
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 55 • 19 – 25 януари 2011 

 

Мария Брестничка 

maria.brestnichka@nmd.bg 
София 1202  

ул. Цар Симеон №55, ет. 2  

тел./факс: 02/9888207 

www.nmd.bg 

СЪДЪРЖАНИЕ 
НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД 

Изследване на НМД: Над 70% от 
българските ученици не ходят до 
тоалетната в училище 

Среща с представители на Институт 
Отворено общество, Инициатива за 
психично здраве – Будапеща 

Становище във връзка с прилагането 
на процеса на деинституционализация 
на практика и изискванията за ЦНСТ 

Работна група „Правосъдие” планира 
дейностите и приоритетите в работата 
си за 2011 г. 

Бюлетин по проект „От планиране към 
ефективно предоставяне на социални 
услуги в общността за лицата с 
интелектуални увреждания” 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Включете се в честването на 
Международния ден за безопасен 
интернет 

Покана за обучение „Изготвяне на 
експресна оценка на въздействието от 
неправителствена организация като 
част от застъпническа кампания” 

Въведение в подход Резилианс. 
Обучение 

Проект на Годината 2010 

Покана за семинар „Иновативни 
методи за работа с младежи в 
неравностойно положение” 

Работна среща в гр. Тетевен, 
посветена на 2011-Европейска година 
на доброволчеството 

Национална среща – диалог по 
проблемите на интегрирането на 
равнопоставеността на половете в 
международните програми за помощ 
за развитие 

 

 

 

 

mailto:maria.brestnichka@nmd.bg


Новини от офиса 
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организации 
 

 

Асоциация Родители и Националният център за 
безопасен интернет 

Ви канят да се включите в честването на 
Международния ден за безопасен интернет 

на 8 февруари 2011 г. 
 

 Инициативата Международен ден за безопасен 
интернет е ежегодно събитие, чиято цел е да повиши 
сигурността и отговорността при употребата на новите 
технологии и особено сред децата и младежите. Датата се 
чества в над 60 страни по целия свят. Целта на събитието е 
привличане на вниманието на обществото върху 
проблемите, свързани с все по-широкото навлизане на 
Интернет в ежедневието ни, както и вдъхновяване на едно 
по-безопасно и отговорно поведение на потребителите. За 
поредна година и България ще се включи в отбелязването 
му като един от най-дейните партньори в инициативата. 
 Като основно събитие на международния ден, 
организираме масово играене на играта "В страната на 
спамчетата", създадена от Асоциация Родители, към 
Националния център за безопасен интернет. Тя е насочена 
към най-малките ученици (1-4 клас) и цели запознаването 
им с основните правила за безопасност в интернет, както и 
провокирането на разсъждения, относно отговорното 
ползване на мрежата от всички.  
 Тази година имаме желание отбелязването на 
международния ден да добие национално измерение. Това 
е и поканата ни към Вас, членовете на Национална мрежа 
за децата – подкрепете международния ден във Вашия 
град. Съберете желаещите ученици, които с помощта на 
учители и родители да изиграят играта в след учебно време 
или в договорен за целта час. Ние ще ви я изпратим, като 
можете да я подарите на училището и децата от името на 
Вашата организация.  
 Моля отговорете ни до 28 януари (петък), като ни 
посочите колко игри ще Ви трябват за честването (една 
игра може да се играе от 6 човека), а също и точен адрес на 
който да ви ги изпратим. Нека всички се включим в 
честването на празника и същевременно помогнем на 
нашите деца да са в безопасност. 
Асоциация Родители 
office@roditeli.org 
02/ 944 17 99 
 

 
Покана за обучение 

„Изготвяне на експресна оценка на въздействието от 
неправителствена организация като част от застъпническа 

кампания” 
 

Ще се състои на 28 януари 2011 (петък) в София и 
ще е изцяло насочено към предоставянето на конкретни и 
практически знания и умения за изготвяне на експресни 
оценки на въздействието, които да служат като основен 
подкрепящ кампаниите им материал при взаимодействието 
им с администрацията. 

