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Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 На 14 юли Пола Лонърган, която проведе обучение за 
обучители по позитивно родителстване с представители на 
НПО, членове на НМД, представи подхода за подкрепа на 
семействата основан на силните им страни на срещи в МТСП 
и МОМН. Презентацията на тема позитивно родителстване в 
МТСП беше открита от зам.-министър Валентина Симеонова, 
а на срещата присъстваха експерти от министерството, АСП, 
ДАЗД и представители на ОЗД от различни райони в гр. 
София. Работната среща в МОМН също премина успешно, 
като експертите от министерството задаваха своите въпроси 
във връзка с позитивното родителстване към г-жа Лонърган. 
„Ние в НМД считаме, че съвместното научаване между 
гражданския сектор и държавната администрация е 
изключително важна задача, тъй като общото повишаване на 
нашата компетентност ще доведе до  по-добри резултати при 
планирането и изпълнението на политиките за детето и 
семейството” каза Георги Богданов в благодарственото писмо 
към домакините на работните срещи. 
 
 

 На 18 юли Мариана Банчева и Вяра Иванова 
участваха в конференция  за представяне на Концепция за 
държавна политика в областта на правосъдието за детето. 
Конференцията беше открита от министъра на правосъдието 
Маргарита Попова. На форумът, който бе организиран от 
Министерство на правосъдието в Националния институт по 
правосъдие, присъстваха министърът на труда и социалната 
политика Тотю Младенов, заместник-министърът на 
образованието, младежта и науката Милена Дамянова, 
Омбудсманът на Републиката Константин Пенчев, 
представители на изпълнителната, законодателната и 
съдебната власт, експерти от Министерство на правосъдието 
на Франция и френски магистрати и представители на 
неправителствени организации. В концепцията заляга изцяло 
нова философия за детското правосъдие, щадяща детето и 
фокусирана върху ресурсите за детето. „Трябват ни 
законодателни и институционални мерки, за да има работещо 
правосъдие за децата у нас. Необходима е хуманна, защитна 
политика за детето, с ангажименти на всички заинтересовани 
институции„ каза министър Попова. Най-напред ще се 
предприемат ненаказателни мерки, за да може детето да е 
защитено и предпазено. Новата концепция признава 
противоречивостта, консервативността и репресивността на 
настоящата система и предвижда отмяна на ЗБППМН от 1958 
г., създаване на специализирани съдебни състави и 
въвеждане на адекватно обучение в системата за всички 
професионалисти, които ще работят с деца, както и 
развиване на нови услуги за децата с проблемно поведение в 
партньорство с неправителствения сектор. 
 
 

 На 1 и 2 август в Арбанаси ще се проведе заседание 
на стария и новия Управителен съвет на Национална мреж а 
за децата. Срещата има за цел да осигури приемственост в 
работата на УС, като запознае в детайли новите членове с 
работата на този орган на управление на Мрежата. 
Напомняме, че след Общото събрание, което се проведе на 
24 и 25 юни, Управителният съвет на НМД беше разширен до 
седемчленен състав, като бяха избрани и нови членове. Само 
една организация от стария състав – Клуба на НСО - 
Търговище продължи членството си в УС.   
 

 
 

 
 

 
 В гр. Велико Търново беше проведена среща с 
младежи, напускащи грижа. Домакини на събитието бяха 
екипа на Център за настаняване от семеен тип - SOS 
Младежки Дом и младежите, живеещи в него. 
 Събитието е част от инициативите по проект 
„Подкрепа при напускане на грижа”, който цели да окуражи и 
овласти младите хора, отгледани в различни форми на грижа 
извън родното семейство, да участват активно за формиране 
на законодателни промени в подкрепа на младите хора. 
Активно участие взеха младежи и девойки от Дом за деца, 
лишени от родителска грижа „Пеньо и Мария Велкови”, 
младежи и девойки от Дома в с. Балван, младежи от Център 
за настаняване от семеен тип за деца от 15 до 18 г. в гр. В. 
Търново, както и младежи от Център за настаняване от 
семеен тип - SOS Младежки Дом.  
 Младежите и девойките имаха възможността да 
изведат важните за тях моменти при напускане на 
резидентния тип грижа и да ги степенуват по значимост. 
Работата протече в три подгрупи, всяка от които накрая 
представи своите послания пред другите, използвайки 
различни изразни средства – рисунки, общи информационни 
табла, въпросници. В своите послания, младежите и 
девойките се обединиха около три значими за тях фокуса:  

