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Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  

от членовете и от 

други организации 

 

 На 19 ноември по повод Световния ден на 
тоалетните се проведе „Голямото клякане”. Ученици, учители 
и родители клекнаха за една минута, като по този начин 
изразиха желанието си за чисти училищни тоалетни. На други 
места в страна пък се проведоха дискусии по въпроса за 
училищните санитарни възли, организирани от членове на 
НМД. 

Събитията са част от кампанията на НМД за детско и 
младежко участие „Мнение от значение”. Поставихме пред 
учениците въпроса „Голяма или малка е нуждата от нови 
училищни тоалетни?”. Оказва се, че около половината от 
българските ученици отказват да ползват тоалетната в 
училище – поне по предназначение. Изводът от събитията от 
деня беше един – нужда от нови училищни тоалетни 
определено има, но има и нужда от това да ги пазим. 

Събитието беше отразено от над 70 телевизионни, 
печатни и онлайн медии. Можете да видите част от 
материалите тук: 
bTV, Darik, Vesti.bg, Dnes.bg, Actualno.com , BBT, Monitor, БНТ, 
Стандарт 
 

 

 
 
 
 

 На 16 ноември представители на екипа и 12 членове 
от Мрежата участваха във „Великолепната шесторка” по бТВ.  
 

 На 22 ноември 2010 г. беше проведена Конференция 
организирана от община София на тема „Социални услуги за 
активно включване”, която е част от инициативата 
„Включващи градове за Европа” – Мрежа от обсерватории за 
активно включване”. Инициативата е съвместна с 
организацията на големите европейски градове ЮРОСИТИС 
и е финансирана от Европейската Комисия. 
http://www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=10&sub_open=
50869&nxt=0 . На конференцията присъстваха колеги от НМД: 
Сдружение „Здраве и социално развитие” – София, ИСДП, 
НАСО – Варна, Сдружение „Деца и юноши”, Фондация ЕКИП, , 
Сдружение „Дете и пространство” а Георги Богданов води 
панелна дискусия за подобряване на качеството на 
социалните услуги за деца и семейства. 
 

 

 

 На 22 ноември се проведе среща-разговор в 
Гранитната зала на Министерски съвет по въпросите на 
Деинституционализацията , организиран от ДАЗД. На 
срещата присъстваха зам.министър председателя Цветан 
Цветанов, г-жа Надя Шабани, председател на ДАЗД и 
заместник министрите на МТСП, МРРБ, МОМН и МЗ, много 
съветници от Министерски съвет и Омбудсмана на 
Република България. Бяха представени основни въпроси, 
които се нуждаят от консенсус за преодоляването на 
потенциални рискове в хода на изпълнението на проекта 
Детство за всички и като цяло по целия процес на 
деинституционализацията. На срещата от името на НМД 
присъства Георги Богданов, който заяви пълната подкрепа 
на гражданските организации за проектите по 
деинституционализация и очерта основните трудности. 
Най-голям акцент беше поставено в неговото изказване 
незадоволителното състояние на структурите на Агенция за 
социално подпомагане в частност Отделите за закрила на 
детето. Това е един от най-съществените рискове  в хода 
на деинституционализацията. На срещата присъстваха, 
колеги от УНИЦЕФ и Сдружение „Дете и пространство”, 
които също имаха свои изказвания. 
 

 На 23 ноември Михаил Стефанов участва в 
заключителна конференция по проекта на SOS детски 
селища – България «Смелостта да бъдеш родител». Там 
бяха представени резултатите от пилотния проект 
«Инициатива за отговорно родителство», който се 
реализира във Велико Търново, Дебелец, с. Ресен, с. 
Водолей и с. Шереметя.  
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Информирано ли се съгласяваш? 

Приятели, хайде на хепънинга! 

 
 „Информирано ли се съгласяваш” е мотото на 

инициативата Инфогласност, с която в София ще бъде 

отбелязан 25ти ноември – Международният ден за 
премахване насилието към жените. 

Рано или късно, на всеки от нас понякога му се налага да 
постъпи в болница. Дори за нещо не чак толкова сериозно. 
Обикновено едва тогава разбираме за документа 
Информирано съгласие, който трябва да се подпише от 
пациента преди медицинските интервенции. 

