
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 70 • 4 - 9 май 2011 

 

Мария Брестничка 

maria.brestnichka@nmd.bg 

София 1202  

ул. Цар Симеон №55, ет. 2  

тел./факс: 02/9888207 

www.nmd.bg 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД 

Остава една седмица за номинациите 
за герои от приказките! 

Отворена е регистрацията за ОБщото 
събрание на Национална мрежаза 
децата 

Продължава оценката на НМД – 
предстои допитване до членовете 

НМД участва в конференция по 
превенция на сексуалното насилие  
над деца 

Представители на Френското 
посолство и НМД ще посетят Ракитово 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

Асоциация „Родители‖ организира 
празник  на семейството, спорта и 
здравословния живот 

ИСДП стартира виртуален ресурсен 
център по програма „Превенция на 
насилието над деца‖ 

Новини от кръглата маса 
«Професионализиране на социалната 
работа» 

Излезе новият брой на бюлетина на 
Фондация „Радост за нашите деца‖.  
Излезе първи брой на бюлетина на 
Национална скаутска организация 
„Скаутски следи‖. 

Проект - кампания   

―Открий театъра‖ – вход достъпен за 
хора с различни възможности‖ 

ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 

МЗ увеличава възрастта за ин витро 

Координационният механизъм за 
действия при деца в риск подобрява 
работата на местните екипи, сочи 
проучване на ДАЗД 

Министър Тотю Младенов откри 
Център за настаняване от семеен тип 
в община Ново село 

ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА 

Редовно заседание на Комитета по 
програма „Младежта в действие‖, 4 
май 2011 г., Брюксел 

ООН: Сесия на Комитета за правата на 
децата 

УНИЦЕФ започва консултации за 
правата на децата и бизнес 
принципите 

 

Имаш още една седмица да 

номинираш героите на децата 

на 

www.1june.nmd.bg 

Награди  

„Златна ябълка” 

mailto:maria.brestnichka@nmd.bg
http://www.1june.nmd.bg/


 

 

 
Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 
 Започна последната седмица за номинации за 

наградите „Златна ябълка‖! Петък, 13 май, е последния срок, 
в който можете да номинирате героите на децата, така че - 
направете го! 

 

 Отворена е регистрацията за Общото събрание на 
Национална мрежа за децата, което ще се проведе от 23 до 
25 юни в к.к. „Златни пясъци‖. Общото събрание на НМД е 
годишната среща на организациите – членове, на която 
всички се срещаме, за да прегледаме постигнатото, да се 
порадваме на успехите си и да видим кои са нещата, които 
можем да подобрим в нашата работа, и планираме бъдещите 
си дейности заедно. На срещата ще участват представители 
на 86-те члена на Мрежата. 
 

 Продължава оценката на НМД, която стартира през 
миналата седмица. Част от оценяването на работата по 
проекта „Имам право!‖ и НМД като цяло е допитването до 
членовете на Мрежата за техните впечатления. На всички 
членове беше изпратен въпросник, а с някои от тях ще бъдат 
проведени и интервюта. По този начин ще бъде направена 
реална оценка за работатата на НМД.  
 

 На 11 май Вяра Иванова ще участва в в 
Заключителната конференция „Сексуалните правонарушения 
срещу деца‖, която се провежда в рамките на проекта на 
Фонд - ИГА  „Мрежа за превенция на насилието над деца. 
Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и 
експлоатация над деца‖. На форума в гр. Пазарджик ще 
бъдат представени постиженията на тригодишния проект и 
резултатите от направените проучвания и приложени 
програми. Партньори по проекта са Фонд-ИГА, сдружение 
„Център Отворена врата‖ – Плевен, които работят в 
сътрудничество с водещи експерти и институции на 
национално и регионално ниво. За участие са поканени 
представители на МВР, МП, МТСП, областни управители, 
представители на местната власт и институции, ангажирани с 
темата. 
 

