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организации 

 
 

ДЕМОНСТРАТИВНО СЪБИТИЕ - ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ 
ВРАТИ 

 
18 април – в ателиетата на Комплекса за социални услуги в 
с. Дълбок дол младежите, които се обучават по проекта 
„Занаяти за теб”, ще покажат своите нови умения и готовност 
за работа. 
23 и 24 април - в Националното изложение по приложни 
занаяти и изкуства - с. Орешак, младежите ще изложат 
произведенията си по грънчарство, иконопис, сладкарство и 
хлебарство. 

СЕМИНАР 
21 април от 11 часа - в Голямата зала на НОИ в София - бул. 
„Ал. Стамболийски” 62-64, ще се проведе Семинар по 
проблемите на социалното предприемачество - опит и 
предизвикателства от работата по проект „Занаяти за теб”. 

ОЧАКВАМЕ ВИ! 

 
 
 

 
Уникален експеримент на Обществен съвет по образованието 
и Неврокопска професионална гимназия  за Световния ден на 

книгата и авторското право 
 

 Членовете на ОСО Гоце Делчев бяха инициатори на  
първия по рода си / в България/ експеримент – нощно четене 
на публично място. Поводът е  23 април -Световен ден на 
книгата и авторското право. Но защо през нощта? Отговора си 
обосновават така „ Често чуваме  фразата: „ Ще почна да чета 
книга, за да ми се доспи.” Смятаме, че подобно съждение е 
дълбоко неуважително към книгата. Към нея трябва да се 
отнасяме с достойнство, защото нейното предназначение е не 
да затваря сетивата, а да ги отваря”.  
 Освен това, поставяйки се в хронологичния отрязък „от 
нощ към ден” желаем да буквализираме една средновековна 
метафорична представа за книгата като водач от тъмнина към 
светлина. 
 От трета стана, искаме да напомним, че е добре да 
посягаме към добрата стара книга, дори и с една малка кражба 
на съня, защото днешното общество все повече свиква 
консуматорски да поема добре смляната и интерпретирана 
информация от медиите. 

 
• На 27 април в офиса на НМД ще се проведе работна 
среща за разработване на Наръчник за управление на 
училищни санитарни възли, предназначен за директори. В 
нея участие ще вземат представители на Министерство на 
образованието, Министерство на здравеопазването, 
Националното сдружение на общините, Държавна агенция за 
закрила на детето, и директори на столични училища. 
 
• Национална мрежа за децата ще вземе участие в 
Фестивала на българското образование, който ще се проведе 
от 28 до 30 април в НДК. НМД ще участва със своята 
кампания за подобряване на училищните тоалетни. На 
централно място в НДК ще бъде поставена инсталация, 
където хората ще могат да гласуват за типа тоалетни в 
училище - тоалетна чиния или клекало. Повече информация 
за Фестивала можете да видите тук.  
 
• На 28 април Националната мрежа за децата ще 
представи своя практически опит в Ниш, Сърбия при 
организацията и създаването на работещи практики между 
гражданските организации работещи с деца с цел лобиране и 
застъпничество за по-добри политики за детето.  Срещата се 
провежда по проект, финансиран от Делегацията на 
европейската комисия в Сърбия, чийто основна цел е 
изграждане на активна и работеща мрежа от граждански 
организации работещ с деца и семейства в Сърбия. 
Представянето ще се извърши от Георги Богданов – 
изпълнителен директор на НМД, като основният акцент на 
презентацията ще се постави по отношение на въздействието 
върху политиките за децата и ролята на гражданския сектор в 
България. 
 
• На 2 и 3 май ще се проведе обучение за 
разработване на организационна политика за закрила на 
детето. Обучението е водено от колеги от Център за 
приобщаващо образование, а в него ще вземат участие 
екипът на НМД и членове на Мрежата.  
 
• На 10 май Мария Брестничка ще вземе участие в 
първата среща на работната група за зиработване на 
предложение за закон за доброволчеството към 
Министерство на културата. В работната група участват 
представители на Министерски съвет, Министерство на 
здравеопазването, Министерство на финансите, 
Министерство на физическото възпитание и спорта, 
Министерство на вътрешните работи, Министерство на 
образованието, Български червен кръст, Национален алианс 
за работа с добровоци, Фондация „Помощ за 
благотворителността в България”, Фондация „Лале”, 
Сдружение „Моят глас”, Национална скаутска организация на 
България и Каритас България.   

