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Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 
 Георги Богданов участва в среща на Министерски 

съвет, която беше инициирана по повод на петицията  
подкрепена от 125 неправителствени организации срещу 
използването на европейските фондове за сегрегация на 
ромските деца. Петицията е по повод резултатите от схема 
BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства в образователната система” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
Администрацията е направила погрешно тълкувание на 
насоките за кандидатстване и в резултат на което са 
финансирани проекти, в които участват само деца от 
малцинствата и са отхвърлени 90 % от подадени проекти, 
защото са включвали и деца от мнозинството. 
 На срещата присъства Министъра на европейските 
фондове  Томислав Дончев, зам. министъра на МТСП 
Красимир Попов, заместник министъра на образованието 
Петя Евтимова и др. Присъстващите граждански организации 
бяха единодушни в своите изказвания, а от страна на 
политическите представители на властта се изказа 
становището, че грешка е допусната, но схемата няма да 
бъде отменена, като обещаха увеличаване на средствата по 
програмата. Георги Богданов направи изказване за 
състоянието на гражданския сектор, в който финансирането е 
силно ограничено и е в невъзможност да изпълнява своята 
мисия по отношение на уязвимите граждани в страната. 
„Никога до този момент гражданския сектор не е бил в 
толкова критично финансово състояние, колкото в момента. С 
идването си на власт гражданските организации имаха 
големи надежди към това правителство за повече 
възможности секторът да изпълнява своята мисия към най-
бедните и най-уязвимите хора. Много от организациите не са 
разработвали проекти през последните шест месеца, поради 
отсъствие на обявени програми и процедури.” Повече 
информация можете да видите тук: 
http://amalipe.com/?nav=news&id=810 
 

 На 19 май Диана Димова от „Самаряни” Стара 
Загора, представляваше Националната мрежа за децата в 
първото заседание по сформиране на работна група за 
изготвяне на методика за кризисен център. На заседанието в 
АСП бяха поканени представители от всички кризисни 
центрове и всички центрове „Спешен прием” в страната. 
Присъствали са представители на услугите от София, 
Перник, Плевен, Стара Загора и Пловдив. Идеята за 
сформирането на работна група е била представена от г-жа 
Офелия Кънева, директор дирекция „Закрила на детето” в 
АСП. В срещата са участвали и представители на ДАЗД и на 
полицията. Идеята на заседанието е да се стартира 
разработването на методика за кризисен център. В рамките 
на срещата е проведен динамичен дебат по отношение на 
множеството неуточнени теми. Част от спорните въпроси са 
дали е необходимо профилиране на кризисните центрове 
като кризисни центрове за деца или кризисни центрове за 
деца и лица, а също и дали центровете „Спешен прием” да 
бъдат приравнени към кризисните центрове или пък се 
нуждаят от отделна методика. Участниците са споделили и 
трудностите в отношенията с ОЗД във връзка с 
настаняването, документите и стандартите. 
 На срещата е съгласувано методиката да се изготви 
в срок от 4 месеца. Предстои издаване на заповед от 
изпълнителния директор на АСП за сформиране на работната 
група. Групата е отворена за участие, а работата ще е на 
доброволен принцип, така че ако има желаещи членове от 
Националната мрежа за децата да участват ние сме готови да 
покрием командировъчните разходи.  
 

 
 

 

Обществен форум "Приемна грижа“ се проведе в Камено 
 
 В залата на община Камено се проведе обществен 
форум "Приемна грижа". Организатори бяха - Сдружение 
"Верният Настойник" и организация "Агапедия България". 
Приветствие поднесоха председателят на общинския съвет г-
жа Добрева и кмета на общината г-н инж. Бонев. Форумът 
"Приемна грижа" се провежда за първи път в община Камено 
и с това се стартира кампанията на Сдружение "Верният 
Настойник" за популизиране на приемната грижа. Подобен 
форум ще се проведе и в по-големите населени места в 
Общината-обещаха организаторите. Целта която са си 
поставили организаторите е до края на годината в община 
Камено да има поне пет приемни семейства. 

