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Новини от офиса 

 на НМД 
 

 
Национална мрежа за децата награди съвременните герои на 

българските деца. 
 Това се случи по време на първата церемония за 
връчването на наградите „Златна ябълка” за принос към 
живота и благосъстоянието на нашите деца, която се състоя в 
Столичен куклен театър. 
 Награди бяха раздадени в 12 категории + 1 
специална награда на НМД. Между връчващите награди бяха 
министър Томислав Дончев, омбудсманът на Република 
България Константин Пенчев, регионалният директор на 
Уницеф Стив Алън и Паулин Лийсън, член на управителния 
съвет на европейската детска мрежа Eurochild.  
 За „Герой от приказките” – обикновен човек, направил 
нещо стойностно за децата, беше обявен 25-годишният 
Алекси Иванов. Той е представител на "Делфините” – група 
млади хора от Варна, които активно се занимават с 
доброволческа дейност и подкрепа на деца и семейства. 
Историята на Алекси и „Делфините” можете да видите тук. 
 Създателят на център „Карин дом” – Варна, Иван 
Станчов, получи награда за цялостен принос към живота и 
здравето на българските деца. 
 Всички победители получиха грамота от Национална 
мрежа за децата и специално създадените за вечерта 
статуетки, изцяло изработени от шоколад. Всяка награда 
беше изваяна от над 1 килограм висококачествен шоколад, 
приготвен по специална технология, за да се избегне топене и 
счупване. 

 
 
 

 

 Михаил Стефанов от Национална мрежа за децата 
ще представи гледната точка на НМД по напредъка на 
процеса на деинституционализация и развитието на детските 
политики в България на Шести национален форум на 
доставчиците на социални услуги. Форумът ще се проведе от 
8 до 10 юни в курортен комплекс „Златни пясъци” под надслов 
„Повече и по-добри социални услуги за по-добър живот”. 
 Освен НМД 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. 
 

 Екипът на НМД се включи във осмия Детски ромски 
фестивал „Отворено сърце”, организиран от Център 
АМАЛИПЕ във Велико Търново. На него бяха представени 
традициите, занаятите, приказния и музикален фолклор, бита 
и културата на българския, ромския, турския и други етноси в 
България. 
 

 На 6 и 7 юни Мария Гинева от сдружение „Бъдеще за 
децата с увреждания” – Казанлък взе участие в работна 
среща по предстоящо обучение за управляващи услуги за 
деца с увреждания. Обучението ще се проведе в рамките на 
програма ПРОКОПИЛ и ще бъде организирано от сдружение 
„Бъдеще за децата с увреждания” съвместно със сдружение 
„Общество за всички” и Родителско настоятелство на Детска 
градина Калина – Дупница. То има за цел да подкрепи 
управляващите услуги в начина, по който те подготвят и 
обучават екипите си.  
 

 Опитът на НМД беше представен в сръбския 
парламент от Людмил Илиев, фондация „П.У.Л.С.” гр. Перник. 
На 27 май в Белград се проведе среща на тема „Изграждане 
на устойчив диалог за политиките за деца сред гражданското 
общество, държавните институции и Европейския съюз”. 
Важен акцент в работната среща беше необходимостта от 
законодателство в защита на детските права и интереси, като 
е станало ясно, че внасянето на закон в сръбския парламент 
е въпрос на време, а част от проекта е заимствана от 
българския Закон за закрила на детето. На срещата са 
обсъдени и проблеми като ранното отпадане от системата на 
образованието и насилието над деца.  
 След представянето на опита на НМД в България, 
основната тема на дискусията беше 
деинституционализацията – как се случва тя, какво става 
след затварянето на една институция, как се насърчават 
приемните семейства. В заключение е подчертана 
необходимостта от съвместна работа между различните НПО 
и обмяната на идеи и предложения помежду им, споделянето 
на опит и обединяването на усилия. 
 

