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Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  
от членовете и от други 

организации 

• На 9 април НМД взе участие в организирания от ФРГИ 
Ден на неправителствените организации, който се проведе в 
хотел Дедеман-Принцес. Мария Брестничка представи 
кампанията „Мнение от значение” на НМД, която беше 
сформирана около блог за детско участие 
 
• Днес Георги Богданов и Вяра Иванова присъстваха на 
официалното откриване на Център за приемна грижа „Моето 
приемно дете”. Центърът се открива в рамките на съвместен 
проект на две от организациите, членове на НМД – фондация 
„Агапедия България” и фондация „Приятели 2006”. Целта на 
проекта е популяризиране и развитие на приемната грижа чрез 
изграждане и поддържане на мрежа от приемни семейства на 
територията на столицата и в страната. 
 
• На 14 април НМД ще участва в среща, организирана 
от посолството на Кралство Норвегия, с неправителствени 
организации, посветена на планирането на програмите за 
финансиране на инициативи на НПО до 2014 година в рамките 
на Норвежкия финансовия механизъм на финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство.  
 
• На 27 и 28 април Мариана Банчева и Вяра Иванова 
ще участват на кръгла маса, организирана от Институт по 
социални дейности и практики, на тема ,,Професионализиране 
на социалната работа и ролята на неправителствените 
организации”. На кръглата маса ще се акцентира на 
професиите в полето на социалната работа, стандартите за 
изпълнението на тези професии и доколко обучението 
гарантира професионалните компетенции на тези професии. 

          
      

         
 

 
Хабитат България и партньори  с награда за Проект на 

годината 2010 
 
 Щастливи сме да споделим, че инициативата 'Заеми 
за подобряване на жилищната среда на семейства с ниски 
доходи – партньорства в действие' бе отличена с награда в 
конкурса Проект на годината 2010, организиран от Фондация 
Лале. Дейностите по проекта се изпълняват в сътрудничество 
с още 4 члена на НМД -  Самаряни - Стара Загора, Бъдеще – 
Ракитово, Клуб на НСО – Търговище, Плевенски Обществен 
Фонд ‘Читалища’. Партньор е и Амала Приятели – Дупница.  
 Фондацията работи от по утвърден модел за 
микрофинансиране на жилищни подобрения на семейства с 
ниски доходи или семейства в риск. Семействата в нужда 
получават средства за малки, приоритетни ремонти. 
Получените средства се връщат във Фонда за жилищни 
подобрения на малки месечни вноски, съобразени с 
финансовите възможности на конкретното домакинство. Така 
средствата могат да бъдат отново използвани за следващите 
нуждаещи се семейства. 
 Моделът на Хабитат прекъсва досегашната порочна 
практика да се предоставят средства и услуги безвъзмездно и 
' наготово' , която създава у маргинализираните общности 
чувство на зависимост, безотговорност и безпомощност. 
Напротив – чрез тази програма се дава възможност на 
семействата в нужда да поемат сами инциативата и да бъдат 
отговорни за настоящето и бъдещето си.  
 В продължение на досегашния положителен опит, 
Хабитат България планира да разшири дейността си и в други 
региони на страната. 

 
 
 

Национална мрежа за децата 
стартира инициатива за 
 учредяване на годишни награди 
„Златната ябълка”. Наградата ще 
се връчва на хора (политици, 
журналисти, обикновени хора и 
др.) и организации (училища, 
общини, болници, фирми), 
допринесли за подобряване на 
живота и благосъстоянието на 
българските деца. 

 Инициативата има за цел да популяризира правата 
на детето и да отчете положителните резултати, постигнати 
през годините в съвместната работа на гражданските 
организации, работещи с и за деца и семейства и отговорните 
хора и институции.  
 Огледайте се за истинските герои на децата около 
вас – обикновени хора, които са направили и правят нещо за 
по-добрия живот на българските деца, и ги номинирайте на 
сайта на кампанията http://1june.nmd.bg/.   
 
