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 Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  
от членовете и от други 

организации 
• На 6 и 7 юни Мария Гинева от сдружение „Бъдеще за 
децата с увреждания” взе участие в работна среща по 
планирането на обученията за ръководители на услуги за 
деца с увреждания, която се проведе в Париж.  На срещата 
беше планирано провеждането на два модула на обучение в 
България – през октомври 2011 и януари 2012 година.  
 
• На 10 юни Мария Брестничка взе участие в работна 
група по разработването на закон за доброволчеството в 
Министерство на културата. На срещата беше обсъдено 
предложението за текст на закона, разработено от Български 
център за нестопанско право, като бяха набелязани точки, 
които трябва да се конкретизират. Беше повдигнат въпросът с 
координирането на текстовете на други закони, които касаят 
въпросите на доброволчеството, с новия закон. Срещата 
завърши с уговорката предложените промени да бъдат 
формулирани юридически правилно и интегрирани в текста, 
който да бъде разпратен до участниците в работната група. 
Следващата среща на групата ще се проведе на 29 юни.  
 
• На 13 юни представители на НМД и Асоциация 
Родители представиха своите организации пред община 
Димитровград. Срещата имаше за цел да запознае общината 
с работата на организациите, както и да набележи 
възможностите за съвместни дейности. Повече информация 
за събитието можете да видите тук.   

 
• На 14 юни се проведе работна среща с Министъра на 
земеделието и храните Мирослав Найденов по повод на 
качеството и съдържанието на храните, които се предоставят 
и предлагат в детските градини, училищата и заведенията за 
деца в страната. Много често качеството на хранителните 
продукти е незадоволително. На срещата присъстваха Цвета 
Брестничка от Асоциация „Родители”, Теодора Пиралкова от 
Сдружение „Усмихни се с мен”,  Георги Богданов от страна на 
Националната мрежа за децата и активни родители.  Бяха 
набелязани конкретни мерки за действие за промяна на 
съществуващото положение. 
 
•  На 14 юни Георги Богданов ще вземе участие в 
предаване на БНР, в което ще се обсъждат инициативите за 
деца в България, и най-вече наградите на НМД „Златна 
ябълка”. Други гости на предаването ще бъдат номинираните 
за наградата Алекси Иванов, Ралица и Виктория от Русе и 
заместник областният управител на област Стара Загора 
Галина Стоянова.  

 
• На 14 юни Георги Богданов ще присъства на коктейл 
в Британското посолство по повод рождения ден на 
британската кралица Елизабет II.  

 
• На 16 и 17 юни Елен Иванова от НСОРБ и Симона 
Паносиян от община Шумен ще вземат участие в работна 
среща на тема „Делегирането на социални услуги – кой? 
Как?”, която ще се проведе в Букурещ. Срещата се 
организира в рамките за програма ПРОКОПИЛ и има за цел 
да покаже добрите практики в делегирането на социални 
услуги в различните страни в региона, както и да проучи 
възможностите за съвместен проект.  

 
• От 23 до 25 юни ще се проведе Общо събрание на 
Национална мрежа за децата. В дневния ред на събитието са 
включени изборът на нов Управителен съвет на Мрежата, 
представяне на отчета за предната и плана за следващата 
година, както и групи за научаване и работа по кампаниите на 
НМД. Тази година в Общото събрание е включен и специален 
младежки панел, в който младежи от организации от Мрежата 
ще споделят своето мнение за това как организацията може 
има работещ механизъм за детско участие.  

