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Тема на броя Новини
Работни срещи

ПОКАНА

за участие в работни срещи за обсъждане на проектопредложението за нов Закон
за предучилищното и училищното образование

 

Уважаеми колеги, работещи за подобряване благосъстоянието на децата в
България,
Бихме искали да Ви поканим за участие в работна среща за обсъждане на
проектопредложението за нов Закон за предучилищното и училищното образование.
НМД организира поредица от работни срещи, на които предложеният текст да бъде
обсъден и коментиран, така, че гражданският сектор да може да излезе с възможно
най-широка и пълна позиция по предложението за закон.
Вашето присъствие в една от работните срещи е от изключително значение за
формирането на силна и единна позиция на гражданския сектор по един толкова
важен нормативен документ. За участие в срещите можете да поканите
педагогически специалисти и експерти, с които работите.

Национална мрежа за децата ще поеме пътните разходи на участниците в рамките
на до две коли от всеки град. Моля, съчетайте пътуването си с колеги от Вашия
град.
Моля, потвърдете вашето участие mariana.bancheva@nmd.bg с имената на
участниците и града, в който ще вземете участие в работната среща.
Оставаме на разположение за въпроси и коментари.
 

Срещите ще се проведат по следния
график:

16 февруари 2012 г. – 09,30 – 12,30 ч. –
София, Амеркиански център, Столична
библиотека (пл. „Славейков” 4a).
22 февруари 2012 г. – 09,30 - 12,30 ч. –
Велико Търново – в зала 500 на
Областна администрация Велико
Търново, пл. „Център” 2.
28 февруари 2012 г. – 09,30 - 12,30 ч. –
Пловдив – Професионална гимназия по
архитектура, строителство и геодезия,
ул. „Арх. Камен Петков” 3

Дискусиите ще се фокусират около
3 основни групи теми:

Работна група 1: Квалификация на
педагогическите кадри
Работна група 2: Приобщаващо
образование и Центрове за подкрепа на
личностното развитие
Работна група 3: Здравно, гражданско и
интеркултурно образование

Новини от офиса на НМД

Дарение от община Лозана

Национална мрежа за децата получи дарение на компютри
DELL GX 270 (втора употреба), дарени от Община Лозана,
съгласно договор за дарение между Швейцария, представена
от посолството на Конфедерация Швейцария в Репбулика
България, и Национална мрежа за децата. 

Компютрите ще бъдат предназначени за използване от :
- читалища и/или детски центрове/училища, работещи в
отдалечени от големия град села.
- различни видове социални услуги за деца, младежи, жени и
млади майки;
- детски отделения в болници;
- малки местни НПО.
 

Новини от членовете и от други организации

Доброволците на Екомисия 21 век празнуваха Св.
Валентин и Трифон Зарезан

Доброволците от Местен център за работа с доброволци към
сдружение „Екомисия 21 век“ празнуваха едновременно Деня
на влюбените Св. Валентин и Деня на покровителя на лозата
Трифон Зарезан на 14.02. като организираха празник за
гражданите на Ловеч пред Виенската сладкарница в центъра
на града. Най-малките доброволци раздаваха на минувачите
валентинки, изработени от тях самите, а по-големите каниха
минувачите на чаша вино и раздаваха предпазни средства.

http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a1
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a2
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a8
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a4
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a7
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a7
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a3
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a5
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/#a6
http://nmd.bg/newsabc/bg/15/pdf/


Приемна грижа

„Приемните родители в Шумен са съвестни и почтени
хора“

Шумен е на едно от първите места по брой приемни семейства
в страната, но дали грижата за децата е качествена навсякъде,
след като вече има две отписани от регистъра приемни
майки?Има ли опасност децата в риск отново да попаднат в
риск в определени случаи? Кой одобрява приемните родители,
как става това и кой носи отговорност за качеството на
приемната грижа? С тези въпроси се обърнахме към директора
на Регионалната дирекция „Социално подпомагане“ Драгомир
Янков. Интервюто можете да прочетете тук.

Институции и деца в България

В Мездра насърчават раждаемостта

Община Мездра започна изплащането на еднократната помощ
в размер на 350 лв. за всяко дете , родено през второто
шестмесечие на миналата година в общината или на друго
място поради медицински усложнения, на което поне един от
родителите има настоящ и постоянен адрес към 01.01.2011 г.
на територията на община Мездра. Вижте повече тук.

Общностен център за деца и семейства в риск ще бъде
създаден във Велико Търново

Общностен център за деца и семейства в риск ще бъде
създаден във Велико Търново. Това каза по време на
официалното стартиране на проекта „Инвестиция в ранното
детство – гаранция за благосъстоянието на децата и
семействата в община Велико Търново” Росица Димитрова,
директор на Дирекция “Социални дейности“, предаде
репортер на Радио “Фокус“ – Велико Търново. Вижте повече
тук.

НПО-тата не могат да се включат в реализирането на
проекта „И аз имам семейство”

В офиса на Националната мрежа за децата се получи писмо от
Агенция за социално подпомагане по повод на проекта за
приемната грижа „И аз имам семейство” по повод на
становището на мрежата за развитието на проекта. В писмото
се казва, че неправителствените организации не могат да се
включат в реализирането на проекта, но могат да се включат
техни експерти като хора. Цялата новина и писмото можете да
видите тук.

Политики за деца в Европа

Детското посолство Megjashi (Македония) с новини
относно телефонните линии в помощ на децата

Повече информация можете да намерите тук.

Излезе новият бюлетин на Ноу-хау център за
алтернативни грижи за деца ― НБУ

 Бюлетина можете да видите тук.

"Свят без граници": Обичай страстно - люби безопасно!

