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Тема на броя Новини
Да осиновиш дете… 4 пъти!

Национална мрежа за децата ще присъди награда “Златна
ябълка” на хора и институции, допринесли за подобряване
на живота и благосъстоянието на българските деца. Ето и
една история, номинирана в категоярия "Герой от
приказките".

 

 

Илияна Кълева е лекар-педиатър от ”Бърза помощ” и единствената българка,
осиновила 4 деца. Още като момиче разбира, че заради заболяване на костите не
може да стане майка по общоприетия начин. И решава, че един ден ще даде цялата
си майчинска любов на изоставено дете, за да има то шанс за нормален живот.

След като завършва образованието си и куп специализации, тръгва по тежкия път
на осиновяването. Няма претенции за възраст, здравословно състояние и етнически
произход на детето. Новината, че е избрана за майка на 5-месечния Иван идва във
вихъра на здравната реформа през 2000 г.

Илияна трябва да започне частна практика като общопрактикуващ лекар. Няма
сигурни доходи, разходите са повече от приходите. ”Ако много искаш да имаш дете,
но има проблем и то се появи в такава криза, ще се откажеш ли от него”, е
отговорът на Илияна към всички, които й се чудят как без сигурни доходи в панелка
от 60 квадрата ще се грижи за бебето.

След 5 години Иво, който се оказва с тежка астма, се размечтава за братче и
другарче в игрите. Пътят на бюрокрацията, свързана с осиновяването, този път
извървяват двамата заедно, а съдбата ги среща с Божидар. Двете братчета заедно
учат в предучилищна група, после и в училище.

В трети клас вече искат сестричка. Когато тримата отиват да вземат Дидка от
социалния дом, се разминават с тъжно момченце, оказва се кръвно братче на
сестричката им – година по-малко от тях. ”Ние като семейство няма ли да направим
нещо”, питат момчетата майка си. Емил е в процедура по осиновяване, но Илияна
предупреждава персонала да й се обадят, ако кандидат осиновителите се откажат
от него. Те наистина се отказват. Така от 2010 г. четирите деца заедно живеят в
своя приказен замък – панелен, само от 60 квадрата, но в него има всичко
най-ценно за един щастлив живот – майчина загриженост и много, много любов.

ОСТАВАТ БРОЕНИ ДНИ ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА НОМИНАЦИИ! 14 МАЙ Е
ПОСЛЕДНИЯТ ТИ ШАН ДА НОМИНИРАШ ТВОЯ ГЕРОЙ ОТ ПРИКАЗКИТЕ!

Номинацията е направена от Дина Христова от София. Повече информация за
наградите "Златната ябълка"  можете да намерите тук.

За наградите "Златната ябълка"

Национална мрежа за децата учреди
наградите „Златна ябълка”, за да
отличи приноса на публични личности
(политици, журналисти и др.),
обикновени хора и организации, които с
работата си са допринесли към
подобряване на живота и
благосъстоянието на българските деца
и младежи под 18 години.

Целта на наградите е да популяризира
необходимостта от специално внимание
към децата под 18 години и спазването
на техните права на всички обществени
равнища, както и да поощрява добрите
практики във всички сфери на детския
живот и благосъстояние.

Тази година наградите “Златна ябълка”
ще бъдат връчени за втори пореден път.
Вижте повече тук.

Номинации

Тук можете да видите номинациите за
всяка от категориите на тазгодишното
издание на наградите “Златна ябълка”:

ГЕРОЙ ОТ ПРИКАЗКИТЕ

ЖУРНАЛИСТ

ПОЛИТИК НА НАЦИОНАЛНО
НИВО

ПОЛИТИК НА МЕСТНО НИВО

ОБЩИНА

БОЛНИЦА

УЧИЛИЩЕ 

БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИЯ 

Новини от офиса на НМД

Семейството е най-добрата среда за отглеждане и за
развитие на всяко дете

Новини от членовете и от други организации

Добрите практики и предизвикателства пред
интеграцията на уязвимите общности

http://nmd.bg/newsabc/bg/29/#a1
http://nmd.bg/newsabc/bg/29/#a2
http://nmd.bg/newsabc/bg/29/#a8
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http://1june.nmd.bg/
http://1june.nmd.bg/
http://1june.nmd.bg/kategorii/vgeroy-ot-prikazkitev
http://1june.nmd.bg/kategorii/vprikazki-ot-1001-noshtv
http://1june.nmd.bg/kategorii/valisa-v-stranata-na-tchudesatav
http://1june.nmd.bg/kategorii/valisa-v-stranata-na-tchudesatav
http://1june.nmd.bg/kategorii/politik-na-mestno-nivo
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http://1june.nmd.bg/kategorii/vpatilansko-tsarstvov
http://1june.nmd.bg/kategorii/utchilishte
http://1june.nmd.bg/kategorii/biznes-organizatsiya