 
 

 
ШЕСТИ НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ  

НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  
 „ПОВЕЧЕ И ПО-ДОБРИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПО-ДОБЪР 

ЖИВОТ” 
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “ИБЕРОСТАР ОБЗОР БИЙЧ И 

ИЗГРЕВ” 
К.К. ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ - ВАРНА 

8-10 ЮНИ 2011 
 

Национален алианс за социална отговорност /НАСО/, 
с подкрепата и партньорството на Министерството на труда и 
социалната политика, Националнотото сдружение на 
общините в Република България и Европейската асоциация 
на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/, 
организират Шести национален форум на доставчиците на 
социални услуги. 
 В предвид актуалните европейски и национални 
политики, важността и отговорността на развитието на 
социалната сфера и в частност решаващата роля на 
социалните услуги, през тази година Форума е насочен към 
по-пълен, цялостен, тематичен обхват на социалните услуги с 
водещ акцент работата на Общините. 

Участие във Форума ще вземат представители и 
експерти на Министерство на труда и социалната политика, 
Националнотото сдружение на общините в Република 
България, Европейската асоциация на доставчиците на 
услуги за хора с увреждания, Държавна агенция за закрила на 
детето, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хората 
с увреждания, Национален алианс за социална отговорност и 
др. 

В рамките на Форума, участниците ще имат 
възможност да получат информация, да обменят мнения, 
опит, да дискутират и потърсят отговори на въпроси и 
решение на проблеми както и да реализират национално и 
международно партньорство 
 Поради органиченото време и места за настаняване, 
молим, в срок до 20 май да попълните и изпратите 
регистрационен формуляр и да преведете такса за участие за 
представителя на Вашата Организация. 
 За допълнителна информация, справки и 
регистрация: 
 Национален Алианс за Социална Отговорност 
 тел: 052/ 646 016 ,  
 e- mail :  officе@naso.bg 
 лице за контакт: София Данева 
 Програма и регистрационен формуляр за форума ще 
откриете www.naso.bg  

 
 
 
 

http://amalipe.com/?nav=news&id=810
http://news.burgas24.bg/255450.html
http://www.naso.bg/


 

Институции и деца в 

България  
Искате ли да се развивате професионално, докато 
променяте живота на деца и младежи в България? 

ОБЯВА 
Фондация „Сийдър” търси Ръководител-проект 

 
 Фондация „Сийдър” обявява конкурс за позицията 
„Ръководител-проект”. Ръководителят-проект към Фондацията 
ще бъде отговорен за:  

 Управлението на всички проекти, иницирани и 
изпълнени от Фондация „Сийдър”  

 Координацията на организационното и 
стратегическото развитие на Фондацията  

 Представляването на Фондацията пред централни и 
местни държавни власти и други партньори  

 Оказване подкрепа на социалните услуги, на които 
Фондацията е доставчик  

 Тази позиция включва ръководни и бюджетни 
функции, и изисква редовно пътуване в България. За повече 
подробности относно отговорностите и търсените качества за 
кандидатите за позицията Ръководител-проект, моля, 
попитайте за повече информация на посочените по-долу 
контакти.  
 Фондацията предлага предизвикателна работа в 
динамична атмосфера, с международен екип, прилична 
заплата и много възможности за професионално развитие.  
Документи за кандидатстване:  
 1. CV в европейски формат, на английски или 
български език  
 2. Мотивационно писмо  
Кандидатите за тази позиция могат да изпращат 
горепосочените документи:  

 по електронна поща на адрес: 
lindsay.cedarfoundation@gmail.com  

 по поща на адрес: Фондация „Сийдър”  
 1680 София  
 бул. „България” № 102  
 ет. 7, п.к. 29  
Срок за кандидатстване: 10.06.2011  
Дата на постъпване на работа: Юли 2011 г.  
Позицията е базирана в: София или Кюстендил с редовно 

пътуване  
Телефон за връзка: 0884.37.88.54 или 02.470.43.45 

 
 
 

 

 
 Уважаеми дами и господа, 
 
 Ние, Фондация „Помощ за благотворителността в 
България”, организираме традиционно два пъти годишно Дни 
на доброволчеството като възможност за доброволен труд на 
фирмени служители. Тази инициатива е първата по рода си, в 
която работодатели насърчават своите служители да избират 
и участват в доброволчески проекти. Целта е развиване на 
доброволческата култура като: 

 добра практика на корпоративна социална отговорност  

 осигуряване на местни ресурси за обществено-значими 
каузи. 

