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 Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  
от членовете и от други 

организации 

 
• На 24 и 25 юли се проведе редовното Общо 
събрание на Националната мрежа за децата. На общото 
събрание беше избран нов Управителен съвет, както и 
Контролен съвет на организацията. Така в стратегическото 
управление на мрежата за децата влизат 9 организации, 
които до този момент не са били въвличани директно в 
управлението й.  Ключовите решения взети по време на 
общото събрание е да се развият повече дейности на 
регионално ниво както се засили работата с местните власти 
и регионалните институции по въпросите на децата и 
семействата. Другата област в която ще трябва да работи 
Мрежата за децата е да търси възможности за развитието на 
капацитета на организациите - членове. 
Председателстващата роля на Управителния съвет се поема 
от Клуб на нестопанските организации - Търговище, а другите 
нови членове на Управителния съвет са сдружение „Свят без 
граници” - Стара Загора, фондация „Карин дом” - Варна, 
сдружение „Еквилибриум” – Русе, Българска асоциация по 
семейно планиране и репродуктивно здраве – София, Център 
за приобщаващо образование – София и Фондация ПУЛС - 
Перник.  
   
• Георги Богданов, Изпълнителен директор на 
Националната мрежа за децата, беше избран 22 юни 2011 в 
Управителния съвет на Eurochild. Eurochild е най-голямата 
европейската мрежа, работеща по въпросите на децата и 
семействата, като в нея участват над 130 членове от 35 
европейски страни. Това е голямо признание за цялостната 
дейност не само на Георги Богданов, но и за системните  
усилия на Национална мрежа за децата през последните 
години при поставяне на интересите на децата в публичното 
и политическо пространство. 
 
• От 28 юни до 2 юли организации, членове на НМД, 
работещи за професионалната интеграция на младежи, ще 
бъдат посетени от техни колеги от Мароко, Франция, Молдова 
и Румъния. Целта на работното посещение е обмен на опит и 
добри практики между участниците, като българските 
организации ще покажат своя опит в работата по 
професионалната квалификация и намирането на работа на 
младите хора. Ще бъдат посетени организации, които се 
работят с младежи, напускащи домовете за деца, младежи, 
живеещи на улицата, младежи с увреждания, както и 
организации, които свързват училището с бизнеса. В 
програмата е предвидена среща в МТСП с Деяна 
Костадинова, на която ще бъде представена държавната 
политика за професионалното интегриране на младежите. 
Предстои и среща в община Пловдив с зам.кмета Георги 
Титюков. Работното посещение се провежда в рамките на 
програма ПРОКОПИЛ, на която НМД е координатор за 
България. 
 
• На 4 и 5 юли в хотел „Родина”, София ще се проведе 
Регионален комитет по програма ПРОКОПИЛ. Регионалният 
комитет е годишната среща на организациите и институциите 
от четирите страни (Франция, Молдова, Румъния, България), 
включени в програмата. В събитието участие ще вземат 
представители на държавни институции, местни власти, 
мрежи на местни власти и неправителствени организации и 
др. Ще бъдат разгледани дейностите през изминалата година 
и предстоящите за последната година на програмата, която 
завършва през юни 2012г.    
 
 

  
 

Благотворителен  спектакъл„Три китари – един глас” 
 
 На 30 юни 2011 година Сдружение „Еквилибриум” – 
Русе организира пърформанса „Три китари – един глас” в 
залите на Регионален исторически музей – Русе. Събитието 
включва два компонента: изпълнения на трима китаристи – 
Вихрен Бисет, Ани Гайдарова и Роксана Борисова, които ще 
представят песни, на известни музиканти, прекарали 
нещастно детство, рефлектирало върху музиката им. Ще 
бъдат показани презентации „Виж ме, чуй ме, помогни ми!”, 
разказващи историята на всеки един от музикантите, както и 
избора на песните. Презентациите са дело на деца, 
участващи активно в инициативите на „Еквилибриум”. 
Текстовете на песните, преведени на български език, ще 
бъдат разпространени сред посетителите на концерта. 
 Мотото на пърформанса е: „От децата – за децата”.  
 Събитието цели да набере средства, които ще се 
използат за реализиране на лятната програма и летен лагер 
за децата от Центъра за настаняване от семеeн тип 
 (Розовата къща) и децата, които ползват услугите на 
Комплекса за социални услуги за деца и семейства.  
Набирането на средства ще става чрез закупуване на 
сувенири, изработени от децата, както и чрез поставяне на 
дарителски кутии. 
 Инициативата се осъществява в партньорство с Клуб 
„Отворено общество” – Русе, Арена Медиа и Регионален 
исторически музей. Начален час – 19.00 ч. 
 

