение на дейността на фондацията, много болни
деца и деца в риск намират подкрепа.

Специална награда за цялостен принос към
работата на Национална мрежа за децата
получи Деян Колев, председател на Център за
междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“
Наградата се връчва за дългогодишните усилия за обединяване на учители, директори,
медиатори, активисти, граждански организации, така че стотици деца да могат да ходят на
училище и да се чувстват приети и част от една общност.

Специалната награда Златна ябълка:
в. „Дневник“
Вестник „Дневник“ със своята системна работа в сферата на детските и човешките
права, борбата с пропагандата и дезинформацията, е пример за професионализъм и
журналистическа етика.
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Национална мрежа
за децата в медийното
пространство

И през 2020 г. Национална мрежа
за децата интензивно развиваше
своите комуникационни канали и се
утвърди като една от най-активните
и авторитетни медии в областта на
детските теми, детските политики и
детските права.

Заедно сме по-силни
Като Мрежа нашата основна задача е да подкрепяме
организациите членове в техните кампании и събития
и през 2020 г. ние регулярно популяризирахме тяхната
дейност. Участвахме в над 10 партньорски обединения,
разпространихме над 100 становища, инициативи и събития
на наши членове и партньори, популяризирахме много
истории и постижения на граждански организации.
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Сред темите, които повдигнахме в общественото
пространство през 2020 г., бяха:
Н
 еобходимостта от промени в законодателството и
приемане на важни стратегически документи като
Национална стратегия за детето и Визия за семейна
политика
П
 ромените в Закона за социалните услуги
Н
 еобходимостта от осъвременяване на правосъдието
за деца
Н
 уждата от национална детска болница
П
 ревенцията на всички форми на насилие
Д
 езинформацията и пропагандата
Ранната детска интервенция

Популярност и канали за комуникация
През трудната 2020 г. организирахме онлайн традиционните
за Мрежата големи събития представяне на Бележник, Златна
ябълка и Voice it и този нов формат беше предизвикателство,
което успешно посрещнахме.
Специално внимание заслужава събитието за медиите по
темата за пропагандата и дезинформацията, което повдигна
една важна за обществото тема и имаше широко отразяване.
Изпратихме 20 прессъобщения, свързани с наши становища,
инициативи и коментари, които имаха над 100 медийни
отразявания. Организирахме над 40 участия на представители
на Мрежата в радио и телевизионни предавания.
Национална мрежа за децата интензивно развива своите
собствени комуникационни канали и е една от малкото граждански организации, превърнала информационния си сайт в
пълноценна медия с огромна аудитория и ежедневно отразяване на горещите новини в сферата на детските политики.
В двуезичния сайт www.nmd.bg редовно се публикуват
новини, събития, законови промени, наредби, конкурси,
изказвания на обществени личности и институции – близо
1000 са публикациите в българската версия на сайта и 100
в английската. Близо 6000 са абонатите на бюлетина на
български и 1000 – на английски.
През 2020 г. имаме увеличаване на броя на посетителите
на сайта с над 100% до 437 008 годишно спрямо 211 098 за
2019, когато пък увеличението спрямо 2018 е било 60%. Това
показва трайна тенденция за повишаване на интереса към
електронната медия. Броят на показаните страници също се
е увеличил със 77,17% - 805 883 спрямо 454 862 през 2019.
Добавихме нова рубрика „За родители“ в сайта във
връзка с една от комуникационните ни цели – по-активно
взаимодействие с родителите, връщане на наратива за децата
и родителството в каналите на Мрежата, утвърждаване
на идеята за детето като личност с права, промотиране
на позитивните модели на родителство и превенция на
насилието. Създадохме авторско съдържание за родители:
консултативни материали, интервюта с експерти, членове и
партньори, преводни материали, визуални истории.
Фейсбук страницата на Мрежа за децата е един от найразпознаваемите канали в областта на детските теми. През
миналата година имаме над 1100 публикации. В края на

2020 имахме 70 400 последователи – с 4000 повече спрямо
2019. Съдържанието достига до близо 249 003 потребители
месечно, което е увеличение със 78% спрямо 2019, а
ангажираните потребители са 36772 месечно – 23% повече от
предходната година.
През 2020 Мрежа за децата беше домакин на 4 събития
и ко-домакин на 7 фейсбук събития. Публикували сме
38 видеоклипа и живи излъчвания във връзка с наши
инициативи и събития на партньори.
Други канали, които развиваме, са страница „Детство без
насилие“ www.endviolence.bg и сайт на наградите „Златна
ябълка“ www.1june.nmd.bg.
Публичната група „За по-добра държава на децата ни“ с
помощта на отдадени администратори, активни партньори и
членове, се превърна в място за дискусия на теми, свързани
с децата, за обмяна на информация и противодействие на
дезинформацията. Тя се развива изключително бурно – към
края на 2020 г. вече е с 9300 членове.

