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 Здравословното хранене на децата скоро ще 

бъде гарантирано 

Здравословното хранене на децата в детските градини и 

училищата скоро ще бъде гарантирано с три наредби: две на 

министерството на здравеопазването и на министерството на 

земеделието и храните. След вчерашната среща между 

министър Константинов, министър Найденов, Национална 

мрежа за децата, асоциация „Родители“ и Национален алианс 

„Усмихни се с мен” двете министерства предприеха конкретни 

действия по проблема, свързан със здравословното хранене 

на децата и качеството на съответните продукти. „Сирене от 

мляко и кайма от месо за децата ни” , обещават от МЗХ. 

От днес, 15 септември, влиза в сила наредбата на МЗ, която 

посочва полезните храни за децата. От своя страна 

Агенцията по храните ще контролира качеството на храните. 

Това се налага, тъй като до сега най-ниската цена бе водещ 

критерий при договарянето на общинските администрации  с 

търговците, снабдяващи детските заведения. Новата наредба 

на МЗХ ще се грижи за това качеството на продуктите да не 

бъде пренебрегвано. Tепърва предстои и практическото 

прилагане на наредбата на министър Найденов, както и 

обединяването й с тази на здравното министерство. 

Национална мрежа за децата ще продължава да следи 

събитията, свързани с новите изисквания, както и активно да 

се включва в борбата за здравословното хранене на децата. 

 Обучение на директори на образователни и 

социални услуги за деца с увреждания 

От 4 до 6 октомври, на Старозагорските минерални бани ще 

се проведе обучение на директори на образователни и 

социални услуги за деца с увреждания. Темата на обучението 

е „Планът за развитието на услугата -  важен инструмент за 

доброто управление”.  

Участниците ще бъдат обучавани да изработват ефективен 

план за развитие на услугата, която управляват.  

В края, те ще могат: 

 да  правят оценка на моментното състояние на 

нуждите на потребителите, на персонала и  на средата           

                                

Новини от Асоциация „Родители”  
  
 Тежките ученически раници 

Цвета Брестничка от Асоциация "Родители”                                  

Отново се налага да поговорим и за това колко тежат 

ученическите чанти. Договорихме се с МОМН за облекчаване 

на ученическите раници. Според една от мерките училищата 

навсякъде, където имат възможност, трябва да съберат 

употребяваните три поредни години безплатни учебници, така 

че учениците да могат да разполагат с по два комплекта 

учебници. Единият от тях да стои в училището - в класната 

стая или в училищната библиотека, а другия комплект с 

учебници учениците да използват само вкъщи. Така няма да 

се налага да носят всеки ден в училище пълен комплект 

учебници. 

 

 Азбука на ненасилственото поведение  

На 8 и 9 септември се проведе втората работна среща по 

проекта „Просоциалност срещу насилие и изключване“, 

финансиран от европейската програма Дафне. 

Асоциация Родители в партньорство с още 6 организации от 

Италия, Малта, Гърция, Словения, Испания и Румъния 

обсъди стъпките по създаване на европейски код на 

ненасилствено поведение. Кодът включва методика за 

прилагането на правила за ненасилствено общуване в 

началното училище.  

Целия проект можете да намерите тук: http://nmd.bg/wp-

content/uploads/2009/11/Izsledvane-Prosocialnost-sreshtu-

nasilie-i-izkluchvane_BG.pdf 

 да идентифицират и приоритизират нуждите на 

потребителите, 

 да идентифицират партньорите си на местно ниво 

В обучението ще бъдат включени управители на Дневни 

центрове за деца с увреждания, Центрове за социална 

рехабилитация и интеграция и Ресурсни центрове за 

подпомагане на интегрираното обучение на деца със 

специални образователни потребности от Южен Централен 

район.Обучението е в контекста на настъпващите промени в 

образованието на децата със специални потребности – 

преминаването от интегрирано към приобщаващо 

образование и процеса на деинституализация. 

 

Обучението се организира и провежда от Национална 

мрежа за децата по програма ПРОКОПИЛ. 

 

 

http://nmd.bg/news/zdravoslovnoto-hranene-na-detsata-skoro-shte-bade-garantirano/
http://nmd.bg/news/zdravoslovnoto-hranene-na-detsata-skoro-shte-bade-garantirano/
http://ngobg.info/bg/messages/2779-���������-�-�������-��-��������.html
http://nmd.bg/news/azbuka-na-nenasilstvenoto-povedenie/
http://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/Izsledvane-Prosocialnost-sreshtu-nasilie-i-izkluchvane_BG.pdf
http://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/Izsledvane-Prosocialnost-sreshtu-nasilie-i-izkluchvane_BG.pdf
http://nmd.bg/wp-content/uploads/2009/11/Izsledvane-Prosocialnost-sreshtu-nasilie-i-izkluchvane_BG.pdf


 

Институции и деца в 

България 
 

 Гласят нов закон – родителите ще избират 

учебници и директори 

Родители ще могат да сменят школския директор. Това 

предвижда новият закон за училищното образование, който 

трябва да бъде внесен до края на годината, съобщи Асен 

Александров, съветник на просветния министър, предаде 

АСН. 

