
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Брой 78 • 29 юни – 12 юли 2011 
 

Мария Брестничка 
maria.brestnichka@nmd.bg 

София 1202  
ул. Цар Симеон №55, ет. 2  
тел./факс: 02/9888207 
www.nmd.bg 

СЪДЪРЖАНИЕ 

НОВИНИ ОТ ОФИСА НА НМД 

Проведе се Регионален комитет по 
програма ПРОКОПИЛ 

НМД коментира Концепцията за закон за 
училищното образование 

НМД организира обучение по позитивно 
родителство 

Предстои работна среща на новия и стария 
УС на НМД 

Въвеждане на часове по здравно 
образование в учебната програма 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

Национална скаутска организация празнува 
100-тния си рожден ден 

Летни младежки курсове от Outward Bound 

Екипът на Фондация „Карин дом” ви кани на 
обучителен курс 

Международна конференция „Децата 
мигранти на Европа – каква закрила?” 

Фондация ЛУМОС България представи 
дейността си в домовете за деца с 
увреждания 

Квалификационен курс „Творчески задачи и 
методи в обучението на деца и юноши” 

Идва крайният срок за подаване на 
проектопредложения по фонд „Хората 
решават” 

ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ 

Юридическите лица с нестопанска цел, 
бъдещи членове на Съвета за закрила на 
детето, ще бъдат избирани чрез гласуване 

Увеличава се броят на децата, жертва на 
насилие в семейна среда 

Плодовете и зеленчуците изместват солта 
и захарта в детските градини 

ДАЗД обявява конкурс за назначаване на 
държавен служител за длъжността 
„Директор” на дирекция „Държавна 
политика за детето” 

ПОЛИТИКИТЕ ЗА ДЕЦА В ЕВРОПА 

180 000 лв. лимит за лечение на дете навън 

Недопустимо е да има парична граница за 
лечението на деца! 

НОИ пести от майки и болнични 

 

mailto:maria.brestnichka@nmd.bg�


 
 

 Новини от офиса 
 на НМД 

 

Новини  
от членовете и от други 

организации 
• На 4 и 5 юли в София се проведе Регионален 
комитет по програма ПРОКОПИЛ. Регионалният комитет е 
основният орган за управление на програмата. Той включва 
представители на държавни институции, местни власти, 
асоциации на местните власти, неправителствени 
организации и мрежи от Франция, Румъния, Молдова и 
България. Те дискутираха върху четирите основни насоки на 
работа в рамките на програмата – подкрепа на местните 
власти в планирането на социални услуги, подкрепа на 
професионалистите, работещи с деца, регионално 
разширяване и обобщение и комуникация на програмата. 
Регионалният комитет беше открит от Филип Отие, посланик 
на Франция в България. Повече информация можете да 
видите тук. 
 
• Национална мрежа за децата излезе с коментар на 
Концепцията за нов закон за училищното образование. Той 
включва коментари и предложения за допълнения към 
Концепцията, направени от група експерти, представители на 
гражданския сектор, работещи в областта на образованието. 
Позицията е изпратена до министъра на образованието проф. 
Сергей Игнатов и заместник министър Милена Дамянова. 
Целия текст на позицията можете да видите тук.  
 
• От 11 до 13 юли се проведе обучение по позитивно 
родителство, водено от Пола Лонерган, представител на 
ирландската организация “One family” и организирано от 
Национална мрежа за децата. Целта на обучението е да 
бъдат подготвени специалисти по социална работа и 
обучители, които да оказват подкрепа на българските 
семейства при отглеждането и възпитанието на техните деца. 
Сертификатите на обучените бяха връчени на специално 
събитие лично от Негово превъзходителство Джон Роуън, 
посланик на Ирландия в България. Повече информация за 
събитието можете да видите тук и тук.  
 
• На 1 и 2 август във Велико Търново ще се проведе 
работна среща между стария и новия Управителен съвет на 
НМД. Срещата има за цел да осигури приемственост на 
работата на УС. 
 
