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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 130 граждански организации и активисти,
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 към 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 приятели и съмишленици,
През 2021 отбелязахме 15-тата година, в която с обединени усилия на 135 граждански организации и
активисти, заедно работим за по-щастливо детство в България.
Годината, белязана от политическа криза у нас и от световната ковид пандемия, бе не по-малко
трудна за здравния, образователния и социалния сектор. Горди сме, че заедно устояхме на
предизвикателствата и постигнахме успехи в защитата на детските права – 564 000 ученици се
върнаха в клас, благодарение на застъпническите ни усилия, голяма част от застъпническите ни
приоритети през годините намират място в законодателната програма на управляващата коалиция.
Също така в отговор на новите обстоятелства успешно стартирахме нови инициативи с помощта на
дългогодишния опит и разнообразна експертиза на хората в Мрежата. Постиженията не биха били
възможни без подкрепата на всички дарители и съмишленици, които подкрепиха кампанията за
индивидуално месечно дарителство „Заедно за децата“.
В нестабилната политическа обстановка останахме стабилни в позицията си, че властта винаги
трябва да бъде на страната на децата. Потърсихме защитниците на децата сред кандидатите за
народни представители в трите тура парламентарни избори през годината. 32-ма от тях са част
от народните представители в новия парламент. Развихме и представихме нов застъпнически
инструмент, в който следим държавния бюджет и разходите, които прави държавата за децата на
България.
За пръв път обърнахме поглед и към ролята и отговорността на бизнеса за изграждането на условия,
гарантиращи благосъстоянието на децата. С Национален сертификат „Компания – приятел на детето“
правим преглед на съществуващите практики на компаниите и консултираме възможностите за
подобряването им.
В условията на онлайн отдалеченост овладяхме начините да сме заедно, да работим и да постигаме
успехи, макар и от разстояние. Но това не ни попречи да даваме всичко от себе си, за да защитаваме
правата на децата, да подкрепяме нуждите на техните семейства и да бъдем там, където има нужда
от нас!
Росица Петрова, Председател на Управителния съвет на Национална мрежа за децата
Георги Богданов, Изпълнителен директор на Национална мрежа за децата

НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ЗА ДЕЦАТА
През 2021 г.
Национална мрежа
за децата навърши
15 години от
създаването на
организацията,
обединяваща над
130 съмишленици
и организации,
работещи за децата
и семействата и
отстояващи детските
права.
През годините Национална мрежа
за децата положи много усилия, за
да бъдат направени важни стъпки
в полза на децата. Благодарение
на застъпничество и партньорска
работа с държавата бяха постигнати
положителни промени в политиките за
деца:

социална закрила

Образование

Мрежа за децата беше основен
партньор в създаването на Закона за
социалните услуги през 2019 година, с
който се постави реформата в система за
социална закрила с фокус потребностите
и правата на децата и техните родители.

Национална мрежа за децата беше
една от водещите организации в
дебатите и създаването на Закона
за предучилищното и училищното
образование, който определя
развитието на близо милион
български деца. В приетия през 2016
година Закон бяха възприети повече
от 20 предложения на експерти от
Мрежа за децата и това беше огромна
крачка напред в реформата на
българското образование.

Организациите и експертите от НМД
са активни участници в процеса на
деинституционализацията в България.
От 2010 година досега са закрити почти
всички институции за деца от стар тип.
Мрежата участва активно в
разработването и прилагането на
Визията за деинституционализация и
Плана за действие към нея, в резултат
на които над 7000 деца са изведени
от домовете и други над 13 600 деца и
техните семейства са подкрепени, за да
не бъдат настанени в институции.
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През 2017 година беше приет
Механизъм за превенция на
отпадането от училище и беше
установена практика на съвместна
работа на институциите по проблема –
още един процес, в който участвахме.

Насилие

Медии

Работихме активно за ратифицирането
на Конвенцията от Ланзароте против
сексуалната експлоатация на деца.
Създадохме коалиция „Детство без
насилие“, която се бори с насилието във
всички негови форми, като се застъпваме
за пълна забрана на телесното наказание.

Борим се и реализирахме промените
в Закона за радио и телевизия, които
регламентират етичното отразяване
на деца в медиите и предпазването
им от вредно съдържание.

Правосъдие

Детско участие

Преди 15 години никой не подхождаше
с необходимото разбиране към
детското правосъдие, а днес има поет
ангажимент от страна на държавата за
реформа в тази област.
Подкрепяме щадящото изслушване
на деца и увеличаването броя на
специализираните помещения за това –
днес „сините стаи“ са вече 40.

Над 350 деца и млади хора са участвали
в дейности на младежката мрежа
„Мегафон“. Ние развиваме различни
модели за автентично участие на децата
и младите хора, като се консултираме с
тях и провеждаме ключовите дейности
на Мрежата заедно с тях. Чрез „Мегафон“
деца, млади хора, професионалисти
и организации учат за правата на
децата, развиват умения за общуване и
упражняват правото си на мнение.

Анализ и информиране
на обществото
През последните десет години Мрежата
провежда експертно наблюдение как
държавата изпълнява своите ангажименти
към децата и семействата с независимия
доклад „Бележник: Какъв е средният
успех на държавата в грижата за децата?“.
С него поставяме оценки, отправяме
конструктивни критики и препоръки,
фокусираме общественото внимание
към областите, в които правителствата
се справят, и тези, в които трябва да
положат повече усилия.
За 15 години Мрежата се превърна
в значим и надежден източник на
информация. Разработихме своя
собствена медия, в която обсъждаме
горещи проблемни теми, говорим
за детските права, представяме
добрите практики в грижите за децата,
позитивното родителство и различните
форми на подкрепа към родителите.
Всяка година над милион българи
достигат до новините и информацията
в сайта ни nmd.bg и в социалните медии.

Промяната
в едно дете
Променя България!

Затова ще продължаваме да обединяваме
граждански организации и съмишленици,
с които да работим с енергия и сърце за всички
български деца.
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КАКВО НАПРАВИхМЕ ПРЕЗ 2021 Г.?
Над 140 000 деца и 76 000 семейства
бяха подкрепени от Национална
мрежа за децата
През 2021 година, която беше вълнуваща и силно турбулентна
за цялата държава, Национална мрежа за децата успя да
се адаптира към ситуацията и да има своите успехи. На
първо място, продължаваме да помагаме на много деца и
семейства.

564 000 деца се върнаха
присъствено в класните стаи
Бяхме безмилостни към Министерството на
здравеопазването и Министерството на образованието
и науката за връщане на децата в училище. Благодарение
на нашите застъпнически усилия 564 000 деца са отново
присъствено в класните стаи или 82% от всички ученици
от 1. до 12. клас.

32-ма народни представители са
защитници на децата в новия
парламент
Имахме избори за Народно събрание три пъти за една
година и проведохме три кампании „Стани защитник на
децата!“, в която общо над 210 кандидат-депутати подписаха
декларацията, с която се ангажират да бъдат застъпници
на децата. Голяма част от застъпническите ни приоритети, за
които работим в продължение на 15 години, вече намират
място в законодателната програма на управляващата
коалиция.
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Привлякохме над 200 000 души към
нашата кауза за правата на децата
Освен традиционните ни събития Бележник, Златна ябълка и
Voice it, създадохме няколко нови кампании и инициативи, като
„Заедно за децата“, с които увеличихме съмишлениците към нашата
кауза. Проведохме онлайн конференция на Мрежата за правна
помощ по темата за детските права по време на пандемията.

работата на национална
мрежа за децата през
2021 г. в цифри

31 изпратени писма, становища и
позиции до институциите
360 препоръки до институциите,
Мрежата за правна помощ разшири
още повече своята дейност
Имаме 14 водещи адвокати и правни специалисти по детски права
и водим 10 стратегически дела за правата на децата. Продължаваме
да настояваме темите за детското правосъдие да станат част от
управленските приоритети.

създадохме сертификат
„Компания – приятел на детето“,
който постави началото на работата ни с корпоративния сектор и три от
най-големите компании в България – Лидл, УниКредит Булбанк и А1, са
удостоени с него за отговорната си работа за децата и семействата.

Развихме и представихме нашия нов
застъпнически инструмент,
в който следим държавния бюджет и разходите, които прави държавата
за децата на България. При представянето на Инструмент за финансови
инвестиции в децата и анализа към него, в дебата „Колко струва едно
дете на България“ участваха представители на водещите политически
сили, а предаването на живо достигна до 10 000 души.

отправени в мониторингов доклад
„Бележник: Какъв е средният успех
на държавата в грижата за децата?