 
Родни звезди търсят приемни родители за бебета от 

столицата  
В София 450 деца живеят в социални домове. 32 са 

приемните семейства  
 

На 25.06.2011 г. фондация „За Нашите Деца” откри 
фотографска изложба на тема „Моят най-щастлив спомен с 
мама и татко” в „Mall Sofia”, в която са представени семейни 
фотографии на популярни личности и приемни семейства. 
Събитието е част от кампанията за набиране на приемни 
семейства „Изоставените деца нямат нужда от 
съжаление, а от семейство” и има за цел да фокусира 
общественото внимание върху нуждата от семейна грижа за 
всяко дете.  
 
 

• На 22 юни Вяра Иванова участва на среща с 
Директора на Агенцията на Европейския съюз за основните 
права - г-н Мортен Кяерум. Срещата беше организирана от 
фондация „Български адвокати за правата на човека” и целта 
й бе български неправителствени организации да представят 
пред г-н Кяерум най-важните и актуални проблеми в сферата 
на тяхната работа, свързани с основните права. На срещата 
беше представена Националната мрежа за децата и бяха 
повдигнати въпросите за опростяване на стратегическата и 
административната рамка на изпълнение на политиките за 
закрила на детето, свръхнатовареността на социалните 
работници, тайната на осиновяването и възможността за 
„разсиновяване”, развитието на социални услуги в общността 
за подкрепа на семействата в риск, превенция и ранна 
интервенция, както и за многократните разпити на деца, 
участници в правни процедури и липсата на обучени 
професионалисти, които да работят с тях в досъдебното и 
съдебното производство. 
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Институции и деца в 
България 

Утре се отварят офертите за изпълнител на 
информационната кампания по проект “Извършване на 
оценка на изпълнението на Националната стратегия за 

детето” 
 
 На 28 юни от 11 часа в голяма зала „Партер” на 
МТСП се отварят офертите на кандидатите за изпълнител 
на Обществена поръчка с предмет: „Организиране и 
провеждане на семинари, кръгла маса и заключителна 
конференция и подготовка и изготвяне на информационни и 
рекламни материали”. 
 Кампанията е 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 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 
 
 
6973 деца и възрастни са търсили информация и помощ на 

тел. 116 111 през май 
 
 6973 са обажданията на Националната телефонна 
линия за деца 116 111 през май т.г. Основният дял 
обаждания е от деца – 89 %, по 5 % са консултациите с 
родители и други загрижени възрастни. Спрямо април се 
забелязва леко повишаване на консутлации с момичета – 55 
%. Момчетата, потърсили информация, съвети и подкрепа 
на тел. 116 111, са 45 %. 
 

 
 

МТСП работи активно за интеграцията на ромите, хората с 
увреждания и децата в институции 

 
 МТСП работи активно за интеграцията на ромите и 
хората с увреждания, както и за извеждането на децата от 
институциите. Приоритети в секторната политика са 
социалното включване, чрез повишаване качеството на 
социалните услуги и включването на пазара на труда, 
посредством организиране на трудови борси. Това обясни 
министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов 
по време на заключителната сесия на Конференция на 
високо равнище за „Приноса на фондовете на ЕС към 
интеграцията на ромите”, днес в хотел „Шератон”. В 
изказването си министър Младенов подчерта, че България е 
постигнала висок напредък в решаването на проблемите на 
бедността и социалното изключване чрез обединяване на 
всички структури на държавата, които имат реална 
възможност да допринесат за развитието и просперитета на 
най-уязвимите групи от населението. 
 
