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Тема на броя Новини
Не може държавата да взима децата на бедните родители!

Позиция на Национална мрежа за децата по повод
отнемането на децата на семейство Миленови от
Благоевград поради крайна бедност.

Позицията е изпратена до Тотю Младенов, министър на труда и социалната
политика; Надя Шабани, председател на Държавната агенция за закрила на детето;
Атанас Камбитов, кмет на Благоевград; Константин Пенчев, омбудсман на
Република България.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние, от Националната мрежа за децата, изразяваме своята тревога от
начините, по които се разрешават проблемите на децата, живеещи в
бедност. Подходът на социалните служби към проблемите на семейството на
децата Росен и Виктория Миленови, живеещи до скоро край благоевградския кв.
“Струмско”, може да бъде пример за това как не трябва да се решават проблемите
на децата. С предприетата мярка държавата отново потвърждава неспособността
си да подкрепи отглеждането на децата в родните им семейства. Нещо повече –
това затвърждава убеждението, че досега единственият капацитет за подобна
реакция е настаняването на децата в институция.

Националната мрежа за децата направи много предложения към проекта на
Закона за детето по отношение на това да бъдат признати децата, жевеещи
в бедност, като особена категория деца, нуждаеща се от подкрепа. Ние
направихме и предложения за това да бъдат разработени мерки, които да не
допускат настаняването на деца в институции да бъде само по признака „бедност”.
Съзнаваме, че броят на семействата, които попадат в тази категория расте. Но това
не е основание да се настаняват децата в институции, когато родителите имат
всички други умения и отношения, осигуряващи на децата обич и грижа.
Разрушаването на връзката и на доверието между децата и техните родители е
опасно и обикновено е съпроводено с множество емоционални, психични и дори
здравословни проблеми, които могат да имат устойчив характер. Цялата позиция
можете да видите тук.

47-г. Р. Стоименова: Социалните ми
взеха децата, защото сме бедни и
мизерствахме

Историята на семейство Миленови от
Благоевград

В началото на декември 2011 г. в своя
публикация в. “Струма” описа живота
на две деца - Росен и Виктория
Миленови, които две години живееха
край благоевградския кв. “Струмско” в
къща без покрив, без ток и вода. До
драмата се стигнало, след като бащата
Асен, бивш майстор-гатерист и строител,
се разболял и останал без работа.
Семейството няма адресна регистрация
в Благоевград и не получава социални
помощи. През лятото се изхранват с
произведеното в зеленчуковата градина
и с помощта на съседите си. След
публикацията децата бяха настанени в
Дом да деца, лишени от родителски
грижи в Благоевград. В първите дни на
новата година разговаряме с майката
Руска Стоименова.
Интервюто можете да видите тук.

Новини от офиса на НМД

Откриване на Наблюдавано жилище на БЧК за младежи,
напускащи социални заведения

Национална мрежа за децата взе участие в откриването на
Наблюдаваното жилище за младежи, напускащи социалните
институции "Шарената къща". То се състоя на на 24 януари от

Новини от членовете и от други организации

Училища привличат млади кадри

За втора година започва програма "Заедно в час" за училищата
от следните региони: Враца, Монтана, Благоевград, София,
Пловдив, Пазарджик, Перник, Стара Загора и Кюстендил.Целта
на програмата е да привлече млади, мотивирани и
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11 ч. в Националния учебен център на БЧК в с. Лозен.
В наблюдаваното жилище ще се настаняват 12 младежи за
срок от три месеца до една година, които ще имат възможност
да изграждат умения за самостоятелен живот, да се включат в
различни образователни и обучителни курсове, дейности на
Българския младежки Червен кръст. Повече информаци
яможете да намерите тук.
 

Приемна грижа

Бюрокрацията е най-големият тормоз за приемните
родители

На година се изоставят по около 2000 деца, а семействата,
готови да ги приемат в дома си, са 900

Допреди две години за 5-годишната тогава Ади детството е да
„върти“ домакинството в схлупена къщурка без канализация и
водопровод и да се грижи за по-малката си сестричка Катя под
погледа на баба си, която е инвалид. Днес Ади и Катя знаят, че
има и друго детство – в топъл дом със собствена стая със
стени, украсени с рисунки. За да прочетете цялата история,
натиснете тук.