 На 13 юни Георги Богданов, Мариана Банчева и 
Мария Брестничка ще представят НМД на среща в община 
Димитровград, специално организирана с тази цел. 
Иницитивата за нея принадлежи на община Димитровграз и е 
провокирана от много съвместни дейности и успешното 
партньорство между нея и Мрежата през последните години.  
 

 На 16 и 17 юни представители на НСОРБ и община 
Шумен ще вземат участие в работна среща на тема 
„Делегирането на социални услуги – Кой? Къде?” в Букурещ. 
Срещата се организира от румънската федерация на 
неправителствени организации, работещи с деца и семейства 
FONPC, в рамките на прогрма ПРОКОПИЛ. Целта на срещата 
е споделяне на опита на отделните страни, участници в 
програмата – България, Румъния, Молдова и Франция – в 
делегирането на социални услуги и евентуалното изграждане 
на съвместен проект.  
 

http://www.ladyzone.bg/semeistvo/geroj-ot-prikazkite/story/1092508281-Savremenni_prikazni_geroi__Aleksi_Ivanov_i_Delfinite.html
http://www.ladyzone.bg/semeistvo/geroj-ot-prikazkite/story/1092508281-Savremenni_prikazni_geroi__Aleksi_Ivanov_i_Delfinite.html
http://www.ladyzone.bg/semeistvo/geroj-ot-prikazkite/story/1635571267-Toy_napravi_bolnitsata_pouyutna_i_ot_roden_dom.html
http://www.ladyzone.bg/semeistvo/geroj-ot-prikazkite/story/1330762642-Razdadoha_nagradite_%E2%80%9EZlatna_yabalka.html
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SOS детски селища България и Хенкел България 
отбелязаха заедно Международния ден на детето 

 
 За най-детския празник 1-ви юни Хенкел България 
и Persil организираха специално тържество както за 
децата на служителите на компанията, така и за всички 
деца от SOS детските селища в Трявна и Дрен. 

 Празникът започна с постановката “Цветята на 
малката Ида” и обиколка на Софийската опера и балет 
заедно с Маша Илиева. Гостите от SOS детско селище Дрен 
зарадваха публиката с уникално изпълнение на децата от 
оркестър „Тарамбуки”. След представлението Елица 
Тодорова поздрави малчуганите и заедно огласиха фоайето с 
импровизирани изпълнения на тарамбуки. 
 По-късно през деня в Националната художествена 
галерия бе организирана благотворителна изложба-търг на 
картини, нарисувани от децата в SOS Детски селища 
България. Служителите на Хенкел подпомогнаха лично 
проекта „Оцвети мечтите. Вдъхновен от теб!“, като закупиха 
картините в изложбата.  Децата на служителите на фирмата 
и техните връстници от SOS Детски селища разгледаха 
Националната художествена галерия и рисуваха на открито в 
парка зад нея. И както винаги на детски празник имаше 
подаръци – книги за селищните библиотеки, занимателни 
списания и лакомства. 
 За повече информация: http://www.sosbg.org/news-
and-publications.php?id=184 

 

 
 Денят на детето, 1-ви юни, беше отпразнуван от деца 
от детските селища Трявна и Дрен и деца от Центъра за 
обществена подкрепа София в Столичния зоопарк. По покана 
на Съвета по безопасност на движението на децата в София 
при Столична община, децата участваха в Състезанието по 
пътна безопасност, проведено от Детския център „Весел 
столичен светофар” към Съвета по безопасност на 
движението на децата в София. 
Освен че се веселиха, децата от SOS Детски селища 
България спечелиха шест награди, които им връчиха 
художникът Иван Яхнаджиев, Главен инспектор Богдан 
Милчев - началник на отдел „Пътна полиция”- СДВР, 
Директорът на Столичния зоопарк д-р Иванов, журналистът 
от Българска национална телевизия Явор Симов. 

Всички деца, заедно с техните родители, посетили зоопарка 
на празника, се включиха в забавните игри и викторини, 
водени от Всезнайко и Пипи Дългото чорапче. 