• На 30 юни от 14 часа група експерти, представители 
на UNFPA CO България, БАСП, Национална мрежа за децата, 
Коалиция АНТИСПИН и Дружеството на психолозите в 
България, участваха в изслушване пред председателката на 
Комисията по здравеопазване, зам.министъра на 
образованието, младежта и науката г-жа Милена Дамянова и 
народни представители от Комисията по образование към 
Народното събрание. Изслушването бе инициирано от 
експертната група във връзка с новата Концепция за 
училищното образование на МОМН. Тя предвижда широки 
промени в системата на средното образование и тъй като все 
още подлежи на обществена дискусия преди новите 
гласувания в НС, моментът е критичен гражданското 
общество и специалистите, редом с младите хора, да заявят 
категорично необходимостта от всеобхватно и 
стандартизирано здравно образование в програмата на 
българското училище и да водят активен диалог с 
държавните институции във връзка с тази необходимост. 
Резултатите от срещата дават основания на специалистите и 
младите хора да бъдат обнадеждени относно бъдещето на 
здравното образование в родното училище, особено като се 
има предвид, че по желание на г-жа Милена Дамянова ще 
бъде проведена нова среща по-следващата седмица. Повече 
информация можете да видите тук.  
 
 

 

 
 Скъпи приятели, 
 За нас е огромно удоволствие да Ви поканим на VII-
то национално скаутско джамборе “Борино 2011”, което ще се 
проведе между 30-ти юли и 7-ми август край село Борино във 
величествената Родопа планина.  
 Както някои от Вас се досещат, тази година лагерът 
ще бъде специален. Причината е не само защото това е 
седмото поред Джамборе, а и защото през 2011г. празнуваме 
100 години от зараждането на скаутската идея в България! 
Затова сме си поставили и амбициозната цел тази година да 
надминем себе си и заедно да направим най-грандиозния, 
най-вълнуващия, най-забавния и още много "най-" лагер в 
новата история на скаутското движение! Предстоят ни много 
неповторими приключения и изненади със скаути от цяла 
Европа, с които ще покажем на всички, че ние знаем как и 
можем да се забавляваме. Пълна информация относно 
Джамборето ще намерите на нашата Facebook страница или 
на сайта на НСОБ - очакваме Ви! 
 За добри дела - Бъдете готови!  

Скаутски поздрави, 
Екипът 

 

 

 
 
 
 
 

 

Летни младежки курсове от Outward Bound 
 

 Летните младежки курсове на Outward Bound са 
комбинация от личностни предизвикателства, работа в екип, 
игри и разнообразни спортове на открито. Например: 
ориентиране, експедиции , въжена градина, скално катерене, 
планинарство, планинско колоездене и др. Децата са 
въвлечени във вълнуващи приключения и всеки ден имат 
възможност да разширяват собствените си граници и да 
изпитват своите възможности, развивайки умения за 
справяне в планината. Курсовете са предназначени от 10 до 
18 г. Подробна информация можете да намерите тук.  

http://nmd.bg/news/regionalniyat-komitet-na-procopil-za-prav-pat-u-nas/�
http://nmd.bg/Position/komentar-na-kontseptsiyata-za-nov-zakon-za-predutchilishtnoto-i-utchilishtno-obrazovanie/�
http://nmd.bg/news/irlandski-spetsialisti-ni-utchat-kak-da-badem-pozitivni-roditeli/�
http://nmd.bg/news/irlandskiyat-poslanik-otlitchi-20-balgarski-spetsialisti-po-pozitivno-roditelstvo/�
http://ypeer.bg/index.php?page=shownews&newsid=49�
http://www.facebook.com/scoutbg#%21/event.php?eid=246131155404050�
http://www.scoutbg.org/�
http://www.outwardbound.bg/courses/youth_courses.php�


 

 
 

