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 Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  
от членовете и от други 

организации 

• Продължава номинирането за наградите за 
застъпничество за детски права „Златна ябълка”! На сайта на 
кампанията www.1june.nmd и на сайта на бТВ 
www.ladyzone.bg вече има над 15 номинации за герой от 
приказките, а по бТВ върви клипа на кампанията. Членовете 
на НМД продължават да номинират общини, институции и 
политици. Включете се и вие! 
 
• На 27 и 28ми април Вяра Иванова присъства на 
кръгла маса на тема „Професионализиране на социалната 
работа и ролята на неправителствените организации”, 
организирана от Институт по социални дейности и практики. 
Основната тема беше засегната през призмата на качеството 
на помощта, която се оказва на нуждаещите се в социалната 
сфера и преди всичко на децата и семействата в риск. Бяха 
представени съвременните предизвикателства и постижения 
в професионализирането на социалната работа, стандартите 
за професия и обучение в сферата, социално-
педагогическата анимация. Част от сесиите акцентираха 
върху развитието на приемната грижа в България. 
 В кръглата маса взе участие и г-жа Валентина 
Симеонова, зам.-министър на труда и социалната политика. 
Г-жа Симеонова представи проекта на МТСП за кариерно 
развитие на социалните работници, като акцентира върху 
предизвикателства като сложността в развитието на 
социалната практика, демотивацията на социалните 
работници, текучеството, липсата на подкрепа, сигурност и 
супервизия за тези професионалисти. Г-жа Симеонова 
съобщи, че е сформирана работна група, която е изготвила 
рамка на системата за  кариерно развитие на социалните 
работници. Тази рамка е внесена като предложение в Съвет 
за административна реформа към Министерски съвет и 
очаква одобрение. Изготвената рамка предполага наличието 
на четири стъпки в кариерното развитие на социалните 
работници, а именно:  
 1). Социален работник – специалист без висше 
образование, преминал обучение за професионална 
компетентност. Той ще е първият служител, който поема 
нуждаещият се от подкрепа, ще отговаря за попълване на 
дневници и журнали и ще познава законодателството в 
сферата; 
 2). Старши социален работник – професионалист, 
който ще има функцията на директна работа по случаи в екип 
със социалния работник и главния социален работник; 
 3). Главен социален работник – ръководител на екип; 
 4). Социален работник методист – професионалист, 
супервайзор, ситуиран в РДСП и отговорен за вътрешната 
супервизия на ниво ДСП в региона. 
 Повече информация за поставените въпроси и 
проведените дискусии на кръглата маса ще бъде 
разпространена по електронна поща сред членовете на НМД. 
 
• На 2 и 3 май се проведе обучение по изграждане на 
организационна политика за детско участие, водено от 
Център за приобщаващо образование. В обучението 
участваха екипа на НМД и членове на Мрежата. Обучението 
имаше за цел да подпомогне организациите в развиването на 
политика за закрила на детето, която да се отнася до всички 
аспекти на работа на организацията. Специален фокус беше 
детското участие. В края на обучението беше решено, че 
екипът на НМД ще изработи предложение за организационна 
политика за закрила на детето за Мрежата, ще я консултира с 
Център за приобщаващо образование и ще я представи на 
Общото събрание на НМД, което ще се проведе на 24 и 25 
юни. 

 
 
 

 

• Министър Николай Младенов подкрепя 
предложението на ДАЗД зам.-председателят на агенцията 
Калин Каменов да бъде определен за национален 
кореспондент по Програмата на СЕ в областта на правата на 
детето и предотвратяването на насилието срещу деца. В 
резултат на писмо, изпратено от НМД МВнР е провело 
разговори с ДАЗД и Постоянното представителство на Р 
България към СЕ в Страсбург. В писмото от началото на 
месец март, поставяме въпроса за липсата на представител 
за България към програмата на СЕ, която цели да се 
гарантира спазването на правата на децата и изкореняването 
на всички форми на насилие срещу децата в Европа. В 
писмото се казва: „Отчитайки изискванията на СЕ към 
националните кореспонденти /да бъдат лица за контакт 
между СЕ и властите за закрила на детето на национално 
равнище, да координират изготвянето на национални 
отговори по въпроси на политиката в различни области, да 
сътрудничат със СЕ за приемане и прилагане на национални 
интегрирани стратегии за защита на децата срещу насилие и 
др./ и предвид функциите на ДАЗД като орган на МС за 
ръководство, координиране и контрол в областта на 
закрилата на детето, МВнР счита че националният 
кореспондент следва да бъде старши представител от ДАЗД.” 
 