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.
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КЪЩА
НА ДЕЦАТА
Преди пет години
Национална мрежа за децата
започна активно да работи
за една мечта – да изгради

Това ще бъде споделено
пространство, където
деца, младежи, родители
и професионалисти
ще работят за пощастливи, уверени,
активни и успяващи деца,
национален център за
обучение и застъпничество
за правата на децата и
дом на всички близо 140
организации членове на
Мрежата за техните общи
дейности и събития.

Теренът се намира на бул. „Христо Ботев“
и ул. „Софроний Врачански“,
зад 46 ОУ „Константин Фотинов“.
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През 2019 г. беше направена следващата ключова стъпка
за създаването на Къщата. НМД обяви открит конкурс за
архитектурен проект за изграждането й, в който победиха
арх. Андрей Андреев и арх. Петя Николова от Another
studio. Техният проект спечели журито със своята спокойна
съвременна визия, която хармонично се вписва в средата.
През 2020 продължихме работата по Къща на децата.
Изпълнителите Another studio със своя екип изготвиха
технически проект, който беше съгласуван с техническия
надзор и бяха отстранени конкретни забележки.
На следващ етап беше изготвен работен проект, като той
отново беше съгласуван и бяха направени корекции в работна
фаза, след което беше предаден на строителния надзор.
Бяха получени и актуализирани изходните данни от
присъединителните дружества - ВиК, електроснабдяване,
пътна инфраструктура и други. Беше изготвен комплексен
доклад за съответствие (КДС) на проектната документация.

Проектът беше входиран в Направление „Архитектура и
градоустройство“ (НАГ) към Столична община и проектантите
отстраниха забележките, направени от съгласуващия орган.
Техническият консултант по проекта подготви задание за
оферти за строителство и изпълнение и количествени сметки.
В процес на оформяне е проектно – сметна документация
(ПСД) с цел определяне на обема на инвестицията.
И така Къща на децата е с още една голяма крачка напред - в
очакване на разрешение за строеж.
През 2020 бяха организирани няколко работни срещи за
съгласуване на техническите етапи на проекта. Бяха проведени
и разговори с потенциални партньори и спонсори. Започна
работа по специална интерактивна фондонабираща платформа
в полза на Къщата, която ще бъде част от сайта на Мрежата.
И вие можете да подкрепите изграждането на Къщата на
децата ТУК.

Можете да подкрепите изграждането на Къщата на децата на сайта на Мрежата
www.nmd.bg или в платформата GlobalGiving.
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Национална
мрежа за децата
по време на пандемия
Над 600 деца и младежи получиха
мечтаната книга за Коледа чрез
кампанията „Едно дете чака магия.
Стани магьосник – подари му
книга!“

Помогнахме да бъде създадена
програма „Ирис“ в подкрепа
на засегнатите от кризата
с пандемията семейства в
България
Пандемията от Covid-19 постави сериозни
предизвикателства пред България в областта на
здравеопазването и пред икономиката. Преодоляването
на здравната криза бе сред първите задачи по време
на извънредното положение. Новите здравни и
икономически предизвикателства поставиха големи
групи от деца и техните родители в тежки условия и във
висок риск от бедност. Българския дарителски форум,
Национална мрежа за децата и Фондация „Работилница
за граждански инициативи“, създадоха програма
за подкрепа на засегнатите от Covid-19 семейства, с
която да се гарантират основните потребности, както и
намаляването на опасността от раздяла между деца и
родители. В програмата бяха подкрепени хиляди деца и
техните семейства като финансовия ресурс е на стойност
620 000 лева. Продължаваме да търсим начини да
подкрепяме гражданите в нужда.
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В рамките на Софийски международен литературен фестивал
за деца и младежи в партньорство с Национална мрежа за
децата и с подкрепата на Experian се проведе кампанията
„Едно дете чака магия. Стани магьосник – подари му книга!“.
Желанията на децата бяха събрани с помощта на членовете
на Национална мрежа за децата, които всеки ден работят
в подкрепа на деца и техните семейства. В кампанията се
включиха над 300 магьосника, които успяха да зарадват над
600 деца с мечтаната от тях книга.

