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Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 
 На 10 май Мария Брестничка взе участие в среща на 

работната група за изработване на предложение за закон за 
доброволчеството към МК. Работната група, която е 
съставена от представители на различните министерства и 
гражданския сектор, си постави за цел да събере забележки и 
коментари върху предложения текст на проект за такъв закон 
до края на май. В момента протича събиране на мнения от 
организациите в Мрежата.  
 

 На 14 май НМД взе участие в Фамилатлон – празник 
на семейството, спорта и здравословния начин на живот, 
ежегодно организиран от Асоциация Родители в Южния парк. 
Екипът на Мрежата с удоволствие се включи в празника, в 
който участваха над 2000 души.  
 

 Зам.-министър Даниела Машева обяви, че България 
вече предприема мерки за хармонизиране на българското 
законодателство във връзка с ратифицирането на 
Конвенцията на Съвета на Европа относно защитата на 
децата срещу сексуална експлоатация и сексуално 
посегателство. Това се случи на 11 май в Пазарджик, където 
се проведе заключителната конференция „Сексуалните 
правонарушения срещу деца”. Г-жа Машева каза още, че 
моментът за ратифициране на Конвенцията е близо и вече са 
на лице някои промени в Наказателния кодекс в тази връзка. 
Беше обявено още, че до средата на годината ще бъде 
оповестена концепция за реформа в системата на детското и 
младежкото правосъдие, като основната цел на концепцията 
е тя да бъде в духа на приятелското към децата правосъдие. 
На конференцията бяха представени резултатите от 
тригодишния проект на фонд за превенция на престъпността 
ИГА  „Мрежа за превенция на насилието над деца. 
Интегриран подход за намаляване на сексуалното насилие и 
експлоатация над деца”. 
 

 На 19 май Георги Богданов и Вяра Иванова ще 
присъстват на представянето от ДАЗД на проект „Извършване 
на оценка на изпълнението на националната стратегия за 
детето”. Поканени за участие са омбудсмана на Република 
България, председатели на заинтересовани парламентарни 
комисии, членове на Националния съвет за закрила на детето 
и членове на Съвета на децата към ДАЗД. 
 

 На 20 май Георги Богданов и Вяра Иванова ще 
присъстват на работна среща по повод проучване на 
Европейската комисия на тема: „Сравнителен анализ на 
разходите и ползите, произтичащи от различните модели на 
детска грижа в България.” На срещата ще бъдат представени 
предварителните резултати от проучването и ще се направи 
обсъждане с цел събиране на обратна информация, мнения и 
коментари, които биха били от полза в процеса на 
завършване на работата по проучването. Проучването е 
възложено за изпълнение от ЕК на австрийско консултантско 
дружество. 
 

 На 23 и 24 май Вяра Иванова ще участва на среща на 
тематична работна група „Деца в алтернативна грижа” на 
Eurochild в Брюксел. На срещата ще бъдат обсъдени 
резултатите от проект „Приемната грижа във фокус”, 
изпълнен в Италия, България, Румъния и Полша. Дискусията 
по приемна грижа ще продължи и в рамките на техническа 
сесия между екипа на проекта, експерти, членовете на 
работната група и представители на Европейска комисия. 
Следобедната сесия в края на двудневното събитие ще се 
проведе в Европейския парламент. Целта на събитието е 
пренасяне на дебата на по-високо политическо равнище, 
ревитализиране на темата за деинституционализацията в 
Европа и поставяне на фокуса в частност върху приемната 
грижа. 
 