Документът се подписва и при раждане на дете, по 
нормален или оперативен път.  
Информираното съгласие се връчва на родилката 
непосредствено след постъпването й в болницата, при 
започнал родилен процес, а медицинският персонал настоява 
за незабавен подпис. 
Информираното съгласие не е просто подпис, а процес на 
комуникация и споделена отговорност между пациента и 
медицинския екип. Знаете ли, че имате право да се съгласите 
само на част от предложените процедури, а други да 
откажете, без това да има негативни последствия върху вас 
като пациент? А наясно ли сте, че можете по всяко време да 
оттеглите съгласието си за провеждане на интервенции върху 
вас? Информирано ли се съгласявате? 

Елате да се информираме заедно за Информираното 
съгласие! Подкрепете инициативата „Инфогласност” – акция 
по повод документа Информирано съгласие.  Датата е 25ти 
ноември, мястото – Майчин дом-София (ул. Здраве 2), часът 
е 10.30. 

 
 

 

http://www.btv.bg/news/bulgaria/obshtestvo/story/80269280-Okolo_2_000_uchenitsi_kleknaha_za_pochisti_toaletni.html
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=621351
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3414371
http://www.dnes.bg/obshtestvo/2010/11/19/za-toaletnite-seriozno.104279,play
http://society.actualno.com/news_324432.html#objCommentBlock
http://www.bbt.tv/news/4702_uchenici_iskat_podobri_usloviia_v_uchilishtnite_toaletni/
http://www.monitor.bg/article?id=269271
http://bntplovdiv.com/news/society/health/1227-golyamoto-klyakane-sreshtu-mizernite-toaletni-v-uchilishte.html
7.%09http:/www.standartnews.com/news/details/id/86255/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://www.estestveno.com/sites/estestveno.com/files/InfoConsent_web.pdf


 

 

 
Кръгла маса по въпросите на ранната интервенция при 

детското развитие 
 

На 12 ноември в Център „Карин дом” се проведе 
Кръгла маса по въпросите на ранното детско развитие. В нея 
взеха участие специалисти по ранно детско развитие от 
Канада, специалисти от „Карин дом”, представители на 
Община Варна, педиатри от болнични заведения в града, 
неправителствени организации от страната, както и родители 
на деца със специални нужди. 

В първата част на кръглата маса Веселина Василева, 
координатор проекти в „Карин дом”, представи базираната на 
канадски модел Програма за ранна интервенция, по която 
център „Карин дом” стартира работа от декември 2010 г. 
Целта на програмата е стимулиране развитието на деца с 
риск от развитие на увреждане или с увреждане, за да се 
предотврати тяхното изоставяне. 
Във втората част на кръглата маса канадските специалисти 
по ранно детско развитие Елизабет Кокс и Джудит Олдфийлд 
представиха програмата „Ранно детско развитие”, която се 
провежда в област Британска Колумбия, Канада.  

В третата, дискусионна част, се повдигнаха въпроси 
за холистичното отношение към здравето в семейството, за 
отношението към децата със специални потребности в 
България и в Канада.  
Всички присъстващи бяха доволни от участието си в Кръглата 
маса, а дискусиите продължиха и неформално близо час след 
края.  
 
 

 
На 23 ноември в хотел Рила се проведе 

заключителна  кръгла маса на тема „Мястото на ранната 
интервенция в  процеса на деинституционализацията  на 
грижите за деца”. Събитието беше организирано от 
сдружение „Дете и пространство” в партньорство с ДМСГД-
Русе, които реализират проект „Предизвикателството да 
бъдеш родител – развитие на капацитета на ДМСГД - Русе за 
предоставяне на услуги и дейности, насочени към ранна 
интервенция в подкрепа на ” родители на новородени деца и 
деца с увреждания и ниско тегло от 0 до 3 години". 
 
 
 

 
П о к а н а 

 
На 26 ноември 2010 г. в Дом на културата „Красно 

село” – София, в 16 ч.ще се проведе заключителният 
концерт–изложба на децата и младежите, включени в проект 
„Родени в България 2”. 

 

 
 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 
                                                Сдружение „Общество за всички” 
                         Комплекс за социални услуги „Къща на игрите” 

- 
                                                                 с. Дълбок дол, общ. 

