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Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 На 2 и 3 август в Арбанаси се проведе среща между 
стария и новия Управителен съвет на Национална мрежа за 
децата. Целта на срещата беше да се осигури приемственост 
между стария петчленен и новия седемчленен състав на УС, 
както и да се вземат решения за стратегическото планиране и 
оперативното функциониране на Мрежата. Управителният 
съвет прие нова процедура за определяне на приоритетите 
на работа на НМД, която да позволи по-голяма прозрачност и 
ангажираност на всички членове на Мрежата. Друг важен 
въпрос, който беше обсъден на срещата, беше важността от 
детско участие в дейността на НМД. Членството в НМД беше 
диференцирано на пълноправно, асоциирано и почетно, като 
това ще разшири на повече организации да се включат в 
Мрежата и да застанат зад каузите на НМД.  
 

 Георги Богданов за подкрепата на позитивното 
родителство 

    -Каква трябва да е адекватната 
подкрепа за семействата с проблем? 
- Искаме всеки случай да се проучва в 
дълбочина. Ако гарантираният 
минимален доход на член от 
семейството е 65 лв. и ако на човек са 
му необходими 80 лв., за да може да 
се справи, трябва да му бъдат дадени 
тези 80 лв. А не да се отнемат 30-те 
лева детски, защото родителите нямат 
пари да купят обувки на хлапето и да 
го пратят на училище.  

С такива санкции бедността ще се задълбочи още повече. 
Българските политици през всички години на прехода имат 
безотговорно отношение към родителите. Вместо да правят 
конкретни политики към децата и семействата им, си избират 
някой, който да е виновен. В случая - родителите. 

 - Колко деца у нас не ходят на училище? 
- От 1999 до 2009 г. над 240 000 деца не са влезли в училище. 
Това са два по-малки областни града. Тези деца вече са 
пораснали и не можем да използваме трудовия им потенциал. 
Въпросът е как включваме децата отново в образованието. 
Нашата система трябва да се отвори, в нея да могат да 
влизат хора на различна възраст, но не да учат година за 
година, а в рамките на една да наваксат няколко класа, за да 
имат шанс. Битува много грешна представа, че ако се 
стабилизира икономиката, ще се справим с бедността. 
Виждате какво става в Англия. Ние уж макроикономически 
сме много добре, но на микрониво нещата стоят по 
съвършено различен начин - хората продължават да 
обедняват, а социалните плащания намаляват с всяка година. 
Малко над 40 хиляди души са били подкрепени с държавни 
социални помощи миналата година. 40 000 ли са бедните у 
нас? Липсва реална помощ и подкрепа за семействата с 
проблеми. 
Цялото интервю можете да видите на : 
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=379307  

 

 Законът за детето – между помощта и глобите 

Закон, основан на превенцията и подпомагането на 
българските семейства. Закон с минимални санкции и 
максимално много социални услуги. Така би трябвало да 
изглежда новият нормативен акт за закрила на детето, който 
в момента е на етап проект. Звучи новаторско и модерно, 
дано да не остане само идея. Защото последният вариант на 
проекта не загатва за намаляване на санкциите спрямо 
родителите, а точно обратното.   

 
. 

Законопроектът трябва да бъде внесен в Народното 
събрание най-късно до края на годината. Заглавието му също 
се предвижда да бъде променено, за да съответства на 
новата философия. Нормативният акт вече ще се нарича 
Закон за детето. 
 
 
Хубава идея... 

Всъщност идеята новият закон да създаде правни 
възможности за подпомагане на родителството е на 
неправителствените организации. Те не крият, че срещат 
трудности при убеждаването на управляващите в по-добрата 
ефективност на този модел в сравнение със 
санкционирането. Досега Законът за закрила на детето 
третираше родителите като виновни за социалния си 
стандарт и положение, които рефлектират и върху децата. В 
новия закон би трябвало да се наблегне на възможностите за 
разширяване на пакета от социални услуги, които да 
подпомагат семействата. "Ако вземем социалните помощи на 
едно семейство, което живее в бедност, това няма да 
подобри стандарта му. Тази мярка ще задълбочи бедността в 
семейството и това пряко ще се отрази на детето", казва 
изпълнителният директор на Националната мрежа за децата 
Георги Богданов. Според неправителствените организации 
трябва да се търси индивидуално решение на проблемите на  
всяко семейство и за това трябва да се грижат социалните 
работници. Изглежда, на теория правителството също 
споделя мнението им. "Отчетените недостатъци на 
съществуващата нормативна уредба обосновават 
убеждението ни, че превантивните мерки и подкрепата на 
детето и семейството са многократно по-ефективни от 
съсредоточаването на усилията само за извеждане на децата 
и семействата от рисковата ситуация, в която вече са 
попаднали", казват пред в. "Пари" от социалното 
министерство. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Да почистим заедно парка около гребния канал в 
Пловдив! 
В 10ч на 11.09.2011г. 
Сборен пункт – централни трибуни на гребния канал 