 желанието им след напускане на защитената среда 
на грижа извън родното семейство, да имат собствен 
дом;   

 желание да продължат образованието си във ВУЗ 
или други форми за повишаване на вече придобитата 
в училище професионална квалификация;  

 държавата да стимулира  работодателите с 
подходящи законодателни инициативи и данъчни 
облекчения, за да наемат на работа младежи, 
отгледани в различни форми на грижа извън родното 
семейство.  

 

 



 

 
Фондация "Outward Bound"® набира доброволци за 5-дневен 

лагер по проекта „Включи се и ти” 

 
 Фондация Outward Bound® подготвя втория лагер за 
деца и младежи с увреждания, по време на който за 5 
дни участниците ще имат възможност да участват в истинско 
приключение – с много игри, въжена градина и поход в 
планината! 
 Някои от вас вече са били доброволци на 
миналогодишния лагер и са запознати с параметрите. Ще се 
радваме да се отзовете отново! 
 Датите: 7-12 август 2011 (самият лагер започва на 
8ми) 
 Мястото: село Дълбок дол, община Троян, 
 Осигурени са: транспорт, храна и настаняване на 
палатков лагер за доброволците 
 Разчитаме на: вашия ентусиазъм и отговорност  
За контакт: 
Outward Bound® Bulgaria 
1618 Sofia, 1 Koloman Str., bl. A 
Mob: +359 894 38 18 79 
Fixed phone: +359 887 15 60 89 
Tel./fax: +359 2 855 00 75 
Web: www.outwardbound.bg 
E-mail: office@outwardbound.bg 
Skype: outwardboundbg 
Facebook: Outward Bound Bulgaria. 
 
 
 
 

 
Баби продължават грижите за своите внучета 

 
 Да се отчетат резултатите по проект „Внучето на 
баба", който се изпълнява от Сдружение „Самаряни",  беше 
целта на посещението на представители на холандската 
организация CHICHO Foundation,  вчера 11.07.2011 г. 
 Те посетиха  дома за деца с умствена изостаналост в 
село Петрово, в който вече втора година „бабите" ще даряват 
любов, топлинка и грижа на своите „внучета". Любящите баби 
се занимават с децата четири часа дневно, учейки ги на 
различни умения. По този начин между жените и децата се 
поражда дълбока емоционална връзка, която влияе 
изключително ползотворно върху детското развитие. 
 Проведеният мониторинг отбеляза позитивни 
резултати върху цялостното развитие на обгрижваните деца. 
Успехът в реализацията му се крие в оказването на 
индивидуално внимание и подкрепа, тъй като това е ключов 
фактор за благоприятното израстване на децата – отчитат 
специалистите. Мотивирани от добрите резултати, те 
споделиха й решението си да продължат финансирането на 
проекта, в размер на близо 28 000 лева, и през настоящата 
година. 
 CHICHO Foundation е благотворителна организация в 
подкрепа на изоставените в домове деца. Нейни членове са 
нашенци, живеещи в Холандия, които въпреки разстоянието 
отдават енергия и се борят с проблемите на децата в родната 
България. 
 
