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Тема на броя Новини
Среща на Държавния секретар Хилари Клинтън с ромски активисти

Съединените Американски Щати ще се присъединят
като наблюдател към инициативата Десетилетие на
ромското включване. Това заяви на среща с
представителите на ромски организации в България
Държавният секретар Хилари Клинтън. В сградата на

Американското посолство в София тя разговаря с десет ромски активисти,
представители на Клуба на ромите-стажанти в Народното събрание, Институт
„Отворено общество“ и Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе“ - член на Национална мрежа за децата. Срещата бе част от
кратката, пет-часова визита на Държавния секретар на САЩ в България на 5
февруари, която включваше разговори с министър-председателя Бойко Борисов,
президента Росен Плевналиев и ромските активисти.

Страните, които по една или друга причина не са интегрирали напълно жените и
малцинствата не реализират високи нива на брутен вътрешен продукт, защото не
използват напълно човешкия си потенциал., заяви г-жа Клинтън в началото на
разговора с ромските активисти. Тя поздрави българското правителство за
изготвянето на национална ромска стратегия, както и за това, че ромската общност
е участвала в процеса. Ангажирана съм морално с това да подкрепям правата на
ромите като важна задача, посочи Държавният секретар на САЩ. Наблягайки на
необходимостта от изпълнение на плановете за ромска интеграция, г-жа Клинтън
посочи, че това е от интерес на държавите и не бива да се остава с впечатление за
полувинчатост.

Деян Колев благодари за това, че в кратката си визита Държавният секретар е
включила среща с ромските активисти. Това е важен политически знак и ние го
оценяваме високо – като български граждани ние работим с националните
институции, но международната подкрепа за ромската интеграция винаги е била
особено важна, подчерта Колев. Той наблегна на значението на образованието за
модернтизацията на ромската общност, като посочи, че става дума за
интеркултурно образование в де-сегрегирана, етнически смесена училищна среда.
Затова е важно в новия Закон за училищното образование, който в момента
България подготвя да има текстове, обезпечаващи десегрегацията и
интеркултурното образование. Застъпничеството е важно средство, което ромските
граждански организации използват в диалога с националните институции;
международната подкрепа е особено важна за успешното застъпничество, тъй като
политиките за ромска интеграция на този етап все още не срещат широка
обществена подкрепа, политиците са нерешителни, а средата, в която работят
гражданските организации често е недоброжелателна.

В заключение Хилари Клинтън посочи, че ромската тема трябва да се предвижи
по-напред в дневния ред на обществата от Източна Европа. Проблемите, с които се
сблъскват ромите са подобни на проблемите, с които се сблъскват изключени
малцинства от целия свят. Ромските организации от България са доказали своята
ефективна работа и е много важно те да имат и отстояват свой общ дневен ред,
програма от цели и искания. Американското правителство ще подкрепя една така
програма.

Настоящата среща ще има свое продължение, посочи Н. Пр. Джеймс Уорлик и
благодари на участниците за ангажираността им в защитата на правата на ромите.

Повече информация за срещата можете да намерите тук.

Център за междуетнически диалог и
толерантност "Амалипе"

Център за междуетнически диалог и
толерантност "Амалипе" е член на
Национална мрежа за децата. "Амалипе"
е водеща ромска организация, която
работи за равноправно интегриране на
ромите в българското общество.
Организацията играе централна роля в
организирането на ромското
гражданско движение и реализира
застъпнически дейности за интеграция
на ромите пред държавните институции.
Център "Амалипе" е член на
Националния съвет за сътрудничество
по етническите и демографските
въпроси (от началото на Съвета през
2006 година), както и на
Консултативния съвет за образователна
интеграция към Министерството на
образованието и играе активна роля в
работата на двата съвета.

Организацията е член на Управителния
съвет на Центъра за образователна
интеграция на деца и ученици от
етническите малцинства: структура на
Министерството на образованието,
която реализира дейностите по
интеграцията на ромите в областта на
образованието. Председателят на
организацията Деян Колев е избран за
представител на ромските НПО в
Комитета за наблюдение на Оперативна
програма “Развитие на човешките
ресурси”. Център "Амалипе" е и
единствената одобрена ромска
неправителствена организация със
статут на наблюдател в Комитета за
наблюдение на Националната
стратегическа референтна рамка.
Организацията е единствената
неправителствена организация в
България, която участва в работата на
Европейската ромска платформа. Ето и
линк към сайта на организацията.
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Новини от офиса на НМД

НМД в Североизточна България

Работната обиколка на НМД в Североизточна България се
отлага поради лошите метеорологични  условия. Посещението
от страна на  Георги Богданов и Иво Божков вероятно ще се
състои през следващата седмица, а не на 6-7 и 8 февруари,
както бе планувано. Те ще направят работна обиколка на
организации и общини от североизточна България. Те ще
бъдат придружени от Мариама Диало - Аташе за регионално
сътрудничество по въпросите на правата на детето в
Посолството на Франция. Обиколката цели провеждането на
съвместни срещи между представител на френската държава,
местните организации, местните власти и НМД на които да се
обсъдят добрите взаимоотношения между нпо и общини,
проблемите, които
все още съществуват и да се обсъдят възможности за
подобрения с помощта на всяка една от различните страни.