7 приноса към международни
организации като ECPAT, Eurochild
и Европейската комисия, Комитета
за правата на детето на ООН,
които участват във формирането
на международните политики,
отнасящи се до деца
22 работни групи и консултативни
съвета
1 изработен алтернативен доклад
към Комитета за правата на детето
на ООН
1 изработен доклад към Universal
Periodic Review (UPR), включващ
мнението на експерти, деца и
родители

150 пресинформации, анализи,
коментари и авторски материали
и над 500 отразявания от медиите
на инициативи, събития и позиции
на Мрежата, което е своеобразен
рекорд

1365 деца и младежи получиха
мечтаната книга за Коледа чрез
кампанията „Едно дете чака магия.
стани магьосник – подари му
книга!“.
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КАКВО НАПРАВИхМЕ
ЗА семействата
ПРЕЗ 2021 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

Продължихме да се застъпваме
за цялостна Визия за семейна
политика,
в рамките на която ясно да бъдат разработени стратегии и
инструменти за подкрепа на децата и семействата. И през
тази година не беше приета Национална стратегия за детето,
но благодарение на застъпническите усилия на Мрежата, тази
цел залегна в законодателната програма и коалиционното
споразумение, подписано от правителството, излъчено в
рамките на 47-ото Народно събрание в края на годината.
Предстои да се проведе задълбочен дебат за стратегическите
приоритети, свързани с децата и реформите, които следва да
произтекат от тях. Национална мрежа за децата ще продължи
да настоява това да стане в най-кратки възможни срокове,
предвид дългото отлагане на Стратегията.

Продължаваме да следим процеса
на деинституционализация и
затваряне на последните големи
домове от стар тип
Вследствие на насоченото внимание на Национална мрежа
за децата и други организации по повод затварянето на 8 от 12
ДМСГД в края на 2020 г. и началото на 2021 г., беше предизвикана проверка от Омбудсмана, който излезе с критичен доклад
относно редица недопустими практики и нарушения в процеса.
Заедно с организациите – членове сме силно ангажирани в
процеса на изработване на нормативната уредба, свързана
със Закона за социалните услуги, чрез която се поставят
основите на сериозна реформа в областта на социалната
подкрепа и предоставянето на социални услуги от различен тип.

6 | Годишен отчет 2021 | www.nmd.bg

Национална мрежа за децата е част
от Междуведомствената работна
група, която трябва да изработи
Национален план за действие за
намаляване на детската бедност
като част от инициативата на
Европейската детска гаранция.
Според това историческо споразумение държавите-членки
с ниво на детска бедност над средното за ЕС са длъжни да
отделят най-малко 5% от ресурсите от Европейския социален
фонд плюс (ESF +) за справяне с детската бедност. Мрежата
е ангажирана както със застъпнически дейности по Детската
гаранция, така и с участие в различни анализи, които трябва
да покажат възможно най-ясна и подробна картина на децата,
живеещи в риск от бедност и социално изключване в България,
както и да предложат решения за подобряване на тяхното
благосъстояние.

Представихме аналитичния
доклад „Колко струва едно дете на
България?“
Държавата инвестира средно по 393 лева месечно за
всяко дете в България. Това показа анализ, разработен в
партньорство с Института за пазарна икономика, на база
на Инструмент за финансови инвестиции в деца, с който
проследяваме инвестициите в деца в три направления:
здравеопазване, образование и социална подкрепа и цели да
покаже как и до колко ефективно се изразходват държавни
средства в областите, касаещи децата и семействата. Анализът
беше представен и на Обществения съвет към Министъра на
финансите, както и пред широка публика, като идеята му е да
предизвика дебат за възможни реформи в бюджетирането на
детските политики, както и в подкрепата към семействата чрез
различни финансови и социални инструменти.

Гласът на децата
ЪТ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ?
КАКЪВ сПОРЕД ТЕБ Е ЖИВОТ
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КАКВО НАПРАВИхМЕ
ЗА оБразованието
ПРЕЗ 2021 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 найвисоките 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

Благодарение на застъпническите
усилия на Национална мрежа за
децата над 580 000 деца тръгнаха
присъствено на училище.

Национална мрежа за децата
беше в постоянен диалог с
Министерството на образованието
и науката и Министерството на
здравеопазването, както по време
на редовния кабинет до април
2021 г., така и през двете служебни
правителства до края на ноември
2021 г.
Учебните 2020/2021 г. и настоящата 2021/2022 г. протичат
изцяло под знака на пандемичните ограничения и
дистанционното обучение. Въпреки положените усилия от
страна на училищните екипи да преминат ефективно към
обучение в електронна среда максимално бързо и адаптивно,
дистанционното обучение се доказа като неефективно и
дори напълно неприложимо за големи групи деца, които
нямат подходящите условия, среда и подкрепа за подобен
тип работа. Министерството на образованието и науката
не положи достатъчно усилия да гарантира присъствено
обучение на учениците възможно най-дълго и да направи
така, че училищата да са последните затворени при пик
на пандемичната вълна и първите отворени при нейния
спад или изобщо да не бъдат затваряни. Вследствие на
това за трета учебна година почти всички ученици, особено
от прогимназиалния и гимназиалния етап, останаха без
качествено присъствено обучение и с увеличаващи се щети
върху образователните постижения, психиката и физиката.
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Национална мрежа за децата заедно със своите членове
и партньорски организации предложихме подробно
разписан план за действие за осигуряването на присъствено
обучение на новата учебна година. Въпреки това, едва
месец след началото на учебната година се стигна до
затваряне на училищата. След редица протестни писма и
срещи с отговорните министри, започна организация за
присъствено обучение чрез тестване с неинвазивни тестове,
с което се върнаха малките ученици, а едва в началото на
месец декември и част от по-големите. Продължихме да
настояваме за по-добра организация на процеса, план с ясни
кратко- и дългосрочни ангажименти и цели и прекратяване на
институционалната война за сметка на най-добрия интерес на
децата. И през 2022 г. ще продължаваме да следим, как и дали
ангажиментът на правителството за безопасно присъствено
обучение ще бъде спазван.

Заедно с организациите-членове
на Национална мрежа за децата
участвахме и дадохме своите
предложение в областта на
предучилищното образование и
ранната грижа и обучение за деца
от 0-7 г.
В рамките на календарната година бяха подложени на
широко обсъждане със заинтересованите страни два важни
стратегически документа – Стратегическа рамка за развитие
на образованието, обучението и ученето в Република
България (2021–2030) и Национална рамка за качество на
образованието и грижите в ранна детска възраст. Активно,
заедно с организациите членове на Мрежата, участвахме в
обсъждането на тези два важни стратегически документа,
като дадохме своите конструктивни предложения за
разработване на максимално ефективни документи,
на база на които да се водят политиките в сферата на
образованието в следващото десетилетие. Стратегическата
рамка за образование беше приета през месец февруари,
а Националната рамка за качество на ОГРДВ е в процес
на разработка в края на декември 2021 г. Нейното
финализиране и приемане е от ключово значение за
наложителната реформа в областта на предучилищното
образование и ранната грижа и обучение за деца от 0-7 г.

Заедно със свои партньорски и
членски организации участвахме
в провеждането на два
предизборни дебата, свързани
с училищното образование и
ранното детско развитие.
Преди изборите за 45-ото Народно събрание участвахме в
дебата за училищното образование и през юни, преди изборите
за 46-ото НС, на тема: „Ранно детско развитие и грижа“.
В тях взеха участие кандидати за народни представители
от парламентарно представените към онзи момент партии.

Гласът на децата
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КАКВО НАПРАВИхМЕ ЗА
детското здравеоПазване
ПРЕЗ 2021 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

Продължихме активно да се
застъпваме за изграждането
на национална педиатрична
болница.

