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Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  
от членовете и от други 

организации 

• Национална мрежа за децата вече има 86 члена!  
На последния Управителен съвет на Мрежата за членове 
бяха риети десет нови организации. Нека да приветстваме   

Национална скаутска организация на България, 
Outward Bound, 

Национален ученически екопарламент, 
фондация Агапедия – България, 
фондация „Здравето на ромите”, 
Областен ромски съюз – Бургас, 
сдружение „Усмивка” – Бургас, 

Каритас – Русе, 
сдружение „Приятелско сърце” – София и 

сдружение „Нов път”, с. Хайредин, обл. Враца! 
Добре дошли! 

 
• НС прие на второ четене промени в Закона за 
радиото и телевизията, според които родителите, допуснали 
детето им да участва в медийно предаване, което създава 
опасност за неговото физическо, психическо или социално 
развитие, ще бъдат санкционирани. Приемането на този 
закон е резултат от поставянето на темата на дневен ред от 
НМД с кампанията „Не на децата в Биг Брадър Фемили”. 

 
• На 25 и 26 март в Стара Загора се проведе 
Разширено заседание на Управителния съвет на Национална 
мрежа за децата, в който освен членовете на УС участие 
взеха и организации от Южен централен и Югоизточен 
регион. Събитието имаше за цел да представи работата на 
Мрежата в периода ноември 2010 – март 2011 – участието на 
НМД в изработването на Концепцията за нов закон за 
образованието, изработването на доклад за детските 
политики на правителството, работата на тематичните 
работни групи, комуникационните кампании на Мрежата и 
продължаващите дейности по програма ПРОКОПИЛ. 
Участниците обсъдиха тези дейности и дадоха положителна 
обратна връзка.  
 
• На 22 март Националната мрежа за децата изпрати 
до министъра на правосъдието, както и до отговорни лица в 
политическия кабинет на министър-председателя писмо в 
подкрепа на ратифицирането на Конвенцията на Съвета на 
Европа относно защитата на децата срещу сексуална 
експлоатация и сексуално посегателство. Писмото е част от 
действията за активизиране ратифицирането на Конвенцията, 
които секретариатът предприема в рамките на плана за 
работа на ТРГ „Правосъдие” по инициатива на колегите от 
ИСДП. 
 
• На 24 март Михаил Стефанов модерира 
пресконференция на Български център за нестопанско право, 
където бяха представени резултатите от Оценка на 
механизма за разпределяне на средства от бюджета на 
Република България, предназначени за юридически лица с 
нестопанска цел (ЮЛНЦ). Оценката е извършена в периода 
юни-декември 2010 г. въз основа на преглед на закони и други 
нормативни документи, информация, предоставена от 
институции по Закона за достъп до обществена информация, 
и интервюта с представители на различни институции. 
Оценката е изготвена с финансовата подкрепа на Институт 
Отворено общество – София. 
 
• На 28 март Вяра Иванова присъства на връчването 
на наградите „Най-добър проект” на фондация Лале. На 
церемонията беше награден проектът „Заеми за подобряване 
на жилищната среда на семейства с ниски доходи – 
партньорства в действие”, който се реализира в партньорство 
на пет организации – членове на Национална мрежа за 
децата.  
 
 
 

• Готов е новият дизайн на интернет страницата на 
Национална мрежа за децата www.nmd.bg. Целта му е да 
повиши функционалността на сайта на Мрежата като обърне 
повече внимание върху новините и становищата, с които НМД 
излиза. Най- голямото нововъведение е свързано с членовете 
– на сайта вече има търсачка, която търси организациите от 
Мрежата по регион и по сфера на дейност. Налична е и карта, 
на която са отбелязани адресите на всички членове. 
 