Троян 
                                                              0878 11 36 17 

/Р.Кралева/ 
 

 

 

  
 

От месец октомври тази година Институт по 
социални дейности и практики издава виртуален бюлетин, 
който ще се публикува на страницата на ИСДП. В петте си 
рубрики – Теория, Практика, Актуално, От света и Колаж 
Хайд Парк – бюлетинът ще отразява предизвикателствата, 
пред които е изправена приемната грижа в България и 
каква е практиката по света; ще представя изследвания и 
научни доклади, ще търси мнението на специалистите, на 
ангажираните и на любопитните. Във всеки брой ще дадем 
възможност за представяне и на организации и центрове, 
предоставящи услугата приемна грижа. 

 
 

 
 

 

 
„Германи“ и приятели подаряват усмивки на децата от SOS 

Детски селища България 
 
  Нищо друго не радва повече от детската усмивка.  
Няма по-красиво нещо от нея! Затова и ръководителите на 
частна детска градина „Германи” са решили да реализират 
една благородна идея за своята първа Коледа. 

На 27.11.2010, събота с начален час 16.00 ч., най-
малките посетители на големия търговски център „The Mall” 
на бул. „Цариградско шосе” ще имат възможността под 
вещото ръководство на педагози от „Германи” да развихрят 
въображението и фантазията си в „Къщата на изкуствата“, 
където ще се изработи най-голямото в света слухово 
Мемори, най-красивият глобус, ще бъдат нарисувани 
стотици рисунки, а любителите на глината ще могат да 
моделират с нея през целия ден.  Сътворените от децата 
шедьоври ще бъдат изложени в частна детска градина 
„Германи” и след това обявени за разпродажба на 
специален търг. Събраните средства ще бъдат предадени 
на SOS Детски селища България за подпомагане на 
социалната дейност на сдружението. 

От своя страна децата от SOS Детски селища 
България  ще изявят талантите си - ще пеят, ще танцуват и 
ще демонстрират умения по бойни изкуства. 

Собственичката на “Visage Models Group”, Жени 
Калканджиева ще отправи лично своето коледно послание 
към малчуганите от детските селища и към всички 
присъстващи деца. Ще има и ревю на малките възпитаници 
на школата за модели и манекени към агенцията. 
По време на събитието ще се тегли томбола с различни 
награди за малки и големи. 
Чочо и неговите приятели от приказната страна ще 
превърнат цялото събитие в уникално вълшебство с куп 
игри и изненади. Освен магично шоу, ще има и щура детска 
дискотека, а в „Къщата на изкуствата“ всеки гост и участник 
в забавата ще може да изработи своята собствена коледна 
картичка за децата от SOS Детски селища България и 
лично да им напише коледно пожелание. 
За децата, които се очаква да пристигнат от SOS детското 
селище в Дрен, частна детска градина „Германи“ ще 
подсигури кетъринг и огромна вкусна торта, приготвена с 
много любов от майстор-готвача на комплекса. 

Gymboree Play & Music и Детски център „Вълшебно 
царство“ при „The Mall” също ще предоставят лакомства и 
още куп забавления. 

Организаторите на това благородно дело се 
надяват то да се превърне в традиция, за да докажат, че 
чудеса не се сбъдват само на Коледа! 

Очакваме всички, които желаят да станат част от 
празника и да се повеселят заедно с децата от SOS Детски 
селища България и - разбира се – заедно със своите деца! 

 

 

http://www.sapibg.org/
http://www.sapibg.org/
http://www.sapibg.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МТСП търси кандидати за оценка на проекти 
 
Министерство на труда и социалната политика кани 

потенциални кандидати за извършване на оценка на проектни 
предложения на общини по Компонент 1 „Интегрирани 
социални услуги и услуги за грижи за деца” на Проекта за 
социално включване, финансиран със заемни средства (Заем 
7612 BG) от Международната банка за възстановяване и 
развитие в размер на 40 милиона евро. 

Заинтересованите кандидати следва да изпратят 
професионална биография, както и описание на проектите, в 
които са участвали като оценители, не по-късно от 16:00 ч. на 
02.12.2010 г.  

За подробна информация натиснете тук или на адрес 
www.mlsp.government.bg/sip.  