Продължихме да се застъпваме
за цялостно преосмисляне и
преструктуриране на системата
на детското здравеопазване и
гарантирането на нуждите на
всяко дете.
Въпреки пандемичната ситуация детското здравеопазване
остана на заден план в приоритетите на държавата. През
февруари на обществено обсъждане беше подложена
Националната здравна стратегия 2021–2030, но въпреки
становищата и препоръките на Национална мрежа за децата
и други организации с експертиза в областта на детското
здравеопазване, както и на водещи педиатри, в нея не намери
достатъчно категорично място темата за анализ на нуждите и
реформата в детското здравеопазване. Предвид заложените
ангажименти в законодателната програма на правителството,
избрано в рамките на 47-ото НС, ще продължим да се
застъпваме категорично за цялостно преосмисляне и преструктуриране на системата на детското здравеопазване,
така че то да отговаря на нуждите и да бъде реално гарантирано за всяко дете в България, независимо къде се намира
то, какво е семейното и социалното му положение, здравен
статус и специфични нужди. Приветстваме приемането на
ключови за организацията застъпнически цели в законодателната програма, като подобряване на лекарствената политика
за деца; гарантиране на достъп до здравеопазване за деца и
майки в труднодостъпни и отдалечени райони, решаване на
казуса с националната детска болница.
10 | Годишен отчет 2021 | www.nmd.bg

Въпреки положените максимални усилия от страна на
гражданското общество, гражданските организации,
експерти и специалисти в областта на здравеопазването,
архитектурата и инвестиционното проектиране и през
тази година проблемът не е намерил своето окончателно
позитивно разрешение. Ще продължаваме да настояваме за
спешни, но ефективни мерки по отношение на изготвяне на
анализ на нуждите на детското здравеопазване, на база на
който да се стигне до най-добрите решения за изграждане
на детската болница.
Подкрепихме становището на Алианса на българските
акушерки по Проект за изменение и допълнение на
Наредба №9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни
дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК за разширяване
на възможността за отваряне на самостоятелни акушерски
практики и повишаване на качеството на грижата за
новородени, бременни и родилки.

Настояхме за разширяване на
възможностите за информация,
достъп и разширяване на
обхвата на ваксинация
срещу HPV сред момичетата
и момчетата на възраст 10-14 г.,
както и за гарантиране на
скрининга и профилактика на
HPV-свързаните заболявания
през целия живот.
В резултат на дълъг процес от срещи и обсъждания с
експерти, специалисти и представители на пациентски
организации, изпратихме към Министерството на здравеопазване меморандум за приемането на национална стратегия за елиминиране на Човешкия Папиломен
Вирус като част от цялостна политика за приемане на
Национален раков план за превенция, профилактика и
лечение на онкологичните заболявания. С меморандума Национална мрежа за децата настоява за разширяване на възможностите за информация, достъп и
разширяване на обхвата на ваксинация срещу HPV
сред момичетата и момчетата на възраст 10-14 г.,
както и за гарантиране на скрининга и профилактика
на HPV-свързаните заболявания през целия живот.
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КАКВО НАПРАВИхМЕ ЗА
детското Правосъдие
ПРЕЗ 2021 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

През 2021 г., благодарение на успешното развитие на Мрежата за правна помощ към
НМД (МПП), Национална мрежа за децата успя да реализира още повече застъпнически инициативи, свързани с постигането на по-справедливо детско правосъдие в
България. Експертите на МПП регулярно подготвяха правни становища и позиции,
предлагащи задълбочени коментари върху най-актуални казуси, свързани с несъвършенства в уредбата на действащото у нас детско правосъдие, вкл. с дисфункции на
същото в условията на рестриктивните публични мерки срещу COVID-19.

Три от ключовите
лайтмотиви в
застъпническите
кампании на Мрежата
за правна помощ през
2021 г. бяха:
нуждата от повишаване, по адекватен
и щадящ начин, процесуалната роля
на децата в касаещите техни права
производства;
нуждата от оказване на мултидисциплинарна експертна грижа за децата
в случаи на превенция на / кризисна
интервенция за справяне с ескалиращи родителски конфликти, важащо с
особена сила в условията на социална
изолация;
непропорционалното засягане на детски права, вкл. права, чието упражняване се обезпечава от процесуални
разпоредби, от редица публични мерки, приети от българската държава в
хода на борбата с разпространението
на COVID-19.

същевременно, в свои позиции и становища и посредством Мрежата
за правна помощ, Национална мрежа за децата се обяви в подкрепа на
множество идеи за реформа, сред които:
идеи за въвеждане на по-щадящо
правосъдие за децата извършители и
жертви на престъпления, тъй като
те често биват „засмукани“ от правораздавателната система в спирала
от многократно преживяване на
конфликтната ситуация, на стресиращи
и дори травмиращи процедури, на
наказания, вместо на подкрепа;
постановките, застъпени в Решение
на ВКС от 19.01.2021 г., във връзка с
дело за достъп от осиновени лица
до информация за биологичния
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им произход, с предмет тълкуване
разпоредбата на чл. 105 от Семейния
кодекс;
изменения в Закона за защита от
домашно насилие с цел създаването
на нарочен регистър, в който да бъдат
въвеждани насилници и жертви на
домашно насилие;
предложението съставомерни деяния,
извършени на расистка и ксенофобска
основа, да бъдат въведени в
Наказателния кодекс като утежняващо
обстоятелство, съобразно актуалните

европейски правила за борба с
расизма и ксенофобията;
инкорпориране на конкретни
ангажименти за реформа в детското
правосъдие в секция „Справедлива
България“ на Плана за възстановяване
и устойчивост на Република България.
Национална мрежа за децата
многократно подчертава публично
острата необходимост от спешни
мерки за цялостна реформа в сферата
на детското правосъдие, за отмяна на
Закона за борба с противообществените

прояви на малолетни и непълнолетни
и за приемане на законодателство,
гарантиращо подкрепата и защитата на
правата на децата в конфликт със закона.
Наша ключова кауза бе включително
застъпничеството за закриването на
местата за настаняване на малолетни
и непълнолетни лица, извършили
противообществени прояви, и замяната
им с алтернативни услуги, които да
осигуряват ефективна защита на децата
и прилагането на хуманни корективни
мерки спрямо тях, в духа на ръководните
начала на възстановителното
правосъдие.
Две от стратегическите дела, водени
от Мрежата за правна помощ към
Национална мрежа за децата, касаеха
пряко процесуалното право на
непълнолетни лица самостоятелно да
защитават свои права (в конкретните
казуси – правото на самостоятелен
избор на гимназиално учебно заведение
и личното право на издръжка от
родител) по съдебен ред. Благодарение

на съдействието на адвокат от
Консултативния съвет към Мрежата за
правна помощ при НМД, непълнолетен
молител успя да си осигури в съдебно
производство увеличаване на размера
на дължимата от негов родител месечна
издръжка.
Предизвикателствата пред детското
правосъдие и възможните решения за
реформа на същото бяха ключови теми и
в двудневната правна уеб-конференция
„КОВИД-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“,
организирана от Мрежата за правна
помощ към НМД през декември 2021 г.
Активното застъпничество за реформа в
детското правосъдие продължава да е
едно от основните целеви направления
в работата на Мрежата за правна
помощ към НМД през 2022 г. НМД
се ангажира да превърне тази тема в
център на своя диалог с подкрепилите
инициативата „Парламентарна група
за децата“ народни представители от
47-ото Народно събрание на Република
България.
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МРЕЖА ЗА ПРАВНА ПОМОщ
КЪМ НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ЗА ДЕЦАТА
Мрежата за правна помощ
продължи да се развива и да
привлича правозащитници към
каузата си.
Благодарение на експертизата на своите членове от юристи
и адвокати, Мрежата за правна помощ към Национална
мрежа за децата, продължи да се развива, да се ангажира
с повече стратегически дела, да увеличава обема на
изходящите от нея позиции и правни становища по найактуални въпроси. Прогрес бе постигнат във всяко от
тези оперативни направления, което пряко спомогна за
това Мрежата за правна помощ да придобие по-широка
разпознаваемост сред гражданското общество на България.

Мрежата за правна помощ,
продължи усилия в областта на
воденето на стратегически дела.
Експерти на Мрежата за правна помощ се ангажираха
като процесуални представители в 4 стратегически дела,
касаещи пряко детски права, както и в 5 дела, свързани с
публично разпространение на дезинформация, обидни
и клеветнически твърдения, насочени срещу граждански
организации, които работят в защита на детските права у нас.
И през 2022 г. приоритет на Мрежата ще бъде увеличаването
на обема от стратегически дела, процесуалното
представителство, в които се осигурява от членове на
Консултативния съвет към правната мрежа.

През годината приоритетна
работна област на Мрежата
за правна помощ беше да
се застъпва за правата на
децата.
Експертите на Мрежата за правна помощ участваха в
изготвянето на правни становища и организирането
на кампании, посветени на широк спектър от
теми, сред които: подобряване на превенцията и
преустановяването на домашното насилие над деца, с
оглед специфичните предизвикателства, поставени от
пандемичната обстановка; осигуряването на по-добра
алтернативна грижа за деца, ведно с по-адекватни
усилия за реинтеграция на деца в биологичните им
семейства; подобряване достъпа на деца до образование
в условията на борба с разпространението на COVID-19
и други. И през следващата година Мрежата за правна
помощ ще продължи усилията си в изготвянето на
становища по актуални правни въпроси, касаещи правата
на децата.
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Мрежата за правна помощ
проведе правна конференция
„КОВИД-19 И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА“.