 
За трети път ФАМИЛАТЛОН в Южния парк 

 
 За трети път Асоциация Родители и Националният 
център за безопасен интернет организираха  ФАМИЛАТЛОН - 
празник на семейството, спорта и здравословния начин на 
живот. Тази година  празникът се осъществи в Световния ден 
на предизвикателството, 14 май, в партньорство с  Асоциация 
"Спорт за всички", с подкрепата на Столична община, 
Виваком фонд, Волтарен  емулгел, Девин АД и с медийното 
партньорство на БНТ и Дарик радио. 
 В Южния парк на София близо 40 клуба, федерации 
и организации, предлагащи възможности за спорт и активно 
оплозтворяване на свободното време дадоха възможност на 
децата и техните родители да експериментират с 
възможностите си в различни предизвикателства. Енергията 
на организаторите се оказа заразителна за гостите на 
празника и през целия ден близо 3000 малки и големи 
ентусиасти изпробваха себе си. 
 Особен интерес предизвика състезанието по спортно 
ориентиране "Малката Европа". От старта  в 11 ч. до финала 
в 16 ч. стотици деца, техните родители, баби и дядовци 
въодушевено  обикаляха парка в търсене на столиците на 27-
те страни-членки на Европейския съюз. Всеки,  успял да 
обиколи Европа за 1 ден получи награда. Детският велопоход 
се оказа предпочитаното предизвикателство за над 60 деца 
до 6-годишна  възраст, които стартираха в 2 групи - за 3-4-
годишни и за 5-6-годишни. Всеки участник си  тръгна с медал 
за смелостта и упоритостта да се справи със задачата. 
 Играта с живи пионки "Флашко в страната на 
Спамчетата" искрено забавляваше родителите и  децата и по 
лек и достъпен начин ги запознаваше с правилата за 
безопасно ползване на  интернет. 
 Сцената на Поляната с гълъбите през целия ден 
привличаше вниманието на гостите на парка с  разнообразна 
културна и спортна програма, за която допринесоха както 
клубовете, участници  в празника, така и други партньори на 
Асоциация Родители.  
 ФАМИЛАТЛОН стана възможен в пълния си мащаб с 
помощта на близо 60 доброволци, включили се в 
организацията и осъществяването на празника. Благодарим 
ви! 
 От тази година ФАМИЛАТЛОН излиза извън София - 
по време на празника хартата на движението  ФАМИЛАТЛОН 
беше връчено на кметовете на Общините-приятели на детето 
Козлодуй и  Димитровград, г-н Румен Маноев и г-н Стефан 
Димитров, които се ангажираха с подкрепа за  провеждането 
на такъв празник и в техните градове. 
 
 
 
 
 Сдружение "Усмивка" съвместно със студентите от 
Университет"Асен Златаров" Бургас организират  акция по 
набиране на средства за изработване на рекламни материали 
с цел популяризиране националното турне на танцова 
формация "Петлите" Бургас.Танцова формация "Петлите"  
http://petlite.info/ е създадена от деца лишени от родителски 
права в Дом "Ал.Коджакафалията".Ръководителят на състава 
Георги Димитров също е възпитаник на този дом.Каним 
всички Ви да участвате в тази кампания, за да направим 
реалност една толкова голяма тяхна мечта-да излязат от до  
ма и се срещнат с публика. 
Лице за контакти  Митка Георгиева - Председател на УС на 
Сдружение "Усмивка" Бургас.  
GSM  0886 120 721 
mitka_g@abv.bg 
Бургас   ул."Славянска"4 

 

http://www.roditeli.org/newsarchive.php?news=93
http://petlite.info/
mailto:mitka_g@abv.bg


 

Институции и деца в 

България 

Младежки клуб „Да бъдем приятели” 
Организира 

Арт Изложба 
"Младите хора в действие - света през моите очи" 

 
Идеята 

Вдъхновени от Международната година на младите 
хора (20.10.2010-20.10.2011), прокламирана от Генералната 
асамблея на ООН с резолюция от 12.08.2010 ние, 
доброволците на Младежки клуб „Да бъдем приятели”  
искаме да покажем как младите хора възприемат света, който 
ги заобикаля - неговите позитивни и отрицателни страни, с 
всичките му странности.  

Такъв, какъвто е. Такъв, какъвто го виждаме ние 
днес! 

Условия за участие: 
 Ако си на възраст до 25 години и обичаш да снимаш 

и/или рисуваш; 
 Ако искаш да покажеш на околните нещата, които 

виждаш ти; 
 Ако искаш да покажеш своята позиция по темата; 
 Ако за теб е важно гласът на младите хора да бъде чут и 

видян; 
Снимай или Нарисувай това, което искаш да покажеш! 

Изпрати ни го на адрес: 
2bfriends.pk@gmail.com или гр. Перник, ул. „Средец” № 2, 
Фондация „П.У.Л.С.”, придружени с лична информация - Име 
и Фамилия, училище и възраст.  
 Картини и фотографии, които не са придружени с 
информацията няма да участват в изложбата! 
 Не по - късно от 17:00 часа, на 25.05.2011 /сряда/ 

 На 16.05(понеделник) те ще бъдат качени на страницата 
на Младежкия клуб във Facebook, където вие ще можете 
да гласувате за творбите, които най-много ви харесват. 
Гласуването продължава до 29.05(неделя). 

 На 01.06(сряда) ще бъде открита изложбата, като в нея 
ще бъдат включени 30-те картини и фотографии с най-
висок статус и съответно ще има награди за 1-во, 2-ро и 
3-то място. Всичко останали участници (от 30-те 
участвали в изложбата) ще получат поощряващи 
награди. 
 
 

 
Първо национално състезание по правопис на английски език 
 

 
 Първото национално състезание по правопис на 
английски език (Bulgarian National English Spelling Bee) беше 
организирано от Център за приобщаващо образование и 
доброволци от Корпуса на мира с подкрепата на фондация 
“Америка за България”. В трите етапа участваха  1150 деца.  
Думата RECOMMENDATION донесе голямата победа на 
Александър Александров на 13 г. от СОУ „Д-р Петър Берон”, 
гр. Костинброд. 

