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СЪДЪРЖАНИЕ 
 
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД 

Представяне на доклада ни за 
детските права у нас по поръчка на 
Европейския информационен 
център. 

Ролята на НПО е ключова за 
успешното реализиране на 
реформата в областта на децата и 
семействата 

Обратна връзка по проекто – 
методиката на ЦОП, качена на 
страницата на АСП 

Предлагаме допълнителни 
индикатори за преброяването през 
2011 г.  

Ще участваме в кръгла маса за 
нежеланата бременност 

Предстои работна среща по 
въпросите на социалното включване 
в Брюксел 

 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ 

Празнични картички от фондация 
„Сийдър” 

„Детелини” – Чирпан участват в 
кампания на БМЧК за борба с 
вируса на ХИВ 

Асоциация „Голям брат, голяма 
сестра” организира Ден на 
отворените врати и сърца 

Разкриване на КСУДС във Видин 

Новини от ЦОП – Нови пазар 

Предстои трета работна среща на 
организациите, работещи по проекти 
за превенция на изоставянето с 
подкрепата на Фондация ОАК и 
Фондация Лале 

5 декември – ден на доброволеца 
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Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  
от членовете 

 
• Ева Борисова, председател на УС на НМД, ще вземе 

участие в заключителния концерт на телевизионното 
предаване „Великолепната шесторка” по бТВ.  
Национална мрежа за децата е един от специално 
поканените гости в предаването. 
 

• На 1 декември проведохме среща с Теодора Калейнска 
от Европейския информационен център за обсъждане 
на евентуално представяне на доклада на НМД за 
състоянието за детските права у нас в Парламента. 
Очакваме да получим сто копия на доклада, които 
планираме да разпространим сред членовете на 
мрежата и други заинтересовани страни. Българската и 
английската версия на доклада могат да бъдат свалени 
от тук.  
 

• На работна среща с НМД и Национален алианс 
„Усмихни се с мен”, проведена на 1 декември, г-жа 
Валентина Симеонова сподели вижданията на МСТП 
за реформата в областта на децата и семействата и 
ролята на НПО в процеса.  За повече информация от 
срещата и обсъдените въпроси, членовете на НМД 
могат да видят подробната обратна връзка, изпратена 
от Дани Колева на 1 декември 2010 г. 

 
• В резултат на сигнали от членове на НМД, на 3 

декември изпратихме обратна връзка към колегите от 
АСП, ДАЗД и МТСП, за липсващи текстове от проекто-
методиката, която бе съгласувана с представители на 
доставчици на услуги и членове на НМД на 8 юли тази 
година. 

 
• По молба на Кръстю Петков, член на Централната 

комисия по преброяването през 2011 г., НМД изпрати 
предложение на секретариата на Комисията за 
допълнителни индикатори за детското население към 
проекта на анкетната карта. 

 
• Дани Колева ще участва в кръгла маса на тема 

превенция на нежеланата бременност и раждания сред 
младите хора, организирана от UNFPA – Фондът на 
ООН за България и Българската асоциация по семейно 
планиране (БАСП), която ще се проведе на 8 декември. 

 
• От 7-9 декември Георги Богданов е на работно 

посещение в Брюксел по въпросите социалното 
включване и недискриминацията.  

 
• На 17 декември в офиса на НМД Мрежата, приятели и 

партньори ще се съберат по повод наближаващите 
коледни празници. Ще се видим, ще поговорим за 
събитията през изминалата година и ще помечтаем 
малко за желанията си за новата 2011. 
 
 

 

 
 
 

Във връзка с кампания, организирана от 
Български Младежки Червен Кръст, СНЦ "Детелини-
Чирпан" град Чирпан бе официално поканен да се 
включи в нея със закупуването на самозалепващи се 
стикери, отбелязващи важността на проблема за борба 
срещу вируса на ХИВ. 

 
 

 

На 16 декември 2010 година в Гранд Хотел 
София от 18 часа ще се проведе Церемония по 
награждаване на победителите от фотоконкурс „Аз съм 
от значение”. Фотоконкурсът беше за младежи, настани 
в грижа или живели в различни форми на грижа и се 
проведе в рамките на кампанията „Аз съм от значение”, 
част от проекта „Подкрепа след напускане на грижата” 
на SOS Детски селища България. 