 
 

51 деца ще получат персонални пенсии 
 
 51 деца без право на наследствена пенсия от 
починал родител ще получат персонални пенсии в размер 
на 90,77 лв. месечно. Със същото решение правителството 
отпусна персонални пенсии на две жени, навършили 
възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, родили и отгледали 5 и 
повече деца до навършване на 18-годишната им възраст. 
 Пенсиите в размер на 90 на сто от социалната 
пенсия за старост ще се изплащат от 1 юли 2011 г. По този 
начин ще бъдат подпомогнати 34 семейства, останали в 
затруднено финансово положение. 
 

 
22 юни 2011: Карин Дом празнува 15 рожден ден 

 
 Над 300 деца, родители, приятели събра градината 
на Карин Дом за 15-ия рожден ден на центъра. Още в ранното 
утро на деня започна подготовката и украсата, а екипът с 
вълнение направи последна репетиция на празничната 
програма.  
 Точно в 11 под ентусиазираните аплодисменти на 
гостите започнаха празничните изпълнения.  
Центъра с участие в програмата поздравиха курсанти от 
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, ученици от ОУ „Антон Страшимиров”, 
IV Френска гимназия Варна, майки от родителския актив на 
Карин Дом, Областната администрация на Варна, както и 
лично – кметът, Кирил Йорданов.  
 Той пожела на Карин Дом още много и все по-големи 
успехи и връчи от името на Община Варна на г-н Иван 
Станчов плакет.   
Празникът продължи с разрязването на празничната торта и 
почерпка за децата и гостите.  

 
 

Карин дом търси: 
 Специалист ,,Социален маркетинг, комуникации  и 
проекти'' 
Отговаря за планирането, организирането, изпълнението и 
наблюдението дейностите, кампаниите, инициативите и 
мероприятията извършвани от организацията, с цел 
популяризирането и представянето им в подходящи формати 
пред широката общественост и заинтересовани лица. 
Изисквания : 
- Висше образование-журналистика, комуникации,социални 
науки. 
-Умения да презентира идеи и да комуникира съобщения, да 
умее ясно да формулира послания. 
-Умения да органзира самостоятелно събития. 
-Английски език/френски език/моля представете 
международно признат сертификат или завършил езикова 
гимназия. 
-Позитивна личност, с интерес към промяна на практиките за 
семейства и деца. 
- С възможност да пътува. 
  
 Клинчиен психолог във Фондация''Карин дом'' 
Изисквания: 
Висше образование клинична психология 
Позитивна и мотивирана личност 
Английски език-работно ниво. 
И двете позиции са базирани във Варна. 
  
CV и мотивационно писмо можете да изпращате на 
trainingcentre@karindom.org 
 
 Карин дом има свободни места  за летуване в 
апартамента си  в морската градина за периода 10.08. до 
20.09.2011. 
 Предлагаме: 
- 2 единични и една двойна стая: 
-обзаведен кухненски бокс, баня и тоалетна: 
-отстояние от морето-4 м. 
-прекрасна градина и условия за деца. 
-бързо хранене верига Пикадили на 2м. 
Тишина и спокойствие! 
Цени- до 3 нощувки- 40лв на ден 
4 и повече нощувки-30лв. на ден 
Отстъпка за многодетни семейства и семeйства  с дете със 
СОП. 
 Предложението важи до запълване на наличните места. 
 За резервация:trainingcentre@karindom.org -  Магдалена 
Цонева 
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Политиките за деца в 
Европа 

Възможности за 
финансиране 

 

 
Младежите използват компютрите повече за забавление, 

отколкото за учебна работа 
 
 Младите хора използват компютри и интернет 
предимно за забавление, и доста по-рядко за работа, 
свързана с учебните занятия, според докрал, пуликуван от 
Европейската комисия тази седмица. Използвайки 
резултатите от най-скорошните европейски проучвания от 31 
страни (членове на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и 
Турция), докладът от 2011 година „Ключови данни за ученето 
и иновациите през ИКТ в училищата в Европа” посочва, че на 
седмица 83% от 15-годишните използват компютрите си за 
забавление, докато 46% от тях ги използват за домашни 
работи. Проучването сочи, че само 20% използват компутрите 
в училище. Училищата в ЕС са добре оборудвани в ИКТ – 
най-малко 50% от учениците посещават училища, където има 
по един компютър на всеки два ученика.  
 