това може да бъде избегнато при въвеждането на последващи
антиковид мерки. Уеб-конференцията „КОВИД-19 И ПРАВАТА
НА ДЕЦАТА“ достигна до хиляди зрители във Фейсбук и бе
отразена от водещи национални медии.
Тази година Мрежата за правна помощ към Национална
мрежа за децата стартира и добрата практика да провежда
експертни кръгли маси по казуси, по които е била сезирана,
и по които би могла да обезпечи мултидисциплинарна
интервенция. Така през декември 2021 г. бе проведена кръгла
маса, посветена на застрашаването на посегателството върху
детски права в кв. „Надежда“, гр. Сливен, населен компактно
от уязвима ромска общност.
Резултат от кръглата маса по този въпрос бе сформирането на
две работни групи, една от които съставена от членове на МПП.
Цели се положителното повлияване на живота на общността в
кв. „Надежда“ посредством работа на терен, ведно с регулярно
сезиране на институции със сигнали, позиции и правни
становища. Подобни тематични кръгли маси ще са акцент в
работата на Мрежата за правна помощ към НМД и през 2022 г.

Гост-лектори в тазгодишния правен форум бяха единадесет
изявени експерти от сферата на детските права от
цялата страна (в т.ч. омбудсмана на Република България,
председателят на ДАЗД, представител на Комитета на ООН за
премахване на дискриминацията срещу жените и др.) и един
младеж – председател на национален представителен орган
на децата. В хода на конференцията бяха повдигнати актуални
въпроси по казуси от практиката на участващите експерти,
от националното право, практиката на ЕСПЧ и др. Основните
две тематични направления на уеб-конференцията на МПП
обхванаха детското здравеопазване (вкл. защита от насилие)
и детското образование в контекста на продължаващата
тежка епидемична обстановка в страната и на нерешените
актуални проблеми около рестриктивните публични мерки
за борба с КОВИД-19. Разгледана бе в детайл темата за
проблемите, срещани от ЛГБТ общността на България в хода
на пандемичната криза. Гост-лекторите в правния форум на
МПП се обединиха около становището, че в условията на
кризата от КОВИД-19 неведнъж правата на децата са били
засегнати непропорционално, като обсъдиха включително как
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10 години
Бележник:

ГОДИНИ

КАКЪВ Е
сРЕДНИЯТ усПЕх
НА ДЪРЖАВАТА
В ГРИЖАТА ЗА ДЕЦАТА?

Национална мрежа за децата представи
десетото издание на мониторинговия доклад
„Бележник: Какъв е средният успех на
държавата в грижата за децата?“

среден 3.09 е общата оценка за работата
на държавата и институциите през 2021 г.
Същата е средната оценка и за изминалото
десетилетие.

Докладът бе представен в онлайн събитие със специални
гости д-р Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за
България, и доц. д-р Велина Тодорова, зам.-председател на
Комитета по правата на детето на ООН. В представянето се
включиха експерти от Национална мрежа за децата и деца от
Младежка мрежа „Мегафон“.
Автори на Бележник 2021 са 39 експерти от гражданските
организации и 7 външни оценители. Чрез проведените
анкети във формирането на оценките и препоръките
се включиха и 700 деца, млади хора, родители и
професионалисти, както и децата-„рапортьори“ от
Националния Юрочайлд форум.
Акцент в Бележник 2021 беше темата за децата и пандемията
и това как тя се отрази върху тяхното благосъстояние във
всички области.
За първи път в рамките на Бележник беше направен анализ
на финансовите инвестиции на българската държава в децата
за последните четири години.
Освен оценките за миналата година миналогодишното
издание Бележник 2021 съдържа и обзор на постигнатото
в детските политики през последните 10 години, като са
изведени основните акценти, проблемните области и успехи
за десетилетието.
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Резултатите от оценките през годините сочат, че все още липсва
цялостна визия за благосъстоянието на децата в България.
Нещо повече, през последните четири години се наблюдава
влошаване на ситуацията във всички области, засягащи
политиките за деца, и сериозно отстъпление от поетите
ангажименти за гарантиране на правата им.

Участие на децата

3.06

1. Благосъстояние на децата

3.19

2. Семейна среда и алтернативни грижи

3.12

3. Закрила на детето от всички форми на
насилие

2.50

4. Правосъдие

3.10

5. Ранно детско развитие

3.22

6. Детско здраве

3.09

7. Образование

3.71

8. Спорт, отдих и свободно време

2.75

Средна оценка на Бележник 2021

3.09

Оценка на десетилетието 2012-2021

3.09

ПАРЛАМЕНТАРНА
ГРуПА
ЗА ДЕЦАТА
През изминалата 2021 г. Национална мрежа за децата,
в партньорство с УНИЦЕФ България, проведе три пъти
кампанията „Стани защитник на децата“, с която покани
кандидати за народни представители от различни политически
сили да се включат в инициативата „Парламентарна група за
децата“. С това кандидат-депутатите заявиха, че в бъдещия
парламент ще работят за по-добър живот на всички деца и
семейства в България и ще подкрепят политиките, които са в
полза на тяхното благосъстояние. Представителите на различни
политически партии и коалиции подписаха декларацията
„Защитник на децата“, с която се ангажираха, че ще търсят
решения на основните проблеми на децата в областите здраве,
образование, бедност и социално изключване, правосъдие.
Целите на инициативата са:
Да бъде създадено неформално надпартийно обединение
и политическо представителство в полза на децата и
семействата;
Кампанията да помогне на бъдещите депутати да се
запознаят с основните проблеми, свързани с децата, и с
възможни решения;
Обществото да се ориентира кои народни представители и
политически сили са готови да работят за децата.

Поради настъпилата политическа криза след края на мандата
на 44-ото Народно събрание, кампанията съпътстваше
предизборната фаза на 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно
събрание, като във всяко едно от тях бяха избрани
представители на Парламентарна група за децата.
В края на годината, когато беше конституирано 47-ото НС
и беше излъчено и редовно коалиционно правителство,
Парламентарната група за децата има 33 народни
представители от пет политически сили.
Двама от подкрепилите кампанията кандидати бяха излъчени
за министри – Борислав Сандов като заместник министърпредседател по климатични политики, и министър на
околната среда и водите и Надежда Йорданова – министър на
правосъдието.
Първата официална среща на Парламентарната група за
децата, представители на Национална мрежа за децата и
УНИЦЕФ България се състоя на 5 април 2022 г. На нея бяха
очертани основните приоритети на партньорството между
неправителствения сектор и народните представители в
полза на децата.
Вярваме, че работата на Парламентарната група за децата ще
се превърне в ключова за детските политики, защото децата
не гласуват, но правата и интересите им често се превръщат в
политически въпроси и най-добре могат да бъдат защитени в
българския парламент.
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КОГО НАГРАДИхМЕ
ЗА ПОсТИЖЕНИЯ
ЗА ДЕЦАТА ПРЕЗ 2021 Г.?
Отличихме с наградите „Златна ябълка“ личности и
организации с принос за живота на децата в България
През 2021 г. за единадесета поредна година отличихме
с наградите „Златна ябълка“ личности, организации и
институции, които работят за подобряване живота на
българските деца.
В конкурса получихме 54 номинации на вдъхновяващи хора,
посветени на здравето, образованието и правата на децата,
които влагат много време, емоции и енергия в каузата за
по-добра държава за децата ни и по-щастливо детство.
Наградите бяха връчени на 31 май на церемония с водещи
Драго Симеонов, Жанет Хаджиева и Аделина Налбантова от
младежка мрежа Мегафон.
Призовете бяха присъдени традиционно в категориите „Герой
на децата“, „Училище“, „Община“, „Журналист“, „Благотворител“, „Специална награда“, „Награда за цялостен принос“ и в
новата категория „Детска организация“, която е с идеята да
отличи граждански организации с положително въздействие
върху живота на децата и семействата в България. Тази категория, както „Герой на децата“, беше отворена за номиниране
и гласуване от цялата общественост. 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, Елена
Атанасова – УНИЦЕФ България,
Алексей Пампоров – социолог от „Института по философия и
социология“ към БАН, журналистът Лора Филева, д-р Бояна
Петкова – създател на Фондация „Ида“, Красимира Величкова
от Български дарителски форум. Младите хора от „Мегафон“
също участваха в журито с трима свои представители.