• Георги Богданов и Вяра Иванова ще участват в 
работна среща на тематична група „Деца в алтернативна 
грижа” на Eurochild. Срещата ще се проведе на 7 април в 
Прага. Темата на срещата е „Засилване на ролята на НПО, 
занимаващи се с детски права, в процеса на 
деинституционализация чрез ефективно усвояване на 
структурните фондове”. Георги Богданов ще представи 
ситуацията в България по поставената тема. 
 
 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства отваря 
врати във Видин 

  
 На 18 март 2011г. кметът на Община Видин – Румен 
Видов и доц. Нели Петрова – представител на Институт по 
социални дейности и практики подписаха договор за 
предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск 
в Комплекса в град Видин. Проектът на Община Видин и 
УНИЦЕФ за изграждане на Комплекс във Видин стартира през 
2010г.    
   Доцент Нели Петрова съобщи, че предстои набиране 
на персонал. Ще се пуснат обяви в местните вестници за 
предлаганите позиции. Търсят се хора с квалификация, опит 
и мотивация за работа.  
  Комплексът за социални услуги за деца и семейства 
във Видин, финансиран от УНИЦЕФ,  ще бъде официално 
открит на 11 май. Лентата ще прережат кметът на община 
Видин и представители на УНИЦЕФ от България и Дания.    

 
 
 
 

Концерт в събота по случай  
Световния ден за информираност за аутизма- 2 Април 

 
 Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" 
за втора поредна година ще направи възможно 2 Април- 
Световният ден за информираност за аутизма, да бъде 
отбелязан в България! 
 Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" 
организира поход за аутизма на 2 Април- Световният ден за 
информираност за аутизма от 10.00 часа в Борисовата 
градина. 
 Похода ще продължи с концерт от 11.00 до 14.00 
часа на сцената на Борисовата градина, с благотворителното 
участие на Део, Графа, Боряна Бонева, Дидо от Д2, Милена 
Славова, Тома, Любо от Те, Орлин от Каффе и Устата! 
 Надяваме се, че полагаме началото на една нова 
култура у българското обшество и макар и 2 Април да е ден 
за инфомираност за аутизма, се надяваме да полагаме 
основите на култура на респект към всички, които са извън 
рамката "за норма"!:)  
Дай боже! 
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Уважаеми съратници, приятели и граждани, 
 Национална Скаутска Организация на България и 
Зелени Балкани имат удоволствието да Ви поканят да 
участвате в почистването, облагородяването и 
обезопасяването на защитени зони от НАТУРА 2000 "Река 
Марица" (BG0000578) и Марица - Пловдив (BG0002087) в 
района на парк "Отдих и култура", край Гребната база в 
Пловдив. Инициативата ще се осъществи и с любезната 
подкрепа на „Община Пловдив“, в лицето на г-н Георги 
Титюков – заместник-кмет "Спорт, младежка политика и 
обществен ред и сигурност". Мероприятието ще се състои на 
03.04.2011г., неделя, от 10:00ч., като сборният пункт е на 
западния паркинг на гребния канал или по-точно, ето тук : 

 
 Въпросното събитие ще се осъществи като 
продължение на това, което се извърши на 23-ти октомври, 
2010г., отново в същия район. Тогава в почистването, 
участваха над 60 доброволеца – членове на различни 
неправителствени организации и отговорни граждани, като в 
резултат успяхме да съберем над 350 чувала с боклуци и 
неизвестно (голямо) количество строителни отпадъци. За 
съжаление, замърсяването на парка продължава и в този 
момент, затова той се нуждае от нашите обединени грижи! 
 Всички дейности ще са съобразени с естествената 
флора и фауна на местността и ще допринасят за бъдещото 
му развитие. Също така, ще има установена програма и 
правилник по безопасността, а всички доброволци ще бъдат 
разделени на оперативни екипи, спрямо естеството на 
работа.  
 Ако желаете да вземете участие, да ни съдействате 
по какъвто и да е начин, моля, не се колебайте да ни пишете! 
 За допълнителна информация и контакти : 
Дамян Грозданов – Национална скаутска организация на 
България  
E-mail: damian.grozdanoff@scoutbg.org  
тел.: 0878 854 827 
Нели Арабаджиева – Зелени Балкани E-mail: 
narabadzhieva@greenbalkans.org 
тел.: 0884 257 711 
 