Оценката на въздействието се използва все по-
широко от ЕС, ще се налага като подход сред българската 
администрация и неправителственият сектор трябва не 
само да „разбира” и да може лесно да „чете” изготвените 
оценки от администрацията, но и да участва в тяхното 
изработване, както и да изготвя оценки, за да може 
ефективно да въздейства върху публичните политики.  
 
Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/events/obuchenie-za-
npo-za-izgotvyane-na-ocenka-na-vyzdeistvieto-28-yanuari-
2011/#ixzz1C2s2qEpZ 

 
 
 

 
 

Изследване на НМД: Над 70% от българските ученици не 
ходят до тоалетната в училище 

 
Повече от 70% от българските ученици признават, че 

не използват училищната тоалетна по предназначение. Това 
показа анкетно проучване сред 789 деца и младежи в 
ученическа възраст от цялата страна, проведено през 
декември 2010 г. от Национална мрежа за децата. 

 

 На 19 януари се проведе среща с Ралука Бунеа и 
Бояна Розман от Институт Отворено общество, Инициатива 
за психично здраве – Будапеща, които бяха на посещение във 
връзка с процеса на деинституционализация и тяхна 
евентуална програма в страната. Дани Колева представи 
работата на мрежата, списък на организациите членове и 
данни за контакт на всички организации, които работят в 
сферата на децата с увреждания. 
 

 Георги Богданов от екипа на НМД и много колеги, 
членове на мрежата, присъстваха на националната среща по 
деинституционализация, организирана под патронажа на 
Тотьо Младенов и Томислав Дончев на 20 януари в хотел 
„Хилтън”. На срещата беше заявено категоричното становище 
на НМД в подкрепа на политиката за деинституционализация. 
Мрежата за децата разпространи становище за изискванията 
за центровете за настаняване от семеен тип, чиито версии на 
български и на английски могат да бъде свалени от тук.  

 

 На 21 януари се проведе планираща среща на 

работна група „Правосъдие”, по време на която се направи 

преглед на работата на групата за 2010 г. и се планираха 

дейностите за 2011 г. За повече информация, може да се 

свържете с Дани Колева. 

 

 Излезе бюлетин по проект „От планиране към 

ефективно предоставяне на социални услуги в общността за 

лицата с интелектуални увреждания”.  Проектът е основан на 

холандския опит в тази сфера, като се изпълнява от 

холандската организация доставчик на услуги „Де Пасарел” в 

партньорство с АСП И МТСП. НМД е изпратил пощенските 

адреси на всички свои членове до екипа по проекта с оглед 

включването им в списъка с адресати за получаване на 

бюлетина.  В офиса на мрежата има копия от първите два 

броя на бюлетина, които може да получите като се свържете 

с Мария Брестничка и/или Дани Колева. 

 На 26 януари Мария Брестничка ще вземе участие в 
Семинар: „Мястото на културата и етноса в социална и 
психологична работа с деца и техните семейства”, 
организиран от сдружение „Алфа клуб: Да оцелееш”.  
 

 На 28 януари ще се проведе кръгла маса на тема 
"Ромските деца и системата за закрила на детето в 
България", организирана от Български хелзинкски комитетОт 
страна на НМД участие ще вземе Мария Брестничка.  

 

 НМД горещо насърчава своите членове да правят 
номинации за наградата „Проект на годината, организиран от 
Фондация Лале. Ние вярваме, че нашите членове реализират 
много проекти, които напълно заслужават тази награда.  
 

 На 25 февруари беше проведена среща със 
зам.министър Красимир Попов за разработване на операция 
по кито неправителствените организации да могат да правят 
иновативни социални проекти. от страна на мрежата за 
децата присъстваха Мариана Банчева и Георги Богданов 
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Въведение в подход Резилианс. Обучение 
 

В отговор на заявен интерес от страна на членове 
на НМД, Институт по социални дейности и практики (ИСДП) в 
рамките на проект финансиран от Фондация ОУК, ще 
проведе въвеждащо обучение по резилианс.  
Дата:  24 - 25 февруари 2011.  