 
 

 

 

 
Стартира благотворителна изложба на изделия произведени 

от деца 
 
 Стартира благотворителна изложба на изделия 
произведени от децата участващи в клуб за приложни 
изкуства "Ръкоделко" към ЦДГ "Слънце" гр. Камено. 
Посетителите на изложбата ще имат възможност да си 
закупят и подаръци ръчно изработени от децата като самите 
средства ще отидат за подаръци на самите деца участващи в 
"Ръкоделко".  
 Припомняме, че това е втора изложба за децата 
участващи в проекта на СНЦ "Верният Настойник" и 
Фондация "Агапедия" България, като събраните средства от 
първата изложба бяха използвани за организиране на 
семинари в Бургас и Камено на тема "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 
ПРИЕМНАТА ГРИЖА". Всеки е добре дошъл в двете сгради 
на ЦДГ "Слънце" град Камено за да разгледа изработените от 
мъниците сувенири и декоративни изделия. 
 

 
 
 

"Фестивал на детската креативност" се състоя в село Росен 
 
 В село Росен се състоя първото издание на 
"Фестивал на детската креативност". Организатор бе ОУ 
"Христо Ботев" село Росен с директор г-жа Стефана 
Черноглазова.  
Фестивалът протече на няколко етапа. В първият етап бяха 
наградени завършващите ученици и отличниците на 
училището. Част от наградите за тях бяха осигурени от СНЦ 
"Верният Настойник". 
 
 

Освежават детските градини в община Камено 
 

 Започна лятна кампания по освежаване на детските 
градини в община Камено. За пореден път организатор на 
кампанията е СНЦ "Верният Настойник". Тази година 
освежаването включва подстригване на тревната 
растителност в двора на детските градини и пребоядисване 
на детските забави в тях. Първите детски градини в които 
започна кампанията са в село Винарско и село Трояново. 

 

http://www.sosbg.org/news-and-publications.php?id=184
http://www.sosbg.org/news-and-publications.php?id=184
http://news.burgas24.bg/257910.html
http://news.burgas24.bg/257910.html
http://news.burgas24.bg/257908.html
http://news.burgas24.bg/257909.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Асоциация Родители 

търси 
Изпълнителен директор 

 
Вид работа: постоянна работа 
Вид заетост: пълно работно време 
Месторабота: Асоциация Родители, ул. Черковна №33, 

София 
Основни отговорности: 

 Да участва в планирането, развитието и прилагането 
на политиките и целите на асоциацията. 

 Да управлява процеса на разработване, изпълнение, 
отчитане и архивиране на проекти. 

 Да разработва, прилага и контролира спазването на 
вътрешни стандарти, процедури и инструкции за работа в 
асоциацията. 

 Да изготвя, представя и защитава финансова рамка с 
цел максимално ефективно управление. 

 Да организира изготвянето на всички необходими 
документи.  
Изисквания към кандидатите: 

 Степен бакалавър или магистър. 

 Минимум 5 години трудов стаж (работа в 
неправителствени организации ще се смята за предимство). 

 Опит на мениджърска позиция минимум 2 години. 

 Опит в работа по проекти. 

 Отлична компютърна грамотност. 

 Отлично владеене на английски език (одобрените по 
документи кандидати ще минат писмен езиков тест). 

 Отлични организационни умения и умения за работа 
в екип.  

 Умения за водене на преговори, гъвкавост, 
креативност. 

 Умения за работа под напрежение и стриктно 
спазване на срокове. 

 Готовност за овладяване и прилагане на нови знания 
и умения. 
Асоциация Родители предлага: 

 Съответстващо на отговорностите  заплащане. 

 Работа в отдаден на кауза и сплотен екип от 
професионалисти.  

 Възможности за овладяване на експертни знания и 
умения 
 Моля, изпращайте CV и мотивационно писмо само на 
e-mail адрес office@roditeli.org . Краен срок за подаване на 
документи – 30 юни 2011 г. 
 Само одобрените по документи кандидати ще бъдат 
поканени на интервю. 
 Предоставените от Вас данни са лични и попадат по 
специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се 
задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под 
каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор. 
 
