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17 декември – Коледно парти на НМД 

В офиса на НМД се предлага 
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Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  

от членовете и от 

други организации 

 Национална мрежа за децата бе поканена да 
представи дейността си и опита в България по изграждане на 
система за закрила на детето на международна конференция 
в Армения, която ще се проведе през февруари 2011 г. по 
линия на програма „Изток-изток”, финансирана от Отворено 
общество. Представител на НМД ще бъде Огнян Друмев, 
директор фондация „Екип” и зам.председател тематична 
работна група „Семейство”. 
 

 На 8 декември 2010 г., Дани Колева взе участие в 
кръгла маса по темата организирана от колегите от БАСП и 
UNFPA. Освен интересните данни за ситуацията у нас, 
представени от БАСП, и дискусията по проблема,  друг акцент 
от събитието бе представянето на проект на национална 
програма по сексуално и репродуктивно здраве 2011 – 2015 г. 
от д-р Маша Гаврилова от МЗ. 
 

 Подготвихме статия на английски език за детската 
бедност у нас и препоръките на Еurochild, подкрепяни от НМД, 
на европейско, национално и местно ниво за списанието 
Today’s children are tomorrow’s parents (CASPM) на Centre of 
Research based on parent-child interaction (CICOP) of the West 
University of Timisoara. Статията може да бъде свалена от тук. 
 

 НМД подкрепи ДСК да дари 100 деца между 7-13 г. с 
възможността да присъстват на коледно представление на 
театър „Сфумато” на 18 декември. 
 

 На 14 декември Георги Богданов и Михаил Стефанов 

взеха участие в заключителна конференция, организирана от 
МТСП в рамките на Европейската година на борбата с 
бедността и социалното изключване.  
 

 На 15 декември ще се проведе Национална 
конференция „Чуй гражданите” от 10:30 – 17:30 в хотел 
„Рила”, зала „Адакта”. Участие от страна на НМД ще вземе 
Дани Колева.  
 

 Представители на Мрежата ще вземат участие на 15 
декември от 15 часа, в Сити хотел, ул. Стара Планина 6, 
където ще бъде представен проект на професионална 
гимнация „Н.Й.Вапцаров” за изграждане на достъпна база за 
професионално обучение на деца и младежи с увреждания. 
 

 16 декември Георги Богданов и Дани Колева ще 
вземат участие в годишна среща за преглед и планиране на 
програмата на УНИЦЕФ в страната. Георги Богданов ще 
направи кратък обзор на 2010 година с поглед към 2011. И 
двамата представители на екипа на НМД ще вземат участие в 
работата в групи по темите „Ранно детско развитие”, 
„Деинституционализация и социални услуги”, „Младежко 
правосъдие и превенция на насилието” и „Детско участие”. 
 

 17 декември ще се проведе Коледно парти в офиса 
на НМД – каним всички наши членове, партньори и 
съмишленици на чаша вино в офиса на НМД от 16:00 часа  
 

 На 11 януари ще се проведе заключителното събитие 
на кампанията на Eurochild „Да спрем детската бедност сега”. 
Събитието ще се проведе в Европейския парламент. В него 
ще вземат участие партньори в кампанията, 
неправителствени организации, представители на държавни 
и европейски институции, а също така и младежи от 
организациите – членове на Eurochild. НМД ще се включи в 
събитието с двама младежи, които ще споделят своя личен 
опит с детската бедност и своето мнение за начините на 
спирането й.  
 

 

 

 

 От края на миналата седмица в офиса на НМД се 
предлага мед, произведен в пчелина на Сдружение 
„Самаряни” – Стара Загора. Всички приходи от продажбите 
на меда отиват за финансирането на Кризисния център на 
Самаряни, който приютява жени и деца, пострадали от 
насилие. Всеки, който иска не само да подслади живота си, 
но и да помогне, може да го направи вече и в София.  
 