Създадохме спешен фонд в
подкрепа на „Бедстващи семейства
и специалисти“ за организациитечленове на Национална мрежа за
децата.
В края на 2020 г. създадохме спешен фонд в подкрепа на
бедстващи деца и семейства, служители и доброволци с
които организациите членове на НМД работят ежедневно.
Благодарение на финансовата подкрепа на фондация
„Кахане“ – Швейцария, стойността на целия фонд е 70 000
лева. За по-малко от месец заедно с организациите-членове
успяхме да осигурим най-необходимите нужди, а именно:
храни, лекарства, средства за отопление, PCR тестове, маски
и предпазни средства за над 100 специалисти, 500 деца и 300
семейства.
Фондът е в памет на колегите от Национална мрежа за децата,
които загубиха битката с Covid-19. Фондът ще продължи
до края на месец април, като ще продължаваме да търсим
начини и възможности за подкрепа на бедстващи деца и
семейства.

Заедно с група съмишленици и
активисти създадохме кампанията
„Ще се справим заедно“ в подкрепа
на най-уязвимите.
Като обединение и мрежа от организации, които работим
с и за деца и семейства, заедно с група съмишленици и
активисти създадохме кампанията „Ще се справим заедно“.
Обединението е съвместно с Български център за нестопанско
право и Общност „Мостове“. Кампанията търси начини за
помощ на тези, които са най-уязвими, както и адекватна
информация за възможности за нуждаещи се, така и за
гражданския сектор във време на пандемия. Основните ни
приоритети са здравето, безопасността и взаимопомощта.
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Новото в Мрежата
през 2020 г.
Мрежа за правна помощ към
Национална мрежа за децата
Мрежа за правна помощ към Национална мрежа за децата е
създадена с мотива да повиши влиянието на застъпническата
дейност на НМД чрез работата по знакови или така
наречените „стратегически случаи“ на деца, както и да
предложи квалифицирана правна помощ в случаи, свързани
с деца.

Целите, които Мрежата за правна помощ
има, са:
 одобряване защитата на правата на
п
децата;
застъпничество относно подобряването
на правната рамка, която защитава
детските права;
повишаване правната култура в сферата
на детските права.
Структурата на Мрежата за правна помощ се състои от:
Консултативен съвет на мрежата за правна помощ, в който
участват ключови адвокати и юристи в областта на детските и
човешките права и развитието на гражданските организации,
Координатор на Мрежата за правна помощ и Консултант на
мрежата за правна помощ. През изминалата година юристите
от мрежата предоставиха множество про боно консултации,
както и стартираха първо стратегическо дело.
Ако Вие сте юрист с интерес в темата за правата на
децата, можете да кандидатствате за членство в Мрежата.
Информация за необходимите документи и процедура
можете да откриете в секцията на проект „Мрежа за правна
помощ“ в уебсайта на Национална мрежа за децата:
https://nmd.bg/campaigns/mrezha-za-pravna-pomosht/
opisanie/
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Мрежата за правна помощ
се произнесе с множество
становища от свое име и от името
на Национална мрежа за децата.
Едно от тях бе становище до Президента, Председателя на
Народното събрание, Министър-председателя, Омбудсмана
и народните представители, с което изразихме своята силна
тревога по отношение на внесен Законопроект за изменение
и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел (ЗЛНЦ). В него се предвиждаше създаване на чл. 40а в
ЗЮЛНЦ, съгласно който всяко юридическо лице с нестопанска
цел в общественополезна дейност следва да декларира
получено чуждестранно финансиране, надвишаващо 1000 лв,
в специален за целта регистър. Счетохме, че Законопроектът
противоречи както на Конституцията на република България
и националното законодателство, така и на правото на ЕС и
демократичните принципи като цяло. Обърнахме внимание,
че е налице скорошно решение на Съда на ЕС срещу Унгария,
според което закон със сходна идея за създаване на е обявен
за осъществяващ непряка дискриминация и противоречащ
на правото на Съюза.