 
 
 
 
 През месеците юли и август AIESEC София 
УНСС организира летен проект във връзка с домовете за 
деца лишени от родителски грижи на територията на град 
София. Програмата включва участие на наши колеги, 
доброволци от чужбина. Целта е да развием потенциала и да 
 разширим светогледа на дечицата, както и да им помогнат да 
си прекарат едно невероятно и различно лято. Това ще се 
случи чрез преподаване на английски език, интерактивни игри 
и занимания, свързани с изкуство и спорт. 
 Крайният срок за заявяване на участие е 15 юни.  

 Ако имате интерес към участие в инициативата, 
бихте могли да се свържете с Диана Тотинска -  0884 209 140, 
 d.totinska@gmail.com   
 
 

 

 На 8.06. от 15 ч организираме кръгла 
маса :"Партньорството- успех за качествени социални услуги" 
посветена на  Третата годишнина от откриването на ЦОП  в 
Нови пазар.Поканени са да присъстват Кмета  и заместниците 
му на община Нови пазар,зам.кметовете по социалните 
дейности от Каолиново и Никола Козлево,Дирекциите 
"Социално подпомагане" Нови пазар и Каолиново,КСУ 
Шумен,Регионална Дирекция  Шумен,Мая Грозданова от 
Уницеф,директори на училища,детски градини,Районен 
съд,Детска педагогическа стая,МКБППМН,приемни 
родители,читалища идр.  

 

 

 На 5 юли тази година в Гранд-хотел София ще бъдат 
раздадени Шестите годишни награди „Заедно”.  Инициативата 
е на Фондация „Работилница за граждански инициативи”, 
която по този начин търси отговори на важни за обществото 
въпроси. 
 Доколко личностите и организациите в България 
разпознават социалните каузи като значими за тях; до колко 
са склонни да подкрепят като дарители такива каузи; до колко 
разглеждат себе си като неотделна част от обществото, която 
може лично да повлияе на неговото развитие?  
Дали гражданските организации успяват да привлекат 
обществена подкрепа? Какви са обемите на привлечените 
финансови ресурси? Как и какви техники използват 
организациите за да набират средства? Какви са проблемите 
на дарителството? Интересуват ли се медии, бизнес и 
граждани от дарителството и каузите за дарения?  
 ФРГИ търси кампании и дарителски актове, които 
вдъхновяват и могат да бъдат модел за дарителството в 
България. Категориите на наградите „Заедно”са:   

1. Най-добра кампания на неправителствена 
организация 

2. Най-добра кампания  
3. Най-ефективна кампания (като съотношение между 

набрани и изразходвани за реализиране на 
кампанията средства) 

4. Най-добро сътрудничество между бизнес и НПО 
5. Частен дарител с кауза (физическо лице) 

 Наградите се връчват въз основа на направени 
номинции и качествена оценка от жури.  
 Ако сте организирали кампания за набиране на 
средства;  
 Ако имате изградено добро сътрудничество с бизнес 
организация или неправителствена организация за набиране 
на средства;  
 Ако познавате дарител, който подкрепя значима 
кауза за развитие;  
 Ако вашата кампания за набиране на средства е била 
наистина ефективна, 
 Номинирайте вашата организация, вашият дарител, 
компанията която ползотворно си е партнирала с вас,  
номинирайте организацията, която мислите, че е успешна в 
своите инициативи за събиране на дарения, или компанията, 
партнирала добре с НПО или дарителя, подкрепил 
финансово със свои средства важна кауза. 
 Изпратете попълнен формуляр с вашата номинация 
до 20 юни 2011 на адрес: konkurs@wcif-bg.org 
 Формуляр можете да намерите, следвайки този линк:  
 http://www.wcif-
bg.org/развиваме_дарителството/награди_заедно/2011  
 Забележка: В съревнованието не могат да участват 
кампании за набиране на средства за животоспасяващи 
операции поради техния безспорен приоритет пред 
останалите.   