 На 18 май Мари Колет Лалир, аташе по 
институционалното сътрудничество по правата на децата за 
България, Молдова и Румъния, Мари Корнес, част от екипа на 
Френски институт, София,  стажант на Френското посолство в 
България и Мария Брестничка, НМД, ще посетят Ракитово, за 
да се запознаят с работата на Фондация „Развитие‖ в 
сферата на образователната интеграция. Предишния ден, 17 
май, Георги Богданов и Мария Брестничка ще се срещнат с 
посланика на Франция, за да представят работата на НМД.  
 
 
 

 
 

Асоциация „Родители” организира празник  
на семейството, спорта и здравословния живот 

 
 На 14 май 2011г. (събота) от 10.30 до 16 часа на 
Поляната с гълъбите в Южния парк всички деца ще имат 
възможността да прекарат почивния ден заедно с родителите 
си, участвайки във „Фамилатлон‖ – игри и забавления за 
цялото семейство. 

Събитието се организира за трета поредна година с 
основната идея, че спортът е много важен инструмент за 
укрепване на здравето и семейните връзки. Именно затова 
„Фамилатлон‖ ще даде шанс на малчуганите да изпробват 
възможностите си в спортове и занимания за свободното 
време като: бадминтон, софтбол, капоейра, айкидо, 
паневритмия, ролери, карате, семейни игри, роботика, бокс, 
художествени ателиета, верижно четене, катерене, петанк, 
ръгби, акробатичен рокендрол, таекуондо и още много 
екзотични и динамични игри.   
 Маршрутът по спортно ориентиране по традиция ще 
носи името „Малката Европа‖ - най-необичайният и 
интригуващ начин да опознаеш 27-те столици на стария 
континент. Под формата на игра всички деца ще могат да 
пресичат границите на държавите само с  няколко крачки и по 
този начин да обогатяват знанията си за различните култури и 
света.  

Родителите могат да доведат децата си заедно с 
техните велосипеди, с които да участват в малък велопоход 
за колоездачи до 6-годишна възраст.  Ако имате дете на 
възраст между 3 и 6 години, можете да го включите в 
приключението. Така малчуганите ще могат да се забавляват 
заедно, да научат правилата на движение и да получат 
награди. Велопоходът няма състезателен характер. Добре 
дошли са всички млади колоездачи, независимо дали 
велосипедите им имат 2, 3 или 4 колела. Маршрутът е по  
алеите около Английските ливади в Южния парк и е 

съобразен с възможностите на децата. Ще има два старта – 
за деца на 3-4 и за деца на 5-6 години.  
Получаването на стартови номера ще започне в 11.30, а 
стартът на велопохода е в 12.00 ч. 

За да се включите във велопохода, ни изпратете заявка за 
участие до 12 май (четвъртък) на електронната поща: 
office@roditeli.org,  а ние ще ви изпратим обратна връзка. 
Всеки участник ще получи награда. 
 „Фамилатлон‖ ще бъде съпътстван от героя Флашко, 
който знае всичко за безопасната интернет мрежа и 
мобилните комуникации. 
 Цялата веселба ще приключи в 16 ч. с почистване на 
Поляната с гълъбите и окoлните паркови пространства. 
 Интереса ще подгряват Супер Любо и Василена 
Матакева, които ще представят изпълненията и 
демонстрациите на сцената и около нея.  

За контакти:  
АСОЦИАЦИЯ „РОДИТЕЛИ‖ 
тел./факс +359 2 944 17 99 

e-mail: office@roditeli.org  
web-site: http://www.roditeli.org/ 

 

 

 

Номинира ли вече своя герой 

от приказките? 

Ако познаваш обикновен човек, който е направил 
нещо значимо за децата, и не си го номинирал за 
наградата Герой от приказките - побързай, защото 
няма много време! 