Институции и деца в България

Образователният министър потвърди: Без междусрочна
ваканция

Няма да има междусрочна ваканция за учениците. Това заяви
образователният министър Сергей Игнатов в отговор на
няколко протеста на деца за подобна почивка. Той припомни,
че те ще могат да починат от 23 до 26 февруари включително,
както предвижда направеният график. Цялата статия можете
да намерите тук.

В Каспичан: ЦНСТ вместо дом за деца, лишени от
родителска грижа

Със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията за
социално подпомагане беше закрит Домът за деца, лишени от
родителска грижа (ДДЛРГ) „Слънце" в град Каспичан, област
Шумен. В Областната стратегия за развитие на социалните
услуги за 2012 г. е планирано закриването на ДДЛРГ „Слънце"
в Каспичан и откриване на нова социална услуга от резидентен
тип - Център за настананяване от семеен тип, което е факт,
считано от 1 януари т.г.

В област Шумен активно се развива приемната грижа, което е
предпоставка за децата в риск от изоставяне да бъде
предприета именно тази алтернативна на
институционализацията мярка. Източник

ДАЗД глобява 3-ма служители от ДДЛРГ – с. Брестовица,
заради насилие над дете

Експерти от ДАЗД съставиха административни актове за
нарушение – глоба, на един социален работник и на двама

квалифицирани специалисти, които да обучи за учители в
образователната ни система. Инициативата е подкрепена от
Министерството на образованието, младежта и науката.

Започни от нулата, мисли глобално

Благодарение на великодушието и съдействието на
собствениците на Макс Клуб Русе, вечерта на 23 януари
Еквилибриум организира първата част на Музикална Академия.
Много и талантливи музиканти обединиха сили за да
подкрепят желанията на младите хора жадни за изява. Вижте
повече тук.

4-дневно обучение на тема „Привързаност“

Фондация „За Нашите Деца“ отново посрещна своите
партньори от най-голямата британска организация по приемна
грижа Core Assets. Този път британските специалисти
проведоха в Интер Експо център четиридневно обучение
(23-25.01.2012 г.), на което социални работници, фамилни
терапевти и психолози от фондация „За Нашите Деца“, се
обучиха какво означава привързаност между детето и неговия
обгрижващ.Благодарение на това обучение екипите на
фондация „За Нашите Деца“ подобриха квалификацията си по
приемна грижа. Вижте повече тук.

Националният ученически екопарламент обявява
фотоконкурс на тема „Въображението на природата”

Националният ученически екопарламент обявява фотоконкурс
на тема „Въображението на природата”
Конкурсът е предизвикателство за вашата фантазия и
фотообектив. Чрез тях открийте таланта на природата да
„рисува”. Често клоните на храстите, листата на дърветата,
пукнатините на скалите, водните вълни и облаците образуват
„рисуват” различни фигури и форми, но ги виждат само тези,
които имат фантазия и са наблюдателни. Вижте повече тук.

Лаборатория за изследване на детето

  На 26.01.2012г. в сградата на КСУДС град Пазарджик се
проведе Лаборатория за изследване на детето. Участие в
първата Лаборатория за 2012г. взеха педагогически съветници,
представители на О"ЗД" град Пазарджик и социални
работници от КСУДС град Пазарджик. Повече можете да
прочетете тук.

Самаряни с 8 сделки на Борсата на проекти и идеи

Сдружение "Самаряни" спечели наградата за
неправителствена организация, реализирала най-много сделки,
общо 8 на брой. Търговско-промишлена палата - Стара Загора
сключи 4 сделки и беше отличена в категорията Бизнес
организация. Само за час бяха осъществени 43 сделки,
остойностени условно на 57 000 лева.