 

Само две социални мрежи работят със защита на личните 
данни на непълнолетни по подразбиране 

 
 Само два сайта на социални мрежи (Bebo и 
MySpace), проверени от Европейската комисия имат 
настройки, според които по подразбиране правят профилите 
на непълнолетните достъпни само за техния одобрен лист от 
контакти, и само четири сайта осигуряват видимост на 
профилите на непълнолетни само от страна на  „приятели” 
(Bebo, MySpace, Netlog и SchuelerVZ). 
 Повечето от 14-те социални мрежи питат, преди да 
подадат на непълнолетни потребители определена 
информация, отговарят на сигналите за помощ и предпазват 
профилите на децата от това да бъдат видени от външни 
потребители. Броят на децата, използващи социални мрежи в 
ЕС нараства – към момента 77% от 13-16 годишните и 38% от 
9-12 годишните имат профили в такива мрежи.  
Повече информация можете да видите тук.  
 
 

Предвидени са 113 милиона евро за програма за хората в 
неравностойно положение 

 
  Общата стойност на фодновете за подкрепа за 
хората в неравностойно положение за 2012 година е 
пресметната на 113 млн евро. Това е спад в сравнение с 
предишни години, когато тази стойност е била 500 мнл евро. 
  Повече информация можете да видите тук. 
 

 
Без пържено и мазно в училище 

 
 С началото на новата учебна година децата ще се 
хранят здравословно. Това обещават от Националния център 
по обществено здраве. Вече няма да се предлагат пържени и 
мазни храни с училищните столове, а в детските градини 
въвеждат драконовски мерки за качеството на продуктите. 
Промените са одобрени и от здравно министерство 
Все по-малко ще бъдат тестените закуски от 15 септември. Те 
ще се дават на децата един път седмично. С 20% се 
намалява и количеството сол и олио, както в супите, така и в 
основните ястия. 
 По-високите критерии ще затруднят директорите на 
онези детски заведения, в които средствата са силно 
ограничени. 
 
 
 

И тази есен без промени в сферата на образованието 
 
 Не можем да говорим за промени в сферата на 
образованието през новата учебна година, заяви в Пловдив 
зам.-министърът на образованието Милена Дамянова 
Ресорният зам.-министър добави, че в момента експертите 
разработват мерки за преодоляване на рисковете от 
отпадане на ученици от системата. Според нея е необходимо 
да се създадат такива промени, които да повишат 
постиженията на учениците на националните външни 
оценявания, както и на международните изследвания. 
 Предстоят актуализации в някои нормативни актове, 
в посока облекчаване на учители, директори и работещите в 
регионалните инспекторати, каза още Дамянова. 
 Мотивите за това са работещите в сферата на 
образованието да имат повече време за работа по 
методиката на преподаване и за квалификации. 
 В министерството се работи и по нов закон за 
образование и когато е готов ще бъде внесен за обсъждане в 
Министерски съвет. 
 
 

Фандъкова обещава 15 нови детски градини 
 

 15 нови детски градини ще бъдат построени в София 
през следващата година, съобщи кметът Йорданка 
Фандъкова, цитирана от БНР. По думите й заведенията ще 
осигурят прием на близо 1 800 деца. 
Освен със строителство, общината ще се заеме и с ремонт на 
детските градини и училищата. През изминалата година са 
били ремонтирани над 75% от детските градини и близо 
толкова училища. Столичният градоначалник обяви още, че 
това лято ще бъдат ремонтирани основно 18 училища и 24 
детски градини. 
 Отделно, още девет училища ще бъдат изцяло 
санирани по оперативна програма "Регионално развитие", а 
при останалите ще бъдат осъществени частични основни 
ремонти за най-належащите дейности, както правим всяка 
година, обясни Фандъкова. 

 
 

Военното обучение - в час на класния 
 

 Военното обучение в горните класове на училищата 
ще се провежда в час на класния или като ЗИП. Това обясни 
военният министър Аню Ангелов вчера на обществено 
обсъждане на Закона за резерва, който въвежда военното 
обучение. 
 В училищата няма да има стрелби с „Калашник” или 
военни лагери, а учениците само ще се запознаят с военната 
теория и какво да се прави при екстремни ситуации като 
пожари и т.н. Същинското военно обучение - в държавните 
университети, ще е доброволно. 

Децата и семействата в 
медиите

 

 

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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