 

 

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?article=379307
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Институции и деца в 

България 

 

 Обявено е класирането на проектите по програма 
“Подпомагане на обучението на деца и ученици със 
специални образователни потребности” в рамките на 
приоритетна ос 4 от OП „Развитие на човешките ресурси”. 
Списъкът с одобрение 44 проекта е достъпен на:  
http://sf.mon.bg/4.1.04_Spisak%20Odobreni%20Proekti_1.pdf 
 

 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 
Наредба за здравословно хранене на децата от 3 до 7 години, 
която днес бе обнародвана в Държавен вестник. 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. 
За 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. 
Поне четири пъти в седмицата децата трябва да ядат 
пълнозърнест хляб, овесени ядки, жито, елда, просо. Във 
всички тестени и картофени изделия пък трябва да има малко 
мазнини, сол и захар. Задължително е децата до 5 години да 
ядат на ден поне по 300 грама зеленчуци и плодове, а до 7 – 
по 350. 

 

 Отпускането на месечна социална помощ за 
семейства и деца се обвързва с провеждането на 
задължителните имунизации и профилактични прегледи 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, с които се прецизират 
текстове, отнасящи се до отпускането на социални помощи, и 
се изпълняват мерки от Плана за оптимизация на държавната 
администрация в частта за облекчаване на 
административните услуги. 

Постановлението предвижда размерът на отпусканата 
месечна социална помощ на семействата с деца да се 
обвързва с провеждането на задължителните имунизации и 
профилактични прегледи, като липсата им ще намали 
размера на отпусканата помощ. Целта е засилване на 
дисциплиниращия ефект за родителите и стимулиране на 
отговорното родителство. 

С промените от 9 на 6 месеца се намалява срокът за 
задължителна регистрация на безработните в трудоспособна 
възраст в дирекции „Бюро по труда” като условие за 

получаване на социална помощ. По този начин се оптимизира 

се процедурата по предоставяне на социални услуги чрез 
въвеждане на стандартизирани формуляри, на срок за 
извършване на социалната оценка на потребностите на 
лицата и информирането им за решението на директора на 
дирекция „Социално подпомагане” или доставчика на 
социалната услуга. 

 

 

 Национален ученически конкурс по фотография 
на тема ''Биоразнообразието на страната ни през моя 
обектив''  
Краен срок: 30.09.2011 г. 

Повече информация за конкурса на: 
http://ecoparliament.com/fotokonkurs.html 

 Дневен лагер  ''Летните цветове на Ловеч'' 
Това лято Екомисия 21 век отново предложи на малчуганите 
незабравими преживявания в разгара на ваканцията.От 15 до 
24 август децата, на възраст от 6 до 13 години, съчетаха 
полезното с приятното под ръководството на Пенка Луловска 
и доброволците Ники, Карлос и аз, Ели. Първият ден от 
лагера премина под мотото ''Опознай Ловеч''-децата посетиха 
''Етнографски музей''-Ловеч и Музея на земята и хората. 

 
 В програмата бяха включени също и щуро боулинг парти, 
водни войни в басейна и посещение на катерачната стена, 
където младите приключенци без колебание покориха 
маршрута под строгия поглед на батковците от ''Планински 
ангели''.  
Екскурзиите продължиха и през следващите дни-групата 
посети Музея на занаятите в Троян, както и Троянския 
манастир  Крушунските водопади и пещера ''Съева дупка''. 