• На 5 април в МОМН се проведе втора среща по 
проблемите на  състоянието на училищните тоалетни. На 
участниците в срещата бяха представени, преведените от 
НМД стандарти за управление на училищните тоалетни на 
Уелс. На срещата бяха обсъдени възможностите за 
включване на различни части от стандартите в нормативни и 
административни документир, създавани от МЗ, МОМН и 
училищата. 
 Участниците в срещата взеха решение за 
оформянето им в наръчник, който да се предостави за 
ползване от експерти и специалисти в здравеопазването и 
образованието и от училищните директори. 
 
• На 7 април Георги Богданов и Вяра Иванова 
участваха в работна среща на тематична работна група „Деца 
в алтернативна грижа” на Eurochild. Темата на срещата беше 
„Засилване на ролята на НПО, работещи в сферата на 
детските права в процеса на деинституционализация чрез 
ефективна употреба на структурните фондове”. На срещата 
беше представен опитът на България (Георги Богданов), 
Унгария, Република Чехия, Словакия и Румъния по темата, 
както и обзор на процеса в Европа през призмата на 
подкрепата от Европейски социален фонд и Европейския 
фонд за регионално развитие. В рамките на дневния ред се 
проведоха и групови дискусии, като в резултат от това бяха 
оформени конкретни предложения за позиция на Eurochild 
към институциите на ЕС за подкрепа на националните власти 
в процеса на деинституционализация, както и за насоки за 
повишаване на капацитета на НПО, работещи в сферата на 
деинституционализацията. 
 
• ДАЗД изпрати на НМД проект на механизъм за избор 
на НПО, представители в Националния съвет за закрила на 
детето с призив за финални коментари от страна на 
членовете на мрежата. Текстът на проекта е съобразен с 
обратната връзка на НМД по първоначалния вариант на 
механизма. Публичната покана ще бъде широко 
разпространена и ще съдържа информация за срокове, в 
които ще бъде направен изборът. Ще бъдат избрани 12 НПО, 
като кандидатите могат да бъдат само ЮЛНЦ, регистрирани в 
обществена полза. Председателят на Съвета ще уведоми 
одобрените, както и неодобрените ЮЛНЦ. Гласуването ще се 
извършва дистанционно, като всяка одобрена НПО може да 
гласува за 12 организации, в това число и за собствената си 
кандидатура. Пълния текст на проекта можете да намерите 
тук. В случай, че имате допълнителни коментари по 
процедурата, можете да ги изпратете на 
vyara.ivanova@nmd.bg не по късно от 16:00 ч. на 13 април, 
сряда. 
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Да си вземеш извинителна бележка – лесно като детска игра! 

 
 Безпрепятственото сдобиване с извинителна 
бележка бе темата на кръгла маса, инициирана от ОСО с 
директорите на всички училища на територията на Гоце 
Делчев. Срещата на ОСО с ръководителите на учебните 
заведения се проведе на 17 март 2011г в Сърфинг центъра 
за креативност на Организацията.  
 Всички страни откроиха като особено болезнен 
проблемът с отсъствията от училище и лесното намиране на 
извинителни бележки. Директорите на училищата споделиха 
своя опит по въпроса и направиха някои предложения, които 
ОСО като неправителствена организация, може да 
препоръча на МОМН при обсъждане промените в Закона за 
народната просвета. Едно такова предложение бе 
въвеждането на минимум присъствие в училище, което да е 
не по-малко от две трети от общия хорариум часове по 
учебен предмет. Разгледан бе и опитът на други страни. 
 Общественият съвет по образованието ще започне 
масова кампания, в която ще включи медии, лекари и 
родители, за преодоляване на проблема с отсъствията и 
стопиране на лесното издаване на извинителни бележки, 
както и  на черните борси за оправдателни документи. 

 

 
Много вдъхновение от юбилейната 40-а пролетна 

конференция на Съюза на математиците. 
 