Екипът на Фондация „Карин дом” ви кани на обучителен 
курс 

 
Обучителен модул 1 
Тема: Алтернативни методи за комуникация.Система за 
общуване чрез картинки 
Системата за общуване чрез картинки е предназначена за 
деца със състояния от спектъра на аутизма, проблеми със 
слуха, затруднения в усвояването на учебния материал и за 
хора без функционална система за общуване. Основната цел 
на системата е децата да инициират спонтанна комуникация 
и да взаимодействат с друг човек. Същността й се изразява в 
това детето да подаде картинка в замяна на желан предмет. 
Обучението на децата преминава през шест фази, като в 
началото е необходимо участието на двама възрастни. 
Системата подобрява разбирането на детето, дава му 
възможност да общува, дори ако то няма развита реч и 
повлиява неприемливото поведение. 
Обучителен модул 2 
Тема: Обучение на деца с аутизъм. Структуриране на 
средата и визуализация. 
Представя се подход за обучение, подпомагане и 
интервенция за деца с нарушения от аутистичния спектър. 
Подходът подпомага изграждането на самостоятелност у 
детето с аутизъм, запазвайки неговата идентичност. Децата 
се обучават в умения, необходими им в ежедневието у дома, 
в детската градина или училището, в социалния свят. 
Структурира се средата и се използват визуални разписания, 
които създават яснота и предсказуемост. По този начин се 
понижава тревожността, подобрява се разбирането и 
концентрацията в процеса на учене. 
За кого: логопеди, специални педагози, ресурсни учители, 
психолози, педагози, възпитатели, родители, студенти 
Водещ: Звезделина Атанасова, методист и обучител в 
Център „Карин дом”.  
Г-жа Атанасова е  специален педагог и логопед с 28-годишен 
стаж в областта на работата с деца със специални нужди. 
Има допълнителни квалификации за работа с деца с 
обучителни трудности, церебрална парализа, състояния от 
спектъра на аутизма, множество увреждания и др. Обучава и 
споделя натрупания практически опит със специалисти от 
страната и чужбина от 1999г. Системата за общуване с 
картинки практикува от 2006г. след успешно завършване на 
два обучителни курса със специалисти от Великобритания.  
Подход: Обучението е с практическа насоченост. Включва 
богат снимков и видеоматериал. Участниците имат 
възможност да упражняват преподаването на отделните фази 
на системата за общуване с картинки. Дават се препоръки за 
изработване на символни картинки, комуникативни речници и 
системи за визуално затвърдяване. 
Кога:  
Обучителен модул 1: 12, 13 септември 2011г., 8.30-15.30, 16 
учебни часа 
Обучителен модул 2: 14 септември 2011г., 8.30-15.30, 8 
учебни часа 
Къде: гр. Варна, Фондация „Карин дом”,  м-ст „Свети Никола” 
(под Пикадили парк) 
Такса: 
За обучителен модул 1: 60 лв. (два дни) 
За обучителен модул 2: 40 лв. (един ден) 
Таксата включва лекционния курс, практическите упражнения, 
обучителни материали и кафе-паузи. 
Възможно е записване само за един предпочитан модул или и 
за двата. 
За информация и записване: 
052 302 517 Магдалена Цонева 
trainingcentre@karindom.org, www.karindom.org 
 
 

 

 
 

Проект “МАРИО – Съвместни действия за защита на 
децата  

от експлоатация в  Европа” 
Международна конференция „Децата мигранти на Европа 

– каква закрила?” 
Европейски парламент, Брюксел, 26 май 2011 г. 

 
На 26 май 2011 г., в рамките на международния 

проект “МАРИО – Съвместни действия за защита на децата 
от експлоатация в  Европа” в Европейския парламент беше 
проведена конференция на тема: „Децата мигранти на 
Европа – каква закрила?”. Домакин на събитието беше г-жа 
Мария Неделчева, член на ЕП, а организатори – партньорите 
по проект Марио – ECPAT – България (Сдружение 
„Пренебрегнати деца”), ECPAT – Холандия, Фондация 
„Nobody’s children” – Полша, Save the children – Албания, Terre 
des hommes – Косово с координацията на Terre des hommes - 
Child relief – Унгария. В работата на конференцията участваха 
и г-жа Илияна Йотова, член на ЕП, представители на ECPAT 
Bulgaria, МП и служител на ГДБОП, който представи работата 
на специализираните служби в системата на МВР и тяхната 
координация със сходни органи в други страни. 

Целта на форума беше да се насочи вниманието на 
Европейските институции и на страните – членки към липсата 
на мерки за закрила на деца – мигранти, които са граждани на 
страна – членка на ЕС и са били въвлечени в улична дейност 
в друга страна - членка, независимо дали са били 
непридружени или са пътували със своите семейства. 