Конференция „Право на детето на защита от насилие“
Беше организирана двудневна конференция на тема „Правото
на детето за защита срещу насилие“ както чрез платформата
Zoom, така и чрез директен видеострийминг от официалната
Facebook страницата на Национална мрежа за децата и
споделен на страница, създадена специално за целите
за конференцията. На 26 и 27 ноември 2020 г., се състоя
уеб-конференция „Право на детето на защита от насилие“,
организирана от Национална мрежа за децата (НМД) и Мрежа
за правна помощ към НМД. Събитието събра адвокати и
юристи от страната, които работят по дела с участието на деца,
с цел обмяна на опит и споделяне на мнение по необходимите
законодателни промени, които да направят действително
ефективна защитата на правата на децата в страната.
Гост-лектори в конференцията бяха Омбудсманът на
Република България доц. д-р Диана Ковачева и д-р Ева
Жечева, директор на дирекция „Права на детето“ към
Омбудсмана; съдия Вергиния Мичева от Софийски градски
съд; г-жа Любов Стойчева, юрист в отдела по изпълнение

решенията на ЕСПЧ в Съвета на Европа; адв. Адела Качаунова,
директор „Правна програма“ на Български хелзинкски комитет
(БХК), адв. София Разбойникова, член на УС на Фондация
„Български адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) и г-жа
Деана Димова, психолог, работещ със семейства и деца в
криза, управител на сдружение „Център Динамика“.
Фокус на събитието беше националната и европейската
правна уредба на правото на детето на защита от насилие и
начините, по които детските права да бъдат действително
защитени.
Повече от 35 практикуващи юристи и специалисти, както
и експерти по темата за правата на детето, взеха участие
в Конференцията чрез платформата Zoom, повече от 135
зрители бяха активни в целия поток на Конференцията във
Facebook и видеоклипът от първия ден на конференцията
беше разгледан от над 4900 души, а видеоклипът от втория
ден – от над 2800 души.

Индивидуално членство в
Национална мрежа за децата

Осем

За 15-та поредна година се проведе Годишната среща
на Национална мрежа за децата, която събра над 150
съмишленици, граждански активисти и организации,
обществени личности, представители на институциите
и експерти от цялата страна, за които грижата за децата
в здравеопазването, образованието, правосъдието и
социалните услуги e кауза. По време на Общото събрание
членовете-организации взеха важни решения за развитието
на Мрежата, като едно от тях е родители, професионалисти
и активни граждани, които споделят нашите ценности
за правата на детето, да бъдат част от организационната
структура на организацията.
Заедно с организациите, родители и активни граждани ще
работим и ще се застъпваме за това децата на България
да бъдат във фокуса на всички политики. Станете част
от Мрежата и допринесете с Вашия опит и експертиза,
като кандидатствате за индивидуално членство. Повече
информация можете да намерите в сайта на НМД:
https://nmd.bg/tchlenove/individualno-tchlenstvo/

са новите организации, присъединили се към Мрежата през
2020 г. Те са от София и Стара Загора и работят за по-добро
образование, подкрепа на психичното здраве, за деца от
ромска общност, за деца, които не живеят със семействата
си, за борба срещу дискриминацията, основана на пола и в
помощ на разрешаването на родителските конфликти.
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Национална мрежа
за децата извън България
Eurochild

ChildPact

За поредна година НМД участва активно в съвместната работа и управлението
на Европейската мрежа Eurochild. Изготвихме съвместно становище „Care Reform
in Bulgaria is Far from Over – Statement in reaction to DRI Report“ във връзка с
провеждащата се деинституционализация в България и по-конкретно по повод
доклада на Disability Rights International. Проведохме съвместни застъпнически
дейности, за да се заделят поне 5% от финансовите средства от Европейския
социален фонд + (ЕСФ+) за Европейската гаранция за децата, както и 7% от
финансовите средства за възстановяване на Европейския съюз, да бъдат заделени за
децата.

НМД е една от организациите, основатели на черноморската коалиция за
закрила на децата ChildPact, а изпълнителният директор на Мрежата беше
избран през 2018 г. за председател на
коалицията. През 2020 година съвместните ни усилия бяха насочени за обмен
и подкрепа с добри практики за справяне с пандемията с Covid-19.

ECPAT
Против сексуалното насилие над деца
с ECPAT International за трета 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.