Снимките с посланията на младежите могат да 
бъдат разгледани на официалната Фейсбук страница на 
кампанията „Аз съм от значение”. 

Най-голямата новина за гражданския сектор, работещ с деца и семейства, е, че на 6 декември Дашенка Ташкова беше 
избрана за председател на FICE International на Общото събрание на организацията, която се проведе в Кейптаун, ЮАР. 
Повече информация за събитието можете да прочетете тук: http://www.fice2010.org.za/ . FICE International е международна 
организация с над 40 членове от цял свят, а Дашенка Ташкова е директор на ФИЦЕ България, които са и членове на 
Национална мрежа за децата. На общото събрание на НМД през месец юни ние пожелахме успех на Даша и тя успя! 
Тепърва предстоят големи изпитания и много работа за постигане на по-големи успехи за децата по света. 
 

http://nmd.bg/bg/library/child_rights/�
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Приключиха дискусиите с родители в детските 

градини от град Нови пазар. По повод 19. ноември – Ден за 
превенция насилието над деца екипът на ЦОП организира 
дискусии с родители, по заявка и график изготвен от детските 
градини в града. На срещите присъстваха повече от 65 
родителя и детски учителки.  

Водещ на срещите бе психолог от ЦОП, като  
разясняваше какво е насилие над дете, какво е агресивно 
поведение при децата на тази възраст /от 3 до 7/, 
разпознаване на насилие над дете. Присъстващите получиха 
информация за начини за справяне с детската агресия, както 
и координати на ЦОП и специалистите които биха могли да 
помогнат.  

Ръководителя на ЦОП,  Мария Христова сподели 
добри практики от работата с деца.  

Освен беседите с родителите във връзка с деня за 
превенция насилието над деца се проведоха беседи с 
ученици от V, VІ и VІ клас на СОУ „Хан Исперих” Нови пазар. 
На занятията присъстваха повече от 90 деца. Чрез въпроси, 
казуси и практически примери децата се запознаха с 
видовете насилие, основните характеристики на поведението 
и значението на себеутвърждаващотго поведение и 
значението му за изграждане на характер у децата.  

Приключиха беседите в СОУ „Хан Исперих” на тема 
„Здравословно хранене”. Те се проведоха с ученици от І, ІІ, ІІІ, 
ІV и VІІІ класове, на които присъстваха повече от 200 деца.  
Специалист по здравословно хранене представи на децата 
видовете храни, значението им за човешкия 
организъм,последиците от затлъстяването,как да се хранят 
здравословно.На децата се представи примерно меню, 
съобразено с тяхната възраст.  

Учениците се включиха активно в беседата, като 
задаваха въпроси и се интересуваха от вредните храни, като 
чипс, хамбургери и др.  

Приключи и обучението на 6 кандатприемни 
семейства, клиенти на Център за обществена подкрепа. 
Семействата са от Община Нови пазар , община Каолиново и 
Н.Козлево. Всички  участваха активно в обучението, като  
участваха в ролеви игри ,решаваха казуси, събеседваха по 
различни въпроси на приемната грижа. От голяма полза за 
изграждане на представата им за професията приемен 
родител бяха представените 9 образователни филма за 
нуждите на деца от институция, за приемната грижа и др.  

 

  
 

На 20 и 21 декември предстои третата работна 
среща на финансираните организации по съвместната 
програма на Фондация Лале и Фондация ОАК — Програмата 
за подкрепа за деца и семейства в общността с цел 
превенция на настаняването в институции. Срещата има за 
цел обмяна на информация между участниците; 
идентифициране на нови идеи за работа с деца и семейства 
в общността и нужда от допълнителна подкрепа за 
реализирането им. Участниците ще обсъдят постигнатите до 
момента резултати и конкретни идеи какво от наученото по 
време на работното посещение в Ирландия, може да бъде 
приложено в работата им в България. 
 