Елена Йочева, доброволка 
 

 Втори летен лагер на фондация „Сийдър” в 
Кюстендил 
Втори летен лагер за децата и младежите от малките групови 
домове в Кюстендил се проведе през третата седмица на 
август. Разчитахме на доброволческата работа на девет 
младежа, които дойдоха от различни части на страната и 
чужбина – Кюстендил, Варна и Лондон. Лагерът, организиран 
от фондация „Сийдър” предложи много възможности за игри 
навън и арт дейности сред природата, които участниците 
грабнаха с ентусиазъм.  

 Уважаеми колеги, приканваме Ви да се 
присъедините  към Национална кампания “На училище без 
тежест” организирана с подкрепата на Министерство на 
образованието, младежта и науката. Кампанията има за цел 
да се отчетат реалните резултати за олекотяване на 
ученическите чанти и ще се проведе през м. април 2012 г. 

Повече информация за това как да се присъедините: 
http://www.snbm.org/ 

 Конкурс за доброволческа инициатива 2011 

Фондация Лале и Национален Алианс за Работа с 
Доброволци обявяват конкурс за най-добри доброволчески 
инициативи в България през 2011 година – Европейска година 
на Доброволчеството. В конкурса са поканени да участват 
всички, които през настоящата 2011 година реализират 
доброволческа инициатива. 

 Центърът за продължаващо обучение към Нов 
Български Университет набира група за провеждане на курса 
„Творчески задачи и методи в обучението на деца и юноши” 
(http://cpo.nbu.bg/display.php?id=33&t=courses) . Курсът ще се 
проведе в периода 8 - 11 септември 2011 г.  

За повече информация: г-жа Анелия Янкова, телефон 02 / 81 
10 107 или e-mail: aiankova@nbu.bg 

 

http://sf.mon.bg/4.1.04_Spisak%20Odobreni%20Proekti_1.pdf
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3350
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3350
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=2012&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=2012&catid=1
http://www.mlsp.government.bg/bg/news/news.asp?newsid=2012&catid=1
http://ecoparliament.com/fotokonkurs.html
http://www.snbm.org/
http://youth.mon.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=349%3A-2011&catid=24%3A2010-07-09-07-16-23&Itemid=30&lang=bg
http://cpo.nbu.bg/display.php?id=33&t=courses
mailto:aiankova@nbu.bg%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 
Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 

 Първа годишна конференция на Европейската 
платформа за борба с бедността и социалното изключване 
 
Събитието, което ще се проведе на 17 и 18 октомври в 
Краков, ще направи преглед на постигнатия напредък в 
работата по намаляването на нивото на бедността и 
социалното изключване, която има за цел да обхване 
минимум 20 млн души до 2020. Ще бъдат дискутирани и 
бъдещи действия.  
Първата годишна конференция, организирана от 
Европейската комисия с полското председателство, ще 
представлява първият етап от прехода към финалния формат 
на конференцията. Основната й цел е да осигури прозрачност 
и политическа тежест на Европейската платформа срещу 
бедността и изграждане на подкрепа в различни политики и 
институции, различни нива на правителството и гражданското 
общество. Конференцията ще обобщи уроците, научени от 
Европейската година за борба с бедността и социалното 
изключване (2010 г.), като същевременно ще съгради мост 
между Целите на Годината и Социалните цели на 
стратегията "Европа 2020". 

Някои министри ще представят своите виждания и амбиции 
за определяне на националните цели, свързани с бедността, 
и техни приоритети. Службите на Комисията ще обсъдят 
работата си върху бедността и социалното включване през 
2011 заедно с публиката. Участниците ще могат да направят 
предложения за бъдещи действия в пет паралелни сесии, 
последван от доклад за заключителната пленарна сесия. 
 