Партньорство с Мрежите за децата на Грузия
и Армения
През 2020 година продължихме да обменяме добри практики и да споделяме опит с
Коалицията за децата и младежите – Грузия Coalition for Children and Youth in Georgia
и Child Protection Network – Armenia, в рамките на проект Raise up children’s voice,
финансиран от Министерство на външните работи на България, имащ за цел да
предаде добрата практика „Бележник за състоянието на правата на децата“ в помощ
на мрежите за децата на Грузия и Армения.
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Кои бяха нашите дарители
и донори през 2020 г.?
ДАРИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ
Благодарим на:
„Алианц“ България, които за поредна година ни подкрепиха
в осигуряването на задължителната застраховка „Гражданска
отговорност“ и „Автокаско“ на Национална мрежа за децата.
SUPERHOSTING.BG, които за поредна година оказват подкрепа
на Национална мрежа за децата в управлението, развитието и
поддържането на основните ни комуникационни канали.
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 индивидуални дарители, които подкрепиха
кампанията за набиране на средства за изграждане на „Къща
на децата“ в международната платформа Global Giving.

нашите донори
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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

Прил.

2020

2019

1. Приходи от дейността

3

612

919

2. Разходи за дейността

4

(620)

(898)

Резултат от дейността		

(8)

21

(11)

(2)

(19)

19

3. Финансови разходи

5

Печалба/(Загуба) от стопанска дейност

6

Резултат		

Съкратен счетоводен баланс

В хил. лева

АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

ПАСИВ
Прил.

2020

2019

Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
II. Дълготрайни материални активи

7

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:
Г. Р
 АЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ
ПЕРИОДИ

СУМА НА АКТИВА
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2020

2019

612

528 VI. Резерви

100

119

612

528 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

100

119

16

28

В. ТЕКУЩИ АКТИВИ
IV. Парични средства

Прил.

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

II. Вземания

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, в т.ч.

11

9

16

244

до 1 година

13

21

10

331

279

над 1 година

3

7

347

523

843

904

до 1 година

230

309

над 1 година

613

595

959

1 051

–

959

– Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ
ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

1 051 СУМА НА ПАСИВА

12

Проекти, изпълнявани от Национална мрежа за децата през 2020 г.
И
 нституционална подкрепа за изпълнение на Стратегията
на НМД 2015-2020 г., донор фондация ОАК, продължителност 48 месеца, до юни 2020 г.
И
 нституционална подкрепа за изпълнение на Стратегията
на НМД 2015-2020 г., донор фондация ОАК, продължителност 24 месеца, от юли 2020 г. до юни 2022 г.
П
 роект „Обединение срещу насилието над децата в България“, донор фондация ОАК, продължителност 48 месеца до
декември 2021 г.

 роект „Детските права на фокус“, донор УНИЦЕФ България,
П
продължителност до юни 2020 г.
 роект „Изграждане на общности за зачитане на правата
П
на детето“, донор УНИЦЕФ България, продължителност 12
месеца, от юли 2020 г. до юни 2021 г.
П
 роект „Да подредим пъзела: устойчив семейно-ориентиран подход и ранна интервенция в България“, донор Институт отворено общество, продължителност 13 месеца до
ноември 2020 г.

С пешен фонд за „Бедстващи семейства и специалисти“,
донор Фондация „Кахане“ – Швейцария, продължителност
5 месеца, от декември 2020 г. до април 2021 г.

Приложения към финансовиЯ отчет
всички суми са в хил лева, освен ако не е оповестено друго

2020
Приходи от дарения
Приходи от членски внос

2019

591

900

21

19

612

919

Приходите от дарения включват приходи от дарения под условие (586 хил. лв. за 2020 г. и 900 хил. лв.
за 2019 г.), които са признати приходи от финансирания по проекти, по които Сдружението е
бенефициент. Те се признават като текущи приходи в годината, в която са извършени разходите,
свързани с тези проекти.

2018

2020
Разходи за материали

19

32

Разходи за външни услуги

288

456

Разходи да заплати и възнаграждения

245

305

46

61

9

10

13

34

620

898

Разходи за социални осигуровки
Разходи да амортизация
Други разходи
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КОИ СМЕ НИЕ?
Национална мрежа за децата е обединение на 135 граждански организации и
съмишленици, работещи с и за деца и семейства в цялата страна. 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.

Управителен съвет
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.