 

 
Одобриха проект насочен към деца със специални 

образователни потребности в община Казанлък 

 
 Одобриха проект на Община Казанлък по ОП 
„Развитие на човешките ресурси". Общо са одобрени 44 
проектни предложения от цялата страна, като под № 4 е 
проектното предложението на Община Казанлък. 
 Наименованието на проекта е „Подпомагане на 
образователния процес на деца със специални 
образователни потребности в община Казанлък", с 
продължителност 24 месеца. Специфичните цели, които ще 
се постигнат с неговата реализация, са осигуряване на 
подкрепяща среда за интеграция на деца и учащи се със 
специални образователни потребности (СОП), 
равнопоставено участие в извънкласните дейности на такива 
подрастващи, промяна на обществените нагласи към техните 
нужди в посока по-лесна адаптация и интеграция. 
 В рамките на проекта ще се повиши капацитета на 
учителите от община Казанлък за работа с деца със СОП. 
Общият брой на участниците в целевата група е 145. 
 Безвъзмездната финансова помощ по проекта, равна 
на неговата обща стойност, е 364 366.84 лв. Проектът се 
финансира от Европейски социален фонд, Европейски фонд 
за регионално развитие и републиканския бюджет. 
 Партньори на Община Казанлък по проекта са ОУ 
„Георги Кирков" и Сдружение „Бъдеще за децата с 
увреждания". 
 Одобрението на проекта стана факт след като 
министърът на образованието, младежта и науката одобри 
оценителния доклад за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по схемата за „Подпомагане обучението на 
деца и ученици със специални образователни потребности" в 
рамките на приоритетна ос 4 от Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси". 

 
 
 

Комплекс за социални услуги представя „Приемна грижа" 

 
 От 11 юли до 11 октомври Комплексът за социални 
услуги за деца и семейства открива кампания за 
популяризирането на услугата „Приемна грижа", съобщи  д-р 
Мариела Савкова - директор на социалното заведение. Целта 
е привличане на заинтересованите семейства в професията 
"Приемен родител", като алтернатива на институционалното 
отглеждане и извеждане на децата от домовете на 
територията на област Видин", подчерта Савкова. Тя 
представи основните насоки в работата през идните няколко 
месеца, като даде подробни разяснения за кампанията. 
 Наред с кампанията, през изминалите два месеца от 
откриването на сградата екипът се съсредоточи върху 
обучението на екипа и тяхната специализация.  
 В наблюдаваното жилище вече са настанени и 
първите лица, за които се полагат грижи, стана ясно още на 
срещата. „Това са двама младежи без родители, които 
подготвяме за реалния живот", уточни Савкова. По думите й, 
предстои стабилизирането им, за да могат самостоятелно да 
управляват живота си. С приоритет ще се работи и с 
непълнолетни майки, които са специфика за региона. 
 Комплексът за социални услуги за деца и семейства 
във Видин очаква скоро настаняването на още лица, които са 
получили направления от социалните институции във Видин и 
Белоградчик. 
 
  
Създават Информационен център по оперативните програми 
 
 Започва създаването на Информационен център, 
който ще предоставя лесен достъп до информация и ще 
насочва гражданите към подходящите за тяхната дейност 
оперативни програми. Днес кметът на община Търговище д-р 
Красимир Мирев представи стартиращия проект, който ще се 
финансира по оперативна програма „Техническа помощ". 
Подобни ще се реализират в още 26 области. Центровете ще 
работят в мрежа помежду си и в пряка връзка с 
министерствата, отговарящи за съответната програма. 
 

 

http://www.ngobg.info/bg/messages/2478-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-outward-bound-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%25B
http://www.ngobg.info/bg/messages/2478-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-outward-bound-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%86%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%25B
http://www.ngobg.info/bg/messages/2470-%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%87%D0%B5%25D
http://www.samaritans.bg/proekti/vnucheto-na-baba
http://www.samaritans.bg/proekti/vnucheto-na-baba
http://www.samaritans.bg/proekti/vnucheto-na-baba
http://www.ngobg.info/bg/messages/2487-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%25
http://www.ngobg.info/bg/messages/2487-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%25
http://www.ngobg.info/bg/messages/2464-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D0%BF%D1%80%25D
http://www.ngobg.info/bg/messages/2486-%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институции и деца в 