 Популяризираме възможностите за доброволстване в 
партньорство с Американската търговска камара. За шестте 
издания на Дните на доброволчеството досега общият брой 
доброволствали служители надхвърля 4000.  
 Каним ви да покажете вашата и на вашите колеги 
съпричастност към доброволческата идея и да се включите в 
поредният Ден на доброволчеството на 28 май 2011 (работна 
събота). Инициативата е с подкрепата на Столична община, 
програма “Европа”. Можете да изберете измежду приемащи 
доброволци организации и институции от София и още 
няколко населени места от каталога 
www.volunteering.bcaf.bg/dobrovolci.aspx 
 Срок за записване: 25 май – чрез заявка в каталога.  
 За въпроси: iva@bcaf.org; Ива Янкулова, 0882-435125 
 Ще се радваме на вашето участие! 

 

Още 23 деца ще се лекуват със средства от Фонда за 
лечение 

 
 23 деца получиха одобрение за финансиране от 
Фонда за лечение на деца. Това реши общественият му съвет 
на последното си заседание. 3 деца ще заминат за първи път 
за лечение в чужбина. Те ще бъдат приети в клиники в 
Австрия и Германия. 10 деца ще заминат в чужбина за 
продължаване на лечението и за контролни прегледи. За още 
7 деца е осигурено финансиране за подпомагане на 
лечението им в България. На 3 деца Фондът отпусна 
средства за доплащане на лечението им. 
 Общата сума за лечението на одобрените 23 деца е 
в размер на 899 032 лв. От началото на 2011 г. Фондът е 
финансирал лечението на 145 деца като отпуснатите 
средства са 3 868 955 лв. 
 

АСП доказа капацитет за управление на мащабни проекти 

 В София се проведе заключителната конференция по 
Проект „Социална услуга за качествен живот - фаза 2" по 
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
„Усъвършенстване и подобряване на услугата „Личен 
асистент" за хора с различни видове увреждания и самотно 
живеещи хора". «Успешната реализация на този проект 
доказа, че Агенцията за социално подпомагане разполага с 
капацитет да управлява такива мащабни проекти - подчерта в 
приветствието си към участниците заместник-министърът на 
труда и социалната политика Валентина Симеонова, като 
пожела на социалните работници същата всеотдайност и при 
осъществяването на бъдещите задачи пред АСП. 
Благодарност към екипа на проекта изрази и г-жа Светлана 
Ангелова, депутат от ГЕРБ и заместник-председател на 
Социалната комисия към Народното събрание, като 
акцентира върху постигнатите резултати. «Благодаря за 
всеотдайността на ръководителя на проекта Румяна 
Георгиева и екипа, за безсънните нощи на тези всички повече 
от 2000 служители на АСП, работили по този проект», заяви 
изпълнителният директор на АСП Ивайло Иванов, като 
акцентира и върху други проекти по Оперативната програма 
«Развитие на човешките ресурси», осигуряващи устойчивост 
на социалните услуги. 
 

Нараства безпокойството за социалните услуги на най-
уязвимите групи 

 
 На 10 май по инициатива на НСОРБ се проведе 
среща с министър Младенов и ръководния екип на МТСП. 
Участваха и представители на Министерство на земеделието 
и храните, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството, Министерство на образованието, 
младежта и науката, Държавна агенция за закрила на детето 
и други институции, важни за решаването на проблемите в 
общините. 
 Основни теми на срещата бяха възможностите за 
,величаване на единните разходни стандарти за финансиране 
на социалните услуги, разширяване на дейността на 
Домашния социален патронаж и реализацията наобщински 
проекти по ОПРЧР и други проекти на МТСП. 
 Министърът подкрепи изводите на общините и пое 
ангажимент да мотивира пред МФ необходимостта от 
повишаване на стандартите за 2012г. Обсъдени бяха и мерки 
за активизиране на междинното звено по ОПРЧР – ГД 
„Структурни фондове и международни образователни 
програми” на МОМН. 
 Обсъдено бе и изпълнението на Плана за 
деинституционализация на децата в риск, забавената 
подготовка и неякните параметри за прием на проекти по 
мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони.  