 Огнян Друмев от фондация ЕКИП започва ново 
начало в Македония и в своето писмо към колеги и приятели 
в сектора споделя че „Периодът от живота ми с КЕЪР 
България и нейния приемник – Фондация ЕКИП безспорно 
допринесе с много добри неща, а и представляваше 
предизвикателство, тъй като е голяма отговорността да 
работиш за хора в нужда. Има много моменти, които ще си 
спомням с радост – да спомена няколко: срещите и 
дискусиите с много от вас; усилията ни да реформираме 
политики и процеси, свързани с правата и достойнството на 
хората, за които работим; пътуванията до отдалечени краища 
на цялата страна; развитието на организацията, както и на 
гражданския сектор в страната, и много, много други.” 
Управлението на Фондация Екип се поема от  Биляна 
Житарова, която заема позицията Изпълнителен директор.  
 Успех Оги в новите начинания! Благодарим ти и за 
участието и активното включване в дейността на 
Националната мрежа за децата.  
 

 
 

 
Поредна кръводарителска акция 

 
 Шеста кръводарителска акция организират 
„Самаряни" и Регионалния център по трансфузионна 
хематология - Стара Загора. 
 Кампанията за доброволно даряване на кръв ще се 
проведе този петък от 10.00 до 13.00 часа в Комплекса за 
социални услуги за деца и семейства в Стара Загора на ул. 
„Христо Ботев" 205. 
 В акцията, посветена на 14 юни-Международен ден 
на доброволните кръводарители, ще участват и 
екстремистите от старозагорски Offroad Club. Те ще 
попуяризират доброволното кръводаряване сред своите 
фенове.  
 Ежемесечно около 30 деца от Стара Загора се 
нуждаят от кръв заради рядкото заболяване "Таласемия 
майор".  
 Ако само 1 % от населението на една страна дарява 
кръв, това би било достатъчно тя да посрещне своите 
основни потребности от преливане на кръв. Но даряването на 
кръв е все още под 1 % спрямо населението в 77 страни. 
Всички те са развиващи се страни или страни в преход. 
 

 
 

Изследване на ЦНЖ за достъпността на училищата в 
столицата 

 
От направено изследване на ЦНЖ за физическата 
достъпност на общообразователните училища в гр. 
София  е видно, че децата с физически увреждания 
могат да се учат само в 3 напълно достъпни училища. 
От общо 146 училища на територията на града - 107 не 
са достъпни за тези деца и 37 имат частична 
достъпност, която не може да се смята за подкрепяща 
среда за тези деца, докато не се превърне в напълно 
достъпна среда.  
http://www.youtube.com/watch?v=smHEyJN_vaY 
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Институции и деца в 
България 

 
 При посещението си другата седмица в България, 
еврокомисаря по въпросите на заетостостта, социалните 
въпроси и включване, Ласло Андор, ще посети управлявания 
от фондацията ЦОП „Св.София“.  

 
Започва набирането на кандидати за Националната програма 

2012 година 
 До 31 август гражданските организации и 
завършилите училището могат да дадат своите предложения 
за участници в Националната програма 2012. Те могат да го 
направят онлайн чрез страницата на училището, където са 
публикувани необходимите документи за номиниране и 
кандидатстване. Всички членове на политически партии, 
които желаят да участват в програмата, се номинират от 
ръководствата на самите партии. Самостоятелно номиниране 
на кандидати не се допуска. Кандидатите да се включат в 
програмата ще бъдат поканени на интервю през септември и 
октомври. Първият курс на Националната програма 2012 ще 
започне на 30 ноември. За повече информация за 
кандидатстване  http://www.schoolofpolitics.org/logo. 
 
 
 