България 

Остра нуждата ни от правосъдие, щадящо детето 
 
 В концепцията за държавна политика за детско 
правосъдие е записано, че политиката за закрила на детето 
се основава на правата му. В нея е залегнала и възможността 
за помиряване на дете с обществото, когато то е извършило 
неблагоприятно поведение. Приема се и, че отрицателното 
поведение на децата се влияе от средата. 
 Подробности от нея бяха оповестени пред 
министрите Маргарита Попова и Тотю Младенов, както и 
зам.-образователния министър Милена Дамянова и 
националния омбудсман Константин Пенчев. 
 Според правосъдния министър цялостна, завършена 
реформа за правосъдие, щадящо детето, няма. Ще трябва да 
свикнем да мислим по различен начин, категорична бе 
Попова. Трябва да се научим да говорим с понятия като 
правосъдие, щадящо детето, подчерта тя и изтъкна, че 
законодателната рамка за противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни е безметежно остаряла, защото е 
съставена през 1958 г. 
 
 
 
МЗ започва проверка на хигиената в морските курорти с деца 

 
 Експерти заминават на проверка за хигиенното 
състояние на курортите покрай Черноморието, където са 
настанени деца. Причина за инспекцията са зачестилите 
случаи на инфекции в хотели с големи групи с малчугани. 
Проверката ще започне в понеделник от област Бургас. В нея 
ще участват епидемиолог и микробиолог от НЦЗПЗ. При 
нужда инспекцията ще продължи и на други места по 
Черноморието. 
 
 
 
Министър Тотю Младенов ще участва в конференция за 
държавната политика в областта на правосъдието за детето 
 
 Министърът на труда и социалната политика Тотю 
Младенов ще участва в конференция за представяне на 
Концепция за държавна политика в областта на правосъдието 
за детето в понеделник, 18 юли 2011 г. Началото на форума е 
в 9:00 часа в Националния институт на правосъдието, ул. 
„Екзарх Йосиф” 14. 
 Конференцията се организира от Министерството на 
правосъдието. Концепцията за държавна политика в областта 
на правосъдието за детето ще бъде представена от 
министъра на правосъдието Маргарита Попова. По време на 
форума ще се обсъдят и концепциите за приобщаващо 
образование и за новия Закон за детето. 
 
 
 

Децата от институциите търсят подкрепа и възможност за 
споделяне на тел. 116 111 

 
 Една от основните цели на Национална телефонна 
линия за деца 116 111(НТЛД) към Държавната агенция за 
закрила на детето (ДАЗД) е да предостави възможност за 
консултиране, споделяне и оказване на подкрепа на децата, 
настанени в институции. Те са специфична рискова група 
поради липсата на подкрепяща семейна среда. В 
консултациите с тях прави впечатление желанието им да 
разговарят, да споделят за различни свои проблеми и 
житейски ситуации, да бъдат изслушвани от възрастен. 
Според специалистите това може да се обясни с факта, че 
често им липсва внимание. 
 

 
Проведе се Кръгла маса „Ново поколение от здравни 

специалисти от ромски произход. Резултати и перспективи“ 

 
 На 8 юли, 2011 в Министерство на здравеопазването 
се проведе Кръгла маса „Ново поколение от здравни 
специалисти от ромски произход. Резултати и перспективи", 
организирана от Център Амалипе. Целта на срещата беше да 
се разгледат и посочат конкретни механизми за постигане на 
устойчивост на вече успешната практика Програма за 
подкрепа на студенти и лекари специализанти от ромски 
произход, обучаващи се в медицински колежи и университети 
в страната. 
 „Интеграцията на ромите няма алтернатива и в нея 
трябва да се инвестира – подчерта в стъпителното си 
изказване министър Дончев. – Но по-важното е в какво се 
инвестира – дали имаме модели, които са се доказали като 
успешни и си струва да се превърнат в държавна политика. В 
сферата на здравеопазването такива модели има. Такъв е 
например моделът на здравния медиатор. Но той е само един 
елемент, който трябва да бъде допълнен от други. 
Програмата за подкрепа на роми – студенти по медицина е 
друг успешен модел, който дава шанс ромската общност да 
бъде представена в здравната система на по-високо ниво и 
този модел също трябва да бъде подкрепен!". Министър 
Дончев подчерта още, че е необходимо Националната 
стратегия за интеграция на ромите да бъде прагматично 
направена, като превръща успешните практики -  като 
Програмата за роми-студенти по медицина – в държавни 
политики. 
 