По време на конференцията беше представен и 
доклада: “Уязвимост към експлоа- 

тация и трафик на българските деца и младежи в Гърция”1, 
който е резултат от едномесечно наблюдение на уличните 
деца в гр. Солун през ноември 2010 г., реализирано от 
Сдружение “Деца и юноши”, България и “АРСИС”, Гърция. 
Целта на изследването бе да се идентифицират улични 
български деца в Солун в риск от експлоатация и нуждаещи 
се от закрила.  

Взимайки под внимание политиките на ЕС, както и 
първичното и вторичното законодателство, партньорите в 
изпълнението на проект “Марио” отправиха към Европейските 
институции и правителствата своите Препоръки за 
предприемане на действия, които ще доведат до позитивни 
промени в живота на уязвимите европейски деца, които се 
придвижват от една страна – членка на ЕС, в друга.  

Посочените Препоръки1 са отразени със съкращения. 
Препоръки към Европейските институции: 
1. Осигуряване на възможно най-много средства; 
2. Подобряване на закрилата на детето в контекста 

на свободата на движение; 
3. Предприемане на действия срещу трафика и за 

защита на децата – мигранти; 
4. Приобщаване на детското участие във всички 

бъдещи действия; 
5. Включване на детската миграция в Стратегията 

за разширяване на ЕС. 
Препоръки към Правителствата: 
1. Закрила на децата от друга националност и 

антидискриминационен подход към тях; 
2. Развиване на транснационалното и 

междусекторното сътрудничество; 
Препоръки към Неправителствените организации: 
1. Неправителствените организации се насърчават 

да разработват проекти, които да допринасят за закрилата на 
деца в ситуация на уязвимост като се базират на добре 
разработени ситуационни анализи, изследвания, емпирични 
данни, както и на мнението на децата и техните семейства.  

2. НПО трябва да стремят и към по-добро (транс) 
национално сътрудничество и мултисекторен подход, които 
да включват и участието на държавните институции и 
академичната общност. 
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Институции и деца в 
България 

Юридическите лица с нестопанска цел, бъдещи членове на 
Съвета за закрила на детето, ще бъдат избирани чрез 

гласуване 
 
 Правителството одобри промени в Правилника за 
структурата, организацията и дейността на Националния 
съвет за закрила на детето. Чрез тях се създава нов 
механизъм за избор на юридически лица с нестопанска цел за 
участие в работата на Съвета. Механизмът дава по-
демократичен подход и ясна легитимност на избраните 
представители на гражданските организации и предвижда 
юридическите лица с нестопанска цел - бъдещи членове на 
Съвета, да се избират чрез гласуване.. 
  
 
Увеличава се броят на децата, жертва на насилие в семейна 

среда 
 
 Близо четири от всеки пет случая на насилие над 
деца през 2010 г. са регистрирани в семейството. Наблюдава 
се тенденция за увеличаване на тези случаи спрямо 2009 г., 
сочи статистиката на Държавната агенция за закрила на 
детето. 
 От 2155 деца, преживели насилие, с които са 
работили Отделите за закрила на детето /ОЗД/, 1666 деца 
или 77,3% от всички случаи са били обект на агресия в 
семейна среда.  
 От случаите на насилие над деца, по които са 
работили социалните работници от ОЗД през 2010 г., всяко 3-
то дете е било жертва на физическо насилие, а всяко 8-о – на 
сексуално. 
 Друг изключително тревожен факт е, че се запазва и 
съотношението в частта „извършител на насилието”, като 
най-голям е делът на родителите – около 70%. 
 
 

Плодовете и зеленчуците изместват солта и захарта в 
детските градини 

 
 Повече плодове и зеленчуци вместо сол, захар и 
мазнини трябва да приемат децата в градините. Това се 
предвижда в проекта на Наредба за здравословно хранене на 
децата от 3 до 7 години на МЗ. Нейните правила трябва да се 
спазват от всички детски градини, лагери и домовете за деца. 
Основната цел е да се осигури здравословен начин на 
хранене на малчуганите и така да се намалят рисковите 
фактори за възникването на редица заболявания като диабет 
тип 2, сърдечно-съдови и др. За съжаление към момента 
11,7% от децата на 3-6 години са със свръхтегло, а 5,6% са 
със затлъстяване. Тази тенденция се запазва във времето и 
се увеличава при децата в училищна възраст. Затова 
осигуряването на здравословно хранене е основна задача на 
МЗ. а да бъде здравословно храненето на децата, те трябва 
да ядат по пет пъти на ден, се предвижда в наредбата. Освен 
това в менюто им трябва да има поне по един представител 
на зърнените храни и картофите, зеленчуците, плодовете, 
млякото и млечните продукти, месото - птици, риба, яйца. 
 