• Михаил Стефанов и Мариана Банчева взеха участие 
във Фестивала на българското образование, който се проведе 
от 28 до 30 април в НДК. 

 
• Стартира външната оценка на проекта „Имам право!” 
на НМД, която има за цел да покаже силните и слабите 
страни на реализирането на двете години на проекта. 
Оценителите ще проследят как развитието на проекта е 
повлияло върху Мрежата като се запознаят с всички 
осъществени дейности и срещнат се с екипа и членовете на 
НМД. 

 
• На 17 май Георги Богданов и Мария Брестничка ще 
се срещнат с посланика на република Франция Негово 
превъзходителство Филип Отие, екипа на Френския институт 
и Мари-Колет Лалир, аташе за институционалното 
сътрудничество по правата на детето за Румъния, България и 
Молдова. Целта на срещата е представяне на работата на 
НМД и идентифициране на възможности за сътрудничество 

 
 
 

 
Mащабна кампания "Стани приемен родител" 

 
 Сдружение "Верният Настойник" стартира мащабна 
кампания "Стани приемен родител" с подкрепата на Фондация 
"Агапедия-България" и Фондация "Приятели 2006". Кампанията 
ще обхване цялата област. Тази кампания е за пополизиране 
на приемната грижа в България. Стани приемен родител, 
сбъдни детска мечта, сподели любов и дом, защото бъдещето 
има значение. Заедно можем да сбъднем детските мечти на 
повече деца. 
 

Социално слаби деца получиха лакомства за великденските 
празници 

 
 Семействата чийто деца са включени в проекта "Стани 
настойник" бяха посетени за великденските празници от 
представители на Сдружението "Верният Настойник". По 
случай празниците те получиха лакомства, а също и техните 
децата за всяка шестица получиха по една жълтица /1 лев/. По 
този начин Сдружението мотивира и родителите, тъй като до 
голяма степен те определят и съдбата на своите деца. През 
последната година се наблюдава по-голям интерес към 
образованието сред социално слабите и ромите в областта.  
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Институции и деца в 
България 

Утре се отварят офертите за изпълнител на 
информационната кампания по проект „Детство за всички” 

 
 Утре, 4 май, от 10 часа в зала 5 на МТСП ще се 
отворят офертите на кандидатите за изпълнител на 
Националната информационна кампания за положителна 
промяна на нагласите към процеса на 
деинституционализация на деца с увреждания.  
 Кампанията е по дейност 5, 9 и 10 от проект 
BG051РО001-5.2.08- 0001 „Детство за всички”, по процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG051PO001-5.2.08 „Да не изоставяме нито едно дете” 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
 
 

Включи се в конкурса на МОМН „Промяната започва от теб” 
 

 Проф. Сергей Игнатов покани младите хора на 
България да се присъединят към деветте послания на 
кампанията, да ги разпространят и да реализират конкретни 
инициативи, свързани с тях. Участниците чрез кратко 
описание, снимки или видеоклип ще се състезават за 
наградите на Министерството на образованието, младежта и 
науката. 
 С конкурса „Промяната започва от теб” на МОМН ще 
се отбележи Европейската седмица на младежта през 2011 г. 
(15 – 21 май ) в Европейската година на доброволчеството.  
 Послания на кампанията „Промяната започва от теб”: 

1. Подари книга! 
2. Засади дърво! 
3. Усмихни се и прегърни приятел! 
4. Откажи полиетиленовата торбичка! 
5. Помагай на старите хора! 
6. Дари своето време и труд! 
7. Пази паметниците! 
8. Приеми различните от теб! 
9. Не бъди агресивен! 