http://www.volunteering.bcaf.bg/dobrovolci.aspx
mailto:iva@bcaf.org
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3265
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3265
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=843&selid=843


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 Интензивно езиково обучение по английски език за 

завършили студенти от ромски произход 
 
 Central European University и Отворено общество 
обявяват конкурс за стипендии за 8-месечен езиков курс в 
Будапеща за учебната 2011/2012 година.  
 Повече информация на 18 езика и формуляри за 
кандидатстване можете да намерите тук. 
 Краен срок: 17 юни 2011. 
 
 
 

Европейска седмица на младежта 2011 
 

 Стотици събития, от изложби и спортни до дискусии и 
работни групи ще се проведат в цяла Европа от 15 до 21 май, 
за да отбележат Европейската седмица на младежта 2011. 
Тази година Европейската седмица на младежта е акцент в 
Европейската стратегия за младежта, която следва 
едновременно Европейската година на доброволчеството и 
годината на младежта на ЕС и Китай. Образование, социална 
мобилност и заетост на младежите са в самия център на 
стратегията. Чрез социален и културен обмен, демократичен 
дебат и структуриран диалог, темата на Европейската 
седмица на младежта 2011 е как самите младежи могат да 
градят бъдещето на Европа. 
Повече информацияможете да видите тук.  
   
 
Доклад на CRIN върху приятелското към децата правосъдие и 

правата на децата 
 
 CRIN публикува доклад, който предоставя 
информация за принципите на приятелското към децата 
правосъдие – международни, регионални и национални 
стандарти за създаването му, както и проучвания и 
становища по темата. 
 Можете да свалите доклада тук. 
 

Специалисти обсъждат детските гинекологичните проблеми 

 
 Ранно настъпващият пубертет у съвременното 
поколение ще е една от обсъждани теми на 12-ия европейски 
конгрес по детско-юношеска гинекология. Тридневният форум 
се открива на 25 май в Пловдив. Това е и първият по рода си 
Европейски конгрес в областта на акушерството и 
гинекологията, който се провежда у нас. 

Записването и за ясла в София през интернет 

 
 И 26-те самостоятелни детски ясли в София да 
влязат в информационната система за обслужване на 
детските градини предлага зам.-кметицата Албена Атанасова. 
Според нея така ще се уеднаквят правилата за 
кандидатстване и прием във всички яслени групи в столицата 
– и в обединените детски заведения, и в самостоятелните 
ясли. До момента в информационната система бяха включени 
само яслените групи в ОДЗ, а за останалите 
кандидатстването ставаше на място. 
 
 

Ето така не се прави! 

 
 20 деца със специални образователни потребности 
почистваха паметника на Хаджи Димитър в Сливен. 

 
 

Стартира програма „За по-добро бъдеще” 
 
 Фондация "Обществен дарителски фонд - Средец" 
стартира програма за финансиране на проекти, които 
представляват граждански инициативи, свързани с 
реализация на кампания за превенция на рака на маточната 
шийка. Целевата група на кампанията са деца (момичета) на 
възраст 11-15 г. (5-8 клас) и техните родители (предимно 
майки). 
 Максимално допустимото финансиране по 
програмата е в размер на 12 000 лв. По програмата ще бъде 
подкрепено само едно проектно предложение, представено от 
само една организация/група. Една организация/група може 
да кандидатства само с едно проектно предложение. По 
настоящата програма не се изисква съфинансиране.
 Проектите се изпращат по електронен път до 15 юни 
2011 г. включително, на e-mail: fundsredec@gmail.com  
За допълнителна информация: fundsredec@gmail.com и 
телефон 0885 090 768.  
 

 
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. 
 
 
ФРГИ - Фонд за развитие на капацитета на НПО 
 
Още възможности за финансиране, конкурси и състезания 
можете да видите тук.  
 
 

Децата и семействата в 

медиите
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