Начален час на 24-ти: 13:00 
Закриване на обучението на 25-ти: 14:00 ч. 
Обучител: доц. д-р Нели Петрова-Димитрова 
Място на обучението:  новият офис на ИСДП с адрес: 

София, ул. “Княз Борис I”, 78, ет. 2. 
Такса за участие не се изисква. Средствата за пътни и 
дневни са за сметка на участниците.  
Групата за обучение е малка и ще бъдат записвани 
участници до изчерпване на възможността.  
Лице за контакт:  Диана Русева, Милвана Панайотова 

Резилианс е един сравнително нов подход в 
социалната, възпитателната и терапевтична работа. От 2006 
година ИСДП работи в България за представяне на подхода, 
а от юни 2008, с финансовата подкрепа на фондация ОУК - 
Швейцария,  осъществява проект ”Резилианс без граници”, 
насочен към системна подкрепа за професионалисти, 
работещи с уязвими групи хора и така се промотира и 
развива подхода Резилианс и се осигурява устойчивост на 
практическото приложение на  подхода.  

 
 

 
Проект на Годината 2010 

 
Фондация Лале обявява традиционния Конкурс 

Проект на Годината за най-добър проект на 
неправителствена организация в социалната сфера за 2010 
година. Инициативата се провежда за шеста поредна година 
и е провокирана от множеството добри проекти, 
реализирани всяка година в България. Всеки от тях е дело 
на хора, вложили много от себе си за успешното му 
изпълнение. 

В конкурса са поканени да участват граждански 
организации, които през настоящата година изпълняват 
проект, насочен към подобряване на условията, 
възможностите и качеството на живот на определени групи 
от хора със затруднения или на общността в дадено 
населено място, без разлика на размера и източника на 
финансирането, мястото на реализация, типа на дейностите 
или хората, които те обслужват.  

Проекти могат да бъдат номинирани от организации 
и лица. Формулярът за представяне може да бъде изтеглен 
от Интернет страницата на Фондацията 
www.tulipfoundation.net или получен по електронна поща 
info@tulipfoundation.net. Номинации се приемат до 31 януари 
2011 година по електронна или обикновена поща на адрес: 
Проект на Годината 2010, Фондация Лале, ул. Река Осъм 1, 
an. 2, София 1124. 

 
 

Покана за семинар „Иновативни методи за работа с младежи 
в неравностойно положение” 

 
Семинарът е организиран по програма „Младежта в 

действие” и ще се проведе от 15 до 18 май в Краков, Полша. 
Семинарът е подходящ за социални работници, настойници, 
служители в правителствени и неправителствени 
организации и всеки, който работи с младежи в 
неравностойно положение. Семинарът има за цел да покаже 
опита и методите на работа на отделните европейски 
страни, както и да даде възможност за създаването на нови 
партньорства и съвместни дейности.  

Разходите по участието се поемат от 
организаторите. Пътните разходи се поемат на 70%, като в 
индивидуални случаи това подлежи на обсъждане.  

 
 
 
 

 
Работна среща в гр. Тетевен, посветена на 2011-Европейска 

година на доброволчеството 
 

В град Тетевен съществува видимост и 
приемственост в дейността на местните доброволци, това 
бе един от основните изводи, които бяха направени по 
време на работната среща, посветена на доброволчеството, 
състояла се на 19 януари 2011 година в залата на 
Общината. Местните младежи доброволци на читалище 
„Съгласие 1869“ успяха да предадат своя ентусиазъм и 
желание да правят добро на първокласниците от НЧ “Хаджи 
Генчо“, които бяха дошли да ги поздравят по време на 
срещата. Заедно със своята учителка, г-жа Цветанка 
Начева малчуганите споделиха своите впечатления от 
съвместно проведената през ноември 2010 година акция за 
разделно събиране на отпадъци в училището и вкупом 
изразиха своето желание да станат доброволци, когато 
пораснат.  