Ето кои са победителите:

категория „Училище“:
90 су „Ген. хосе де сан
Мартин“, софия,
което работи системно за позитивна
промяна в образованието. Училището
създава изцяло нов подход за
преподаване в начален етап,
акцентирайки върху развитието на
емоционалната компетентност и
творческите умения на децата.
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категория „община“:
Община Луковит

Институция, която работи отговорно
и с отношение за децата, техните
семейства и детските права.
Усилията на Луковит са насочени към
индивидуално съобразена подкрепа, с
която децата да бъдат по-мотивирани
и по-добре подготвени за социална и
професионална реализация.

категория
„Журналист“:
Надежда Цекулова

категорията
„Благотворител“:
„Дженерали
Застраховане“ – компанията

е номинирана за стартирането на
инициативата The Human Safety Net
в България. „Дженерали“ дарява
корпоративни средства на фондация
„За нашите деца“ за подкрепата на деца
и семейства; организира дарителство
по ведомост на свои служители и
фондонабиращи дейности за каузата
на ранното детско развитие, участва с
доброволци в дейностите на фондацията.

В своята работа тя проявява специално
внимание към темите за децата и
дава видимост на техните проблеми.
Надежда е журналистът, който се
изправи срещу съсипването на „Фонда
за лечение на деца“.

детска организация: Фондация „Герои на
времето“ (TimeHeroes) беше отличена за „Купата на героите“ –

естественото продължение на работата на организацията с младежи доброволци.
Това доброволческо състезание бързо се превърна в източник на вдъхновение за
младежи, ученици и учители. Някои от инициативите в него включват оборудване
на стая по изкуства за деца с аутизъм, създаване на образователни материали за
деца със специални потребности, доставки на храна за хора в нужда и медици на
първа линия.

„герой на децата“:
Елица узунова

специална награда
Д-р Адил Кадъм беше

10-годишното момиче създава каузата
„Дари обич“, за да направи по-добър
живота на деца, лишени от родителска
грижа. Тя не остава равнодушна
към съдбите на децата от къщичките
„Надежда за малките“ и инициира
създаването на песен, която се
превръща и в кауза за събиране на пари
за по -добър живот на тези дечица.

награда за цялостен принос:
Георги Апостолов – координатор на

посмъртно отличена с приза „Герой
на децата“. Тя беше лекар от екипа на
Клиниката по генетика към СБАЛ по
детски болести „Проф. Иван Митев“
в София. Успя да остане завинаги на
страната децата с постоянство, неуморимост и саможертва, със своята
ежедневна работа като лекар, с борбата
и вярата, че най-модерните терапии ще
достигнат и до нашата страна, с участието ѝ в редица проекти и доброволчески
инициативи, включително за изграждането на национална детска болница.

„Център за безопасен Интернет“ от създаването му
през 2005 г. През последните години той ръководи
множество инициативи срещу незаконното и
вредното за деца съдържание и поведение онлайн,
кампании и обучения за развиване на дигиталната
и медийната грамотност. Георги Апостолов е един
от учредителите на Национална мрежа за децата,
а фондация „Приложни изследвания и комуникации“
е член на Мрежата от самото ѝ създаване. Той е
активен участник в повечето тематични работни групи
и в изготвянето на становища и политики, председател
на УС в неговия предишен мандат, изключителен
експерт, безспорен авторитет и граждански активист.

категория „Болница“

– За втора поредна година награда за болница не беше присъдена.
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КАКВО НАПРАВИхМЕ ЗАЕДНО
с младите хора ПРЕЗ 2021 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“
„Мегафон“ е двугодишната
програма за детско участие,
създадена от Национална
мрежа за децата, която
продължава да дава
възможност на младежи
да учат за правата си и да
упражняват правото си на
мнение под формата на
неформален тип гражданско образование. Чрез програмата
подкрепяме професионалисти в това да насърчават детското
участие в организациите си. През септември стартира новата
група младежи, които се включиха в традиционното
Есенно училище по правата на децата – 14 млади хора
от 6 организации членове на Мрежата.
Младежите се запознаха с водещи принципи, касаещи правата
на човека, както и с Конвенцията за правата на детето, чрез която
изследваха концепцията за детското участие. Най-интересни за
младежите бяха темите екология, климатични промени, насилие
и щадящо правосъдие за деца, за които с нетърпение очакват да
научат повече в бъдеще.
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Годишна среща 2021
Традиционно младите хора бяха съорганизатори на Годишната
среща, като посрещнаха гостите, откриха церемонията и
подготвиха разчупена игра за всички участници. Младежите
от „Мегафон“ организираха и специален панел, отправяйки
предизвикателство към публиката с въпроса: „Защо детско и
младежко участие?“. Така беше озаглавен и панелът, на който
на практика реализираха своята работа и смисъла от нея.
На събитието имаше и специален младежки панел –
„Европейската гаранция за детето“ и „Деца изследователи“,
отразяващ резултатите на младежките екипи от нова програма,
реализирана от НМД в партньорство с УНИЦЕФ България.

Рапортьори и Eurochild

Награди „Златна ябълка“

За поредна година „Рапортьори“ – съвместна инициатива на
НМД и Eurochild – изследваща мнението на децата продължи
своята работа. През годината сформирани екипи от страната
проучваха мнението на връстниците си. Каква е идеята?
Именно деца, малки любопитни журналисти, питат деца и
то по избрани, развити и проучени от тях самите теми, които
посочват като ключови за живота им. През 2021 г. младежите
събраха данни по следните теми: „Децата в контакт и конфликт
със закона“, „Психоактивни вещества“, „Равен достъп и шанс за
образование“, „Детски инициативи в училище“, „Напускащите
алтернативна грижа след пълнолетие“, „Психичното здраве на
децата по време на пандемия“.
През месец октомври се проведе и тренингът за новата група
рапортьори. 11 деца се включиха и избраха 8 теми, които
предстои да изследват обширно до края на лятото на 2022 г.
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.

Тази година младежкото жури традиционно даде своя глас,
обсъждайки номинираните в отделните категории. Двама
представители на „Мегафон“ се включиха и във финалното
жури. Церемонията по награждаването беше водена от две
млади дами, представителки на „Мегафон“, които обявиха
и връчиха награди в някои от категориите.

„Европейската гаранция за детето“

Доклад „Бележник: Какъв е
средният успех на държавата
в грижата за децата?“
За втора година младежите от Програма „Мегафон“ се включиха в събитието по представянето на доклада. Децата излъчиха свои говорители, които изложиха позициите си по темите
за важността на психичното здраве, образованието в ситуация
на пандемия, насилието и благосъстоянието на децата.
Четирима младежа редом с експерти изложиха своите
виждания и коментари, свързани със ситуацията в България.

През 2020 г. България е избрана за една от първите
държави за тестване на „Европейската гаранция за детето“
на ЕС с подкрепата на УНИЦЕФ България. Голямата цел е
всяко дете в бедност да има осигурен равен достъп до
здравеопазване, образование, грижи, достойни жилищни
условия, адекватно хранене и качествени услуги. Програмата
„Деца изследователи“ в партньорство с Национална мрежа
за децата е част от големия проект „Европейската гаранция
за детето“ в България. Фаза III от подготвителното действие
на Европейската комисия.
Детското участие продължава да е базов принцип в работата
на Национална мрежа за децата – какво мислят децата
за случващото се около тях, имат ли мнение и позиция,
допитват ли се до тях за важни решение, касаещи общността
им? Програмата е насочена към професионалисти от
социалната сфера, работещи с и за деца и млади хора,
работещи в позицията на ментори в общността си и
младежи – изследователи, за които мнението им е важно,
проучват и търсят отговори в общностите си, прилагайки
изследователски методи.
Три екипа млади изследователи от Стара Загора, Сливен
и Бургас преминаха през тренинг, който да ги запознае
с базови принципи на изследователската дейност. През
годината екипите изследваха темите за здравеопазването и
образованието, допитвайки се до свои връстници, родители
или професионалисти, работещи с деца, използвайки анкети
и интервюта. А какви теми проучиха екипите? „Наркотиците
в нашата среда“, „Посещават ли децата редовно годишен
профилактичен преглед?“ „Детското здраве – тяхно право и
наша грижа – деца със Синдром на Даун“, „Образованието
при деца със Синдром на Даун“, „Сегрегираните училища“,
„Отпадането на учениците от етническите малцинства от
училище в гимназиален етап“.
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VoiCE iT 2021:
#Филтър

През 2021 г. се проведе седмото
издание на младежкия форум
Voice it. събитието се организира
от Национална мрежа за децата
и Младежка мрежа „Мегафон“ в
партньорство с ЕКОПАК България
и Българския център за безопасен
интернет.
За поредна година със събитието отбелязахме 32-ата
годишнина от подписването на Конвенцията на ООН за
правата на детето.