Номинирай героя на децата на 1june.nmd.bg 

 

http://familatlon.wordpress.com/
http://familatlon.wordpress.com/
mailto:office@roditeli.org
http://www.roditeli.org/
http://www.1june.nmd.bg/


 

Институции и деца в 

България 

  
Уважаеми колеги и партнъори, 

 
 Обръщаме се към вас във връзка с виртуалния 
ресурсен център, който екипа на ИСДП развива в рамките на 
програма „Превенция на насилието‖ и се намира на интернет 
адрес http://www.detetosvidetel.org/. 
 Сайтът има за цел да допринесе за повишаване на 
професионалния капацитет на всички специалисти, чиято 
ежедневна работа налага контакт и общуване с деца.  
 Чрез този виртуален ресурсен център бихме искали 
да бъдем полезни и на всички родители, които имат нужда от 
информация или просто проявяват интерес и желаят да 
научат нещо повече по проблемите, които той засяга. 
 Ако споделяте идеята за въвеждане на щадящи 
практики при изслушване/разпит на деца  - жертви или 
свидетели на престъпления, може да ни подкрепите чрез 
гласуване в секция „Коалиция за щадящо изслушване на 
деца”. Предварително благодарим за вашата подкрепа! 
 Надяваме се чрез този сайт да осигурим достъп до 
интересни  материали, изследвания и публикации, и да 
споделим добри практики, както от българската практика, така 
и от чуждия опит. 
 Знаем, че за да бъде полезен и ефективен един сайт, 
той се нуждае от постоянна актуализация в отговор на 
потребностите на хората, за които е предназначен.   
 Ще ни помогнете да бъдем още по-полезни, ако 
преди напускане на сайта попълните кратката анкета - 
„Въпросник за ресурсния център”. 
 С пожелание за ползотворна работа, 
 
 Екип на програма „Превенция на насилието‖ 
 
 ИСДП 
 
 
 

 
На 27 и 28 април 2011г. в хотел ,,Света София‖ , 

Сдружение ,,Институт по социални дейности и 
практики‖/ИСДП/, в качеството си на изпълнител по Проект 
,,Право на детето да има семейство: Приемна грижа в 
обектива‖ проведе кръгла маса на тема 
,,Професионализиране на социалната работа и ролята на 
неправителствените организации‖.  

Целта на кръглата маса беше да постави един 
изключително важен въпрос, пряко обвързан с качеството на 
помощта, която се оказва на нуждаещите се в социалната 
сфера и преди всичко на децата и семействата в риск. На 
кръглата маса бяха поставени теми като: ,,Кариерно развитие 
на социалните работници‖, представена от зам.министъра на 
труда и социалната политика – Валентина Симеонова; 
,,Професионализиране на социалната работа‖ – представена 
от доц. д-р Нели Петрова-Димитрова; ,,Стандарти за 
помагащите професии‖ – представена от Пенка Николова, 
държавен експерт от НАПОО. Времето в пленарните сесии 
беше разделено в четири секции,които бяха насочени към 
професионализирането на специализираните професии и на 
така наречените неспециализирани професии в сферата на 
социалната работа,  и към проблемите за 
професионализиране на грижата за деца и семейства и 
професионализиране на социалната работа, въвеждане на 
нови професии. В дискусиите взеха участие както 
представители на ИСДП, Софийски университет, 
представители от министерства, ДАЗД, АСП, Столична 
община, Национална мрежа за децата и от други 
неправителствени организации, така и международни 
участници – Алесандра Вила ( Амичи де Бамбини ), Мишел 
Жоранд и Филип Сегрестиан ( СEМЕА ), Франция и Виорика 
Матас ( Амичи де Бамбини ), Молдова. Беше представен 
опитът на Франция, Молдова и България по отношение на 
развитието на социалната анимация.  

С радост искаме да ви съобщим, че по време на 
кръглата маса, Сдружение ,,Институт по социални 
дейности и практики” отпразнува своята 10 годишнина от 
създаването си.  
 