 С помощта на НМД през последните два месеца до 
организации-членове достигнаха няколко дарения. На 
организации, които имаха нужда, бяха направени дарения 
от мебели, техника и книги. Надяваме се тези дарения да 
помогнат на прекрасната работа, която организациите 
вършат всеки ден! Бихме искали също така да благодарим 
на Български дарителски форум, Фондация Лале, Чартис 
България, писателят Георги Господинов и Делегацията на 
Европейската комисия в България, без които това нямаше 
да бъде възможно! 
 

 Ева Борисова, председател на УС на НМД взе 
участие във финала на предаването „Великолепната 
шесторка” по бТВ. Инициативата на бТВ и УНИЦЕФ събра 
над 1 милион лева за финансирането на Център за 
подкрепа на бебета и родители. Целия епизод можете да 
видите тук.  
 
 

 

 

 
Пета кръводарителска акция, част от кръводарителската 

кампания на Сдружение „Самаряни“ 
 

Безопасно е! Лесно е! Спасява човешки живот! 
 

Вече трета година, Сдружение „Самаряни“ се 
включва активно в процеса „спасяване на човешки живот“ 
като организира всяка година по две кръводарителски 
акции. Целта на тези инициативи е да се помогне на деца и 
възрастни, които се нуждаят от кръвопреливане. 

Тази година, акцията за доброволно кръводаряване 
ще се проведе на 17 декември (петък), от 10:00 до 13:00 
часа, в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 
ул. „Христо Ботев“ 205, гр. Стара Загора. 

Каним всички, които желаят да бъдат съпричастни. 
Призоваваме всички, които искат да помогнат.  
Направете жест, дарете кръв и спасете един човешки 
живот! Безопасно е! Лесно е! Заповядайте! 

 
„Искам да разкажа!” 

 
За отбелязване на края на кампанията, но не и 

края на самарянската съпричастност и активност към 
проблема с насилието, символично бе засадена бреза пред 
централния офис на Сдружение „Самаряни“. Идеята е то да 
продължава да „напомня“ и да бъде носител на нашето 
послание напред във времето.  

На засаждането присъстваха членове от екипа на 
„Самаряни“, приятели на Сдружението и поддръжници на 
каузата.  

За истинско щастие, кампанията предизвика 
огромен интерес, достигайки до широк кръг от читатели. 

По предложения на заинтригувани читатели, 
екипът на „Самаряни“ обмисля създаването на аудио 
дневник, който да съдържа вече разказаните истории.  

 
Благодарим Ви за съпричастността! 

 
 
 
 

http://nmd.bg/bg/library/child_rights/
http://www.btv.bg/shows/velikolepnata-shestorka/epizodi/video/1099207129-Velikolepnata_shestorka_2__Finalat.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=114415331627#!/event.php?eid=158912157486377
http://www.facebook.com/group.php?gid=114415331627#!/event.php?eid=158912157486377
http://www.facebook.com/?ref=home#!/?sk=messages&tid=1486907457323


 
 
 

  
ДДС върху благотворителните SMS-и трябва да отпадне 

 
Ще има ли актуален дебат за отмяната на ДДС 

върху благотворителните SMS-и? 
Поводът Български дарителски форум (БДФ) 

отново да заговори за това, е решението на МС, взето на 8-
и декември 2010 г. и свързано със средствата, набрани от 
благотворителната кампания на bTV "Великолепната 
шесторка". Фактът, че правителството ще дари 159 553 
лева (еквивалентни на дължимото ДДС върху сумата, 
набрана от изпратените SMS-и в рамките на кампанията), е 
прецедент както в средата за дарителство у нас, така и като 
политическо решение. 

Вярваме, че взетото от МС решение за дарение на 
сумата в размер на събраното от SMS-ите ДДС в рамките 
на благотворителното предаване "Великолепната 
шесторка" ще стане повод Министерството на финансите и 
правителството да обмислят възможността за даряване и 
на сумата, равностойна на ДДС, набрана от останалите 
благотворителни SMS кампании. 

Надяваме се, че това може да е и крачка към 
вземане на законодателно решение за създаване на 
механизъм, който да не начислява или да възстановява 
ДДС, събрано от SMS-и за благотворителни кампании. 