Росица Петрова
Председател на УС
Фондация за децата в риск
по света

Росица Средкова
„Сдружение инициатива
за развитие – Кърджали
решава”

Иван Иванов
Фондация „Агапедия“

Антоанета Иванова
Сдружение „Спина
бифида и хидроцефалия –
България“

Николай Николов
Сдружение „Верният
настойник“, Бургас

Цветелина Късльовска
Председател на
училищното настоятелство
в ОУ „Христо Ботев“, с.
Търнава
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Гергана Ефремова
Фондация „Заедно в час“

Като Мрежа ще продължим да се застъпваме за промяна, която да гарантира
по-добри условия за развитието на децата в България, родителите да бъдат
подкрепени в грижата за децата си и заедно с тях да се застъпваме за
правата на децата.

Контролен съвет
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.

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

Секретариат
В секретариата на Национална мрежа за децата работят 11
души, като дейността е разпределена в 3 отдела:
О
 тдел „Политики за детето“, който планира и провежда
застъпническата работа на Мрежата в различни сфери на
работата за децата и семействата: образование, здраве,
социална политика, правосъдие, детско и младежко участие;
О
 тдел „Администрация и финанси“, който провежда добро
финансово и административно управление на организацията
и осигуряване на финансиране от проекти, в съответствие
на стратегическия план на НМД. Осигурява методическа и
логистична подкрепа при реализирането на всички проекти и
програми на организацията с цел успешното им изпълнение;

Яна Алексиева
Асоциация Родители

Николета Габровска
Фондация „Сингъл Степ“

135 граждански организации от
цялата страна
135-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
предизвикателства, борим се за нашите каузи, отстояваме
позициите си. Изразено в цифри това изглежда така: ежегодно
близо 10 000 професионалисти подкрепяме над 140 000 деца
и 60 000 семейства.

О
 тдел „Комуникации и кампании“, който работи за
повишаването на чувствителността на обществото относно
детските права, повишаване на разпознаваемостта на НМД
в обществото като организация с необходимата експертиза
в областта на политиките за децата и семействата. Развива и
провежда кампании за набирането на средства в подкрепа на
конкретни проекти и инициативи на организацията.
 сички членове на екипите са ангажирани и работят за
В
развитието на Мрежата и изпълнението на заложените цели
в Стратегията. През годината Секретариатът е консултирал и
оказал подкрепа на над 50 индивидуални случаи.
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Защо го правим?
„Щастливи сме, че като членове на
НМД сме част от общност, която
работи активно в защита на детските
права. Присъединихме се към
Мрежата, защото считаме за наша
отговорност да подкрепим мисията,
която обединява всички организации
в нея – да осигурим шанс за
пълноценно развитие и успешна
реализация на децата и младежите
в България. Това партньорство ни
позволява да разширим мащаба на
инициативите, които реализираме
в подкрепа на родителите и
специалистите, работещи с деца.
Вярваме, че в бъдеще съвместната
ни работа ще ни донесе още
възможности за изпълнението на
ефикасни съвместни дейности
в сферата на детското развитие
и кариерното ориентиране на
младежи.“
Деница Друмева, Фондация „Хестия“

„Национална мрежа за
децата за нас е обединение
от съмишленици, споделящи
еднакви ценности, подкрепени за
промяната в политиките за деца.
Мрежа, която ни дава усещането
за споделеност, подкрепа,
промяна и че не сме сами.“

„НМД е общност от специалисти,
които помагат на деца и
семейства в едни от най-тежките
им моменти. За нас, екипът
на Фондация „П.У.Л.С.“, НМД
е специално място: пристан
в критични момент, извор на
вдъхновение и увереност, че
заедно правим България по-добро
място за децата ни. НМД е повече
от организация. Мрежата е
общност на отдадени ентусиасти
в името на правата на децата.“
Юлия Андонова, Фондация „П.У.Л.С.“

„Членството ни в НМД е важна
част от усещането за общност
на добротворци и сърцати хора,
отдадени на своята мисия. В свят,
който все повече е разделен
и разединен, мрежуването на
НМД е нашият начин да бъдем
свързани с хора, изтъкани от
смисъл и носещи куража да
преследват постигането му.“

Нарине Банкова, Фондация „Радост за нашите деца“

Юлия Раданова, Сдружение „Институт по медиация и
управление на споровете“ ИМЕУС

„За мен програма „Мегафон“ е
възможност да предавам нататък.
Чрез участието си в програмата
аз уча и се запознавам с
неповторими хора, а наученото
– после споделям с новата вълна
от талантливи и супер свежи
Мегафонци.“