 Vesti.bg и Кока-Кола ХБК България обявяват конкурс 
за есе, посветено на водата и  и канят всеки, който има 
отношение към водното богатство на България, към 
опазването и устойчивото използване на водните ресурси и 
биоразнообразието във водните басейни или всеки, който 
иска да сподели свое първо или вълнуващо преживяване, 
свързано с водата, да изпрати есе на адрес: eco@netinfo.bg 
до 26 юни 2011 г. 
 Конкурсът цели да насърчи опазването и устойчивото 
използване на водното богатство на България.  
 Желаещите могат да се запознаят с условията и 
правилата за участие, описани подробно на Vesti.bg и Кока-
Кола ХБК България. (http://www.coca-
colahellenic.bg/Towardssustainabilit/Environment/zelendunav/) 
 Няма ограничение за възрастта на участниците, 
единственото условие е да живеят в България. Сред 
изискванията към есетата са: текстът да бъде на български 
език, между 500 и 1000 думи (или между една и две печатни 
страници) и да бъде авторски.  
 Победителите в конкурса “Екомания” ще бъдат 
обявени на 27 юни 2011 г. на сайта на www.vesti.bg.  
Наградите ще бъдат връчени на 29 юни – Международния 
ден на река Дунав - от Министъра на околната среда и водите 
Нона Караджова. Победителят в конкурса ще спечели 9-
дневен круиз за двама по река Дунав по маршрут Русе–
Виена. За второ място наградата е Таблет SAMSUNG P-1010, 
а за трето - луксозна кошница за пикник. 

 
Какво се случва в Естествено през Май и Юни 

 
 Най-важното събитие през май е отбелязването на 
Световната седмица на Раждането. Тази година това беше 
седмицата от 15 до 22 май. Както всяка година, така и тази 
сдружението организира ред събития в различни градове, за 
да привлече внимание към нуждата от уважение на процеса 
на раждане.  Събитията, които организирахме, можете да 
видите тук. 
 На 13 юни започва курсът за бъдещи майки „Всичко 
за активното раждане”. Срещите се провеждат понеделник и 
сряда от 18.30 в офиса на сдружението. Можете да посетите 
отделни лекции. За записвания: kursove@estestveno.com  
  На 30 юни в парк Борисова градина ще се проведе 
среща-семинар на тема "Слингоносене". Ще обсъдим и 
демонстрираме основните начини за носене на бебето в 
различните видове слинг и според възрастта му, често 
допускани грешки и проблеми при носенето, доколко е 
подходящ слинга в летните горещини. Ще има възможност за 
пробване на различни модели слинг и обмяна на опит между 
слингоносещи майки.  
 

 
12 юни - Световен ден за борба с детския труд 

 
 Днес се отбелязва Световният ден за борба с 
детския труд. През 2002 г. Международната организация по 
труда обяви 12 юни за Световен ден за борба срещу 
детския труд, за да привлече повече внимание към 
проблема, пред който се изправят децата. Тази година 
мотото е „Внимание! Деца работят опасно! Прекратете 
детския труд!”. 
 Експлоатацията на деца е сериозен проблем, с 
който трябва да бъдат ангажирани както държавните органи, 
така и всеки един гражданин. Детският труд ограничава 
достъпа на децата до подходящо образование, а по този 
начин намаляват и техните шансове за по-добро бъдеще. 
 
 

Приемната грижа се развива успешно в Монтана 
 

 Вече 20 са децата, отглеждани в приемни 
семейства на територията на община Монтана. Последният 
случай на настаняване бе на 9-годишно момче, жертва на 
домашно насилие. То бе настанено в професионално 
приемно семейство след 5-седмичен опознавателен период, 
след като от януари т.г. бе в Кризисен център. 
 По-рано - през март т.г., се извърши теренна 
социална работа на екип от социални работници от отдел 
„Закрила на детето" в Монтана във връзка с подаден сигнал 
за деца в риск. Екипът посети адреса и констатира рискови 
фактори за отглеждането и възпитанието на две момичета в 
семейна среда. Родителите на децата бяха употребили 
значително количество алкохол, а момиченцата бяха 
оставени без надзор и родителски контрол. Условията в 
жилището бяха крайно лоши и представляваха риск за 
живота и здравето на децата. Със съдействието на 
служители от РУП - Монтана и след констатираните рискови 
фактори двете деца бяха изведени спешно от 
неблагоприятната среда и също настанени в приемно 
семейство. 
 