Дневен център по проблемите на зависимостите отвори врати 
в София 

 
 Дневен консултативен център за деца, юноши и 
родители отвори врати днес в София. Той е изграден по 
Проект № BG0011 „Слушайте детето - подобряване на 
превенцията и достъпа до услуги на деца и подрастващи, 
експериментиращи и употребяващи наркотични вещества” на 
Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). 
Страните донори са Исландия, Княжество Лихтенщайн и 
Кралство Норвегия. Проектът е реализиран и с помощта на 
МЗ и Столична община. 
 Със създаването на центъра се очаква да се подобри 
качеството и ефективността на превенцията при 
злоупотребата с наркотици. 

 
Учебна борса и кръгла маса за предизвикателствата пред 
образованието и обучението организира МТСП в Плевен 

 
 Учебна борса и кръгла маса за предизвикателствата 
пред образованието и обучението в България организира 
МТСП в Плевен, в хотел „Ростов на Дон”, на 4 и 5 май 2011 г. 
Ще участват представители на Министерство на труда и 
социалната политика, Министерство на образованието, 
младежта и науката, Националната агенция за 
професионално образование и обучение, областни и 
общински администрации, регионални структури на 
социалните партньори, регионални служби по заетостта, бюра 
по труда, обучаващи институции, неправителствени 
организации и други заинтересовани институции и 
организации от Северозападен и Северен централен райони 
за планиране. 

 
5 май – международен ден на хората с увреждания 

 
 Ние протестираме под мотото „Кой ви дава право да 
ни отнемате правата?” Искаме физически достъпен градски 
транспорт за хората с увреждания, възрастните, майките с 
колички, малките хора, хората с временни двигателни 
затруднения.  
 Ние – хора с увреждания и майки с малки деца – ще  
отидем  до Столична община по единствения начин, който ни 
е оставен за придвижване – пешком с инвалидни и бебешки 
колички. Там ще връчим своите искания за достъпен градски 
транспорт на кмета на град София г-жа Фандъкова,  зам. 
кмета по транспорта  Любомир Христов и всички  
представители на общината, които се чувстват отговорни за 
нашите  права.   
 Липсата на достъпен обществен транспорт пречи на 
мнозина да водят нормален, активен социален живот. Това 
нарушава нашите основни човешки права, нарушава правото 
ни на „автономност и участие в живота на общността” 
/Европейска харта за правата на хората с увреждания/, което 
е грубо посегателство върху човешкото ни достойнство. 
 Искате ли да видите съседа с инвалидната количка, 
възрастната си баба с бастуна, майката  с бебешката количка 
да се возят равноправно в градския транспорт без да се 
правят на каскадьори? Ние не искаме да сме герои – искаме 
да пътуваме!  
 Нека всички заедно защитим правото си да се 
наричаме цивилизовано общество. 
 Срещата е на 05.05 - четвъртък - на ъгъла на ул. "Г.С. 
Раковски" и ул. "Московска" в 11.00 часа. 
 
 
 
 
 Във връзка с разширяване дейността на ЛУМОС в 
България, организацията търси да назначи двама 
ръководители на  екипи за работа в областите Варна и 
Добрич, както и Ръководител Връзки с обществеността и 
комуникации, който ще бъде базиран в офиса на 
организацията в София. 