Voice it#ФИЛТЪР и миналата година се проведе в намален
състав от публика и беше излъчен онлайн, като достигна
аудитория от над 7000 души.

#Филтър беше надсловът на събитието, в което
разговаряхме по две теми – рисковете онлайн и
екология. Специални акценти по темата за онлайн рисковете
бяха темите за педофилията, фалшивите новини и фалшивата
онлайн идентичност, които самите ние си изграждаме. Акценти
по темата за екологията бяха бързата мода, начините за
рециклиране и алтернативните източници на енергия.
За филтрите, които използваме в социалните мрежи, и за филтрите, които трябва да използваме, за да се пазим в общуването
онлайн. За филтрите, които използваме, за да пазим околната
среда чиста. И за филтрите, които използваме, за да се опазим
от нечистата околна среда – бяха и други дискутирани теми.
По тези теми панелистите дискутираха със своите гости. По
темата за онлайн рисковете децата поканиха Емануил Георгиев
от Българския център за безопасен интернет и психоложката
Ивет Прокопова. По темата за онлайн рисковете децата се
довериха на експертите Борислав Йорданов от Екопак България
и д-р Мария Трифонова – преподавател в Стопанския факултет
на Софийския университет.
Защо подобен форум е от значение за нас? Опитваме се да
говорим с децата и младежите за случващото се около тях и
вярваме, че можем да разберем мнението им по теми, касаещи
техния живот, преживяванията и търсенията им. Основната ни
цел е отразяването на мнението на младите пред държавни
институции и медии, както и повишаване осведомеността на
широката публика по линия на детските права, политики и
детското участие като базисен принцип, залегнал в Конвенцията
за правата на детето.
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сЕРТИФИКАТ
„КОМПАНИЯ –
ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО“
Национален сертификат
„компания – приятел на детето“
се присъжда от Национална
мрежа за децата въз основа на
одит на компании, които работят
систематично за правата на детето.
Одитът се извършва в областта на
стопанските процеси, поведението
на пазара, маркетинга, рекламата и
приноса на компанията за развитието
на обществото. сертификатът се
основава на Конвенцията за правата
на детето на ООН и Десетте принципа
от съвместната инициатива на
Глобалния договор на ООН, уНИЦЕФ и
„спасете децата“.

Първите три фирми, носители на сертификата „Компания –
приятел на детето“, получиха авторитетното отличие по
време нa церемонията на наградите „Златна ябълка“ за
принос към живота на децата в България в навечерието на
Международния ден на детето.
„Лидл България“, „А1“ и „Уникредит Булбанк“ преминаха
през процеса на сертифициране и доказаха, че поддържат
висок стандарт на корпоративна отговорност, развиват
подкрепящи политики в полза на децата и създават
благоприятна среда за своите служители с деца и техните
семейства.
Сертификатът беше връчен от Георги Богданов –
изпълнителен директор на Национална мрежа за децата, и
д-р Джейн Муита – официален представител на УНИЦЕФ за
България.
Партньори на програмата са УНИЦЕФ България, Държавната
агенция за закрила на детето, Българският дарителски форум,
Българската асоциация за управление на хора и Фондация
„Работилница за граждански инициативи“.

Повече може да се види на специално разработения сайт на Националния сертификат www.child.bg
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НАЦИОНАЛНА
МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА
В МЕДИйНОТО
ПРОсТРАНсТВО
През 2021 г. продължихме
да популяризираме
застъпническите позиции
и дейността на Мрежата
и да инициираме обществен
диалог по актуалните теми,
свързани с детските права
и благосъстояние.

Развитие на комуникационните
канали
Продължаваме активно да поддържаме нашата основна
двуезична онлайн медия nmd.bg. С близо 1000 публикации
годишно информирахме родителите за важни новини
и теми, свързани с децата, изразихме позиции по
законодателни инициативи и казуси в образователната,
здравната и правосъдната система и за това как мерките за
справяне с ковид-кризата повлияват качеството на живот
на децата. През 2021 г. уникалните потребители на сайта са
почти 400 хил., а показванията на страницата – над 700 хил.,
с което запазваме равнищата от 2020 г.
Фейсбук страницата на Национална мрежа за децата остава
най-влиятелният канал за гражданска активност в областта
на детските политики. През миналата година имаме над
1200 публикации. Завършихме 2021 г. с 73 400 последователи – с 3000 повече спрямо 2020 г.
През 2021 г. добавихме LinkedIn профил към нашето
портфолио от канали, чрез които информацията за
работата на Мрежата достига до широка аудитория. В
края на миналата година страницата ни вече има 640
последователи, а съдържанието ѝ достига до над 2000
потребители месечно. Последвайте ни на
https://www.linkedin.com/company/72689829.
Паралелно с това продължихме да развиваме вече
съществуващите социални канали в платформите Instagram,
Twitter и YouTube, както и страниците ни „Детство без
насилие“ – www.endviolence.bg, сайта на наградите „Златна
ябълка“ – www.1june.nmd.bg, публичната група „За подобра държава на децата ни“, която към края на 2021 г. вече
е с 12 хил. Създадохме нов сайт във връзка с нова наша
инициатива „Компания – приятел на детето“ – child.bg.
Обновихме изцяло дарителската ни платфора – nmd.bg/dari.

Последвайте ни:
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Съдържанието, което създаваме, достигна до аудитория от
над 2 милиона потребители на социалните мрежи.

Заедно сме по-силни
Като Мрежа нашата основна задача е да подкрепяме
организациите членове в техните кампании и събития и
през 2021 г. активно популяризирахме тяхната дейност.
Разпространихме над 50 становища, инициативи, успехи
и събития на наши членове и партньори. Във връзка с
отбелязването на 15-годишнината на организацията
направихме 13 интервюта с изявени личности от Мрежата и
посветихме 3 видео материала на успехите на организацията.

Кампании и събития
През трудната 2021 г. организирахме 5 събития, които
излъчихме онлайн. Стартирахме 5 нови кампании,
които утвърждават застъпничеството в полза на децата
и популяризират образа на НМД. Специално внимание
заслужава мащабната имиджова кампания „Заедно за
децата“, „Парламентарна група за децата“ и кампанията за
дарителство.

Медийно присъствие
През 2021 изпратихме 31 прес съобщения, свързани с наши
становища, инициативи и коментари. Миналата година имаме
рекорден брой отразявания на наши инициативи от медиите –
близо 800. Организирахме 40 участия на представители на
Мрежата в радио и телевизионни предавания.
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ИНДИВИДуАЛНО
ДАРИТЕЛсТВО В ПОДКРЕПА
НА ДЕЦАТА И сЕМЕйсТВАТА!
„Заедно за децата“
През 2021 г. Национална мрежа за децата постави началото на една различна
дарителска кампания. „Заедно за децата“ събира съмишленици, които ежемесечно
подкрепят съществуването на Мрежата и усилията ни за по-щастливо детство за
всяко дете в България.
15-годишният ни опит показва, че обществената промяна към по-добри и адекватни
политики за децата и семействата не може да бъде резултат от еднократно
действие и усилие, а представлява дълъг процес, чийто двигател са гражданските
организации. Силата на гражданските организации е именно в това, че обединяват
усилията на своите поддръжници за постигането на обща цел.

„Първенството на
свежите супергерои“
Щастливи сме, че имахме възможност
в лични срещи да разкажем за каузата
си за по-добри закони и работещи
институции, така че всички деца да имат
семейство, да бъдат здрави, да ходят на
училище и да се радват на дом и закрила.
По време на „Първенството на Свежите
супергерои“ – серия от футболни турнири
за деца на възраст между 8 и 9 години,
организирани в партньорство с Кауфланд
България. Първенството за малките
футболисти се проведе в София, Пловдив
и Бургас. Участие в него взеха над 300
деца от 14 български града.
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DMS DETE в подкрепа
на детското участие

Нова платформа
https://nmd.bg/dari

Детското и младежко участие през
2021 г. също бе подкрепено от
дарителската кампания „Заедно за
децата“. Дарителски есемеси с ключова
дума DMS DETE на номер 17 777 целево
набират средства за финансиране
участието на младежите от младежка
мрежа „Мегафон“ в Годишната среща
на НМД и младежкия форум „Voice it:
Мнение от значение“.
БЛАГОДАРИМ ВИ!
Само за 6 месеца от официалния старт
на „Заедно за децата“ в кампанията
се включиха повече от 30 дарители.
Благодарим на всеки един от вас
за подкрепата, без която работата
на Мрежата би била изключително
трудна и предизвикателна. С набраните
средства Национална мрежа за децата
ще се бори за по-добри закони и
работещи институции, така че всички
деца да имат семейство, да бъдат
здрави, да ходят на училище, да се
радват на дом и закрила.