 
ДАЗД обявява конкурс за назначаване на държавен служител 
за длъжността „Директор” на дирекция „Държавна политика 

за детето” 
 
 Минималните изисквания, предвидени в 
нормативните актове, и други изисквания  за заемане на 
длъжността: образование - висше; степен на образование  - 
магистър; професионален опит  - 6 години или ранг - І 
младши.; предпочитана специалност: „Психология” 
„Педагогика”, „Социология”, „Социални дейности”. 
 Длъжността се заема по служебно правоотношение. 
За целта кандидатите следва да отговарят на условията на 
чл.7 от Закона за държавния служител. 
 

Фондация ЛУМОС България представи дейността си в 
домовете за деца с увреждания 

 
 На 7 юли 2011 год. Фондация Лумос България покани 
своите партньори и приятели, за да представи резултатите от 
дейността си от изминалата година и бъдещите си плановете 
за работа в сферата на деинституционализацията. Интерес 
предизвика представянето на работата на експертите на 
фондацията в институциите за деца с увреждания и 
използваната за първи път в България програма за хранене 
и прием на течности, както и  метода  на  Интензивното 
общуване за най-уязвимите деца, като част от подготовката 
им за извеждане от домовете. Анализът на резултатите за 
пореден път доказа, че децата в тези институции 
демонстрират изключителен прогрес, когато имат възможност 
да получат вниманието и грижите, от които се нуждаят.   
 ЛУМОС България оказва подкрепа на правителството 
и Държавната агенция за закрила на детето в осъществяване 
процеса на деинституционализация на услугите за деца в 
България и развива демонстрационни модели на 
деинституционализация в областите Варна и Добрич.  
 

 
 

Творчески задачи и методи в обучението 
на деца и юноши 

Квалификационен курс, 30 часа 
Преподавател: доц. д-р Катя Стойчева 
Какво може да направи учителят, така че да създаде условия, 
в които творческите възможности на учениците ще се 
проявяват и развиват? Как можем да използваме творчески 
дейности за обогатяване на преподавателската ни работа с 
деца и юноши? Как въпросите, които задаваме, задачите, 
които поставяме, и оценките, които даваме, могат да 
поощряват творческото мислене и творческата мотивация на 
обучаваните? Ще потърсим заедно отговори на тези въпроси, 
като се опрем на психологическите знания за творчеството и 
тяхното приложение в обучението и преподаването.  
Участници 
Учители от 1 до 12 клас по всички предмети. - Специалисти, 
които обучават деца и юноши в детски градини, школи, 
читалища, колежи и други институции и организации. - 
Студенти от различни специалности, които проявяват интерес 
и желание да развият своята компетентност в творческото 
обучение на деца и юноши.  
За допълнителна информация и записване:  
Анелия Янкова, Офис 107 – 1 корпус, тел. 02 / 81 10 107 
Email: aiankova@nbu.bg 
http://cpo.nbu.bg/ 
 
 

 
 На 15 юли, петък в 18:00 часа е крайният срок 
за подаване на проектопредложения по фонд „Хората 
решават” за финансиране на инициативи, които решават 
конкретни проблеми на хората от дадена общност с активното 
участие на самите хора. Приоритетно ще бъдат подкрепени 
решения и иновативни методи за отговор на нуждите на 
определена общност, местното развитие и такива, които 
водят до постигане на практическа положителна промяна в 
живота на хората и повишаване на качеството на живот на 
цялата общност или отделни групи в неравностойно 
положение. 
 За фондация “Работилница за граждански 
инициативи” процесът на развитие на общността означава 
хората от дадена географска общност или общност, 
основаваща се на общи интереси да поеме отговорността за 
постигане на промяна в своето развитие, без да разчитат на 
правителството, местните власти или някой друг да го 
направи вместо тях. Промените, които се търсят могат да 
бъдат в областта на местно развитие и повишаване на 
качеството на живот, подобряване на среда за живот, стъпки 
за ограничаване на престъпността и др.  
 Подробности за конкурса, процедурата по 
кандидатстване, финансиране и др. можете да намерите тук. 
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Политиките за деца в 