 Изглежда, освен амбиция за още състезания и много 
златни медалисти българските математици вече са готови да 
приемат предизвикателството математиката – достъпна за 
всички. 
 Добрата новина дойде от юбилейната 40-а пролетна 
конференция на Съюза на българските математици, на която 
Асоциация Родители имаше удоволствието да присъства 
като приятел и съмишленик. Вярата, че мисията е възможна, 
ни вдъхна българският екип на проекта Фибоначи. 
 Основният въпрос, който математиците първи от 
всички професионални общности в училище си поставят, е:  
Как да осъществим изследователския и проблемно-
ориентиран подход в часовете по математика? 
 Отговорът на този въпрос минава първо през 
развенчаване на митовете за математиката. Дагмар Рааб от 
Германия ги синтезира най-добре в своя доклад.  
 Ето най-разпространените 7 мита за математиката 
според проучване, осъществено сред учениците в Германия 
и станало основа на мащабна образователна реформа под 
името Синус-трансфер (www.sinus-transfer.eu). 
1. Математическите задачи имат едно-единствено вярно 

решение. 
2. Има само един верен начин за решаване на дадена 

математическа задача и обикновено той е този, който 
учителят току-що е показал в клас. 

3. От обикновените ученици не се очаква да разбират 
математиката; от тях се очаква да я запомнят наизуст и 
да прилагат механично наученото, без да е необходимо 
да го разбират. 

4. Математиката е самотно занимание, провеждано от 
индивиди в изолация. 

5. Учениците, които са разбрали изучаваната в училище 
математика, ще могат да решат най-много за 5 минути 
всяка зададена им задача. 

6. Изучаваната в училище математика няма нищо общо с 
реалния свят. 

7. Формалното доказателство е нерелевантно за процеси 
като открития или изобретения. 

 

 
 
Национална кампания търси приемни родители за изоставени 

деца 
 

 
0700 188 22 е телефонът, на който всеки, който иска да 

стане приемен родител, може да получи повече информация.  
На прес конференция фондация „За Нашите Деца” обяви 
началото на национална кампания за набиране на приемни 
родители за деца в нужда, която ще продължи до септември 
2011 г. С посланието „Изоставените деца няма нужда от 
съжаление, а от семейство” фондацията призовава 
обществото към реални действия. Кампанията има за цел да 
намери приемни родители за изоставени деца и в същото 
време да ангажира общественото внимание към важността на 
семейната грижа за всяко българско дете.  

На срещата с медиите бе представена и позицията на 
организацията и приемни родители за нужните промени в 
нормативната уредба, за да се осигури наистина качествена 
приемна грижа за  повече деца. Необходимостта от цялостно 
управление на процеса на приемна грижа също бе сред 
предложенията на организацията. В момента, ако някой иска 
да стане приемен родител трябва да отиде в отделите за 
закрила на детето по местоживеене, които го пренасочват в 
определен етап към организации-доставчици на социалната 
услуга. Това затруднява процеса, а и ограничава правата на 
доставчиците, които не могат да подкрепят и обучават 
приемните семейства без съгласуване със социалните 
служби. 

Увеличаване на издръжката на приемните деца също бе 
една от дискутираните теми. „Държавата дава над 7 000 лева 
на година за издръжка на дете в дом, а за детето в приемно 
семейство на година се дават максимум 3000 лева. Това 
прави по около 250 лева на месец, с които е много трудно да 
се осигури на приемното дете облекло, здравословна храна, а 
и да се инвестират средства в неговото обучение и развитие.” 
– заяви Мария Благоева, която е професионален приемен 
родител на тийнейджър. Преди две години, когато става 
приемен родител  е принудена да напусне високоплатената си 
работа като инженер, тъй като социалните служби изискват от 
професионалните приемни родители да са на основен трудов 
договор при тях. Сега Мария разполага със заплатата си от 
240 лева на месец.  

За допълнителна информация: Теодора Стоименова, 
Връзки с обществеността, Фондация "За Нашите Деца", тел. 
02/980 70 58, GSM: 0884 196 076, E-
mail:t.stoimenova@detebg.org 

 
 
 
 
 

 
 
 

Излезе мартенския брой на бюлетина на фондация „Радост 
за нашите деца”. 
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Институции и деца в 
България 

Политиките за деца в 
Европа 

Становище на Eurochild върху ранното образование и грижа 
 
 Eurochild публикува политически документ с 
препоръки за действия на европейско ниво относно 
политиките за ранно образование и грижа.  Те призовават за 
развиване на политикитие, които да са фокусирани върху 
принцип, според който детето е в центъра. Eurochild 
насърчават напълно интегрираното образование и системи за 
грижа за деца от 0 до 3 години и подкрепяг универсалния 
достъп до висококвалифицирани услуги заедно с целеви 
интервенции за отговор на потребностите на уязвимите групи.  
Пълния текст на становището можете да намерите тук.  
 