 
 
Он-лайн обсъждане на проект на Статут за доброволчеството 
в областта на социалните услуги на територията на Столична 

община 
 
 Фондация "Програмен и аналитичен център за 
европейско право" реализира проект "Насърчаване на 
доброволчеството при предоставяне на социални услуги в 
Столична община". Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Столична община, Програма Европа, 2011г.  
  Една от основните дейности е изработването на 
проект на Статут за доброволчеството в областта на 
социалните услуги на територията на Столична община, 
регламентиращ минимален стандарт за организиране на 
доброволческата дейност, правата, задълженията и 
отговорностите на доброволците, приемащите доброволци 
НПО и Столична община по отношение на координацията и 
управлението на доброволчеството при предоставяне на 
социални услуги в София. 
  Фондация ПАЦЕП предоставя на вниманието на 
всички заинтересовани първоначален проект на Статут за 
доброволчеството в областта на социалните услуги на 
територията на Столична община на адрес: 
http://ngobg.info/bg/documents/5/377statutnadoborovolchestvoto_
proekt.doc  
 Екипът на проекта очаква на електронен адрес: 
pacel@pacel.org коментари, становища и предложения по 
съдържанието, които ще бъдат използвани при 
изработването на окончателния вариант на Статут за 
доброволчеството в областта на социалните услуги на 
територията на Столична община. 
 

http://news.ibox.bg/news/id_1598603200
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3328&home=true
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1992&catid=2
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1992&catid=2
http://sacp.government.bg/novini/2011/07/12/decata-ot-instituciite-trsyat-podkrepa-i-vzmozhnos/
http://sacp.government.bg/novini/2011/07/12/decata-ot-instituciite-trsyat-podkrepa-i-vzmozhnos/
http://www.ngobg.info/bg/messages/2462-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B7
http://www.ngobg.info/bg/messages/2462-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B3%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D0%B7
http://www.ngobg.info/bg/messages/2461-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE
http://www.ngobg.info/bg/messages/2461-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE
http://www.ngobg.info/bg/messages/2461-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8A%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE
http://ngobg.info/bg/documents/5/377statutnadoborovolchestvoto_proekt.doc
http://ngobg.info/bg/documents/5/377statutnadoborovolchestvoto_proekt.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 
 

Европейският алианс за семействата: добри практики в 
сферата на детското благосъстояние и качество на грижата 

за деца 
 
 Проблемът за „Детското благосъстояние и качеството 
на грижата за деца” беше дискутиран на работна среща, 
организирана от Европейската комисия в рамките на 
Европейския алианс на семействата на 30 юни в Брюксел. 
Събитието събра представители на министерства от 
страните-членки на ЕС, Европейската комисия и граждански 
организации, работещи на европейско ниво.  
 На срещата експерти представиха ключови проблеми 
на качеството на ранното детско обучение и грижа. Бяха 
представени и добри практики на грижа на национално ниво 
от Холандия,  Дания, Франция и Словакия.  
 Участниците се съгласиха, че особено важно е 
институциите, които отговарят за грижата за децата, както и 
професионалистит, работещи с тях, да създадат 
здравословна и стимулираща среда за децата. Подкрепата на 
родителите и семействата в областта на ранното детско 
развитие са идентифицирани като изключителто важни за 
предучилищното образование.  
 Повече информация можете да видите тук. 
 