 
• 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 бъде 
разгледано 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. Събитието е подкрепено от 
програма ПРОКОПИЛ и в него ще бъде включено и 
обсъждането на професията на социално-образователния 
аниматор в България. Колеги от Франция и Молдова ще се 
присъединят, за да представят практиките в собствените си 
страни.  
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Институции и деца в 
България 

 
Увеличава се броят на децата със специални образователни 

потребности, които се обучават интегрирано 
 
 Министерският съвет прие годишен доклад за 2010 г. 
за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на 
равни възможности на хората с увреждания 2010-2011 г. В 
документа са отразени дейностите, осъществени през 2010 г. 
от отговорните за изпълнението на Плана институции. 
 Продължават усилията на институциите по прилагане 
политиката за интегрирано обучение на децата със 
специални образователни потребности. През учебната 
2010/2011 г. в детските градини и училищата се обучават 
интегрирано 8925 деца и ученици със специални 
образователни потребности, което е с 968 повече в 
сравнение с миналата учебна година. 
 
 

През 2010 г. са подадени 33 сигнала към прокуратурата за 
малолетни и непълнолетни бременни и майки в Сливен 

 
 Комисия от Инспектората на Агенцията за социално 
подпомагане извърши проверка по сигнал в отдел „Закрила 
на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" - Сливен, 
касаещ случаи на малолетни и непълнолетни бременни и 
майки. Установено бе, че от 1 март 2010 г. до края на 2010 г. в 
дирекцията са постъпили 166 сигнала за такива случаи. През 
2010 г. дирекция „Социално подпомагане" - Сливен, е подала 
33 сигнала към Районна прокуратура - Сливен, относно 
малолетни и непълнолетни бременни и родили девойки, 
съжителстващи с пълнолетни и непълнолетни лица. 

 
 

Беше закрит първият Дом за медико-социални грижи за деца 
ДМСГД в град Тетевен. 

 
 Процесът на преструктуриране на домовете за деца 
до три години в подобни центрове ще продължи. Всички 
малчугани в тях трябва да бъдат върнати в биологичните им 
семейства или настанени в приемни през следващите 15 
години. Първите 9 дома ще бъдат закрити още в следващите 
пет години. Сред тях са домовете в Перник, София, Габрово, 
Монтана, Русе, Пловдив, Търговище и Пазарджик. 
Финансирането на преструктурирането на домовете за деца 
до 3 години се осъществява по ОП „Регионално развитие” и 
ОП „Развитие на човешките ресурси”. Очаква се по тях да 
бъдат усвоени над 26 млн. лв. 

 
Великденски поздрави за децата от SOS Детски селища 

България от ръководството на банка ДСК ЕАД 
 
 По повод един от най-светлите и изпълнени с 
надежда християнски празници – Възкресение Христово – 
ръководството на Банка ДСК ЕАД изпрати поздравления на 
децата от SOS детските селища в Трявна и Дрен, както и на 
SOS родителите и специалистите, които се грижат за тях. 
Специални пожелания за здраве, успехи и много безгрижни 
слънчеви дни получиха малчуганите от двете SOS семейства, 
осиновени от Банката. Децата получиха и малки празнични 
подаръци. 
 От началото на 2011 година Банка ДСК EАД, част от 
ОТП Груп, стана SOS златен корпоративен семеен спонсор, 
поемайки траен ангажимент да се грижи за две семейства, в 
които растат 11 деца, лишени от подкрепата на родителите си 
- по едно в SOS детските селища в Трявна и в Дрен. 
 Семействата, които ДСК Банк осинови, са специални 
за SOS Детски селища България – това са SOS семейства, в 
които за децата се грижат SOS семейни двойки. Помощта на 
Банката е насочена към осигуряването на средства за храна, 
облекло, обувки, учебни пособия, почистващи и перилни 
препарати, играчки и медикаменти на децата. Подкрепата на 
ДСК Банк като SOS корпоративен семеен спонсор не се 
изразява единствено във финансовото подпомагане. В 
рамките на спонсорството се планират редица инициативи, 
които ще дадат възможност на Банката и нейните служители 
да изградят позитивна връзка с децата, ставайки съпричастни 
към нуждите им, към проблемите на тяхното развитие и 
израстване, за да могат да изживеят пълноценно детството си 
и да имат шанс за успешно бъдеще. 
 

 
 Какво е важно за нас, когато ставаме пълнолетни? От 
каква подкрепа имаме нужда, когато напускаме грижовното 
семейство и търсим своето място и път в живота? 
 Такива бяха въпросите, над които разсъждаваха 
група младежи, напускащи SOS грижа и техни връстници и 
приятели от общността, в която живеят. 
 Събитието е част от кампания „Аз съм от значение”, по 
проект „Подкрепа при напускане на грижа”, който цели да 
окуражи и овласти младите хора, отгледани в различни форми 
на грижа извън родното семейство, да участват активно за 
формиране на законодателни промени и подобряване на 
практиките в процеса на подготовка и подкрепа на младежите 
при напускане на грижа. 
 Основните послания на младежите са, че всеки млад 
човек се нуждае от подкрепа за осигуряване на дом, 
намиране и задържане на работа и продължаване на 
образованието във висше учебно завевдение. Към тях 
младите хора добавиха още емоционална подкрепа и връзка 
с доверен приятел, амбиция да постигнеш мечтите си и 
възможности за комуникация. 
 