ПОЗИЦИЯ

на Национална мрежа за децата

относно синхронизация на процедурите по приемна грижа
и осиновяване

Националната мрежа за децата (НМД) участва в
консултативния процес по политиката по
деинституционализация от самото начало на този процес и
приветства държавните усилия за реализирането му. Като
сдружение на 103 неправителствени организации, работещи за
създаване и прилагане на качествени политики и услуги за
децата и семействата, ние винаги сме подчертавали
необходимостта да бъде осигурена по-добра и целенасочена
подкрепа за най-уязвимите с убеденост, че семейството е
най-добрата среда за отглеждане и за развитие на всяко
дете. Становището можете да видите тук.

Европейски младежки модел за активно гражданство

Национална мрежа за децата взе участие в Кръгла маса на
тема: „Заедно за отговорно и активно гражданско общество”,
която се проведе на 04.05.2012г. в гранд-хотел София. В
кръглата маса се включиха и институции, участващи в
изработването и реализацията на младежки политики и
програми, както и неправителствени организации, работещи с
младежи. Цялата новина можете да видите тук.

Филм за най-важните детски права

На 3 и 4 май фондация П.У.Л.С. Перник се превърна в
международна снимачна площадка, а децата доброволци от
П.У.Л.С., АГАПЕДИЯ и Деца и Юноши в кино звезди. В рамките
на закриването тази година на френската програма ПРОКОПИЛ
румънски екип снима 30 минутен филм с деца от четирите
държави - Франция, Молдова, Румъния и България. Филмчето
визуално представя вижданията на децата относно
най-важните детски права и ще бъде излъчено по време на
общото събрание на Национална мрежа за децата, когато ще
се състои и официалното закриване на ПРОКОПИЛ.

Приемна грижа

44,6 % са децата в България, живеещи в риск от бедност,
според Националния статистически институт

Данните показват, че 340 000 са децата, които живеят в
бедност

Почти всяко второ дете в България живее в риск от бедност
според Националния статистически институт. Данните
цитираха представители на Национална мрежа за децата по
време на представянето днес в град Русе на инициативата
„Приеми дете. Създай бъдеще” в подкрепа на приемната
грижа. В дискусията се включиха медии, неправителствени
организации и структури на Агенцията за социално
подпомагане от градовете Русе и Разград. Цялата новина
можете да прочетете тук.

На 2 май 2012 година заместник-изпълнителния директор на
УНИЦЕФ г-н Мартин Могуанджа, и представители на УНИЦЕФ за
България- г-жа Таня Радочай, г-жа Диана Вакарелска, Жаклин
Цочева и представител на Агенцията за закрила на детето и
областна администрация град Стара Загора посетиха
сдружение „Свят без граници” от 14,00 до 16.00 часа.

На срещата се презентираха добрите практики и
предизвикателства пред интеграцията на уязвимите общности,
в частност ромската. Цялата новина можете да прочетете тук.

Социални политики, социални услуги – по-добър живот

П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ

„СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – ПО-ДОБЪР
ЖИВОТ“

ХОТЕЛ “МЕЛИЯ ГРАНД ЕРМИТАЖ” К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ – ВАРНА

4-6 ЮНИ 2012

Повече информация можете да намерите тук.

Фондация "Сийдър" ще участва в международен маратон
в подкрепа на младежи

Директорът на на фондация "Сийдър" Марк О'Съливан ще
участва в Международния маратон в Прага на 13-ти май. Той
ще бяга, за да събере 4000 евро за заплата на трудотерапевт в
ЦНСТ "Сияние" - Кюстендил, чиято работа подобрява уменията
на децата и младежите и подпомага тяхната социализация.
Ако желаете да подкрепите усилията на фондацията и да
допринесете финансово, можете да го направите чрез Paypal
опцията на нашата интернет страница с бележка "Маратон":
http://www.cedarfoundation.org/bg/podkrepi-kauzata-ni/kak-da-dari
sh/

Протест на хора с увреждания

Демонстрация на хора с увреждания се проведе  в столицата
по повод Европейския ден за протест на хората с увреждания
на 5 май. Той  започне в 13 часа пред Народното събрание.

Преди това Центърът за независим живот даде
пресконференция. Кой държи хората с увреждания у нас в
клетка? Как организациите, които получават субсидии за
интегриране на хората с увреждания, злоупотребяват с
публични пари за лична изгода? Това бяха въпросите във
фокуса на брифинга.Вижте повече тук.

Излезе новият бюлетин на Ноу-хау центъра за
алтернативни грижи за деца.

Бюлетина можете да видите тук.