 
 
 
Европейският парламент приема предложения за спирането 

на детската порнография онлайн 
 

 На 12 юли Комисията за гражданските свободи на 
Европейския парламент прие, че всеки,  признат за виновен в 
злоупотреба с  деца или гледа детска порнография онлайн 
може да получи от 1 до 10 години затвор. Законодателството 
призовава всички сайтове, съдържащи детска порнография, 
да бъдат премахнати, включително и такива, базирани в 
трети страни, които не са членки на ЕС. Ако тези страни 
откажат сътрудничество, то достъпът до тези сайтове ще 
бъде блокиран. Освен това, включени са нови категории 
престъпления : „Секс туризъм” – пътуване зад граница с цел 
злоупотреба с деца, и „привличане” – сприятеляване с деца 
по интернет с намерението за сексуална злоупотреба.  
 Окончателно гласуването на тези предложения се 
очаквапрез септември и тряба да бъде одобрено от 
министрите скоро след това. Веднъж приета, тази директива 
ще замени дейнстващото  европейско законодателство от 
2004г. Страните – членки ще имат две години, за да внесат 
тези промени в националните си закони.  
Повече информация можете да видите тук. 
 
 
 
 

€ 100 милиарда евро – цената на изключването на младите 
хора 

 
 Всеки изключен от образование, обучение или работа 
младеж (от 16 до 24 години) струва на обществото € 14 000. 
Това проучване беше направено на срещана на Комисията по 
заетостта и социалните дейности.  
 Повече информация можете да видите тук  
 

Ратифицираме Конвенцията за правата на хората с 
увреждания 

 
 
 Във връзка с постъпилите редица съобщения за 
ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания, Ви уведомяваме, че с акта на подписване на 
Конвенцията, нашата страна пое ангажимент за последваща 
ратификация. В рамките на 62-та сесия на ОС на ООН по 
време на „Treaty event” на 27 септември 2007 г. Конвенцията 
бе подписана, а Факултативният протокол към нея бе 
подписан от нашата страна на 18.12.2008 г. 
 Следващата стъпка е усъвършенстване на 
вътрешната нормативна уредба и нейното приложение с 
оглед достигане на изискуемата защита и прилагане на мерки 
за тази уязвима група. В тази връзка се прави преглед на 
законодателството в България и се разработва предложение 
за национален координационен механизъм за прилагането й в 
нашата страна. От началото на настоящата година е 
създадена междуведомствена работна група за подготовката 
на нашата страна за ратифициране на Конвенцията на ООН 
за правата на хората с увреждания. Провеждат се работни 
срещи, по време на които се дискутират съществуващите 
регламенти и практики. Би следвало да се има предвид, че 
страните, които са се присъединили към Конвенцията поемат 
ангажимент да развиват и да осъществяват политика, 
законодателство и административни мерки, разпознати в 
Конвенцията, както и да премахнат закони, наредби, навици и 
практики, които създават дискриминация съгласно чл. 4 от 
Конвенцията на ООН.  
 Министерството на труда и социалната политика е 
предприело необходимите действия за ратифициране на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания до 
месец декември 2011 г. 
 
 

Министърът на здравеопазването ще открие училище за 
бременни 

 
 Министърът на здравеопазването д-р Стефан 
Константинов ще открие в АГ болница „Шейново” училище за 
бременни. Целта е бъдещите майки да бъдат запознати с 
вредата от тютюнопушенето по време на бременността. 
Инициативата е част от националната кампания „Бременност 
без тютюнев дим”, организирана от МЗ, АГ-болница 
„Шейново”, с подкрепата на „Майчин дом”, „Света София” и 
пациентските организации „Искам бебе” и „Зачатие”.  
 Откриването на училище за бременни ще бъде на 18 
юли, понеделник, от 12.00 ч. в АГ болница „Шейново” /ул. 
Шейново” 19/. 
 
 
 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/families/?langId=en&id=3&news_id=2221&news_det=yes
http://www.europarl.europa.eu/en/headlines/content/20110708STO23670/html/EP-cracks-down-on-child-abusers-online-child-pornography
http://www.eurofound.europa.eu/events/2011/agencies300611/index.htm
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1991&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=1991&catid=1
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3327
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3327


 

Възможности за 

финансиране 
  

2500 първолаци повече наесен 
 
 2500 повече първокласници ще прекрачат тази есен 
училищния праг в сравнение с миналата учебна година, 
предаде АСН. 
 За първи път на училище тръгват децата, родени 
през 2004 г., които са общо 68 886. От тях 61 хиляди ще 
бъдат първолаците обаче, а останалите - близо 8000, няма да 
влязат в школските стаи. 
 За страната 19 400 деца са отпаднали през 
настоящата учебна година, като 9000 от тях са заминали зад 
граница с родителите си гурбетчии. 
 