В търсене на по-голямо удобство
изградихме нова платформа за
индивидуално месечно дарителство
на сайта https://nmd.bg/dari. С нейна
помощ всеки съмишленик на каузата
може да подкрепи кампанията само
с няколко клика. Новата система
осигурява на дарителите възможност за
постоянен и сигурен достъп до техния
профил с потребителско име и парола.

РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА
ПРЕЗ 2021 Г.
През 2021 г. Национална мрежа
за децата навърши 15 години от
създаването на организацията,
обединяваща над 130 съмишленици
и организации, работещи за децата и
семействата и отстояващи детските
права.
През годините Национална мрежа за децата положи много
усилия, за да бъдат направени важни стъпки в полза на
децата. Благодарение на застъпничество и партньорска
работа с държавата бяха постигнати положителни промени
в политиките за деца в социалната закрила, образованието,
правосъдието и насилието.
През последните десет години Мрежата провеждаше
експертно наблюдение как държавата изпълнява своите
ангажименти към децата и семействата с независимия доклад
„Бележник: Какъв е средният успех на държавата в грижите за
децата?“. С него поставяме оценки, отправяме конструктивни
критики и препоръки, фокусираме общественото внимание
към областите, в които правителствата се справят, и тези, в
които трябва да положат повече усилия.
За 15 години Мрежата се превърна в значим и надежден
източник на информация. Разработихме своя собствена
медия, в която обсъждаме горещи проблемни теми, говорим
за детските права, представяме добрите практики в грижите
за децата, позитивното родителство и различните форми на
подкрепа към родителите. Всяка година над милион българи
достигат до новините и информацията в сайта ни nmd.bg и в
социалните медии.
Над 350 деца и млади хора са участвали в дейности на
младежката мрежа „Мегафон“. Ние развиваме различни
модели за автентично участие на децата и младите хора, като
се консултираме с тях и провеждаме ключовите дейности
на Мрежата заедно с тях. Чрез „Мегафон“ деца, млади хора,
професионалисти и организации учат за правата на децата,
развиват умения за общуване и упражняват правото си на
мнение.

Пет
са новите организации, присъединили се към Мрежата през
2021 г. Те са: сдружение „Добрия самарянин“, общ. Враца,
село Краводер; сдружение „Милосърдие за теб“, гр. София;
сдружение „Милеа“, гр. София; сдружение „Безопасни детски
площадки“, гр. София и фондация „Искам бебе“, гр. София.
Организациите работят за по-добро образование, подкрепа
на психичното здраве, за деца от ромска общност, за деца
със специални образователни потребности и в подкрепа на
двойки с репродуктивни проблеми.
Ако сте юридическо лице с нестопанска цел, което работи за
деца и с деца, присъединете се и станете юридически член на
Мрежата. Повече информация можете да намерите в сайта на
НМД: https://nmd.bg/tchlenove/yuriditchesko-tchlenstvo/

Пет
са индивидуалните членове, присъединили се към Мрежата
през 2021 г. Те са от София, Пазарджик и Пловдив. Това са
родители, професионалисти и активни граждани, които
споделят ценности за правата на детето и работят 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/
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НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ЗА ДЕЦАТА ПО ВРЕМЕ
НА ПАНДЕМИЯ В ПОДКРЕПА
НА ДЕЦАТА И сЕМЕйсТВАТА!
Над 2 000 деца, 900 семейства
и 700 служители и доброволци
бяха подкрепени чрез спешен
фонд „Бедстващи семейства и
специалисти“ на Национална
мрежа за децата
В края на 2020 г. и началото на 2021 г. (до месец април)
заедно с организациите членове на Национална мрежа за
децата, успяхме да подкрепим бедстващите деца и семейства,
служители и доброволци в 26 населени места в цялата страна.
Благодарение на финансовата подкрепа на фондация „Кахане“
– Швейцария, успяхме да осигурим най-необходимите нужди,
а именно: храни, лекарства, средства за отопление, PCR
тестове, маски и предпазни средства на стойност 70 000 лева.

Над 1 300 деца и младежи получиха
мечтаната книга за Коледа чрез
кампанията „Едно дете чака магия.
стани магьосник – подари му
книга!“
В рамките на Софийския международен литературен
фестивал за деца и младежи в партньорство с Национална
мрежа за децата и с подкрепата на „Experian“ се проведе за
втора поредна година 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
600 магьосника, които успяха да зарадват над 1 300 деца с
мечтаната от тях книга.
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Помогнахме на децата и
семействата
С помощта на организациите членове на НМД и Посолството
на Суверенен Малтийски орден в България раздадохме
над 90 броя легла и дюшеци на деца, живеещи в Центрове
за настаняване от семеен тип и семейства, намиращи се в
крайна бедност в пет населени места в страната.

По повод 1 юни зарадвахме децата
със сладки изкушения, осигурени
от НЕсТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД
Съвместно със Сдружение „SOS – Детски селища“ – България
зарадвахме децата по повод Международния ден на детето.
С помощта на организациите членове на НМД раздадохме
над 6 000 бройки „KIT KAT Gold“ и „LION Peanut“ на стойност
4 000 лева.

Раздадохме техника на 50 деца,
с която да продължат онлайн
обучението си

Раздадохме над 200 пакета,
адаптирани млека на нуждаещи се
семейства с бебета

С подкрепата на „Деливъри Хироу България“ ЕООД и с
помощта на фондация „Бъдеще“, гр. Ракитово, сдружение
„Екатерина Каравелова“, гр. Силистра и сдружение „Хаячи“,
гр. Нови пазар раздадохме таблети на 50 деца от 3. до 12.
клас, с които да могат да продължат своето обучение.

Национална мрежа за децата съвместно с Фондация „Позитивни
умения на личността в социума“, компания DM България и
организациите членове подкрепиха над 100 семейства с бебета,
с хранителни адаптирани млека. Семействата бяха подкрепени
с общо 278 млека на стойност 4170 лв.
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НАЦИОНАЛНА МРЕЖА
ЗА ДЕЦАТА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Eurochild
През 2021 г.
национална
мрежа за
децата активно
участва в три
международни
мрежи,
а именно
еurochild,
ChildPact
и ECPAT.

За поредна година НМД участва активно в съвместната
работа и управлението на Европейската мрежа Eurochild като
част от Управителния съвет на организацията и Комитета по
избор на нови членове за избор на Управителния съвет на
Юрочайлд. Проведохме съвместни застъпнически дейности
по приемането на Европейската гаранция за децата, както
и приемането на Европейската стратегия за правата на детето.

ChildPact
НМД е една от организациите, основатели на черноморската
коалиция за закрила на децата ChildPact, а изпълнителният
директор на Мрежата e председател на коалицията.
През 2021 г. основно работата на ChildPact e свързана с
осъществяване на двустранни дейности между детските
мрежи в региона.

Европейска комисия

ECPAT international

Заместник-председателят на Европейската комисия по
„Демокрация и демография“ Дубравка Шуица изпрати писмо
на 2 февруари 2021 г. от името на Европейската комисия до
Национална мрежа за децата и всички над 70 организации.
Писмото беше изпратено по повод апела за защита на
правата на децата в България във връзка с предлаганите
промени в Закона за закрила на детето и атаките, насочени
към детските организации в България.

През 2021 г., Национална мрежа за децата преведе от
английски на български сборник с материали на тема:
„Разработване и прилагане на вътрешноорганизационна
политика за закрила на децата за фасилитатори, съветници
и консултанти“, който е подготвен ЕСРАТ International.
През изминалата година Национална мрежа за децата
активно участваше в дейностите на ЕСРАТ International за
превенция на сексуалната експлоатация и трафика на деца на
международно ниво.
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КОИ БЯхА НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ
И ДОНОРИ ПРЕЗ 2021 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.

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

SUPERHOSTING.BG, които за поредна година оказват подкрепа
на Национална мрежа за децата в управлението, развитието и
поддържането на основните ни комуникационни канали.

На всички месечни дарители, които подкрепиха кампанията
„Заедно за децата“ за набиране на средства, за да продължим
усилията си:

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.

всички деца да имат семейство;
да бъдат здрави;
да ходят на училище;
да се радват на дом и закрила.

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.

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 застъпнически и имиджови
кампании.
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.