За осма поредна година сдружение „Свят без граници"
отбелязва Деня на влюбените - 14 февруари. Мотото на
кампанията е „Обичай страстно - люби безопасно!". Повече
информация тук.

Последствия от институционалната грижа върху малките
деца

На 14 февруари в Посолство на Франция в България се проведе
семинар на тема Последствия от институционалната грижа
върху малките деца и грижата за тях след извеждане от
институциите. Събитието се организира от УНИЦЕФ и
Посолството на Франция в България и е част от регионална
кампания на УНИЦЕФ, която подкрепя правителствата в 22
страни от Източна/Централна Европа и Централна Азия в
усилията им да осъществят реформа на системата за грижи и
спиране настаняването на деца до 3 години в резидентна
грижа в Европа. Повече информация тук.

Детски труд – форми на проявление и тяхното
ограничаване

Статията можете да прочетете тук.

Децата и семействата в медиите

Рекорд! 700 бебета в Пловдив за месец

700 бебета проплакаха в Пловдив през първия месец на
годината. Това е рекорд, коментират специалисти от
Районната здравна инспекция.Данните за новородените са
достъпни за широк кръг от хора, благодарение на създадения
от тази година електронен регистър на ражданията. Вижте тук.

44% от българчетата живеят в риск от бедност!

Според последното проучване на Eurostat почти половината
български деца живеят са в риск от бедност. 44% от нашите
деца през 2010 г. са били са застрашени от бедност или
социално изключване – показател, по който сме на първо място
в ЕС. Прочетете повече тук.

Изграждат Център за възстановяване и работа с деца ,
болни от рак

Изграждат първия в страната Център за възстановяване и
работа с деца , болни от рак. Комплексът ще бъде построен на
30 км от София, в с. Опицвет, община Костинброд. Имотът е
закупен с дарения от Виенския бал през миналата година, със
средства от продажбата на картини, дарени от български
художници. Необходимите финанси за изграждането на
центъра възлизат на 2 млн лв. Вижте тук.

Възможности за финансиране

http://nmd.bg/news/vepriemnite-roditeli-v-shumen-sa-savestni-i-potchteni-horave/
http://nmd.bg/news/v-mezdra-nasartchavat-razhdaemostta/
http://nmd.bg/news/obshtnosten-tsentar-za-detsa-i-semeystva-v-risk-shte-bade-sazdaden-vav-veliko-tarnovo/
http://nmd.bg/news/npo-tata-ne-mogat-da-se-vklyutchat-v-realiziraneto-na-proekta-vei-az-imam-semeystvove/
http://lovechtoday.com/2012/02/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF/79996
http://knowhowcentre.nbu.bg/bg/node/62
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=854026
http://www.unicef.bg/bg/news/posledstviya-ot-institucionalnata-grija-vurhu-malkite-deca-i-grijata-za-tyah-sled-izvejdane-ot-instituciite-e-temata-na-seminar-organiziran-ot-unicef-chast-ot-regionalna-kampaniya-na-organizaciyata
http://nmd.bg/library/child_services/
http://nmd.bg/news/rekord-700-bebeta-v-plovdiv-za-mesets/
http://nmd.bg/news/44-ot-balgartchetata-zhiveyat-v-risk-ot-bednost/
http://nmd.bg/news/izgrazhdat-tsentar-za-vazstanovyavane-i-rabota-s-detsa-bolni-ot-rak/


На 7 февруари 2012 г. Първото детско посолството в света
Megjashi организира пресконференция относно SOS телефона
за деца и младежи. Докладът, представен на
пресконференцията, има за цел да разкаже на обществеността
за проблемите на децата в Македония, трудностите, пред
които са изправени младежите и техните родители /
настойници / , случаите, когато са нарушени детските права,
както и препоръки за подобряване на положението на правата
на децата в Македония. Повече прочетете 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.

Да сложим край на институционализация на деца с
увреждания

Световна кампания, която цели да сложи край на
институционализация на деца с увреждания (DRI), работи за
промяна на широко разпространеното възприятие, че
институциите са безопасно място за деца с увреждания.
Децата с увреждания като всички останали деца се нуждаят от
любов и подкрепа на семейството, така че да израснат в добри
условия.
DRI иска да установи световен консенсус:
институционализирането на деца с увреждания може и трябва
да приключи веднъж завинаги. Повече можете да прочетете
тук.
 

Пролетни грантове 2012 на Емили

Краен срок: 31 март 2012 г. Международната инициатива за
слагане на край на детския труд (IIECL) и Фондация Emily
Sandall обявявиха 12 мини-гранта до 500 щ.д. за лица, училища
и неправителствени организации от цял свят. Повече можете
да прочетете тук.

Give Eur - Hope

Организацията цели да осигури специална подкрепа за тези
НПО-та, които се борят срещу бедността и социалната
дискриминация. Повече можете да прочетете тук.

ПОКАНА

Налице е покана за участие на неправителствените
организации в избора на представители на неправителствения
сектор в работната група за разработване на договора за
партньорство на република България за програмен период
2014-2020 г. Неправителствените организации, които желаят
да участват в дейността по изготвяне на Договора за
партньорство, са поканени да представят заявление за участие
в избора на представители на неправителствения сектор в
работната група. Повече информация можете да намерите тук.

 

http://www.childrensembassy.org.mk/default-en.asp?ItemID=6C5A9562AC0C15478DEBCA047EDE8974
http://childrenspeaceprize.org/
http://www.ifco.info/node/1032
http://endchildlabor.org/?p=5130#more-5130
http://www.giveeurhope.eu/en.html
http://eufunds.bg/bg/pubs/1627