Европа 
Възможности за 

финансиране 
 

ЕС и УНИЦЕФ стартират проект за подкрепа на закрилата на 
децата от насилие в Югоизточн Европа 

 
 ЕС и УНИЦЕФ обявиха на 30 юни нова инициатива за 
подпомагане на обществените услуги, предназначени за 
идентифициране и проследяване на насилието върху деца в 
Албания, Босна и Херцеговина, Србия и Турция. Дейностите 
на регионално ниво са планирани в рамките на две години и 
ще приемат опит, споделен от ключови неправителствени 
организации, мержи от независими мониториращи мрежи и 
платформи на гражданското общество.  
 Финансовата подкрепа е осигурена от Civil Society 
Facility (CSF). 
 Повече информация можете да видите тук. 
 
 

УНИЦЕФ: Детското благосъстояние в Европейския съюз 
 

 Европейският съюз развива специфични индикатори за 
детско блаосъстояние, които да допълнят индикаторите на 
Лаекен за бедността и социалното изключване. Целия доклад 
можете да видите тук. 
 

180 000 лв. лимит за лечение на дете навън 
 
 Лимит на сумите, отпускани от фонда за лечение на 
деца в чужбина, въведе вчера правителството. Фондът не 
може да отпуска повече от 180 хил. лв. на едно дете в 
рамките на година, гласят поправки в наредбата за 
функционирането на фонда. Лимитът се въвежда заради 
високата стойност на трансплантациите, които вече ще се 
поемат от фонда за лечение на деца, след като 
спецструктурата за този вид лечение бе закрита от 
правителството. Въпреки това остава правилото, че фондът 
осигурява трикратния размер на същата трансплантация в 
България, когато операцията ще се извърши зад граница. 

 
Недопустимо е да има парична граница за лечението на деца! 
 
 Български дарителски форум, инициативата „Спаси, 
дари на…” и Център за защита правата в здравеопазването 
изразяват своето категорично несъгласие с приетото на 
06.07.2011 год. Постановление за актуализиране бюджета на 
Център „Фонд за лечение на деца”, с което се въвежда горна 
граница от 180 000 лв. за финансирането на всеки отделен 
случай (http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-
BG&pageid=450&categoryid=4100). 
 Въвеждането на годишен финансов таван 
практически е отказ от страна на държавата да заплаща 
скъпоструващо лечение на деца. Министерски съвет сам 
отчита, че сумата от 180 000 лв. не е достатъчна, тъй като 
„средният разход на фонда за една трансплантация към 
момента е 266 хил. лв.”. 
 

НОИ пести от майки и болнични 
 
 Националният осигурителен институт (НОИ) е успял 
да спести 10 млн. лв. само за пет месеца за сметка на 
работодателите, а жените в майчинство получават средно с 
50 лв. по-малко. Това е ефектът от по-високите изисквания, 
които въведе НОИ с мотив затягане на контрола срещу 
злоупотребите. На практика институтът успя да намали 
разходите си за обезщетения, изплащайки по-малко пари за 
болнични и майчински. 

Децата и семействата в 
медиите

 

 

Покана за проекти по програма "Младежта в действие" 
 
 Срок за кандидатстване: от 13 Юни 2011 до 01 
Септември 2011 
 Основна цел на поканата е да насърчи мобилността 
на лица, занимаващи се с въпросите на младежта. 
Предвидените обучения ще дадат възможност за одобрените 
кандидати да натрупат опит чрез включването им в мрежи на 
младежки структури в Европа. Ще бъдат финансирани 
дейности с нестопанска цел в областта на младежта и 
неформалното образование. Ще бъдат предпочетени 
проектите, които най-добре отразяват постоянните 
приоритети на програмата "Младежта в действие", а именно 
участие на млади хора, културно разнообразие, европейско 
гражданство, включване на млади хора с по-малко 
възможности. Приоритет ще бъде отдаден на проекти, 
занимаващи се с въпросите на безработицата сред младите 
хора. 
 Проектите трябва да започват между 1 януари 2012 г. 
и 1 юни 2012 г. 
 
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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