БДФ настоява за регламент, който да гарантира, че 
равнопоставеността на дарителските кампании няма да 
зависи от добрата воля на едно или друго правителство и 
че е нужно равно третиране на всички благотворителни 
кампании, които набират средства чрез SMS механизъм. 
Това би било и знак на уважение към дарителите, които ще 
бъдат третирани по еднакъв начин. За тях еднакво важни и 
ценни са както "малките" индивидуални кампании, които 
набират средства, за да спасят човешки живот, така и по-
мащабните, актуални публични кампании, организирани от 
медии и институции. 
 
 
 
ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “КАЛИНА” – гр. Дупница  
ви кани на  откриването на “Дневен център за деца с 
увреждания “ на  15.12. 2010 от 16 ч в детската градина (ул. 
Велико Търново” № 8. Дневният център е резултат от 
дългогодишните усилия на екипа и на Родителското 
настоятелство на детската градина (членове на НМД).                                                                                                                                                                                            
 
 
 
На  сайта на Сдружение „Първи юни” – Бяла Слатина 
можете да намерите втори брой на списание „Ние сме 
граждани на света и Европа”. Списанието можете да 
свалите оттук.       
                                                                                          

 

Анонимни дарители ще зарадват 30 деца от бедни 
фамилии 

 
"Осиновете врачанско семейство" е официалната 

благотворителна акция, която стартира днес. Голямата 
елха във фоайето на читалище "Развитите" осъмна 
накичена не с играчка, а с картички. Върху всяка от тях е 
написано от какво точно се нуждаят 30 деца от бедни 
фамилии. Те са подбрани от отдел "Закрила на детето", но 
за дарителите семействата остават анонимни, за да се 
щади самочувствието им. 

За дрешките и обувките има данни за размерите 
както и дали те ще бъдат за момче или момиче. Оказва се, 
че малчуганите се нуждаят от най-елементарни неща като 
чорапогащници, пастели и книжки за оцветяване. 

Дарителите, които осиновят семействата ще 
трябва да изпълнят и чисто коледните желания на 
хлапетата за камиончета, кукли и плюшени играчки. 

 
 

 
 

Институции и деца в 
България 

 
 

Възможности за доброволчество в Европейския съюз ще 

обсъждат НПОта и младежи в гр. Ловеч 

 

На 13 декември (понеделник) във Ловеч от 14.00 

часа с домакинството на  градската библиотека на гр. Ловеч 

и в партньорство със Сдружение Екомисия 21 век се откри  

3D предметна изложба, посветена на доброволчеството в 

чужбина и България. Тя е изготвена от бивши доброволци и 

включва предмети, снимки и скъпи спомени на младежи от 

техни доброволчески проекти. Изложбата е част от 

национална кампания за популяризиране на Европейска 

доброволческа служба (ЕДС) на програма „Младежта в 

действие”, която се изпълнява от Сдружение за 

доброволчески труд „Си Ви Ес - България”. След 

откриването на изложбата се проведе и информационна 

среща с младежи от Ловеч в залата на Младежки център-

Ловеч, кв. Вароша с консултант на сдружението.  

 
 

Конкурс за река Осъм и уникалните места и обитатели  по 
поречието й 

 
Конкурсът „Красотите на река Осъм“ бе за рисунка 

и словесно творчество за ученици от всички възрасти, 
живеещи по поречието на река Осъм. Целта на 
организаторите бе да бъде провокирана загриженост у 
деца, младежи и техните семейства към опазване на 
ценните природни богатства и насочено вниманието на 
обществеността към природните красоти на река Осъм. 
Награждаването на победителите в конкурса ще се състои 
на 14 декември 2010 година от 17.30 часа, в сградата на 
Сити център – Ловеч, 3 етаж, където ще бъдат експонирани 
и творбите. Поканени да присъстват са всички участници в 
конкурса, представители на ръководствата на училища, 
читалища, школи, родители, официални гости и медии.  