 
Празничен концерт за деца от ЦДГ в село Славянци 

 
 С празничен концерт започна завършването на седем 
деца в предучилищна възраст от ЦДГ "Ален Мак" село 
Славянци, които тази есен ще бъдат в първи клас. На 
празничното тържество присъстваха както родителите на 
децата, така и управителя на клон Сунгурларе на СНЦ 
"Верният Настойник" г-н Хасан Али, който подари тетрадки, 
химикалки, несесери и плюшени играчки на децата, които ще 
бъдат в първи клас, като пожела на бъдещите първокласници 
да бъдат успешни ученици в пътя по който поемат. 
 

Детско шоу зарадва децата в село Чубра 
 
 По случай 1 юни - Денят на детето СНЦ "Верният 
Настойник" зарадва децата от ЦДГ "Славейче" село Чубра с 
незабравимо детско шоу с клоуна бате Васко, познат по 
южното ни черноморие. Шоуто продължи с много смях, 
забавления и добро настроение. Накрая на програмата на 
всеки от малчуганите беше подарена балон-играчка 
специално направени за тях от бате Васко. 
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Политиките за деца в 
Европа 

Възможности за 
финансиране 

 
Статия на УНИЦЕФ за борбата с бедността и неравенството: 

Структурна промяна и социална политика 

 
 Статия на Сара Кук, директор в Центъра за 
изследвания на социалното развитие към ООН. Статията 
реферира доклада на Центъра „Борбата с бедността и 
неравенството: Структурна промяна и социална политика”, 
която се опитва да обясни как намаляването на бедността 
зависи пряко от връзките между икономическото развитие, и 
социалната политика. 
 Натиснете тук за да видите статията.  
 
 

Доклад от заключителна конференция по проект 
„Благосъстояние 2030” – 19 май 2011 

 
 Говорителите на заключителната конференция по 
проект „Европа 2030” се съгласиха, че благосъстоянието на 
гражданите е съществен елемент от Европейския социален 
модел. Икономическата криза е голямо предизвикателство 
към Европейския социален модел. Инвестицията в 
социалната политика като основна концепция може да бъде 
част от по-глобалния инвестиционен план наЕвропа, но има 
нужда от политическа подкрепа и финансов план, които за 
момента липсват. Интегрираното Европейско общество 
трябва да бъде включващо.  
Можете да видите доклада тук. 
 

Рискът от детския труд 
 
Над 83 000 деца на възраст под 17 години са икономически 
активни, сочи информация от Конфедерацията на 
независимите синдикати в България (КНСБ), разпространена 
днес. Последица от ранното навлизане на децата в сферата 
на труда е пониженото равнище на качество на тяхното 
образование. Само през последната година 14 500 деца са 
отпаднали от училище. Увеличава се броя на 
нискоквалифицираната и по-евтина работна сила на пазара 
на труда. 
 
 

Затлъстяването при подрастващите – липса на витамин D 
 
 Тинейджърите с наднормено тегло имат по-ниски 
нива на витамин D в организма в сравнение с връстниците си, 
сочи ново проучване, публикувано в Journal of Adolescent 
Health. Липсата на витамин D се дължи на големите 
количества мастна тъкан при юношите с наднормено тегло. 
Мастната тъкан „изсмуква“ витамина и довежда до липсата 
му, твърдят изследователите. 
 
 

Просветните чиновници „разтоварват“ раниците на децата 
 
 Министерството на образованието ще облекчи 
товара в раниците на най-малките български ученици, заяви 
зам.-министьр Милена Дамянова вчера. Идеята е на 
възпитаниците на училищата от 1. до 4. клас да бъдат 
осигурени по два комплекта учебници. Единият от тях да стои 
в домовете на децата, а другият – в училище. По този начин 
няма да има нужда децата ежедневно да товарят чантите с 
учебници и помагала, а само с тетрадки, химикали, гумички и 
моливчета. 
 

Децата и семействата в 
медиите

 

 

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.  
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