 

 
 

Проект на годината 2010  
на неправителствена организация в социалната сфера 

 

 На 28 март в Камерна зала България се състоя 
тържествената церемония по обявяване на наградите Проект 
на Годината 2010. Сред спечелилите проекти е проектът 
„Заеми за подобряване на жилищната среда на семейства с 
ниски доходи – партньорства в действие” на фондация 
„Подслон за човечеството” (член на НМД) в партньорство със 
сдружение „Самаряни” (член на НМД), сдружение „Амала 
Приятели” – Дупница, Фондация „Бъдеще” – Ракитово (член 
на НМД), Клуб на НСО – Търговище (член на НМД) и 
Плевенски обществен фонд „Читалища” (член на НМД). 
Проектът получи и Награда от Международния борд на 
директорите на Хабитат 
 Поздравления! 

 
Стартира проект за преодоляване на емоционални последици 

от земетресения 
 

 Представител на Асоциация Родители участва като 
експерт в стартиралия европейски проект RACCE - Raising 
earthquake Awareness and Coping Children's Emotions.  
Проектът е посветен на повишаването на вниманието към 
опасността от земетресения и справянето на децата с 
емоционалните последствия, породени от тях. В проекта 
участват 7 организации от 4 европейски държави, сред които 
Гърция,  България, Франция и Италия. Партньор от българска 
страна е Център за образователни инициативи. Проектът е 
насочен към училища, учители, родители и ученици. 
Планирани са съвместни партньорски дейности, насочени 
към по-лесното преодоляване на емоционалния стрес на 
децата по време и след земетресение и към разписването на 
общ стандарт на действия и дейности, които училището 
и общността като цяло да предприемат в посока превенция и 
защита на децата. Допълнителна цел е създаването на 
мрежа от доброволци, която да работи с местните и 
централните официални органи. 
 Цялата информация ще бъде събрана в 
образователни пакети, които ще обобщават и включват 
знанията на експертите по превенция и защита в случай на 
бедствия и аварии и ще бъдат съобразени с учебните 
програми. 
 Ще се радваме, ако сред партньорите и членовете на 
НМД има организации и експерти с аналогичен опит и биха 
искали да споделят свои добри практики, които да бъдат 
включени в Доклада по проекта и оценката на нуждите на 
национално ниво. Контактно лице и експерт за Асоциация 
родители е Мариета Радулова. 

 
 
 

 
Аутизъм.  

Проучване, терапевтична стратегия и  
освобождаване от предубеждения 

 
Д-р Балдзола във Варна на 8 и 9 април 2011 

  
Специалистът-гастроентеролог Д-р Федерико 

Балздола, ще бъде във Варна на 8 и 9 април, по покана на 
Фондация Карин Дом, със съдействието на Италианския 
културен Институт.  

Работата на д-р Ф. Балдзола  представлява 
съвременно проучване на възможните причини за аутизма, 
дължащ се на патогенен агент, намиращ се в 
гастроинтестиналния апарат. Той  ръководи разработването 
на няколко проекта за проучване и лечение на аутистичен 
ентероколит в Италия. Разработил е специална диета, която 
ще представи на публиката във Варна и ще предложи на 
пациенти със състояния от Аутистичния спектър.    

В двудневната програма на д-р Балдзола е включено 
посещение на Център Карин дом и консултация на семейства 
с деца с нарушения от Аутистичния спектър. На 9 април д-р 
Балдзола ще направи презентация – темата е „Аутизъм. 
Проучване, терапевтична стратегия и освобождаване от 
предубеждения”, последвана от въпроси и дискусия с 
публиката.  
 