 

mailto:office@roditeli.org
http://mail20.abv.bg/app/servlet/sendmess?ac=sab&to=martina.tsvetanova@gmail.com
mailto:konkurs@wcif-bg.org
http://www.wcif-bg.org/���������_�������������/�������_������/2011
http://www.wcif-bg.org/���������_�������������/�������_������/2011


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институции и деца в 

България 
Политиките за деца в 

Европа 
Eurochild обявява конкурс за Координатор политики – деца в 

алтернативна грижа 
 
 Eurochild търси динамична личност със силен 
интерес и ангажимент в промотирането и закрилата на 
правата на децата в Европа.  
 Вие трябва да можете успешно да водите преговори, 
да владеете перфектно английски писмено и говоримо и да 
познавате много добре механизма на разработване на 
политики в Европейския съюз, за предпочитане с директен 
опит в работата с или за Европейския парламент и/ или 
Европейската комисия. 
 Ваша отговорност ще бъде водещата работа на 
Eurochild по темите „Деца в алтернативна грижа”, 
„Деинституционализация” и „Европейски структурни 
фондове”. Познаването и опита в работата по проблемите на 
закрилата на децата, по-специално в Централна и Източна 
Европа, е предимство. По-важно умение обаче е 
способността да работите за изграждането и промотирането 
на опит в цялата мрежа на Eurochild. 
 Тази позиция се поддържа от Hope and Homes for 
Children UK за период от една година с възможност за 
подновяване. 
 Можете да свалите оттук формуляр за кандидастване 
и описание на длъжността. 
 Своите кандидатури можете да подавате до 20 юни. 
 
 

Изследване на Eurochild върху положението на децата от 
ромски произход в Европа 

 
 Изследването има две главни цели: 

- Да събере релевантните съществуващи данни и анализи 
върху ситуацията на децата от ромски произход в 
Европейския съюз 

- Да събере примери за политики или проекти, които 
успешно интегрират ромските деца и техните семейства 
и се борят с дискриминацията.  

 Първоначалната среща ще се проведе в началото на 
юли, а първият вариант на доклада се омаква в началото на 
октомври за консултиране с консултативната група и някои 
членове на Eurochild. Финализираният доклад ще бъде готов 
в края на годината. Моля, свържете се със Секретариата, ако 
проявявате интерес към разработването на доклада и имате 
добри практики, които бихте искали да споделите.  
Контакт: Lilia.kamenow@eurochild.org. 
 
 
Участвайте в международно изследване върху субективното 

благосъстояние на децата 
 
 „Светът на децата – международно изследване на 
детското благосъстояние ("Children’s Worlds – International 
Study of Children’s Well-being (ISCWeB)" е международно 
изследване върху субективното благосъстояние на децата. 
Изследването е разаботено от Международното общество за 
индикатори за децата (International Society of Child Indicators 
(ISCI) – група от международни изследователи по детски 
въпроси. Процесът е подкрепен и фасилитиран от експерти от 
OECD, UNICEF и World Vision. 
 Изследването има за цел да събере представителни 
данни за ежедневния живот на децата, разпределението на 
времето им и най-вече за тяхното собствено възприятие за 
тяхното благосъстояние.  
 Оригиналният текст на въпросника е на английски и 
испански език, но се очаква той да бъде преведен и на други 
езици.  
 Повече информация можете да видите тук.  
 
 

Как ще се измери обичта към детето 

 
 Необходимо да има стандарти, по които да се 
оценява грижата за децата. Има обаче една опасност при 
тяхното прилагане – да трябва да се изпадне във 
формализъм.  
 
Грижите за деца, болни от аутизъм, да се признават за трудов 

стаж на родителите им 
 
 Грижите за деца, болни от аутизъм, да се признават 
за трудов стаж на родителите им. Това поискаха вчера от 
Гражданското движение „Помощ за лица с проблеми в 
развитието“.  
 