Работна среща с НМД в Ниш

На 2 Февруари Георги Богданов, Мария Брестничка и Иво
Божков проведоха работна среща с колегите от Отворен клуб в
Ниш, Сърбия. Организацията оглави неформалната мрежа на
сръбски граждански сдружения работещи с деца. Освен че
споделиха опит, те обсъдиха и възможностите за бъдещи
взаимни действия и програми.

Приемна грижа

Нито едно дете не трябва да бъде разделяно от
родителите заради бедност

Венета ГОСПОДИНОВА, директор на Комплекса за социални
услуги: „Нито едно дете не трябва да бъде разделяно от
родителите заради бедност“

С 60 % се е увеличил броят на приемните семейства в община
Шумен, като през 2010 г. те са били 34, а през миналата
година – 55. Настанените при приемни родители деца в края на
2010 г. са били 63, докато през миналата година техният брой
е достигнал до 130. Тоест, ръстът на настаняването на
изоставени момичета и момчета или сираци в приемни
семейства в Шумен е над 100 %, отчитат в Комплекса за
социални услуги. Вижте повече тук.

Институции и деца в България

Обучават детски учители за правата на детето

http://nmd.bg/news/veneta-gospodinova-direktor-na-kompleksa-za-sotsialni-uslugi-venito-edno-dete-ne-tryabva-da-bade-razdelyano-ot-roditelite-zaradi-bednostve/


Над 200 детски учители от Великотърновска област ще
участват в тренинг – обучения по темата „Правата на детето и
използване на методиката на образователния театър”.
Съорганизатори на обучителния рейд са Европейският
информационен център във В. Търново, Регионалният
инспекторат по образование и общинските администрации. В
пет общински центъра на детските учители ще бъде
представена методиката на образователния театър,
спецификата на неговото използване с малки деца, стъпки и
етапи на прилагане. Вижте повече тук.

Община Ямбол представя опита си в развитието на
социалните услуги на национална конференция

Национална конференция на тема „Деинституционализация и
развитие на услугите за деца в общността – възможности и
предизвикателства” започна днес в Ямбол. В двудневния
форум участват близо 60 представители на социални
заведения в страната.По време на форума ще бъдат
представени резултатите от поредния социален проект на
община Ямбол, в рамките на който бе създаден Център за
настаняване от семеен тип за 12 деца, лишени от родителски
грижи. Вижте цялата статия тук,

Всяко четвърто осиновено дете намира своя дом в
чужбина

61 деца са осиновени през м. г., като 16 от тях са намерили
свои родители в чужбина. Това съобщи Десислава Дамянова от
Регионалната дирекция за социално подпомагане във Варна.
Прочетете повече тук.

Политики за деца в Европа

Има ли гарантирана защита от телесното наказание на
децата у нас?

Комитетът срещу изтезанията публикува своите заключителни
наблюдения след 47 си сесия през октомври / ноември,
отнасящи се до телесното наказание на децата. За България и
Германия, и двете от които са приели закон, забраняващ
телесното наказание на децата във всичките му форми,
Комитетът препоръча мерки за гарантиране прилагането на
забраната. Повече информация относно българския въпрос
можете да намерите тук.

900,000 £ в подкрепа на деца и семейства, засегнати от
домашно насилие

Голяма безвъзмездна помощ бе отпусната на новаторски
проект в Северна Ирландия. Проектът е свързан с
осигуряването на ранна интервенция в подкрепа на
пострадалите от домашно насилие деца и семейства.
На организациите Belfast и Lisburn Women's Aid (BLWA) бяха
отпуснати £ 900 000 от фонда на Голямата лотария,
подпомагащ бъдещи програми за осигуряване на подкрепа за
млади хора, отглеждани във семейства със сериозни
затруднения. Вижте повече тук.
 

Новини от членовете и от други организации

Проект на Фондация „Сийдър” за овластяване на
потребителите одобрен за финансиране

Проектът „Участието на потребителите в процеса на вземане
на решения - стъпка към пълна социална интеграция” на
Фондация „Сийдър”е одобрен за финансиране по Оперативна
програма “Развитие на човешките ресурси” от Министерството
на труда и социалната политика. Партньори на „Сийдър” по
проекта са Община Кюстендил и уелската неправителствена
организация Лърнинг Дисабилити Уелс. Вижте повече тук.

На 15 февруари ще се проведе публична лекция на тема
„Резилиансът”

Лектор ще бъде Борис Сирилник, невропсихиатър, учен с
международна известност и един от създателите на подхода
„резилианс”, преподавател в университета в Тулон, Франция.
Организатори на събитието са УНИЦЕФ България. Вижте
повече тук.

ОБЯВА ЗА РАБОТА

Фондация "За Нашите Деца" обявява подбор за Мениджър
международни проекти. Вижте повече тук.