 

 
Излезе брой 3 на бюлетина по приемна грижа: „Биологичното 
семейство”.  За да получите този брой, както и за да се 
абонирате, пишете на sapi@abv.bg  
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Институции и деца в 
България 

Политиките за деца в 
Европа 

 
Парламентът призовава за Европейска стратегия за 

включването на ромите 
 
 Европейският парламент призовава към 
изработването на Европейска стратегия за подкрепа на 
социалното включване на ромските общности. Европейската 
комисия от своя страна обаче настоява, че това основно 
трябва да се разглежда като отговорност на националните 
правителства. 
 По-голямата част от членовете на Европейския 
парламент дадоха подкрепата си за изработване на 
стратегия, която да определи действия на всички нива за 
справянето с широк спектър от социални и икономически 
проблеми, които засягат ежедневния живот на около 10 
милиона души от най-голямото етническо малцинство в 
Европа. 
 
 

Изследвания и статистически данни за децата и онлайн 
безопасността 

 
 По повод за Деня за безопасен интернет  Евростат, 
статистическата служба на Европейския съюз, представи  
статистически данни относно сигурността в интернет. Денят 
на безопасния интернет се организира от INSAFE, 
европейската мрежа забезопасен  интернет, финансирана от 
Европейската комисия с цел да се повиши осведомеността за 
безопасност в Интернет в Европа, особено сред децата и 
младите хора. 
 За да видите прессъобщението на Евростат, моля, 
натиснете тук 
. Microsoft отново изразиха своята подкрепа в работата 
за по-безопасен интернет като извършиха проучване през 
MSN. Проучването беше върху нагласите и поведението на 
родителите и децата (на възраст 14-18 г.) около онлайн 
безопасността. 
 За повече информация, моля, натиснете тук. 
 

 
Двама члена, представители на НПО, преизбрани за Общото 

събрание по Конвенцията за правата на децата 
 

 Групата на НПО за Конвенцията за правата на 
детето, на която Eurochild е член, предоставя платформа за 
координирани действия на неправителствените организации и 
играе централна роля в ключовите развития по правата на 
децата на международно равнище. 
 НПО групата се ръководи от изпълнителен комитет, 
който се избира от членовете на мрежата. По време на 
Общото събрание (11 март, Женева), двама от членовете на 
Изпълнителния комитет, който завърши мандата си, бяха 
преизбрани: Иванка Шалапатова, която представлява 
Международната организация за приемна грижа (IFCO) - член 
на Eurochild - и Ан-Софи Лоис от Plan. 
 
 

Нова книга за подкрепа на родителите: повишаване на 
ползата за децата, семействата и общностите 

 
 Значението на подкрепата на родителите все повече 
се признава в научните изследвания и провежданите 
политики.  
 Тази книга дава практически съвети за това как се 
създават и доставят услуги за подкрепа, които подпомагат 
родителите и повишават на ползите за децата. В нея се 
разглеждат най-новите изследвания, политики и практики и се 
разглеждат въпроси, които да насърчат читателите да 
развиват собствените си перспективи. 
 Повече информация за книгата (публикуван от Open 
University Press) може да намерите тук. 

 

 
Глоби за медии и родители, допуснали участие на деца в 

опасни предавания 
 
 С глоба от 1000 до 2000 лева ще бъде наказван 
родител, допуснал детето му да участва в медийно 
предаване, което създава опасност за неговото физическо, 
психическо или социално развитие. Това прие Народното 
събрание при второто четене на промените в Закона за 
радиото и телевизията. 
 Депутатите приеха още, че всеки, който се грижи за 
деца - родител, попечител или настойник - не трябва да 
допуска детето да участва в създаващи опасности за 
здравето на децата медийни продукции. Ако родителят 
наруши забраната повторно, глобата може да стигне до 5000 
лева.  
 