 

 
Излезе новият брой на бюлетина на Фондация „Радост за 
нашите деца‖. Целия бюлетин можете да видите тук 
 

 

 
Излезе първи брой на бюлетина на Национална скаутска 
организация „Скаутски следи‖. Целия бюлетин можете да 
видите тук.   

 
 
 

Проект - кампания   
“Открий театъра” – вход достъпен за хора с различни 

възможности” 

 
 Кампанията  “Открий театъра” – вход достъпен за 

хора с различни възможности” не е свързана с това ―Кой 

колко ще даде‖ или ―Моля, елате и дайте…‖, а цели да развие 
партньорски отношения между културни институции, общини 
и бизнес среди с цел фокусиране на общественото внимание 
върху осигуряването на достъп до театралните зали за хора с 
различни възможности. Надяваме се кампанията да бъде още 
един повод за налагането на нови механизми на добра воля, 
в които хората да си общуват в името на определена кауза. 
Със своя театрален продукт Университетски театър ще бъде 
своеобразен посредник в това общуване. 

В рамките на Международен Театрален Фестивал 
―Варненско лято‖ и кампания „Открий театъра – Вход 
достъпен за хора с различни възможности― на Университетски 
театър, НБУ се организира кръгла маса на тема: „Форми на 
интеграция на хората с различни възможности чрез 
театрално изкуство―. 

 Мероприятието ще се проведе на 10.06. 2011г. от 
10.00 до 13.00 часа в хотел ―св. Елена‖, гр. Варна.  

Бихме искали да поканим за участие представители 
на организации работещи активно по проблема за интеграция 
на хора с различни възможности или други излъчени от вас 
лица, които са оторизирани да представят вашата институция 
и да говорят по проблема. 
 Моля, при интерес да се свържете с нас до 20 май 
2011г. 
 За повече информация относно организацията на 
събитието: 
 Ася Иванова 
 тел. 0887 609001 
 assiaivanova@nbu.bg 
 slug_th@nbu.bg 

 

МЗ увеличава възрастта за ин витро 
 

 Възрастта, до която жените имат право на ин витро 
процедури, се увеличава. Това се предвижда в проекта за 
изменение на Наредба 28, който е качен на сайта на МЗ.  
 Досега жените у нас имаха право на ин витро 
процедури до навършване на 43 години. С проекта тази 
възраст се увеличава до настъпването на менопауза. 
Процедурите след 43 години обаче няма да се финансират с 
държавни средства от Фонд „Асистирана репродукция‖. 
Причината е, че с напредването на възрастта рязко 
намаляват шансовете за забременяване и така обществените 
средства не могат да бъдат максимално ефективно 
изразходвани.   
 С промените в наредбата за първи път ще се въведе 
възрастова граница от 51 години за забременяване с 
донорски яйцеклетки.  
 

http://www.detetosvidetel.org/
http://www.superroditeli.com/?p=1431
http://www.scoutbg.org/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=63&view=finish&cid=25&catid=5%E2%8C%A9%3Dbg&lang=bg
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3253


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

Редовно заседание на Комитета по програма „Младежта в 
действие‖, 4 май 2011 г., Брюксел 

 
 На редовното си заседание на 4 май 2011 г. в 
Брюксел Комитетът по Програма „Младежта в действие‖ на 
Европейската комисия одобри бюджета на България за 2012 
г. в размер на 2 863 322 евро, което е 300 000 евро повече от 
бюджета за 2011 г. Това ще даде възможност на повече от 7 
000 млади хора да участват в младежки дейности и 
инициативи по програмата, която се администрира от 
Националния център „Европейски младежки програми и 
инициативи‖ към МОМН.  
 