Източник:http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88
&eventsId=349&furtherEvents=yes 
 

 Семинар за бъдещето на семействата 
 
На 12 октомври Европейската комисия кани желаещите да се 
включат в семинар, наречен „Бъдещето на семействата” . 
Събитието е организирано от Европейския алианс за 
семействата и ще дискутира как европейските общества се 
справят с растящото разнообразие на формите на семейство 
и все по-късното създаване на семейство.  
Фондация Nobody's Children организира конференция: „Да 
запазим децата и младежите онлайн в безопасност” 
Полският (Nobody's Children и NASK) и немският (klicksafe) 

центрове за безопасен интернет имат удоволствието да ви 
поканят на 5-та международна конференция  „Да запазим 
децата и младежите онлайн в безопасност”. Тази година 
събитието ще се проведе под патронажа на полското 
председателство на Съвета на Европа.  
Конференцията ще събере около 500 представители от 
образователния, НПО, юридическия, правителствения и 
индустриалния сектор. Събитието ще се фокусира върху 
широк обхват от проблеми, отнасящи се до децата и младите 
хора и тяхната безопасност онлайн, като безопасността на 
личните данни в социалните мрежи, управляване на онлайн 
идентичността, плагиатството, образователните стратегии и 
нововъзникващите тенденции онлайн. Целта на 
конференцията е да повиши вниманието към новите 
предизвикателства и възможности в онлайн борбата срещу 
рисковете за децата и младите хора и да помогне за 
споделянето на добри практики между различните сектори. 
Сесиите ще бъдат водени от известни интернационални 
експерти от полето на закрилата на детето.  
Конференцията ще се проведе на 20-21 септември 2011 в 
Marriott Hotel във Варшава.  
 
Повече информация можете да получите тук.  
 

 
Глобалният фонд за деца (GFC) е дарителска организация. 
Тя подкрепя групи, базирани в зараждащите се общности, по 
целия свят, които работят за подпомагане и защита на 
уязвимите деца. GFC поддържа организации и програми, 
които се фокусират върху четири конкретни въпроси: 
обучение, предприемчивост, безопасност и здрави умове и 
тела.  
 
Ние отпускаме безвъзмездни помощи на годишен принцип, с 
типична връзка на  финансиране, с продължителност от три 
до шест години. Грантовете варират от $ 5,000 до $ 20,000 
годишно, нарастват по размер и обхват в течение на връзката 
на финансиране и могат да бъдат използвани за обща или 
оперативна подкрепа на получателя на помощ /организацията 
партньор/. GFC  счита всяка субсидия като инвестиция в 
мисията на организацията и нейните програми, както и в 
нейното институционално развитие. За тази цел, към 
първоначалното дарение ние добавяме и  възможността за 
участие в семинари / обучения; спешни помощи за справяне с 
неочаквани кризи; награди за организационно развитие в 
подкрепа на организацията стипендиант чрез 
институционални инициативи за укрепване като стратегическо 
планиране; възможности за участие в регионален "обмен на 
знания”, където заедно със своите партньори вие можете да 
учите и да изграждате мрежа помежду си. Ние предлагаме и 
други видове финансиране от нашите целогодишни 
благотворителни дейности. 
 
Моля, кликнете тук за сайта на GFC и преглед на процеса 
за кандидатстване за безвъзмездна помощ: 

http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-
Grant/Overview.html 

 
 

Децата в училище на 1 септември догодина 

Децата ще започват училище на 1 септември от догодина, 

съобщи образователният министър проф. Сергей Игнатов. По 

думите му предложението за тази дата ще залегне в новия 

Закон за средно образование. Очаква се той да влезе за 

обсъждане в НС след 2-3 месеца.  

Агресивното поведение сред младите хора нараства 

Случаите на убийства, извършени от деца са показателни за 

това, че има експанзия на детската агресия през последните 

години. Това, което става напоследък е категорично 

предупреждение към обществото и държавата, че трябва да 

се вземат спешни мерки в областта на психичното здраве и 

по-конкретно в областта на превенцията. 

Хиляди деца пак без място в детските градини в столицата 

За поредна година в софийските детски градини няма място 

за всички деца, които искат да ги посещават. 3000 деца, 

родени през 2008 година, остават без място в столичните 

градини от септември. За ясли чакат още 6000 малчугани. 

 

 

Децата и семействата 

в медиите 
 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=349&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=349&furtherEvents=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=349&furtherEvents=yes
http://www.saferinternet.pl/en
http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Overview.html
http://www.globalfundforchildren.org/index.php/Apply-For-A-Grant/Overview.html
http://nmd.bg/news/sergey-ignatov-detsata-v-utchilishte-na-1-septemvri-dogodina/
http://nmd.bg/news/3611/
http://nmd.bg/news/hilyadi-detsa-pak-bez-myasto-v-detskite-gradini-v-stolitsata/