 

Децата ще се изписват от яслите по-късно 
 
 Децата ще могат да се изписват от яслите по-късно, 
за да се улеснят родителите им при записването им в 
детските градини. Това предлага МЗ с промени в Наредба № 
26 за устройството и дейността на детските ясли и кухни. С 
тях занапред малчуганите ще могат да се изписват от яслите 
не веднага щом навършат три години, а през целия период, 
докато станат на четири. Така родителите ще могат спокойно 
да им намерят място в детската градина. Досега имаше 
проблем, защото в детските градини записват само през 
септември, а децата се изписваха от яслите по всяко време 
на годината. Така работещите родители най-вече в големите 
градове се чудеха кой ще им гледа децата. Новите правила 
за изписване на децата от яслите трябва да са факт най-
късно до месец с обнародването им в “Държавен вестник”. 
 
 
Ясни са одобрените общини по схема „Интеграция на децата 
и учениците от етническите малцинства в образователната 

система” по ОПРЧР 
 
Приключи оценката по схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция 
на децата и учениците от етническите малцинства в 
образователната система” по ОПРЧР. Списъкът на 
одобрените за финансиране проекти е публикуван в интернет: 
http://sf.mon.bg/4.1.03_List%20Contracts.pdf  
 
 

Надя Шабани откри Център за обществена подкрепа в ДДЛРГ 
„Олга Стоянова“ – град Дупница 

 
 Основната цел на Центъра е да работи за 
деинституционализацията на децата, които са настанени в 
ДДЛРГ, тъй като националната политика е насочена 
изключително към намаляване броя на децата в 
институциите. „Нашите усилия ще бъдат насочени най-вече 
към развиване на приемната грижа. Ще обучаваме приемни 
родители, осиновители и ще извършваме психо-социално 
консултиране както на децата, така и на техните близки“, каза 
Красимира Александрова – директор на Центъра за 
обществена подкрепа. 
 Кметът на Дупница Атанас Янев заяви на 
откриването: „Създадохме много добри условия, но сега 
целта е децата не само да имат такива условия за живот, а и 
да имат малко по-добра семейна среда, да се чувстват малко 
по-близко до своите родители“. 
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Възможности за 
финансиране 

 Без революции в образованието, обещава Игнатов 
 
 В 18-то СОУ „Уилям Гладстон" просветният министър 
и неговият екип представиха концепцията за закон за 
училищното и предучилищното образование. 
 Новата стратегия предвижда родителската общност и 
учениците да имат право на съвещателен глас и да участват 
в обществения съвет, който ще оказва влияние върху 
управлението на детската градина или училището. 
 Сергей Игнатов коментира, че е хубаво, че 
представянето на закона съвпада с първите дни на пролетта. 
Нашият екип не е маниакален, каза още той и допълни, че 
тези, които очакват революции в училищното и 
предучилищното образование, може да останат 
разочаровани. Много добре осъзнаваме, че в сферата на 
образованието, революции и революционни скокове не бива 
да се правят, изтъкна просветният министър. 
 
 

Само 20% от директорите на училища са успешни 
 
 Училищният психолог Иван Игов разкритикува 
предложенията на образователно министерство за нов Закон 
за предучилищното и училищното образование, предаде 
АСН. 
 Никой не учи директорите да правят политики, а това 
е една от съществените концепции в проектозакона. 
Проучване от миналата година показва, че има 20 процента 
успешни директори, 40 на сто се справят, а останалите не 
трябва да заемат този пост, коментира той по БНТ тази 
сутрин. 
 Игов уточни, че само през миналата година 500 
директори са напуснали образователната система, а след 5 
години половината учители ще се пенсионират. 
 