Всички участници в конкурса ще получат екземпляр 
от календара “Красотите на река Осъм, 2011”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

265 000 лв. от благотворителното издание на шоуто „Стани 
богат” 

 
Чек за 265 000 лв., събрани по време на 

благотворителното издание на „Стани богат” по Нова тв 
беше връчен на председателя на Държавната агенция за 
закрила на детето Надя Шабани.  

Парите са предназначени за стипендии за деца, 
лишени от родителски грижи, които ще постъпят през 2011 
г. в спортни училища.  

Парите ще се управляват от Обществен съвет, 
който ще бъде оглавен от Стефка Костадинова, 
председател на Българския олимпийски комитет. В него ще 
влязат още председателят на ДАЗД Надя Шабани, 
заместник-министърът на спорта Иван Ценов, 
изпълнителният директор на Агенцията за социално 
подпомагане Ивайло Иванов, председателят на 
Парламентарната комисия по образованието, науката и 
въпросите на децата, младежта и спорта Огнян Стоичков, 
представител на Нова тв, видни спортни деятели. 

Общо 27 известни българи се включиха в 
благотворителния сезон на „Стани богат”. Лекоатлетката 
Ивет Лалова е участникът с най-висок рекорд – 20 000 лева, 
а министърът на регионалното развитие и 
благоустройството Росен Плевнелиев е състезателят, 
прибавил най-голяма сума за каузата – към спечелените 15 
000 лв. министърът добави лични 7 000 лв. 
 

 

http://www.ngobg.info/bg/messages/1125-%D0%B4%D0%B4%D1%81-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-sms%D0%B8-%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B1%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%25
http://1june.dveri.bg/content/view/83/1/
http://www.ngobg.info/bg/messages/1127-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82-30-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%25
http://www.ngobg.info/bg/messages/1127-%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82-30-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%25
http://www.dobrovolec.bg/node/29
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/12/09/nadya-shabani-poluchi-check/
http://www.sacp.government.bg/novini/2010/12/09/nadya-shabani-poluchi-check/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Анорексия уби 14-годишно момиче 
 

Отличничка на 14 години от първо СОУ „Св. 
Седмочисленици” в Търговище не излезе от кома и издъхна в 
събота вечерта в интензивното отделение на болницата в 
града. 

От петък момичето бе на командно дишане и в 
критично състояние, тъй като е развило вирусен менингит. 
Организмът й е напълно изтощен заради драстична диета, на 
която се е подложила, обясниха лекари, според които детето 
е развило анорексия. 
 

Безплатни бъбречни прегледи за деца в „Токуда” 

МБАЛ „Токуда Болница София" организира 
безплатни детски консултации за профилактика и ранна 
диагностика на бъбречните заболявания на 16 декември 2010 
година от 08,00 и 16,00 часа в клиниката по педиатрия, 
съобщиха от болницата. Желаещите да посетят безплатните 
прегледи трябва предварително да се запишат на 
регистратурата на Клиниката по педиатрия или на тел: 02/403 
4948. 

 

80% от училищата могат вземат коледни премии 

По данни на главния секретар на МОМН в над 80 
процента от училищата в страната могат да се получат 
допълнителни средства за Коледа и те ще зависят от 
делегираните им бюджети. 

Размерът на средствата за Коледа ще е различен и 
ще зависи от делегираните бюджети на училищата, уточни 
министър Игнатов. 

Възможности за 

финансиране 
 

Конференция на деня на Св. Дейвид „Моето право на най-
висок стандарт в здравеопазването” 

 
„Моето право на най-висок стандарт в здравеопазването” е 
конференция, организирана в Уелс, и която има за цел да 
обобщи знания, иновации и експертиза, касаещи здравето на 
децата и младите хора. На събитието ще бъдат дискутирани 
ключови въпроси, включително политиката на детското 
здравеопазване. Конференцията среща политици, лекари, 
млади хора и др.  
 