 
Приключи мащабна великденска благотворителна акция на 

сдружение "Верният Настойник" 
 

 Великденска благотворителна акция на сдружение 
"Верният Настойник" и финландската организация FIDA 
International отново премина под мотото "който учи ще получи". 
Бяха зарадвани над 500 деца от детски градини и училища в 
област Бургас. С тези акции двете организации насърчават и 
мотивират децата и техните родители колко важно е да се 
посещава редовно учебното заведение. Това е една превенция 
за отпадащи деца. Някои директори споделят, че вече се 
наблюдава положителен ефект от целенасочената работа на 
двете организации. 
 
 
 

Покана за членство в нова европейска мрежа 
 
 ChildrenLeftBehind.eu e нова европейска мрежа по 
проблемите на правата на децата, въвлечени в миграционни 
процеси и подкрепа на транснационални семейства и 
семейства мигранти. Идеята на мрежата е да се създаде 
тематично пространство, което да дава възможност за 
споделяне на работа, добри практики и идеи за бъдещи 
инициативи между членовете на мрежата, които 
представляват както страните на произход на мигрантите, 
така и държавите, в които те пребивават. Към момента в 
мрежата членуват около 15 организации с различен профил – 
НПО, университети, детски омбудсман и пр. 
 Миналата седмица в НМД се получи информация за 
мрежата, както и покана за членство. Ако проявявате интерес 
към членство в мрежата, повече информация можете да 
намерите на: www.Childrenleftbehind.eu .  
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Политиките за деца в 
Европа 

Възможности за 
финансиране 

 Търси се експерт за изследване в сферата на ромските 
деца 

 Eurochild разработва изследване върху ситуацията на 
ромските деца в Европа, със специфичен фокус върху 
добрите практики на включване на ромите. Ще бъдат 
идентифицирани добри практики предимно в приоритетните 
области на работа на Eurochild – ранно детство, подкрепа на 
семейството и родителите, деца в алтернативна грижа и 
детско участие. Eurochild търси примери както в Източна, така 
и в Западна Европа. Докладът върху това изследване трябва 
да бъде публикуван до края на годината.  
 Кандидатите могат да подават своите документи до 
18 май 2011.  
 Повече информация можете да намерите тук.  
 
 
Годишен доклад за 2010г на Групата на НПО по Конвенцията 

за правата на детето 
 
Групата на НПО по Конвенцията за правата на децата е 
глобална мрежа от седевдесет и седем национални и 
международни НПО, които имат за цел да осигурят 
спазването на правата на детето. Групата организира 
платформа за дейности на НПО, като играе основна роля в 
развитието на работата по дтските пава на международно 
ниво.  
 Eurochild е член на Групата.  
 Докладът на Групата на НПО по Конвенцията за 
правата на детето можете да видите тук.  
 
 

Фондация откри горещ телефон за приемни родители 

 
 От две седмици фондация „За нашите деца“ е 
открила национална телефонна линия 0700 188 22, на която 
дава информация как се става приемен родител. На горещата 
линия обясняват на какви условия трябва да отговарят 
кандидатите и какви постъпки е нужно да направят, за вземат 
малчуган у дома. 

Над 70 млн. юноши на планетата не ходят на училище 

 
 Чрез инвестиране в 1,2 милиарда младежи на 
възраст 10-19 г. може да се прекъсне цикъла на бедността, се 
каза в тазгодишния доклад на УНИЦЕФ „Състоянието на 
децата по света – Юношество: възраст на възможностите“. 
Именно младите хора са ключът към един по-справедлив и 
благоденстващ свят, констатират от организацията. Според 
изпълнителния директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк трябва да 
се отдели повече внимане на подрастващите и по-специално 
на девойките – да се наблегне на образованието и 
здравеопазването, с които да се подобри начинът им на 
живот. 

Все повече деца препиват с алкохол 

 
 „Децата пият основно през ваканциите или през 
почивните дни, но има и такива, които го правят в 
междучасията. Тежки са последиците и от това, че децата 
смесват различни видове алкохол. Алкохол пият дори 10-
годишни, особено ако имат родителски „пример“ 

  
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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