Как театърът може да ни обедини

На 1 май в с. Долни Цибър  с гoлям успех премина премиерата
на пиесата “Най-страшната магия”, изнесена от ученици и
учители на местното училище “Хр. Ботев” в препълнената зала
на читалище “Н.Й.Вапцаров”. Спектакълът е реализиран в
рамките на проекта на театър “Цвете”  “Образователният
театър – средство за улесняване на приобщаването на ромите’,
подкрепен от фондации “Отворено общество”. Цялата новина
можете да прочетете тук.

http://nmd.bg/Position/semeystvoto-e-nay-dobrata-sreda-za-otglezhdane-i-za-razvitie-na-vsyako-dete/
http://nmd.bg/news/evropeyski-mladezhki-model-za-aktivno-grazhdanstvo/
http://nmd.bg/news/446-sa-detsata-v-balgariya-zhiveeshti-v-risk-ot-bednost-spored-natsionalniya-statistitcheski-institut/
http://nmd.bg/news/dobrite-praktiki-i-predizvikatelstva-pred-integratsiyata-na-uyazvimite-obshtnosti/
http://nmd.bg/news/sotsialni-politiki-sotsialni-uslugi-po-dobar-zhivot/
http://www.cedarfoundation.org/bg/podkrepi-kauzata-ni/kak-da-darish/
http://www.cedarfoundation.org/bg/podkrepi-kauzata-ni/kak-da-darish/
http://bnt.bg/bg/news/view/75364/protest_na_hora_s_uvrejdanija
http://knowhowcentre.nbu.bg/sites/default/files/biuletinNBU-03.2012-1.pdf
http://nmd.bg/news/kak-teatarat-mozhe-da-ni-obedini/


Институции и деца в България

Правителството одобри Националната програма за
закрила на детето за 2012 г.

Министерският съвет прие Националната програма за закрила
на детето за 2012 г. и одобри доклад за изпълнението й през
2011 г.

Основен акцент в програмата за 2012 г. е поставен върху
дейностите, свързани с подобряване на политиките за детето и
създаване на условия за социално включване на децата,
подобряване на здравеопазването им, осигуряване на равен
достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно
образование.Вижте повече тук.

Без ясла и детска градина останаха 8000 деца в София

Без ясла и детска градина останаха 8000 деца в София след
първото класиране през електронната система. Реалният
недостиг е 2000 места в детските градини и 6000 места в
яслените групи, каза Мария Мичева, директор на дирекция
“Образование” в Столична община. Цялата новина можете да
видите тук.

ДАЗД стартира кампания за насърчаване на детското и
младежкото участие

На 9 май, сряда, от 9.00 часа в хотел „Дедеман Принцес”
председателят на Държавната агенция за закрила на детето
/ДАЗД/ Калин Каменов откри конференция на тема „Децата в
подкрепа на институциите”. С нея бе дадено началото на
кампанията за насърчаване на детското и младежко участие
на местно и национално ниво.Вижте тук.

Децата и семействата в медиите

Четвърти Фамилатлон пълни Южния парк с родители с
деца

На 12 май (събота) за четвърта поредна година ще се проведе
ФАМИЛАТЛОН, организиран от Асоциация Родители,
Националния център за безопасен интернет и Столична
община. Фамилатлонът е празник на семейството, спорта,
творчеството и здравословния начин на живот, посветен на
Деня на Европа – 9 май, и Световния Ден на семейството – 15
май. Движението Фамилатлон се заражда във Франция. Всяка
година той събира над 3000 деца с родители на целодневен
празник на открито на Поляната с гълъбите в Южния парк.
Вижте повече тук.

Потребители на социални услуги подредиха изложба

Традиционната изложба с рисунки, наречена „Толерантност
към творчеството на всички“, бе открита в библиотека „Дора
Габе“. Потребители на социални услуги в Добрич представят
45 творби на изящното и декоративно-приложното изкуство.
Авторите са от Центъра за настаняване от семеен тип, Център
за обществена подкрепа – 2, Дневен център за деца с
увреждания и Дневен център за възрастни с
увреждания.Цялата новина вижте тук.

Млади музикални таланти помагат на болно момче

Варненски ученици събраха 649, 40 лева за десетокласник,
нуждаещ се от лечение в чужбина. Децата набираха
помощта чрез поредицата благотворителни концерти, които
сами организираха под надслов „Варненските таланти
подкрепят живота“, съобщи dnesplus.bg.

Целта на организаторите е благотворителните концерти да
продължат и след лятната ваканция. До тогава всеки, който
иска да помогне на десетокласника Никола Вангелов в борбата
му с мускулната дистрофия, може да помогне по банков
път.Вижте повече тук.