 
Министър Тотю Младенов откри две нови социални услуги по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” в село Асеновец 
 

Министърът на труда и социалната политика Тотю 
Младенов заедно с кмета на Нова Загора Николай Грозев 
откри днес обновения „Дом за деца, лишени от родителски 
грижи” в село Асеновец, община Нова Загора. В Дома 
стартира процес на деинституционализация по проект „За по-
добро бъдеще на децата” на оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” с откриването на две нови услуги - 
Център за настаняване от семеен тип и преходно 
жилище.Сградата е реконструирана по оперативна програма 
«Регионално развитие». 

 
595 млади хора са дарили кръв от началото на есенната 

кампания по кръводаряване 
 
Шеста поредна седмица продължава есенната 

кампания по кръводаряване. Тя се организира от 
Министерство на здравеопазването и Националния център по 
трансфузионна хематология, с подкрепата на БЧК и 
неправителствени организации. 

Общо 595 студенти са дарили кръв само в рамките на 
традиционната есенна кампания по кръводаряване като 307 
от тях станаха кръводарители за първи път.  Данните до 
момента показват, че в сравнение със същия период на 2009 
г. броят на кръводарителите е нараснал с близо 150 души.  

 

 

Институции и деца в 
България Политиките за деца в 

Европа 

Нови насоки на Съвета на Европа по отношение на 
правосъдието за деца 

 
Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие 

нови насоки за детско правосъдие, което даде на 
европейските правителства насока за подобряване на 
достъпа на децата и отношението към тях в областта на 
правосъдието във всяка една  сфера - гражданска, 
административна и наказателна. 
 Насоките са не само деклариране на принципи, но и 
се стремят да бъдат практически наръчник за прилагане на 
международно приети и задължителни стандарти за детско 
правосъдие както в съда, така и в извънсъдебното 
производство. 

Насоките отговарят на исканията на самите деца. В 
текста е използван приносът на над 3700 деца от 25 страни. 
Техните коментари подпомогнаха оформянето на насоки за 
правото да бъдат изслушани и да получават информация, 
както и правото на достъп до независими и ефективни 
механизми за жалби. 

 
 

 
Социалното включване:  

Как ранното детско образование и грижа могат да помогнат на 
най-малките жители на Европа 

 
 На 9 декември в Европейския парламент ще се 
проведе семинар, на който ще бъдат обсъдена работата за 
социално включване в цяла Европа. Семинарът е с фокус 
върху ранното детско образование и грижи и ролята им като 
решаващ фактор в борбата с детската бедност и социалното 
изключване. Ранното образование и грижи полагат основа за 
продължаващо учене през целия живот, както и на 
здравословен начин на живот.  
 Оратори от Европейската комисия и Европейския 
парламент ще се присъединят към участниците в семинара.  
Той има за цел да гарантира, че услугите могат да бъдат 
предоставяни ефективно в целия ЕС като част от работата за 
справяне с детската бедност и насърчаване на социалното 
включване. 
 

 
Становище на Министерството на образованието, младежта 

и науката по повод предложенията за удължаване на 
зимната ваканция 

 
Чрез образованието едно общество формулира 

целите си, организира средствата и ресурсите си, за да 
получи формата и да се движи в посоката, в която желае. 
Реформата трябва да се случи с усилията на всички нас, по 
пътя на диалога като ефективен метод за решаване на 
проблемите.  

Това ни даде основание да започнем провеждането 
на широка дискусия за продължителността на учебната 
година в България с активното участие на основните 
заинтересовани страни, включително и на учениците. На 8 
ноември в Министерството на образованието, младежта и 
науката бяха поканени на обсъждане ученици от различни 
училища – администратори и участници в протестиращите 
групи във Facebook. Беше постигнат консенсус, че трябва да 
мислим за организацията на учебното време като цялостен 
процес в дългосрочен план. Беше сформирана работна 
група от ученици, чието второ заседание ще се състои на 15 
декември. На него учениците ще представят практиките във 
всички държави в ЕС. 