 
На 4 и 5 декември в Унгарски културен институт се проведе 
празник по случай Международния ден на доброволеца – 5 
декември. Програмата за 4-и декември включваше 
разнообразни уъркшопи по кукловодство, рециклиране на 
хартия, оригами, суши и други изненади. Денят приключи с 
играта Дарплей, която има за цел да ни събере в малки групи 
и да ни предизвика да споделим своите чувства и мисли по 
различни въпроси в рамките на 3 минути. В неделя 
забавлението продължи с уроци по различни танци – танго, 
латино и народни танци, както и жонглиране. Освен това 
доброволците на Си Ви Ес – България разказаха как са 
протекли проектите, в които са участвали през изминалата 
година.  

 

 
От 1 ноември 2010г. стартира новата фаза на проект 

“Подкрепа от разстояние”.  
 
  И през следващата година в Асоциация „Голям 
брат Голяма сестра – България” ще партнира на 
Асоциация „Приятели на децата – Италия” и Община 
Пловдив в оъсществяване на дейности за децата от 
ДДЛРГ „Олга Скобелева”. В проекта са вкрючени 36 
деца на възраст от 6 до 16 години – в по-голямата си 
част те са братя и сестри. Направленията, в които се 
работи с тях са три: развитие на художествените и 
компютърните им умения /чрез включване в извънкласни 
форми и курсове/; подобряване на уменията им за 
общуване и приспособимост /чрез създаване на 
менторски отношения с доброволци/ и поддържане на 
връзка между децата и биологичните им или разширени 
семейства / чрез домашни посещение в присъствието на 
социален работник/. В проекта участват 30 оброволеца 
от Асоциация „Голям брат Голяма сестра – България”, 
които работят с децата от Дома три пъти седмично в 
малки групи.  

Всички деца, включени в проекта са финансово 
подкрепяни от италиански семейства. Те периодично се 
информират за промените в развитието на децата и 
резултатите, които се постигат при работата с тях. 
 
 

Ден на отворените врати и сърца 
 

Във връзка с отбелязването на 5 декември – 
международния ден на доброволеца, Асоциация „Голям 
Брат Голяма Сестра – България” организира „Ден на 
отворените врати и сърца” във ДДЛРГ „Олга Скобелева” 
гр. Пловдив /5.12.2010г., от 11.00ч.до 17.00ч/ 

Празникът ще премине под наслов 
„Доброволчеството е за всеки”. През целия ден 
партньори и приятели на Асоциацията ще даряват 
доброволен труд в полза на децата от Дома. Всички 
граждани на Пловдив ще имат възможност да 
предоставят част от времето си, за да поиграят с 
децата, да си поговорят с тях или просто да видят част 
от ежедневието им. 

На територията на Дома ще има обособени 
ателиета и работилници, където всеки посетител ще 
може да направи жест на добра воля към децата като им 
помогне при реализацията на художествени, артистични 
или чисто битови задания и задължения.  

Основната цел на събитието е да се отворим 
вратите на Дома за всички хора и да покажем, че децата 
от институциите не се нуждаят единствено от финансова 
подкрепа. За тях от изключително значение са 
общуването, споделянето и приятелството с хора извън 
тяхната ежедневна среда. 30 доброволеца от Асоциация 
„Голям брат Голяма сестра – България” ще подпомогнат 
реализацията на Деня на отворените врати и сърца.  

Инициативата се реализира в рамките на проект 
„Младежка зона” с партньорството на Община Пловдив и 
Сдружение „Приятели на децата – Италия”. 

 
 

 
На 17 декември във Видин ще се проведе 
информационен ден за представяне на задание за 
разкриване и предоставяне на управлението на 
комплекс за социални услуги за деца и семейства във 
Видин. Комплексът включва три компонента: център за 
обществена подкрепа, наблюдавано жилище и дневен 
център. същият се разкрива по инициатива на община 
Видин, с подкрепата на УНИЦЕФ, финансиран от датски 
национален комплекс на УНИЦЕФ и фондация „Велукс” 
по проект „Помощ за недостижимите деца”. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План за действие за изпълнение  
на Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в Република България” 
 
Правителството прие План за действие за 

изпълнение на Националната стратегия „Визия за 
деинституционализация на децата в Република България”. 

Документът има за цел да конкретизира 
дейностите, задачите, отговорностите и ресурсите за 
изпълнение на приетата от Министерския съвет в началото 
на годината стратегия.  