 

41% от 15-годишните българчета сричат 
 
 41% от 15-годишните в България имат затруднения с 
четенето. Румъния е със сходен показател – там 40% от 
тийнеджърите трудно четат. По този показател двете страни 
са начело в Европейския съюз. Средният процент на ученици 
със слаби резултати за четене в ЕС е наполовина - 20 на сто 
Това сочат данните от първото по рода си паневропейско 
проучване, които бяха представени в Брюксел от 
еврокомисаря по образованието Андрула Василиу. Тя 
определи ситуацията в България и Румъния като "много 
тревожна". 
 
 

Без бебета в домовете за изоставени деца 
 
 Без бебета в домовете за изоставени деца, вместо в 
тях те да отиват в приемно семейство. 
 Това е една от целите на държавата, набелязана в 
новия Закон за закрила на детето, който ще бъде приет до 
края на годината, заяви днес социалният министър Тотю 
Младенов. 
Стремежът ни е да не се изоставят децата още от раждането 
в домовете, добави той. 
 
 

Игнатов: 80 хил. българи не могат да четат и пишат 
 
 Около 80 хиляди българи не могат да четат и пишат. 
 Тези данни на националната статистика съобщи 
министърът на образованието Сергей Игнатов. 
 Той обяви началото на проекта "Нов шанс за успех", 
по който ще се обучават неграмотни и слабограмотни хора. 
 Проектът е финансиран от ЕС по оперативна 
програма "Развитие на човешките ресурси". 
 Ще бъдат обучени 10 500 души, като се очаква осем 
хиляди от тях да получат и сертификат в края на обучението.  
600 учебни часа в продължение на пет месеца са предвидени 
за начален обучителен етап, а 360 часа за три месеца са 
планирани за прогимназиален етап. 
 Стойността на проекта е 10 милиона лева.  
 
 

Мамо, ако си уморена, мога да ти донеса вода... 
 
 Да станеш приемен родител е едно от най-
благородните и чисти дела, през които може да мине човек. 
Подобен акт изисква ясна самооценка и ред саможертви, но 
всеки минал по този път знае колко много си струва. 
 Историята, която ви представяме по-долу, бе 
изпратена до редакцията на Actualno.com от фондация "ЗА 
НАШИТЕ ДЕЦА". Това е разказът на една приема майка и 
нейната емоционална рисунка на всичко, което тя е 
преживяла. 
 

Децата и семействата в 

медиите
 

 
Грантове за овластяване на ромските жени 

 
 Институт „Отворено общество” обявява конкурс за 
проекти за овластяване на ромските жени в рамките на 
Декадата на ромското включване 2005 – 2015 - 
www.romadecade.org. Тази инициатива има за цел да 
промотира равенството между половете.  
 Могат да кандидатстват ромски и про-ромски НПО, 
ръководени от Ромски жени, или имащи ромски жени на 
ръководни позиции, в държави, които участват в Декадата на 
ромското включване: Албания, България, Босна и 
Херцеговина, Хърватска, Чехия, Унгария, Македония, Черна 
гора, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания.  
 Грантовете са на стойност 10 000 щатски долара.  
 Трябва да бъде представена концепция в рамките на 
2 страници, която да съдържа следното: 
- Кратко описание на организацията 
- Позиция върху проблема, по който ще работи проекта 
- Целевата група на проекта „години, местоположение, 

пол, социо-икономически статус) 
- Кратко изброяване на основните цели 
- Основните дейности по проекта 
- Продължителността на проекта 

Концепциите трябва да бъдат изпратени до 8 август на e-
mail roma@osi.hu 

 Повече информация можете да видите тук 
 
 

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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