Децата и семействата в медиите

Въпреки и вместо държавата

Реформите в образованието

Началото на реформата отдолу нагоре не е непременно нещо
лошо. Учениците и учителите са основните участници в
образователния процес и е логично те да инициират някакви
промени. Държавата обаче трябва да използва момента и да
облече спорадичните добри идеи в законови рамки. За да
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възпитатели от Дома за деца, лишени от родителски грижи „Св.
Иван Рилски”.Повод за проверката бе постъпила в ДАЗД
информация, че вечерта на 14.01.2012 г. в сградата на
институцията социален работник е нанесъл побой на
15-годишно момче. Цялата статия можете да видите тук.

Политики за деца в Европа

Съветът на Европа избира нов Комисар по правата на
човека

По време на пленарната си сесия вчера в Страсбург Съветът на
европейското парламентарно събрание избра новия Комисар
по правата на човека – г-н Nils Muižnieks от Латвия . Вижте
повече тук.

Детски награди за мир 2012

Номинирайте дете за Международните детски награди за мир
2012. Крайният срок за изпращане на номинациите е 1 март
2012. Изпратет своята номинация на
info@childrenspeaceprize.org  За повече нфоемация вижте
тук.

Решенията на Съвета относно борбата със сексуалната
експлоатация на деца и детската порнография в
Интернет

На 13 декември Съветът по правосъдие и вътрешни работи
прие решения относно борбата със сексуалната експлоатация
на деца и детската порнография в Интернет - засилване на
ефективността на полицейската дейност в държавите членки и
страните от Третия свят. Съветът напомня на държавите
членки, че те трябва да въведат национални мерки, за да се
съобразят с новата директива относно борбата със
сексуалното малтретиране и сексуалната експлоатация на
деца и детската порнография. Повече можете да прочетете тук.

Резолюция на Европейския парламент относно
решаването на проблема с преждевременното отпадане
от училище

Един от всеки шест младежи прекратява преждевременно
своето образование без необходимите компетенции и
квалификации, за да се включи в пазара на труда. Ранното
напускане на училище е едно от най-големите
предизвикателства, пред които е изправена Европа.
Европейският съюз си постави амбициозната цел за
намаляване на преждевременното напускане на училище с 10%
до 2020 г. В тази рамка на 1 декември 2011 г. Европейският
парламент проведе гласуване относно доклада за справяне с
проблема на ранното напускане на училище. Повече можете да
прочетете тук.

прочетете цялата статия натиснете тук.

2 момичета се нагълтаха с таблетки пред съученици

Две 12-годишни момичета от севлиевското село Ряховците
съзнателно са погълнали таблетки белергамин (успокоително)
в училище.
Шестокласничките са настанени в областната болница „Д-р
Тота Венкова“ в Габрово и след оказаната им спешна
медицинска помощ състоянието им е стабилизирано и те са
контактни. Повече можете д апрочетете тук.

Грипна или дървена, но все пак ваканция

Класните стаи ще останат празни в много селища в областите
Благоевград, Бургас, Пазарджик, Разград, Силистра, Стара
Загора, Хасково, Перник, Плевен, София-област, Шумен.

Заради ниските температури намалени ще са часовете във
всички учебни заведения в област Велико Търново, Русе и
Добрич. Вижте повече тук.

Възможности за финансиране

ПЕТИ КОНКУРС за работещи в сферата на извънкласната
и извънучилищна дейност

Краен срок: 1 март 2012 г. Вижте повече тук.
 

Подкрепа за осигуряване на съвременни социални
жилища

Краен срок: 1 март 2012г.   „Подкрепа за осигуряване на
съвременни социални жилища за настаняване на уязвими,
малцинствени и социално слаби групи от населението и други
групи в неравностойно положение”; Конкретни бенефициенти -
Община Бургас, Община Видин, Община Девня и Община
Дупница. Вижте повече тук.

Грант награда Червена Лента 2012

Могат да участват инициативи на местно равнище, общностни
организации, организации, основани на вяра, малки НПО,
организации на хора, живеещи с ХИВ и др.
Грантовете в размер на 10 000 щ.д. ще бъдат предоставени на
до 10 организации. Повече информация тук.
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