Планът за действие включва разработването и 
изпълнението на пет проекта: за деинституционализация на 
децата от домовете за деца с увреждания, за 
деинституционализация на децата от домовете за медико-
социални грижи, за деинституционализация на децата от 
домовете за деца, лишени от родителски грижи, за 
развитие на приемната грижа и за кариерно развитие на 
социалните работници. 

С реализирането на плана се цели да се разработи 
система от социални услуги в общността на територията на 
цялата страна, които да заменят институционалния тип 
грижа за деца. Предвижда се разработването на правната и 
регулаторна рамка, необходима за подкрепа на процеса на 
деинституционализация и подобряването на ефективността 
на системата за грижи за уязвими деца и техните 
семейства. 

. 
 
Националният съвет за интеграция на хората с 

увреждания заседава в МТСП 
 
Националният съвет за интеграция на хората с 

увреждания заседава в МТСП днес, 3 декември 2010 г. – 
Международен ден на хората с увреждания. Министърът на 
труда и социалната политика Тотю Младенов откри 
заседанието, като поздрави членовете на съвета с 
отбелязването на днешния ден. 
По време на дискусията бе отчетен напредъкът в диалога 
между МТСП и неправителствения сектор относно 
интеграцията на хората с увреждания. Възможностите за 
кандидатстване и новите мерки по 

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” бяха част от обсъжданите теми. 
В срещата взеха участие и заместник-министърът на труда 
и социалната политика Валентина Симеонова, 
изпълнителният директор на Агенцията за социално 
подпомагане Ивайло Иванов и представители на членовете 
на Националния съвет за интеграция на хората с 
увреждания и на работодателските организации.  

Писмо от министър Тотю Младенов по повод Деня 
на хората с увреждания. 

 
  
 
5-и декември – международен ден на доброволеца 

 
Министърът на образованието, младежта и науката 

Сергей Игнатов участва в тържеството по повод 
Международния ден на доброволеца. У нас събитието се 
реализира в рамките на Националната информационна 
кампания за популяризиране на Европейската 
доброволческа служба на програма „Младежта в действие”. 

Доброволчеството е в основата на културата на 
европейската цивилизация, се обърна министър Игнатов 
към младежите, събрали се в Унгарския културен институт, 
за да отбележат 5 декември. 
 

 
 
 

Институции и деца 
в България 

 

Политиките за деца 
в Европа 

 
 
 

„Децата имат думата” на Конференция по човешките права 
 

На 7-8 декември на Агенцията за основните права 
(FRA), в сътрудничество с белгийското председателство на 
Европейския съюз организира третата си годишна 
конференция. Темата на конференцията е осигуряване на 
справедливост за всички деца и защита на техните права, 
когато са в уязвима ситуация ("Осигуряване на справедливост 
и закрила за всички деца"). Конференцията се стреми да 
проучи възможностите на правителствата за закрила на 
уязвимите деца срещу нарушаването на правата им. 
 В рамките на конференцията ще се проведе дискусия 
„Децата имат думата”, организирана в сътрудничество с 
Eurochild.  Семинарът ще се фокусира върху осигуряването 
на закрила на непълнолетни, търсещи убежище в 
Европейския съюз. Тази среща ще събере млади хора от 
Белгия, Кипър, Малта, Швеция, Обединеното кралство. 
Групата включва деца, които ще споделят личен опит, както и 
деца, членове на младежки парламенти. 
 
 
 
 

Европейска конференция на СЗО за подобряването 
на живота на младежи с интелектуални затруднения 

 
На 26 ноември в Букурещ се проведе конференция 

на СЗО, на която политици от 53 страни подписаха 
декларация, с която изразяват ангажимент за подобряване на 
живота чрез достъп до качествено здравеопазване на децата 
и младежите с интелектуални затруднения.   
 Въпреки многобройните усилия през последните 
години, основните предизвикателства в работата с деца с 
интелектуални затруднения касаят техния здравословен 
живот. Най-голямата пречка за гарантирането на правата на 
децата с умствени увреждания, залегнали в конвенциите на 
ООН за правата на детето (КПД) и правата на хората с 
увреждания, все още е силната зависимост от 
институционална грижа и медицинския модел за справяне с 
умствени увреждания. Над 300 000 деца с умствени 
увреждания живеят в институции, като често остават там за 
цял живот. 
 