 

Коледен базар на Движение на българските майки 
 

 Идва и най-хубавото време на годината, за тези 
които обичат прекрасните подаръци, светещите улици, 
горящи камини и приказни снежни картини. Тази година, за 
шести пореден път Фондация „Движение на българските 
майки” организира своите благотворителни коледни базари 
на ръчно изработени сувенири. Такива ще се проведат в 
София, Пловдив, Русе, Видин и Бургас.  
 „Сцена за чудеса” продължава и тази година в гр. 
София. Благотворителният базар ще се проведе на 11 и 12 
декември от 11:00 до 18:00 часа в зала 4 на НДК. Събраните 
средства ще бъдат за продължаване на нашия проект в 
ДМСГД „Света Параскева”, гр. София, където повече от шест 
месеца специален педагог работи ежедневно с децата с 
увреждания. Надяваме се тази година да можем да 
помогнем още повече.  
 Благотворителният базар в Пловдив ще се проведе 
на 18 и 19 декември в МОЛ Пловдив. Събраните средства 
ще бъдат използвани за социализирането на деца от 
домовете. 
 В Русе базарът ще се проведе на 17, 18 и 19 
декември в търговски център Роял. Средствата са за 
закупуване на легла на децата от ДМСГД Русе.  

http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1671&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/Invitation_evaluation_SIP_Final.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1675&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1675&catid=1
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3086&home=true
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3086&home=true
http://www.eurochild.org/index.php?id=394&tx_ttnews%5btt_news%5d=1140&tx_ttnews%5bbackPid%5d=287&cHash=a0fd9fa6badb605718a42c8def938fe1
http://www.eurochild.org/index.php?id=394&tx_ttnews%5btt_news%5d=1140&tx_ttnews%5bbackPid%5d=287&cHash=a0fd9fa6badb605718a42c8def938fe1
http://www.eurochild.org/index.php?id=394&tx_ttnews%5btt_news%5d=1140&tx_ttnews%5bbackPid%5d=287&cHash=a0fd9fa6badb605718a42c8def938fe1
http://www.mon.bg/news-home/2009/10-11-20_stanovishte.html
http://www.mon.bg/news-home/2009/10-11-20_stanovishte.html
http://www.mon.bg/news-home/2009/10-11-20_stanovishte.html
http://dbm.bg-mamma.com/site2/content/view/596/2/lang,bg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Ваканциите по нови правила догодина 

 
Нови правила за дължината на учебната година и 

размера на ваканциите може да имаме от догодина. В 
момента образователното министерство подхваща широка 
обществена дискусия за продължителността на учебната 
година, като в нея ще участват и учениците, предаде АСН. 

Първата задача на тийнейджърите, които вече са 
сформирали работна група, ще бъде да направят проучване 
за различните практики в образователните системи на 
Европа. Повод за дискусията е протестът във Фейсбук по 
повод тазгодишната разпоредба коледната ваканция да 
свършва на 2 януари. 

Учениците настояха тя да бъде удължена с още един 
ден, както е било и през миналите години. МОМН обаче 
разпространи становище, в което се казва, че учениците също 
трябва да се научат да спазват правилата. Министерството 
визира нормативната уредба, която определя точно колко 
учебни седмици трябва да има в една учебна година. 

 
40 млн. лв. допълнително за образование догодина 

 
40 млн. лева допълнително в бюджета за 

образование догодина обеща министър Сергей Игнатов в 
предаването "Сеизмограф" по bTV. Парите ще бъдат 
поделени по равно между средното и висшето образование. 

Министърът отхвърли обвиненията на ректори и 
синдикати, че държавата не е предвидила пари за близо 15 
000 първокурсници. Сергей Игнатов обясни, че студентите са 
повече отпреди пет - шест години, а средствата са едни и 
същи. Така паднал размерът на издръжката за един студент.  

В миналото тя е стигала дори 900 лева на месец, 
докато сега е 632 лева. С допълнителните пари тя ще се 
доближи до равнището от 2009 година.  

"Сега с тези пари, които ще получим – 40 милиона, 
половината ще отидат за по-малките и мисля, че това е 
нормално. Останалите 20 млн. обаче ни дават възможност да 
вдигнем издръжката на студентите с 10%", съобщи 
министърът.  

Игнатов каза още, че е разписал 4,6 млн. лева за 
стипендии до края на годината. Освен това от ноември 
започва втора фаза от програмата за европейски стипендии, 
по която са планирани 46 млн. евро. 