Симпозиум за правата на децата с интелектуални 
затруднения 

 
 Eurochild, Inclusion Europe и Факултета по 
образование на Charles University в Прага работят по 
двегодишен проект за промотиране на правата на децата с 
интелектуални затруднения в Европейския съюз. Проектът, 
който се казва „Права на децата за всички” има за цел да 
анализира прилагането на Конвенцията за правата на детето 
от перспективата на децата с интелектуални затруднения
 Финалната конференция по проекта е предвидена за 
20-21 октомври в Брюксел, където ще бъдат представени 
резултатите от проекта.  
За повече информация можете да посетите сайта 
www.childrights4all.eu. 
 
 

Доклад на УНИЦЕФ за насилието над деца 
 
 На 11 март УНИЦЕФ организира интерактивна 
дискусия върху повишаването на чувствителността на 
общността и ефективизирането на законите, политиките и 
действията в обрбата с насилието над деца. По време на 
сесията УНИЦЕФ представиха техния доклад „Практики за 
възпитание на деца вкъщи”, който разкрива, че три от четири 
деца са преживявали някаква форма на насилствено 
възпитание, като при около половината от тях става дума за 
физическо наказание. 
 Повече информация можете да видите тук.  
 

Одобрена е Националната програма за закрила на детето за 
2011 г. 

 
 Дейностите, заложени в документа за 2011 г., ще 
подкрепят започнатите реформи в областта на закрилата и 
подкрепата на децата и семейството и ще спомогнат за по-
добрата координация и реализиране на секторните политики 
за постигане на по-ефективна защита на основните права на 
децата в България. Дейностите са структурирани в седем 
основни области – социална политика; здравеопазване; 
образование; правораздавателна и съдебна система; спорт, 
култура, свободно време, отдих; участие на децата; 
информационно общество и медийно пространство. 
 В изпълнение на програмата се предвижда 
разработване на минимален пакет услуги за подкрепа на 
семейството (социални, здравни, образователни, транспортни 
и др.) и механизъм за въвеждането им през 2012 г. във всички 
области на страната. 
 
ДАЗД стартира проект за междинна оценка на изпълнението 

на Националната стратегия за детето 
 
 Държавната агенция за закрила на детето стартира 
изпълнението на проект „Извършване на оценка на 
изпълнението на Националната стратегия за детето” по 
приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на 
институциите на пазара на труда, социалните и здравни 
услуги” на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съэинансирана от ЕС чрез Европейския социален 
фонд.  
 Целта на проекта е да се подобри процесът на 
планирането и изпълнението на цялостната политика по 
закрила на детето и подкрепа на семейството в България 
чрез извършване на междинна оценка на изпълнението на 
Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. за периода 
от последните три години.  

 
Безработните родители с деца се включват приоритетно в 

програмите „От социални помощи към осигуряване на 
заетост” и „Нова възможност за заетост” 

 
 В изпълнение на Националния план за действие по 
заетостта през 2011 г. Министерството на труда и социалната 
политика реализира конкретни програми, които насърчават 
по-ранното завръщане на работа на родителите, чрез 
осигуряването на безплатни грижи за техните деца. 
Процедурата за включване на родителите и безработните 
лица е максимално облекчена. Приоритетно се включват 
самотни родители, многодетни семейства, родители на деца с 
увреждания, семейства, при които единият или и двамата 
родители са с увреждания, както и семейства, на които 
месечният доход на родителите не надвишава размера на 
две средни работни заплати. Грижи за децата на възраст от 1 
до 3-годишна възраст могат да полагат безработни лица, 
регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”. В заетост 
приоритетно се включват безработни лица в предпенсионна 
възраст, които имат нужда от трудов и осигурителен стаж за 
придобиване правото на пенсия, както и лица с образование и 
квалификация в сферата на здравеопазването, 
образованието и социалните дейности. 
 
ПОЗИЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗРАЖЕНИЯТА 
НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 
ОЦЕНИТЕЛНИЯ ДОКЛАД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОГРАМА 
BG051PO001- 4.1.03 „ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА В 
ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА” 
 

Правителството провежда интегрирана политика за 
демографското развитие на населението 

 
 Според експресните резултати на Националния 
статистически институт от Преброяването, към 1-ви февруари 
2011 г. населението на страната наброява 7 351 234 души. 
Само за периода 2002 – 2011 г. то е намаляло с 581 750 
души. Въпреки тенденцията за нарастване на раждаемостта в 
България за последните няколко години, което се посочва и в 
Третия Европейски Демографски доклад от март 2011 г., тя не 
е достатъчна, за да компенсира отрицателния естествен 
прираст. Налице е засилващ се процес на демографско 
застаряване.  
 
Отговори на въпроси от проведените информационни дни по 

схема „Подкрепа за деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск” 

 
 Публикувани са отговори на въпроси от проведените 
информационни дни по схема BG161PO001/1.1-12/2011 
„Подкрепа за деинституционализация на социални 
институции, предлагащи услуги за деца в риск” 
  Поставените въпроси и отговорите, както и 
снимки от представения английски опит при изграждане на 
ЦНСТ са публикувани в рубриката “Въпроси и отговори”, на 
интернет страницата на Управляващия орган на 
Оперативната програма. 
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Възможности за 
финансиране 

 Започна кампания за приемни родители 
 
 Стартира националната кампания за набиране на 
приемни родители за деца в нужда, която ще продължи до 
септември тази година. Кампанията има за цел да намери 
приемни родители за изоставени деца и в същото време да 
ангажира общественото внимание към важността на 
семейната грижа за всяко българско дете. 
 Тя се финансира от Европейската комисия и е 13-а за 
България. 
 
 

Приемните родители искат нови правила 
 
 Те трябва да уредят специален режим на договаряне 
между родители и държава, различен от трудово-правния, 
който се оказва неадекватен на "труда", положен от 
приемните родители. 
 
 

Бум на престъпленията срещу деца в нета 
 
 Броят на престъпленията срещу деца в интернет 
продължава да расте, обяви Явор Колев, началник-сектор 
„Компютърни престъпления и интелектуална собственост“ в 
ГДБОП, където преди няколко дни беше представен филмът 
„Непростимо“, направен по действителен случай и разказващ 
за опасностите, които дебнат малчуганите в нета. Колев 
обеща незабавни мерки при сигнал от родителите, дори 
анонимен. Той напомни, че ГДБОП има специален сайт, 
където могат да бъдат подавани и анонимни сигнали. По 
думите му в много от случаите точно от страницата започва 
работата по случаи с престъпления срещу деца. 
 
 

Без квоти за елитните гимназии 
 
 Отделните квоти за момчета и момичета, с които сега 
приемат някои от елитните гимназии, ще отпаднат. 
Просветният министър Сергей Игнатов ще препоръча на 
училищата да приемат седмокласниците само по бал, без да 
класират поотделно двата пола. 
 В момента много от училищата правят отделни 
класирания за момчета и момичета, при което младите 
джентълмени влизат в елитните школа с по-нисък бал. 
 Директори се опасяват, че ако половото разделение 
отпадне, част от гимназиите ще станат почти изцяло 
девически, тъй като на тази възраст момичетата се 
представят много по-добре и изкарват по-високи оценки от 
момчетата. 
 В повечето гимназии балът при младежите е нисък, а 
девойки с по-високи оценки остават извън класацията. 

 

Десетки училища са пред фалит 
 
 Десетки училища са пред фалит заради рекордни 
местни данъци, пише на първа страница "Сега". След като 
изненада фирмите с драстичен скок на местните данъци и 
такси, държавата шокира с рекордни сметки училищата и 
културните институции. 
 Десетки учебни заведения и други институции, 
настанени в общински и държавни сгради, са получили 
бележки, че дължат петцифрени суми за такса смет и данък 
сгради, а разходите за това не са планирани в бюджетите им. 
 Проблемът идва от поредната недомислена поправка 
в закона за местните данъци и такси, която се прилага 
избирателно от общините и взривява справедливостта във 
финансирането на институциите. 

  
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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