За повече информация: Daniela.Petrova@lumos.org.uk 
 
 
 

Подобрен е достъпът до централния регистър на ЮЛНЦ към 
Министерството на правосъдето 

 
 
 Централният регистър за ЮЛНЦ към Министерството 
на правосъдието направи промени в интернет страницата си, 
които значително улесняват потребителите. Информацията 
за процедурите и документите, които трябва да се 
представят, е вече събрана на едно място. Търсенето на 
данни за вписаните организации също е улеснено, тъй като е 
публикувана информация за безплатния софтуер, с който 
могат да се отварят и четат техните годишни доклади.  
 През 2010 г. Българският център за нестопанско 
право (БЦНП) направи първата външна оценка на дейността 
на регистъра, като анализира неговата ефективност и 
степента на изпълнение на предназначението, за което беше 
създаден преди 10 години. В резултат на оценката бяха 
отправени редица препоръки към дейността на регистъра. С 
предприетите от Министерството на правосъдието действия 
се изпълняват успешно част от организационните препоръки, 
включващи подобряване на достъпа и информираността на 
потребителите. Пълният текст на оценката можете да 
намeрите тук. 
 Вашите коментари за променената интернет 
страница на Централния регистър може да изпращате 
на info@bcnl.org. Информационният портал за НПО в 
България и фондация БЦНП се ангажират да 
информират ръководството на регистъра и на 
Министерството на правосъдието за постъпилите 
конкретни предложения и мнения. 
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Политиките за деца в 
Европа 

Възможности за 
финансиране 

 
Първият детски доклад за прилагането на Конвенцията за 

правата на децата в Германия 
 

 Немската организация AGJ  публикува английската 
версия на техния Първи детски доклад върху прилагането на 
Конвенцията за правата на децата в Германия.  
 Повече от 3 500 млади хора между 5 и 19 години са 
участвали в разработването на този доклад, който беше 
изпратен в Комисията за правата на детето на ООН в 
Женева. 
 Докладът покрива широк кръг от проблеми, като 
правата на детето в семейството, правата на детето на 
мястото, където то живее, правата на детето в дейностите в 
свободното време, растеж и здраве. В крлая на доклада 
децата хормулират техните искания към политиките за 
прилагане на правата на децата.  
 Целия доклад можете да видите тук. 
 
Наръчник за журналисти и фотографи: как да интервюираме 

дете? 
 

 Централния съюз за детско благосъстояние, Съюзът 
на журналистите във Финландия и Асоциацията на 
финландските издатели публикуваха наръчник за журналисти 
и фотографи, който да спомогне за избягването на етични и 
практически проблеми в медийното интервюиране на децата. 
 Инициативата за този наръчник идва от самите 
журналисти, тъй като според тях съществуващото 
законодателство във Финландия не задава подходящи норми 
за показването на децата от медиите.  

За повече информация можете да се свържете с  
hanna-mari.savolainen@lskl.fi 

Правим отделни сектори за децата на футболни мачове 

 
 Непълнолетните да си имат свои сектор на стадиона. 
Това бе обсъдено на проведената вчера кръгла маса в 
София, на която се дискутира футболното хулиганство и нас. 
„Трябва да се чуят Внимателно идеите за изграждане на 
сектор за лица, които не са навършили пълнолетие. Защото 
децата трябва да ходят на спортни събития, тъй като това ги 
мотивира и е напълно реално след това да решат да се 
занимават със спорт“, заяви министърът на вътрешните 
работи Цветан Цветанов. Той подкрепи и идеята стюардите 
на даден стадион да имат пълна роля в сигурността. 

Над 13 000 деца извън яслите и градините 

 Над 13 000 деца остават извън детските градини и 
яслите през тази година, след като станаха известни данните 
от първото класиране. Това съобщи кметът Йорданка 
Фандъкова пред радио Дарик. 
 Тя уточни, че в тази цифра се включват 11 000 деца в 
яслена възраст, голяма част, от които са записани още с 
раждането, но не са навършили една година. За 5000 от тях 
няма места. 
 

"Редактират" Фонд ин витро” 

 Предлагат се промени в структурата на Фонда за 
асистирана репродукция, съобщава zdrave.net. Според тях 
нова структура към фонда ще определя кой може да ползва 
средства от него. Ин витро фондът се сдобива със 
седемчленен Експертен съвет, който ще се състои само от 

   

 

 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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