2021

2020

1. Приходи от дейността

3

734

612

2. Разходи за дейността

4

(651)

(620)

83

(8)

Резултат от дейността
3. Финансови приходи

5

–

–

4. Финансови разходи

5

(4)

(11)

79

(19)

Печалба/(Загуба) от стопанска дейност
Резултат

СЪКРАТЕН СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

В хил. лева

АКТИВ
РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

ПАСИВ
Прил.

2021

2020

Б. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ

Прил.

2021

2020

А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

II. Дълготрайни материални активи
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:

РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ

6

651

612 VІ. Резерви

179

100

651

612 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А:

179

100

9

16

В.ТЕКУЩИ АКТИВИ

В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, в т.ч.

10

II. Вземания

8

32

16

до 1 година

9

13

IV. Парични средства

9

426

331

над 1 година

–

3

458

347
921

843

до 1 година

270

230

над 1 година

651

613

1 109

959

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:
Г. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

СУМА НА АКТИВА
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–

1 109

– Г. ФИНАНСИРАНИЯ И ПРИХОДИ
ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ

959 СУМА НА ПАСИВА

Проекти, изпълнявани от национална мрежа за децата през 2021 г.
Институционална подкрепа за изпълнение на Стратегията на
НМД 2015-2020 г., донор фондация ОАК, продължителност
24 месеца, от юли 2020 г. до юни 2022 г.
Проект „Обединение срещу насилието над децата в България“, донор фондация ОАК, продължителност 48 месеца до
декември 2021 г.
Спешен фонд за „Бедстващи семейства и специалисти“, донор
Фондация „Кахане“ – Швейцария, продължителност 5 месеца,
от декември 2020 г. до април 2021 г.
Проект „Детските права на фокус“, донор УНИЦЕФ България,
продължителност до декември 2023 г.
Проект „Изграждане на общности за зачитане на правата
на детето“, донор УНИЦЕФ България, продължителност
12 месеца, от юли 2020 г. до юни 2021 г.

Проект „Дарителството и COVID-19 за по-добри детски политики“, продължителност 12 месеца, от 01 февруари 2021 г. до
31 януари 2022 г., донор Фонд Активни граждани България
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г. .
Проект „Децата в сърцето на българската демокрация“, продължителност 24 месеца, от 01 юли 2021 до 30 юни 2023 г.,
донор Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г.
Child participation in the implementation of the EU “Child
Guarantee” pilot project in Bulgaria: Phase III of the Preparatory
Action by the EC, донор Европейската комисия, продължителност 17 месеца, от 16 февруари 2021 до 30 юни 2023 г.
Меморандум за разбирателство по Детска гаранция между
Eurochild и Национална мрежа за децата, продължителност
12 месеца, от 01 септември 2021 до 31 август 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ (продължение)

В хил. лева

3. Приходи от нестопанска дейност

Приходи от дарения
Приходи от членски внос

2021

2020

706

591

28

21

734

612

Приходите от дарения включват приходи от дарения под условие (670 хил. лв. за 2021 г. и 586 хил. лв. за 2020 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.

4. Разходи за нестопанска дейност
Разходите на Сдружението са формирани единствено от неговата регламентирана дейност. Анализирани по видове
разходи те са:
2021

2020

29

19

Разходи за външни услуги

287

288

Разходи за заплати и възнаграждения

275

245

50

46

-

9

10

13

651

620

Разходи за материали

Разходи за социални осигуровки
Разходи за амортизации
Други разходи
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КОИ сМЕ НИЕ?
национална мрежа за децата е обединение на 130 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 10
души, като дейността е разпределена в 3 отдела:
Отдел „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;
Отдел „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“

130 граждански организации
и съмишленици от цялата страна
130-те организации членове и съмишленици 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 100 000 деца
и 45 000 семейства.

Отдел „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.
Всички членове на екипите са ангажирани и работят за
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?
„За мен „Мегафон“ е мястото
където границата между
възрастни и деца пада, всяко
мнение бива изслушано и
разбрано. Винаги мога да
изразявам себе си в тази
обстановка и се чувствам
чута в нея.“

„Екипът на фондация „Искам бебе“ оценява
работата на НМД като високо ефективна
и сме горди да бъдем част от най-голямата
общност, която ежедневно търси начини
да събере в едно позицията на държавата,
местната власт, отговорния бизнес и доброволците, работещи за благото на децата
и техните семейства тук, в България!

Алекс

Членството на Фондация „Искам бебе“
в Национална мрежа за децата е
изключително очакван, търсен и преживян
момент. Още през 2010 г. направихме
първите крачки към осъзнаване на общия
ни път – всичко в името на психическото,
емоционално и физическо здраве на
децата. В онези години беше много трудно
да намериш истински отдаден на кауза
екип, но в лицето на НМД срещнахме
безпощадно честен, справедлив,
интелигентен и дълбоко емоционален
партньор. В годините сме търсили решение
на не един или два казуса и искрено съм
се възхищавала на умението на Георги
Богданов и неговия екип, да гледа на
решението на проблемите, свързани
с благото на децата, една крачка понапред от другите. НДМ има изключително
подготвен екип от професионалисти във
всички сфери на социалната, правна и
здравна защита на децата и семействата
и именно това е мотивът на екипа на
„Искам бебе“ винаги да търси експертната
оценка и възможните пътища за справяне
с всяко предизвикателство, касаещо
семейните и детските права.

„Мегафон“ е място, което
събира хора с различни
характери и прави така, че
да ни обедини в едно цяло.
То ни мотивира, нас децата,
да мислим и решаваме
проблемите в нашето
общество по много интересни
начини за нас, чрез игри,
състезания и какво ли още
не. Защото не всяко дете би
седнало да мисли, какво има
като проблем днес в света.“
Ади

„Възможността за участие
в „Мегафон“ ми даде
шанс да създам много
нови приятелства и да
развия социалните и
комуникативните си умения.
смятам, че е нужно да
съществуват повече такива
програми, за да може все
повече младежи да развиват
потенциала си.“

Не на последно място приветстваме
способността на екипа на НМД да сплотява
различните организации и да намира
път към всеки индивидуално. В днешно
време сме свидетели по-скоро на разпада
на създадени общности, докато в НМД
наблюдаваме един от съвременните
феномени, а именно – да обедини
различното, да търси уникалното във всяка
организация и да приветства всяко мнение
– независимо колко нестандартно би могло
да изглежда в даден момент.“

Иво

Радина Велчева, създател на фондация „Искам бебе“.

36 | Годишен отчет 2021 | www.nmd.bg

ЧЛЕНОВЕ НА МРЕЖАТА ПРЕЗ 2021 г.
област Бургас

Сдружение „Верният
настойник“ – Бургас
Асоциация „Деметра“ – Бургас
Сдружение „Областен ромски
съюз“ – Бургас
Сдружение „Усмивка“ – Бургас
Сдружение „Заедно за подобро 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 „Милосърдие за
теб“ – 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
Сдружение „Добрия
самарянин“ -с. Краводер

област габрово

Сдружение ИМКА Габрово
Сдружение „Социален диалог
2001“ – Габрово

област добрич

Фондация „Ръка за помощ“ –
Добрич

област кърджали

Сдружение „Инициатива за
развитие – Кърджали решава“
– Кърджали

област кюстендил
Сдружение „Ларго“ –
Кюстендил

област 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
Българо-румънски
трансграничен институт по
медиация (БРТИМ) – Русе
Сдружение „Еквилибриум“ –
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

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“
Фондация „За нашите деца“
Фондация „Здраве и социално
развитие“
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
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“
Фондация „Заедно в час“
Национална асоциация на
ресурсните учители
Фондация „Екип“
Сдружение за прогресивна и
отворена комуникация
Български хелзинкски комитет
Българска педиатрична
асоциация
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 „Детски книги“
Сдружение „Национален
център за социалноемоционално развитие“
Фондация „М & М Физио“
Сдружение „Ре-Акт“
Асоциация „Българско
психоаналитично

пространство“
Институт за прогресивно
образование
Фондация „Сингъл Степ“
Фондация Право и интернет
Фондация ПРОМЯНАТА
Фондация „Зографче“
Фондация „Дечица“
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 „Хестия“
Сдружение „Център за учене
чрез преживяване“
Сдружение „Съвет на жените
бежанки в България“
Сдружение „Частно начално
училище Милеа“
Сдружение „Безопасни детски
площадки“
Фондация „Искам бебе“

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 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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Този документ е създаден по проект „Децата в сърцето на българската демокрация“, който се
изпълнява от Национална мрежа за децата с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Основната
цел на проекта е подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална мрежа за децата и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм
на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България. www.activecitizensfund.bg