Една пета от българите отворени към идеята да станат 
приемни родители 

 
 Хората започват да свикват с идеята, че и те самите 
могат да са фактор в решаването на социално значими 
проблеми. 20% oт българите изразяват хипотетична 
готовност да станат приемни родители.  
 
 

Децата и семействата в 

медиите
 

 

Деяна Костадинова е новият заместник-министър в МТСП 
 
 Деяна Костадинова е новият заместник-министър в 
МТСП, съобщи министърът на труда и социалната политика 
Тотю Младенов на извънредна пресконфереция днес. От 
днес, 2 юни 2011 г., тя ще координира дейността в сферата 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
(ОПРЧР), eвропейските програми и проекти, 
международната дейност на МТСП и политиката на пазара 
на труда. Красимир Попов е освободен от длъжността 
заместник-министър. 
 

До юли одобряват парите за ремонтите на 8 ДМСГД 
 
 До края на месец юни очакваме да бъдат одобрени 
проектите за преструктуриране на осем дома за деца до три 
години. Това каза министърът на здравеопазването д-р 
Стефан Константинов на конференцията „Да пораснем 
заедно”. Общата стойност на проектите е за 10 млн. лв. 
Средствата ще се отпуснат по програмата за регионално 
развитие. Бенефициентите ще са домовете в Перник, 
София, Габрово, Монтана, Русе, Пловдив, Търговище и 
Пазарджик. Очаква се след това от тези домове да се 
изведат в семейства около 500 деца. До края на 2020 г. МЗ е 
планирало да се преструктурират всички 32 дома, в които 
има настанени над 2300 деца в центрове за обществена 
подкрепа.  
 

6 ЦНСТ и 2 защитени жилища за деца с увреждания ще 
бъдат изградени в област Благоевград 

 
 Министърът на труда и социалната политика Тотю 
Младенов съобщи, че в Благоевградска област се 
предвижда да бъдат изградени 6 центрове за настаняване 
от семеен тип /ЦНСТ/ – 3 в Благоевград и по един в Гоце 
Делчев, Петрич и Сандански. На територията на областта 
ще отворят врати и 2 защитени жилища – в Благоевград и 
Сандански. Това стана ясно по време на посещението му в 
Дома за деца с умствена изостаналост в село Петрово, 
община Сандански. 
 
 

http://eurochild.org/fileadmin/Communications/06_Vacancies/Standard%20Application%20Form%20PO%20CiAC%202011.doc
http://eurochild.org/fileadmin/Communications/06_Vacancies/CiAC%20Policy%20officer%20-%20advert.pdf
mailto:Lilia.kamenow@eurochild.org
http://www.childrensworlds.org/newsroom.php
http://nmd.bg/news/kak-shte-se-izmeri-obitchta-kam-deteto/
http://nmd.bg/news/grizhite-za-detsa-bolni-ot-autizam-da-se-priznavat-za-trudov-stazh-na-roditelite-im/
http://nmd.bg/news/grizhite-za-detsa-bolni-ot-autizam-da-se-priznavat-za-trudov-stazh-na-roditelite-im/
http://nmd.bg/news/edna-peta-ot-balgarite-otvoreni-kam-ideyata-da-stanat-priemni-roditeli/
http://nmd.bg/news/edna-peta-ot-balgarite-otvoreni-kam-ideyata-da-stanat-priemni-roditeli/
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1924&catid=1
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3271
http://sacp.government.bg/novini/2011/06/01/ministr-mladenov-6-cnst-i-2-zashiteni-zhilisha-za-/
http://sacp.government.bg/novini/2011/06/01/ministr-mladenov-6-cnst-i-2-zashiteni-zhilisha-za-/


 
Възможности за 

финансиране 
 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 
вгимназиален 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.  
 
 
 

http://www.logincee.org/remote_libraryitem/27817?lang=bg
mailto:fundsredec@gmail.com
mailto:fundsredec@gmail.com
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
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
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