 

 

 
 
На 4- 5 юни 2011 г. Център за Междуетнически 

диалог и толерантност “Амалипе” ще организира осмото 
издание на фестивала “Отворено сърце” в гр. Велико 
Търново. Фестивалът се провежда под патронажа на д-р 
Румен Рашев, Кмет на Община Велико Търново.  
 Вече седем години Център “Амалипе” и Община В. 
Търново организират Национален детски ромски фестивал 
“Отворено сърце”, в който участват ученици от различни 
етноси от цялата страна, изучаващи СИП “Фолклор на 
етносите – ромски фолклор”. Фестивалът постепенно се 
утвърди като неделима част от културния календар на 
гр.В.Търново. В същото време той се очаква от десетките 
училища, в които се изучава СИП “Фолклор на етносите – 
ромски фолклор” тъй като дава възможност за изява на 
групите и учениците, които са се справили на най-добре през 
учебната година. Тази година във Фестивала ще вземат 
участие и над тридесет училища, включени в програмата на 
Център Амалипе „Превенция на отпадането на ромски 
ученици от училище”. 
 Фестивал „Отворено сърце” се явява като доказана 
мотивация за ромските ученици и децата от различните 
етноси да покажат пъстротата на фолклора и традициите, 
като стимулира у тях траен интерес към учебния процес като 
цяло. Целта на фестивала е и да покаже, че фолклорът на 
всеки един етнос носи своето културно богатство и то е 
незаменимо за съществуването ни като една единна нация. 
Програмата включва елементи от традициите, занаятите, 
приказния и музикален фолклор, историята, бита и културата 
на българския, ромския, турския и други етноси в България, 
представени по неповторим начин от децата на България. 
Тази година ще бъдат организирани поредица от културни 
събития, съпътстващи Националния фестивал. Гостите и 
гражданите на Велико Търново ще имат възможността лично 
да оценят детските есета на тема „Шарени традиции и 
детските амбиции”, които ще бъдат изложени през сградата 
на община Велико Търново в дните преди фестивала. Ще се 
организират и дни на литературни четения, чрез които ще се 
популяризира културата на различните етноси.  
 

 

150 лв. е еднократна помощ за първокласници през учебната 
2011/2012 г. 

 
 По 150 лв. еднократна финансова помощ ще получат 
учениците, записани в първи клас на държавно или общинско 
училище през новата учебна 2011/2012 г. Средствата са за 
покриване на част от разходите в началото на учебния 
период. 
 Целевата помощ за ученици се отпуска по реда на 
Закона за семейни помощи за деца. Тя е за семейства, чиито 
деца са записани в първи клас за първи път и чиито 
средномесечен доход на член от семейството за предходните 
12 месеца е по-нисък или равен на 350 лв. 
 

Децата в яслите ще се изписват по-късно 
 

 Децата в яслите ще се изписват по-късно, отколкото 
досега. Това предвиждат промени в Наредба 26 на МЗ, които 
днес бяха обнародвани в „Държавен вестник”.  
 Досега всички деца трябваше да се отписват от 
яслите в момента, в който станат на три години. В детските 
градини обаче обикновено се приемат деца през септември 
месец. Така малчуганите, които са родени преди този месец 
оставаха без място, където да се грижат за тях, докато 
родителите им са на работа. С промените в наредбата този 
проблем вече е решен.  Отсега нататък се дава възможност 
малчуганите да се отписват от яслите от 1 септември в 
годината, в която стават на три.  
 

http://2bfriends.hit.bg/home.html
http://2bfriends.pk/
http://gmail.com/
http://www.facebook.com/group.php?gid=125440884162178
http://www.facebook.com/group.php?gid=125440884162178
http://www.facebook.com/group.php?gid=125440884162178
http://www.spellingbee-bg.com/
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1886&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1886&catid=1
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3255


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 
EveryChild: Намаляване, преустройство и подобряване на 

детските социални заведения по целия свят 
 
 EveryChild, международната детска организация, 
наскоро публикува техния нов доклад „Редуциране”, който 
показва, че резидентната грижа продължава да бъде 
използвана безразборно в грижата за децата навсякъде по 
света. 
 Липсата на индивидуална грижа и внимание за 
децата в тези институции е в ущърб на детското развитие, 
особено за децата под три години, и може да бъде 
асоциирана с злоупотреба, неглижиране, изолация от 
общността и здравословни проблеми. Тези институции са 
също така скъпи, като изразходват средства далеч от 
семействата или развитието на алтернативни форми на 
грижа.  
 Документът призовава към повече осведоменост за 
условията на живот на тези деца и реформа на глобалната 
система за грижа за децата.  
 Необходима е и по-силна международна политическа 
воля за намаляване на броя деца, попадащи в системата за 
грижа, както и прилагане на стратегии и предлагане на 
алтернативи като приемната грижа. 
 Документът е първи от серия за добър избор на 
грижа за децата, лишени от родителски грижи. 
 Повече информация можете да видите тук  
 
 
 
 

Европейският парламент приема рамка за подобряване на 
европейските обучителни и образователни системи 

 
 На 12 май Европейският парламент одобри доклада 
на инициативата „Младежи в движение: рамка за 
подобраване на европейските системи за образование и 
обучение”. 
 Повече информация можете да видите тук. 
 