На срещата присъстваха и представители на 
Община Тетевен, ОДК-Тетевен, Дневният център за лица с 
увреждания,  секретарите на читалищата от селата 
Васильово, Галата, Български извор,  учители, 
общественици и доброволци. Споделено бе мнението, че 
доброволческите дейности са важни и полезни както за 
обществото като цяло, така и за израстването и 
формирането на ценностната система на младият човек. 
Дискутирани бяха теми като европейски измерения на 
доброволчеството, добри доброволчески практики, 
възможности за финансиране на доброволчески инициативи 
и др. 

Срещата бе организирана в рамките на проектът 
„Младите хора и доброволчеството“, финансиран от 
НЦЕМПИ, Програма за младежки дейности от сдружение 
„Екомисия 21 век“, Ловеч и читалище „Съгласие1869“, 
Тетевен. 

 
 
 
 
 

 

 

GENDER EDUCATION, RESEARCH AND TECHNOLOGIES 

ДЖЕНДЪР ОБРАЗОВАНИЕ,  ИЗСЛЕДВАНИЯ  И ТЕХНОЛОГИИ 

  
ПОКАНА 

Фондация „Джендър образование, изследвания и 
технологии”  (ДОИТ) има удоволствието да ви покани на 
национална среща – диалог по проблемите на 
интегрирането на равнопоставеността на половете в 
международните програми за помощ за развитие.  

Фондация ДОИТ е български партньор по 
международен проект със заглавие „Connect! Жените 
Изток/Запад/Юг за развитие”, финансиран от Европейската 
комисия. Проектът Connect! Има за цел да се превърне в 
катализатор на равнопоставеността като основна 
хоризонтална компонента, допринасяйки за намаляването 
на различията между политика и практика на ниво ЕС.  

Във връзка с това на 7 февруари 2011 г. 

организираме среща за национален диалог в Червената 
къща (Център за култура и дебат, София 1142, ул. „Любен 
Каравелов” №15), на която ще присъстват наши партньори 
от страната и чужбина, включително представители на 
страни–бенефициенти на международна помощ за 
развитие. Срещата ще даде възможност за споделяне на 
опит и добри практики, планиране и създаване на нови 
връзки. Надяваме се те да послужат за повишаване на 
чувствителността относно важността на 
равнопоставеността на половете и правата на жените в 
сътрудничеството за развитие и да доближат гледните 
точки на институциите и гражданското общество по тези 
проблеми. 

Ще се радваме на вашето присъствие и активно 
участие. 
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Институции и деца в 

България 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

Позитивна оценка за белгийското председателство на 
Европейския съюз от гледна точка на правата на децата  

 
По време на шестте месеца от мандата на 

председателството на ЕС, Белгия демонстрира ясна 
отговорност за гарантиране на правата и благосъстоянието 
на децата. Тези проблеми остават приоритет в политическия 
дневен ред на ЕС.  

 
 

ООН призовава за защита на децата срещу продажбата на 
нездравословни храни 

 
Световната здравна организация призова за 

световно намаляване на телевизионната реклама, която 
излага децата на маркетинговите послания, които насърчават 
нездравословни храни и впоследствие влиянието хранителни 
предпочитания на децата. 

Децата и семействата в 

медиите 
Промяната в режима за отпускане на месечни добавки за 

деца с трайни увреждания влиза в сила 
 

Последните изменения и допълнения на Правилника 
за прилагане на Закона за семейни помощи за деца влизат в 
сила от днес, 21 януари 2011 година. Според тях отпускането 
на месечните добавки за деца с трайни увреждания ще се 
извършва от началото на месеца, през който е определена 
датата на инвалидността в експертното решение на 
ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от 3 години назад. Този 
режим се прилага в случаите, когато молбата за отпускането 
на добавката е подадена в срок от 3 месеца от издаване на 
експертното решение. При неспазване на този срок добавката 
се отпуска от началото на месеца, през който е подадена 
молбата. Чрез тази промяна в нормативната уредба се 
предотвратява загубата на добавки поради забавяне на 
издаването на експертните решения. 