 
 

Нова публикация на ООН за измерването на детската 
бедност 

 
 ООН и OPHI разработи нова методика за измерване 
на бедността – мултидименсионален индекс на бедността. 
Измерването се извършва на базата на изследвания в 104 
развиващи се страни.  
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Протестиращи ученици блокираха Пловдив 
 

Поне 2000 ученици от Пловдив не влязоха днес в 
класните стаи и се включиха в протестно шествие срещу 
намалената им зимна ваканция. 

Децата настояват и за подобряване на материалната 
база в училищата, както и за съгласуване на графика на 
учебния процес с ученическите съвети. Това стана ясно, след 
като четирима представители на протестиращите се 
срещнаха с началника на Регионалния инспекторат по 
образованието – Павлинка Кацарова. 

По-късно началникът на РИО Пловдив Павлинка 
Кацарова обясни, че вероятно няма да се удължи Коледната 
ваканция на учениците, тъй като това е свързано с 
разместване на учебния план. 
Тя допълни, че всички ученици, които са участвали в протеста 
и не са отишли на училище днес, ще имат неизвинени 
отсъствия. Доклади с отсъстващите ще бъдат изпратени в 
Министерството на образованието и вероятно извинение ще 
получат само някои от учениците, за които днешните 
отсъствия ще станат причина за налагане на наказания. 

Въпреки това учениците са категорични, че ще 
протестират, докато не получат удължаване на ваканцията и 
няма да отидат на училище на 3-ти януари. 
 

"Училищен плод" за 132 000 деца 

965 учебни заведения ще бъдат обхванати от 
европейската схема „Училищен плод". Това съобщи 
директорът на ДФ „Земеделие" Светослав Симеонов, който 
обяви началото на информационна кампания за 
популяризиране на програмата. Чрез нея 132 000 деца ще 
получат плодове и зеленчуци като част от храната си. За 
информационната кампания заделените средства са 164 хил. 
лв. Те включват материали като книжки с игрословици, 
брошури и плакати. 

Целта на схемата е за създаде трайни навици в 
децата за употреба на плодове и зеленчуци. Учителите ще 
получат отпечатаните брошури, така че да бъдат използвани 
като материали в часовете на класа. 

Децата от детските градини пък ще рисуват 
любимите си плодове, а по-големите ще научават важни 
неща за родината на плодовете и тяхното използване 
Тазгодишната кампания включва и излъчването на 
видеоклип, в който участват известните български спортисти 
Илиана Раева и Йордан Йовчев. 
 

Децата ни комуникират все по-трудно 

Увеличава се процентът на деца и ученици с по-
тежки комуникативни нарушения. Това показва изследване за 
тази година на варненския Логопедичен център, съобщи БНР.  
Сред проблемите са недоразвита реч, заекване, трудности в 
овладяване на процесите на четене и писане. 

Най-често недоразвитата реч, бедният активен 
речник, неправилният словоред се наблюдава при деца, 
боледували от ангина, отити, алергии. Подобни проблеми се 
срещат и сред деца, претърпели от 2 до 3 операции на 
възраст от 2 до 4 години. 

Проучването на центъра сочи още, че 
комуникационни нарушения се наблюдават повече при 
момчетата - 75 %, за разлика от момичетата, където цифрата 
в проценти е 25. 

 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Националният съвет за саморегулация прие Рамка за 

отговорна комуникация на храни и напитки, със специален 
фокус върху ограниченията за реклама на ХВСМЗС в 
предавания за деца. 
Вижте на http://www.nss-bg.org/kodeks_hr.php 

Националният съвет по саморегулация и дава 
възможност на гражданското общество чрез електронния 
бюлетин на Национална мрежа за децата да подава жалби за 
неетични реклами и реклами неподходящи за деца на сайта 
на НСС. Ако забележите неетична и неподходяща за деца 
реклама, можете да подадете жалба на www.nss-bg.org. 

В тази рубрика ще бъдат публикувани и новини за 
решенията на НСС. 

 
 

 
Реклами за децата 

 

Възможности за 
финансиране 

 
 

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 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. 
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