 
 

Доклад на Eurocities върху качеството на социалните услуги 
 
 Eurocities, мрежата на големите европейски градове, 
наскоро публикува доклад върху качеството на социалните 
услуги и ползата от социални икономически инициативи за 
активно включване на групите в най-неравностойно 
положение.  
 Изследването „Градове и активно включване: 
качество на социалните услуги и социалната икономика – 
ключови уроци от градовете” е разработено в рамките на 
„Градове за активно включване”, инициатива, финансирана от 
ЕС, която изследва взаимното учене върху темата как 
политиките за активно включване се прилагат от местните 
власти. То показва, че намаляването на бюджетите намалява 
и капацитета на градовете да предоставят ефективни 
социални услуги на градското население, като по този начин 
рискът от социално изключване се увеличава.   
 Можете да видите цялата публикация тук. За повече 
информация, моля, посетете www.eurocities-nlao.eu. 
 Следващото изследване на EUROCITIES върху 
активното включване ще бъде публикувано презлятото със 
специален фокус върху младите хора.  
 

Още 1 500 места в детските градини обеща Фандъкова 
 
 Още 1 500 места в детски градини ще се разкрият 
тази година, като се изграждат 11 нови сгради. Това заяви 
столичният кмет Йорданка Фандъкова при откриването на 
ремонтирана сграда на 30 ОДЗ Радецки в столичния кв. 
„Изгрев". 

Дарени стволови клетки ще помагат на деца с 
онкохематологични проблеми 

 
 Над 30 проби на доброволно дарени стволови клетки 
от кръв от пъпна връв са събрани вече от Университетската 
болница "Майчин дом" и предоставени за валидиране на 
технологията, обработка, тестване и съхранение в 
Националната публична банка за стволови клетки в 
Александровска болница. 
 Съхранените доброволно дарени стволови клетки ще 
бъдат използвани за лечение на деца с онкохематологични 
проблеми. 

Националният дарителски фонд “13 века България” 
обявява 

Сесия за финансово подпомагане на проекти в областта на 
образованието,свързани с творческото развитие на учениците 

в 
гимназиален етап на държавните и общинските училища 

 
 Средствата по проектите ще се отпускат за 
закупуване на оборудване, помощни материали, необходими 
за творческата дейност на учениците от гимназиален етап в 
областта на културата, науката, изкуството и спорта. 
Проектите да бъдат разработени от ученически екипи, след 
решение на педагогическия съвет и определяне на 
преподавател – ръководител на проекта. Право да 
кандидатстват имат само училищни настоятелства, 
регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска 
цел.  
 
Обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане 
на семинари, кръгла маса и заключителна конференция и 
подготовка и изготвяне на информационни и рекламни 
материали в изпълнение на дейност 3, 5 и 6 от проект 
BG051РО001-6.2.05 “Извършване на оценка на изпълнението 
на Националната стратегия за детето” на ОП РЧР” 
Документация за участие в процедурата (2.0 МБ)  
 
Обществена поръчка с предмет: Обучения на персонала на 
специализираните институции за деца с увреждания и 
супервизия за повишаване на професионалните умения за 
работа с деца с увреждания в изпълнение на Дейност 6 от 
Проект „Детство за всички” по операция „Да не изоставяме 
нито едно дете” на ОП РЧР 
Документация за участие в процедурата (3.1 МБ)  
 
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. 
 
 

Децата и семействата в 

медиите
 

 

http://eurochild.org/fileadmin/Communications/01_Info_Flash/1105/ScalingDown.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&mode=XML&language=EN&reference=PE454.698
http://www.eurocities.eu/Minisites/NLAO/index.php?option=com_content&view=article&id=165:new-report-cities-fostering-active-inclusion-&catid=6:generalnews&Itemid=22
http://www.eurocities-nlao.eu/
http://news.ibox.bg/news/id_139004712
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3821451
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3821451
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/others/11-05-30_ndf_13vekaBG.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/others/11-05-30_ndf_13vekaBG.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/others/11-05-30_ndf_13vekaBG.pdf
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/others/11-05-30_ndf_13vekaBG.pdf
http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/237/documentacia.zip
http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/237/Documentacia_1.zip
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8