 
 
 

Малко от децата, расли в дом, имат смели очаквания за 
бъдещето 

 
Манекени, учители и кинезитерапевти са най-

желаните професии в представите на децата от социалните 
домове в ботевградското село Разлив и градовете Роман и 
Долна баня, показват резултатите по проект на фондация 
„Асоциация Анимус", финансиран по Оперативната програма 
„Развитие на човешките ресурси". 

Над 50 деца от трите институции са били включени в 
15 обучения, свързани с образование, развитие на социални 
умения, ефективно общуване и намиране на работа. Освен 
обучение децата са получавали и консултации по нов начин - 
чрез скайп и интернет, обясни Ваня Ранкова, координатор на 
проекта. „Децата могат да споделят всякакви преживявания, 
да се консултират за някакви  трудности, свързани с различни 
взаимоотношения с техни връстници. Това е изцяло 
психологическа консултация, осъществявана през интернет", 
разказа тя. 

Възможности за 

финансиране 
 

Децата и семействата 

в медиите 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Програма "Изток–Изток: Партньорство отвъд границите" е 
международна партньорска програма, която подкрепя 
сътрудничеството между представители на гражданското 
общество от различни държави с цел споделяне на идеи, 
експертиза, опит и успешни практики и подкрепя конкретните 
дейности, следващи от тези контакти. Програмата се 
управлява от фондация "Отворено общество" – Лондон. 
Програмата подкрепя инициативи, които подпомагат 
развитието и разширяването на "отвореното общество", 
особено чрез съвместни действия между граждански 
организации в повече от една страна.  
 
Покана за представяне на предложения за училищни и 
общински проекти за превенция на сексуално насилие 
UBS Optimus Foundation (UBSOF) е благотворителна 
организация създадена 1999 година. Тя работи с фокус върху 
две основни области: "Образование и закрила на детето" и 
"Глобално изследване на здравето", Повече информация за 
целите и интересите на UBSOF може да намерите на уеб 
страницата ни 
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/optimusfoundation/ap
plications_support.html 
UBSOF търси проекти, които отговарят на следните критерии: 
 - проекти, които засягат главно въпроси от сексуално 
насилие, сексуално насилие и сексуална експлоатация 
 - училищни и / или общински проекти за превенция, която 
гарантира безопасността на децата от възрастовите групи от 
ECCD (Ранна детска грижа и развитие) до средно 
образование. 
Краен срок: 30 ноември 

За повече информация: Reinhard Fichtl  
Head of Education & Child Protection  
UBS Optimus Foundation  
Augustinerhof 1  
CH-8098 Zürich  
Tel. +41 44 234 32 51  
Fax +41 44 237 27 43  
www.ubs.com/optimus 

 
 
Покана за представяне на предложения за 2011 г. - EAC/49/10 

- Програма за учене през целия живот (LLP)  
 

Кандидатите трябва да са установени в една от следните 
държави: 
- 27-те държави-членки на Европейския съюз, 
- държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, 
Швейцария, 
- държавите кандидатки: Хърватия, Турция. 
Общият бюджет, предназначен за настоящата покана, 
възлиза на 1 065 милиона евро. 
 
 

Възможност за финансиране за проекти за образователна 
интеграция на деца от малцинствата 

 
Главната цел на конкурсната процедура е насърчаване на 
партньорствата между местните власти и НПО за 
подпомагане на общините в осъществяване на интеграционни 
процеси за създаване на условия за равен достъп до 
качествено образование на ромските деца и ученици.  
Максималната стойност на един проект е 30 000 лева. 

Пълният комплект документи за кандидатстване е 
публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg 

Крайният срок за представяне на проектните 
предложения е 29. 11. 2010 г. 
 
 
 

http://education.actualno.com/news_324535.html
http://www.dnes.bg/obrazovanie/2010/10/24/40-mln-lv-dopylnitelno-za-obrazovanie-dogodina.101969
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=622677
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=622677
http://osi.bg/?cy=101
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/optimusfoundation/applications_support.html
http://www.ubs.com/1/e/wealthmanagement/optimusfoundation/applications_support.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:290:0013:0014:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:290:0013:0014:BG:PDF
http://coiduem.mon.bg/?m=3&p=12
http://coiduem.mon.bg/?m=3&p=12