„Мегафон не само ми помогна да
изградя личността си, да се науча
да изразявам мнението си, но и
да намеря себе си. За мен е важно
да изразявам мнението си, защото
всяко мнение е от значение!
В Младежка мрежа „Мегафон“
всички сме единни и сме значими
един за друг.“

Милена, участник в програма „Мегафон“

Едис, участник в програма „Мегафон“
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ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА ПРЕЗ 2020
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

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

Сдружение „Деца и юноши”
Фондация „За нашите деца“
Родителско настоятелство на
Фондация „Здраве и социално
ЦДГ „Калина“ – Дупница
Сдружение „Ларго“ – Кюстендил развитие”
БНК „Заедно за децата“
Институт по Социални Дейности
Област Ловеч
и Практики
Сдружение „Знание“ – Ловеч
Фондация „Надежда за малките”
Фондация „Партньори –
Област Пазарджик
Фондация „Бъдеще“ – Ракитово България“
Фондация „Приятели 2006“
Фондация „Жулевия дом“ – с.
Проект „Права на човека”
Лесичево
Фондация „Приложни
Фондация „КУЗМАНОВ“ – с.
изследвания и комуникации“
Звъничево
Фондация „Сийдър“
Фонд за превенция на
престъпността ИГА – Пазарджик SOS Детски селища – България
Фондация „Социални практики в Фондация „Стъпка за България”
Театрално-социална формация
общността“ – Пазарджик
„Театър Цвете“
Сдружение за педагогическа и
Област Перник
социална помощ за деца ФИЦЕ
Фондация „П.У.Л.С.“ – Перник
– България
Фондация за децата в риск по
Област Плевен
света
Плевенски обществен фонд
Фондация „Център Надя“
„Читалища“ – Плевен
Сдружение ЕЛА
Център за психосоциална
Област Пловдив
подкрепа
Фондация „ДА“ – Пловдив
Habitat for Humanity Bulgaria
Национален алианс за работа с
Фондация „Еврика”
доброволци – Пловдив
Фондация „Агапедия –
Фондация „Едно сърце“ –
България“
Пловдив
Рийчаут.БГ – клон България
Фондация „Заедно в час”
Област Разград
Национална асоциация на
Сдружение „Жанета“ – Разград
ресурсните учители
Сдружение „Феникс“ – Разград
Фондация „Екип“
Фондация „Стъпка по стъпка”
Област Русе
Фондация „Здравни проблеми
Клуб „Отворено общество“ –
на малцинствата”
Русе
Сдружение за прогресивна и
Българо-румънски
отворена комуникация
трансграничен институт по
Български хелзинкски комитет
медиация (БРТИМ) – Русе
Българска педиатрична
Сдружение „Еквилибриум“ –
асоциация
Русе
Национална мрежа на здравните
Център Динамика – Русе
медиатори
Алианс на българските акушерки
Област Силистра
Фондация „Конкордия –
Женско дружество „Екатерина
България”
Каравелова“ – Силистра
Фондация „Цветан Цанов“
Фондация „Международна
Област Смолян
Народно читалище „Бъдеще сега награда на херцога на Единбург“
Сдружение за български
2006“
семейни ценности, традиции и
култура „Българче“
Област Сливен
Фондация „За майчино и детско
Фондация „Здравето на
здраве“
ромите“- Сливен
Фондация „Детски книги“
Фондация „Лекари на света“ –
Сдружение „Национален център
клон България- Сливен
за социално-емоционално
развитие“
Област София-град
Фондация „М & М Физио“
Асоциация „Родители“
Фондация „Благотворител“
Българска асоциация на
Сдружение „Ре-Акт“
осиновените и осиновителите
Българска асоциация по семейно Асоциация „Българско
психоаналитично пространство“
планиране и сексуално здраве
Институт за прогресивно
Българска тренировъчна
образование
централа
Фондация „Сингъл Степ“
Сдружение „Дете и
Фондация за достъп до права
пространство”

Област Кюстендил

(ФАР)
Фондация ПРОМЯНАТА
Фондация „Зографче“
Фондация „Дечица“
Сдружение УН на ОУ „Бенито
Хуарес“ – „Надежда“
Фондация „Право и интернет“
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
Фондация „Воля за живот“
Фондация „Хестия“
Сдружение „Център за учене
чрез преживяване“

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

Сдружение „Шанс и закрила“ –
Хасково

Област Шумен

Женско ромско Сдружение
„Хаячи“ – Нови Пазар
Ромска фондация „Ромска
искра“– Шумен

Област Ямбол

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