Възможности за финансиране

Конкурс за иновативни младежки идеи "Рецепти за
нашето бъдеще"

Краен срок: 15 юни 2012 г.
МОСВ съвместно с Програмата за малки проекти на ГЕФ,
УзанаПолянаФест и Фондация "ТАЙМ - екопроекти" обявяват
съвместен конкурс за иновативни младежки идеи "Рецепти за
нашето бъдеще".
Каним за участие младежи от 18 до 25 години от цялата
страна.
Предложете позитивно и щастливо бъдеще, в което не само
живеем в хармония с природните процеси, но и се учим от тях
и ги прилагаме като основен икономически и социален
принцип.
Предложете идея/проект в следните формати: видео, текст,
презентация, фотография + текст или само фотография. Вижте

http://nmd.bg/news/pravitelstvoto-odobri-natsionalnata-programa-za-zakrila-na-deteto-za-2012-g/
http://nmd.bg/news/bez-yasla-i-detska-gradina-ostanaha-8000-detsa-v-sofiya/
http://nmd.bg/news/dazd-startira-kampaniya-za-nasartchavane-na-detskoto-i-mladezhkoto-utchastie/
http://nmd.bg/news/tchetvarti-familatlon-palni-yuzhniya-park-s-roditeli-s-detsa/
http://nmd.bg/news/potrebiteli-na-sotsialni-uslugi-podrediha-izlozhba/
http://nmd.bg/news/mladi-muzikalni-talanti-pomagat-na-bolno-momtche/


Политики за деца в Европа

НМД в експертна група към европейската мрежа за деца
Eurochild

Петромир Кънчев, зам.председателят на организацията
„Надежда за малките”, е избран за участник и
официален представител на НМД в експертната група
към европейската мрежа за деца Eurochild относно
въздействието на Договора от Лисабон върху правата на
децата. В експертната група участват представители на 5
организации, членуващи в Eurochild от България, Ирландия,
Франция, Великобритания и Холандия, както и видни експерти
от академичните среди в Европа. Вижте цялата новина тук.

Честваме Деня на Европа

На 9 май 1950 г. в Париж френският министър на външните
работи Робер Шуман прочита декларация, в която се
призовават Франция, Германия и други европейски страни да
обединят производството си на въглища и стомана

Днес, 9 май, Старият континент чества Денят на Европа, в
който точно преди 62 години е направена първата стъпка към
създаването на Европейския съюз. Вижте повече тук.

Еврокомисар: Европейските деца трябва да се научат да
поемат рискове

Европейските училища трябва да учат децата да бъдат
по-предприемчиви и да развиват положително отношение
към поемането на рискове, заяви еврокомисарят за
образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула
Василиу в интервю за EurActiv.

Младежката безработица превишава 20%. „Това е не
само ужасна загуба на талант и ресурси, но и голямо
препятствие пред растежа и социалното сближаване.
Затова ЕС трябва да постави младежката безработица на
първо място в дневния си ред“, каза Василиу. вижте повече
тук.

Ирландия: Ръководство за разработване на етични
изследователски проекти с участието на деца

Департаментът за деца и младежи в Ирландия публикува
ръководство относно добрите практически принципи за
предприемане на научни изследвания с деца. Документът
отбелязва, че от една страна изследванията имат потенциал
да подобряват  живота на децата чрез укрепване на базата от
полезни данни за развитието на политиките и услугите,
свързани с деца. От друга страна,  изследванията носят и
своите рискове.
За повече информация вижте тук.

повече тук.

„Съпричастност"

Краен срок: 22 юни2012 г., 17.00 ч.
За целите на настоящата процедура е допустимо създаването
на центрове за подкрепа на хора с увреждания и/или
разширяване на дейността на съществуващи такива на
територията на страната. Вижте повече тук.

Награда за изследвания в областта на интеграция на
младите хора, изключени чрез ранно напускане на
училище и безработица

Краен срок: 30 юни 2012 г. Вижте поевче тук.

„Усъвършенстване на системите за управление във
висшите училища"

Краен срок: 20 юни 2012 г., 16.30 ч.
Министерство на образованието, младежта и науката кани
желаещите да представят проектни предложения по
Приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и
обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда
за изграждане на икономика, основана на знанието", по схема
за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.1.08 Вижте
повече тук.

 

http://nmd.bg/news/nmd-v-ekspertna-grupa-kam-evropeyskata-mrezha-za-detsa-eurochild/
http://nmd.bg/news/tchestvame-denya-na-evropa/
http://www.euractiv.com/socialeurope/european-kids-learn-risk-takers-eu-education-chief-news-512450
http://nmd.bg/news/evrokomisar-evropeyskite-detsa-tryabva-da-se-nautchat-da-poemat-riskove/
http://www.childwatch.uio.no/news/2012/Ethics_Guidance%20Ireland.pdf
http://www3.moew.government.bg/?show=news&amp;nid=1475
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&amp;status=1&amp;id=573
http://www.foundationpv.be/index.php?id=42
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&amp;status=1&amp;id=569