 

Продължава процесът на закриване на домове за деца 

Със заповед на изпълнителния директор на 
Агенцията за социално подпомагане беше закрит Домът за 
деца, лишени от родителска грижа от 3 до 6-годишна възраст 
в с. Галатин, община Криводол, област Враца. Средствата за 
финансиране на дейностите за закриването на  институцията 
са осигурени от републиканския бюджет, съгласно 
Постановление № 33 от 26.02.2008 г. на Министерски съвет. 

 
 

Расмусен: С деинституционализацията България става 
ударна страна на картата на Европа 

 
Със старта на Плана за действие за изпълнение на 

„Визията за деинституционализацията на децата”, България 
се представя като ударна страна на картата на Европа и като 
страна, която се стреми да запази достойнството на децата. 
Правителството на България показа, че е мъдро и даде 15 г. 
за реформиране на системата на грижите за деца. Това ще 
позволи повишаване на качеството им 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Мнозинството от българите искат поне две деца 

 
Мнозинството от българите биха желали да имат две 

деца, ако този избор и решение зависеше само от личните им 
предпочитания. Това сочат данните от специално 
национално-представително изследване, проведено от ББСС 
„Галъп интернешънъл”. Едва 11% от запитаните в 
проучването пълнолетни българи заявяват, че по принцип 
искат само едно дете, спрямо мнозинството, искащи поне две. 
Нещо повече, всеки пети от анкетираните би искал да има три 
и дори повече деца.  

Заради грипа учениците в няколко области излизат във 
ваканция 

Още от края на миналата седмица епидемия беше обявена в 
София, Враца и Пазарджик, както и в общините Благоевград 
и Петрич. Според РИОКОЗ-Враца болните са 247 на 10 000. 
Най-много заболели са на възраст до 4 години, следват – 5-
14-годишните и хора над 60-годишна възраст. Забранява се 
достъпа до лечебни заведения, детски и женски консултации 
за пет дни. 

Новини от Националния съвет по 
саморегулация 

 Етичната комисия на Националния съвет по 
саморегулация има нов член – Христо Монов. Той е бивш 
заместник-председател на Държавната агенция за закрила на 
детето. Това е още едно доказателство за нашето искрено 
желание децата в България да са предпазени по-добре от 
вредно съдържание в рекламата и търговската комуникация. 

 
 
 

ФРГИ стартира програма за детско развитие "Дъга" 

 
Фондация "Работилница за граждански инициативи" стартира 
програма за развитие на деца и младежи "Дъга". Програмата 
се осъществява в партньорство с Фондация "Оук", Швейцария 
и е финансово подкрепа от Фондация "Оук" и Фондация 
"Велукс", Дания. За участие в Програмата и съответно 
финансиране могат да кандидатстват групи от граждани, 
настоятелства, клубове, читалища, сдружения, фондации или 
други граждански структури. Не могат да кандидатстват 
фирми и индивидуални граждани. 
Една организация /гражданска група може да кандидатства 
само с една идея/ предложение. 
Краен срок за подаване на идейните концепции: 03 февруари 
2011 година, 17.00 часа 

 

 
Покана за представяне на предложения EAC/57/10 - Програма 

„Младежта в действие“ за периода 2007 г.-2013 г.  
 

За проектите, представяни пред националната агенция, 
годишно има пет крайни срока за кандидатстване: 1 
февруари, 1 април, 1 юни, 1 септември, 1 ноември 
За проектите, представяни пред изпълнителната агенция, 
годишно има три крайни срока за кандидатстване: 1 
февруари, 1 юни, 1 септември  
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