 

Слагат камери в учебни и детски заведения 
 
 Видеонаблюдение ще бъде изградено във всички 
учебни заведения и детски градини в районите "Овча купел", 
"Надежда", "Люлин" и "Връбница". 
 Осигурените средства са 1,5 млн. лв. 
 Директорът на дирекция "Образование" Мария 
Минчева посочи, че освен всички учебни заведения в 
общината, и 43 детски градини са преминали на работа с 
делегирани бюджети. За миналата година са разкрити 2000 
нови места в детските градини. От общинския бюджет със 76 
хиляди лева са дофинансирали дейността на маломерни 
паралелки, а с други 306 хиляди лева - доставката на течно 
гориво за отопление на 15 училища в общината. През 
миналата година с близо 9 милиона лева са извършени 
ремонти на сградите на 52 училища и 128 детски градини. 
Едно училище в Столична община - в с. Панчарево е 
одобрено за средищно и е включено в списъка, одобрен от 
Министерския съвет. 
 

Оставят децата в яслите до 4 г. 
 

 Децата ще могат да се изписват от яслите по-късно, 
за да се улеснят родителите им при записването им в 
детските градини.  
 Това предлага здравното министерство с промени в 
Наредба 26 за устройството и дейността на детските ясли и 
кухни. 
 С тях занапред малчуганите ще могат да се изписват 
от яслите не веднага щом навършат три години, а през целия 
период, докато станат на четири.  
 Така родителите ще могат спокойно да им намерят 
място в детската градина.  
 
 

  
Втора фаза на конкурса "Овластяване на безвластните по 

време на криза" 
 Институт "Отворено общество" – София обявява 
конкурс за финансиране на проекти на групи в неравностойно 
положение – фаза 2. 
 Основната цел на конкурса е да допринесе за 
социалното и икономическо приобщаване на 
маргинализирани групи (малцинства; деца в риск; самотни 
родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора, живеещи 
в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време 
на икономическа и финансова криза.  
 Конкурсът е отворен за кандидатстване за 
неформални граждански групи на хора в неравностойно 
положение, както и за организации с нестопанска цел, чиято 
мисия е насочена към работа с групи в неравностойно 
положение.  
 Повече за условията на конкурса можете да 
прочетете тук.  
Крайният срок за подаване на документи е 29 април 2011г.  
 
Покана за представяне на предложения за 2011 г. за непреки 

действия по многогодишната програма на Общността за 
защита на децата при използване на интернет и на други 
комуникационни технологии (По-безопасен интернет) 

 
 С настоящото Европейската комисия приканва към 
представяне на предложения за действия, които да бъдат 
финансирани по програмата „По-безопасен интернет“.  
Краен срок за получаване на всички предложения: 4 май 2011 
г. до 17,00 часа (люксембургско местно време). 
 

Покана за представяне на кандидатури 2011 г. 
Втора програма за действие на Общността в областта на 

здравето 
В рамките на втората програма за действие на Общността в 
областта на здравето (2008—2013 г.) ( 1 ) днес официално се 
обявява покана за представяне на кандидатури за „Здраве — 
2011 г.“.  
Крайният срок за представяне на предложения за всяка 
покана е 27 май 2011 година. 
 
Фондация Америка за България 
Приоритетни области - изкуство и култура, гражданско 
общество, образование, социална сфера и културен туризъм 
 
Фондация Лале - Програма за малки грантове 
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 
лева. Продължителността на проекта - до 12 месеца. 
 
ФРГИ - Фонд "Неотложна гражданска намеса" 
Основна цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда 
за разрешаване на местен проблем. 
 
ФРГИ с програма за дарения на лицензиран софтуеър 
Дарения на лицензиран софтуерен продукт на Майкрософт 
 
ФРГИ - Фонд за развитие на капацитета на НПО 
Фондът за развитие на капацитета на НПО има за цел: 

- да насърчи НПО да полагат целенасочени 
усилия за развитие на своя организационен 
капацитет чрез създаване на специфични 
организационни документи, стратегии, планове и 
т.н.;  

- да съдейства за организационното развитие на 
НПО като улесни достъпа им до качествени 
консултантски/обучителни услуги.  

 
Още възможности за финансиране, конкурси и състезания 
можете да видите тук.  
 

Децата и семействата в 
медиите
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