Имаш ли сили още да мълчиш?

 Kонсултативната телефонна линия 042/64 11 11 е разкрита
към услугата Кризисен център "Самарянска къща". Линията е
отворена 24 часа, на нея могат да потърсят помощ жени и деца
станали жертва на насилие, да се обадят близки, роднини или
съседи станали свидетели на такова. На телефонната линия
отговарят специалисти, които ще ви помогнат компетентно по
всички въпроси, свързани с домашното насилие. Вижте повече
тук.
 

Кръгла маса на тема "Проблемите на гражданите с
жилищното устройване"

Фондация "Областен ромски съюз" организира кръгла маса н
атема "Проблеми с жилищното устройване и адресната
регистрация на територията на Община Бургас".Събитието ще
се проведе на 10.02.2012г. от 13ч., Заседателна зала на
Община Бургас. За повече информация romaunion@abv.vg тел.
0877 713 814 , 056 / 84 86 95

Образователни семинари за родители Expo4Kids

На 17 и 18 март в Пловдив ще се проведат образователни
семинари за родители към изложението Expo4Kids. Събитието
ще се проведе в общо 5 града в България. Повече информация
ще откриете тук.

Силви Вартан с дарение от 19 000 евро за болницата

Актрисата с български корени Силви Вартан ще направи
дарение на благоевградската болница. Неонатална
реанимационна маса за новородени на стойност 12 130 евро и
камера за ламиниран поток за 7220 евро са двете придобивки
за отделението по неонатология. Дарението ще се осъществи
със съдействието на родения в Благоевград председател на
Българския червен кръст Христо Григоров. Вижте повече тук.
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Правото на детето да бъде изслушано

УНИЦЕФ и "Спасете децата" (Великобритания) изготвиха
ръководство за Комитета на ООН, отнасящо се до правата на
детето и по-специално Общ коментар No.12, засягащ правото
на детето да бъде изслушано. Повече информация можете да
намерите тук.

Комплекс на УНИЦЕФ развива умения за по-добро
родителство

За първи път в страната в Комплекса за социални услуги се
предоставя услуга за родители заедно с техните деца.
Предимно това са млади майки, с които социалните работници
и психолози работят за развиване уменията за по-добро
родителство. Над 60 семейства са ползвали услугите на
комплекса, като 20 от тях са консултирани още в родилното
отделение. На 4 майки е помогнато да не изоставят децата
си...Цялата статия можете да прочетете тук.

http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=27314
http://nmd.bg/news/kompleks-na-unitsef-razviva-umeniya-za-po-dobro-roditelstvo/


Децата и семействата в медиите

4 златни отличия за български деца в Казахстан

Проведе се Осмата международна олимпиада за надарени
деца, наречена още Жаутиковска олимпиада, съобщиха от
Министерството на образованието, младежта и науката.
Състезанието се проведе от 13 до 21 януари 2012 г. в град
Алмати, Казахстан.
Четири златни медала, девет сребърни и четири бронзови
медала са отличията, които завоюваха българските ученици по
математика, физика и информатика. Вижте тук.
 

Обучават млади хора за работа с проекти

Обучение на тема „Успешни младежки проекти“ ще бъде
организирано от доброволци на Центъра за европейски
инициативи на 3 февруари в зала „Фоайе“ на община Стара
Загора. В обучението безплатно ще участват 50 младежи
между 14 и 30 години, а в ролята на лектори ще бъдат
участниците в проект на Европейската доброволческа служба
Марина Майер – Германия, Кристи Викман – Естония,
Константинос Матеу – Гърция и Катерина Таранец – Украйна.
Прочетете повече тук.

Откриват безплатно училище за родители в Бургас

В Бургас се открива първото безплатно училище за бъдещи и
настоящи родители. То се казва „Биберон“ и ще се намира в
Морското казино, съобщават от МБАЛ Дева Мария.
Целта е да предостави много полезна информация и да даде
практически съвети на младите родители в града. Идеята за
създаването на училищата е продиктувана от желанието да
улесним достъпа и да бъдем полезни на много млади хора да
се чувстват спокойни и уверени. Вижте повече тук.

Възможности за финансиране

Втора програма за действие на Общността в областта на
здравето (2008-2013 г.)

Краен срок: 9 март 2012 г. Вижте повече тук.
 

Европейска награда за превенция на наркотиците 2012

Краен срок: 30 март 2012 г. Вижте тук.

Покана за проекти за обучение по предприемачество

Краен срок: 16 април 2012 г.  Вижте повече тук.

 

http://nmd.bg/news/4-zlatni-otlitchiya-za-balgarski-detsa-v-kazahstan/
http://nmd.bg/news/obutchavat-mladi-hora-za-rabota-s-proekti/
http://nmd.bg/news/otkrivat-bezplatno-utchilishte-za-roditeli-v-burgas/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0050:0050:BG:PDF
http://www.coe.int/t/dg3/pompidou/initiatives/preventionprize/default_EN.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:022:0010:0012:BG:PDF