 

Кампанията на Eurochild 
 „Да спрем детската бедност” през 2010 

 
 До момента кампанията на Eurochild „Да спрем 
детската бедност” е събрала около 7000 подписа в онлайн 
петицията и около 5000 на хартия.  
 На 11 януари на заключителното събитие на 
кампанията подписите ще бъдат предадени на европейските 
институции. Ще бъде открита и изложба с послания, които 
хора от цяла Европа са изпратили по време на кампанията.  
 Отидете на www.endchildpoverty.eu и прибавете своя 
подпис към петицията, ако вече не сте го направили. Сайтът 
съществува на 16 езика! Изберете вашия и го препратете на 
колеги и приятели. Помогнете ни да съберем още подписи! 
 
 

Беше обявен ангажимент си към  
спазването на правата на детето 

 
Постоянната междуправителствена група Europe de l'Enfance 
прие важен политически документ за гарантирането на 
спазването на правата на децата в Европа. Повече 
информация можете да намерите тук. 
 

Децата и семействата 

в медиите 
 

Министерството на вътрешните работи обяви покана за 
проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова 
помощ "Специализирани (целево ориентирани) програми на 
Дирекция "Миграция", Неправителствени и/или международни 
организации с опит в доброволното връщане". 
 
Цел 

Основната цел на настоящата покана е да подпомогне 
доброволното връщане на лица, които нямат законови 
основания за престой в България. 
 
Допустими кандидати 

Поканата е насочена към неправителствени организации с 
нестопанска цел, международни организации и държавни 
организации. 
 
Организацията трябва да бъде регистрирана на територията 
на държава - членка на Европейския съюз (с изключение на 
Дания), освен в случай на международни правителствени 
организации. 
 
Кандидатът трябва да има предмет на дейност развитие и 
изпълнение на миграционни политики. 
 
http://www.dmp.mvr.bg/EUFond_za_vrashtane/06.01.2011.htm 
 
 
 
 

Европейският младежки форум поздрави правителството за 
младежката политика в България 

 
Президентът на Европейския младежки форум Тин 

Радинжа изпрати благодарствено писмо до премиера Бойко 
Борисов и министъра на образованието, младежта и 
науката Сергей Игнатов за приетата Национална стратегия 
за младежта 2010-2020.  

В писмото се изразява задоволство, че с този акт 
българското правителство е поело огромна отговорност за 
младите хора на България. „Щастливи сме да видим, че 
участието на младите хора е един от основните принципи 
за изпълнението на стратегията", се казва в писмото. 

Форумът е най-голямата платформа на 
европейските младежки организации в Европа.  

Превод на писмото може да видите тук. 
 
 

МЗ кандидатства за 10 млн. лв. за национална 
здравно-информационна система 

 
Министерство на здравеопазването ще 

кандидатства за 10 млн. лв. за изграждане на Национална 
здравно-информационна система по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. Операцията беше одобрена на 
Седмото заседание на Комитета за наблюдение на 
Оперативната програма. Националната здравно-
информационна система ще включва всички изпълнители, с 
които работи министерството.  Предвижда се тази система 
да бъде свързана със системата на Националната 
здравноосигурителна каса. Целта е да се повиши 
ефективността на здравната система и възможностите на 
пациентите за избор на здравни услуги. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

http://nmd.bg/2010/12/%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%B1%D0%B8-14-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5/
http://news.ibox.bg/news/id_2039784176
http://news.ibox.bg/news/id_2022859976
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=23661
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=23661
http://www.eurochild.org/index.php?id=508#news_shortcut1262
http://www.eurochild.org/index.php?id=508#news_shortcut1262
http://www.endchildpoverty.eu/
http://www.eurochild.org/index.php?id=508#news_shortcut1262
http://www.eurochild.org/index.php?id=508#news_shortcut1262
http://www.europedelenfance2010.cfwb.be/
http://www.dmp.mvr.bg/EUFond_za_vrashtane/06.01.2011.htm
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/10-12-07_eu_youth_forum.html
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/10-12-07_eu_youth_forum.html
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/news-home/2009/10-12-07_EU_youth_forum_letter_bg.pdf
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3112&home=true
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3112&home=true