ООН: Сесия на Комитета за правата на децата 
 
 57-мата сесия на Комитета за правата на децата ще 
се проведе от 30 май до 17 юни в Женева, Швейцария.  
Комитетът по правата на децата е орган, съставен от 
независими експерти, който мониторира прилагането на 
Конвенцията за правата на детето. Комитетът мониторира и 
прилагането на двата протокола на Конвенцията върху 
включването на деца във въоръжени конфликти и 
продажбата на деца, детска проституция и порнография.  
По време на сесията Комитетът ще разгледа доклади от 
Бахрейн, Камбоджа, Коста Рика, Куба, Чехия, Египет и 
Финландия за прилагането на Конвенцията.  
 Повече информация можете да видите тук. 
 
УНИЦЕФ започва консултации за правата на децата и бизнес 

принципите 
 
 УНИЦЕФ, Глобалния договор на ООН и Save the 
Children канят бизнеса да започне да играе активна роля в 
развиването на глобален стандарт за бизнес принципи, 
касаещи правата на децата. Чрез процес на онлайн 
консултиране, който започна на 6 май, представители на 
бизнес общността могат да се включват в изработването на 
тези принципи.  
Участието в процеса е силно насърчавано. Моля посетете 
www.business-humanrights.org за повече информация.  
 

Раниците на учениците олекват 
 

 От следващата учебна година училищата трябва да 
осигурят на учениците от първи до четвърти клас шкафчета, в 
които да прибират учебните си. Така децата ще носят вкъщи 
само помагалата, които са им нужни за подготовка на уроците 
за следващия ден, съобщи ТВ7. 
 Има идея в бъдеще те да се печатат на по-тънка 
хартия, както и да се използват по-ситни шрифтове. Според 
експерти, теглото на раницата на децата от началния курс 
трябва да тежи не повече от десет на сто от собственото им 
тегло. 

Кампания срещу пушещите бременни и кърмачки 

 
 Навръх 1 юни започва кампания за вредата от 
пушенето при бременни и кърмещи жени. Акцията е под 
патронажа на здравния министър д-р Стефан Константинов, а 
в борбата с цигарите се впускат „Шейново―, „Майчин дом― и I 
АГ болница „Св. София―. „Труд― е медиен партньор. 

Детските ясли и градини – 13 000 причини за ново решение 

 
 В края на април беше извършено първото класиране 
за общинските ясли и градини на територията на Столичната 
община за предстоящата учебна година от септември. 
Резултатите са, меко казано, плачевни – само около 1/3 от 
всички деца, чиито родители кандидатстват за прием, се 
класират, или 6702 класирани спрямо 13 342 некласирани. 
 

 
 

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 
 
Още възможности за финансиране, конкурси и състезания 
можете да видите тук.  
 
 
 
 
 

Децата и семействата в 

медиите
 

 

Координационният механизъм за действия при деца в риск 
подобрява работата на местните екипи, сочи проучване на 

ДАЗД 
 

 Държавната агенция за закрила на детето извърши 
мониторинг на прилагането на Координациония механизъм за 
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 
насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 
кризисна интервенция. Механизмът бе приет от всички 
институции, които са органи по закрила, на 15 март 2010 г. 
 Според преобладаващата част от анкетираните 
участници в междуведомствените екипи на местно ниво, 
въвеждането на механизъм за координация в случаите на 
насилие или риск от насилие над дете значително подобрява 
комуникацията и ефективността в работата. 
  

Министър Тотю Младенов откри Център за настаняване от 
семеен тип в община Ново село 

 
 Министърът на труда и социалната политика Тотю 
Младенов откри днес, 5 май 2011 г., Център за настаняване 
от семеен тип в община Ново село. Той бе посрещнат с 
чудесна програма от децата в центъра, които по-късно 
получиха подаръци. 
 Центърът се реализира по проект на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси‖, а стойността му е 
над 232 хиляди лева. Социална и психологическа подкрепа, 
педагогически и възпитателни дейности са услугите, от които 
могат да се възползват 8 деца на възраст от 3 до 10 г. За 
тяхната реализация отговарят един ръководител, пет 
възпитатели и един социален работник.  
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