Според проекта начело на всяко школо ще има обществен 

съвет, който ще замени сегашното родителско 

настоятелство. В него отново ще влизат родители, но освен 

тях ще има и видни общественици, както и представители 

на общината. Съветът ще разполага с доста по-големи 

правомощия от сегашните настоятелства – под негов 

контрол например е бюджетът на училището.  

 В ход е приемът на молби за целеви помощи за 

първокласници 

До края на септември т.г. ще се приемат молби-декларации 

за отпускане на еднократната целева помощ за 

първокласници за учебната 2011/2012 г. в размер на 150 

лева. До края на юни са приети 747 молби за 757 деца. 

Право на тази помощ имат семейства със средномесечен 

доход от последните 12 месеца преди подаване на молба-

декларацията до 350 лева на член от семейството. 

Повече информация можете да намерите тук: 

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=a

dd_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1012&selid=1012 

 Министерство на образованието, младежта и 

науката  и Национален център „Европейски младежки 

програми и инициативи” обявява стартиране на процедура 

за набиране на проектни предложения по Национална 

програма за младежта 2011 - 2015, 

Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки 

информационно - консултантски центрове (МИКЦ). 

Проектите се подават в Национален център „Европейски 

младежки програми и инициативи", дирекция „Управление 

на проекти по национални младежки и други донорски 

програми", София, 1113, бул. Цариградско шосе  № 125, 

блок 5, ет. 2, ст. 223, по куриер или по пощата на същия 

адрес.Проектни предложения ще се приемат до 14 октомври 

2011 г., важи датата на пощенското клеймо. 

Повече информация можете да намерите тук: 

http://www.mikc.bg/node/548 

  

 ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧИЛИЩЕ, РОДИТЕЛИ! 

 

и науката, г-н Диян Стаматов, директор на 119 СОУ „Акад. 

Михаил Арнаудов“, учители и родители на първокласници. 

Заявки за безплатни бройки от членовете на Мрежата се 

приемат на e-mail office@roditeli.org . Количествата са 

ограничени и заявките се изпълняват по реда на постъпване 

на мейла на Асоциация Родители – до изчерпване на 

количествата. 

  „Европа танцува и мечтае” 

Общественият съвет по образование Гоце Делчев се включи 

в конкурса на „Europarltv” на тема „Разнообразието в Европа”. 

За целта неправителствената организация подготви  

триминутен видеоклип, пречупвайки представата за Европа 

през призмата на танца : облечени в различни национални 

носии, под звуците на българска народна музика, талантливи 

танцьори играят ръченица. 

Общественият съвет по образование Гоце Делчев е сред 

финалистите в конкурса. Нека ги подкрепим, като харесаме 

техният клип „Европа танцува и мечтае”. 

Можете да дадете своя глас на: 

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=adee323c-

8c25-4435-887b-9f5e00c396e6 

 Национален младежки конкурс за поезия 

„Веселин Ханчев” Стара Загора 2011 

За млади автори от 14 до 25 години (навършени през 

календарната година), без издадена стихосбирка. 

Участници в него могат да бъдат всички автори, навършили 

четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години за 

календарната година, които нямат издадена стихосбирка. 

Конкурсът е явен. Всеки кандидат може да представи от 5 до 

10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни екземпляра. 

Материалите се изпращат не по-късно от 16.10.2011 г.  

Повече информация можете да намерите тук: 

http://www.rodina-

bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid

=161 

 

Асоциация Родители и 

VIVACOM фонд представят 

наръчника „Добре дошли в 

училище, родители“. Гости на 

събитието са г-жа Пенка 

Иванова, Директор Дирекция 

„Достъп до образование и 

подкрепа на развитието“ в 

Министерство на 

образованието, младежта 

 

http://nmd.bg/news/glasyat-nov-zakon-roditelite-shte-izbirat-utchebnitsi-i-direktori/
http://nmd.bg/news/glasyat-nov-zakon-roditelite-shte-izbirat-utchebnitsi-i-direktori/
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1012&selid=1012
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1012&selid=1012
http://www.mikc.bg/node/548
http://nmd.bg/news/dobre-doshli-v-utchilishte-roditeli/
mailto:office@roditeli.org
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=adee323c-8c25-4435-887b-9f5e00c396e6
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=adee323c-8c25-4435-887b-9f5e00c396e6
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=161
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=161
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=877&Itemid=161


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 Забраняват мобилните телефони в училище 

Много скоро в училищата в цяла Европа ще бъде забранена 

употребата на мобилни телефони и Wi-Fi мрежи. 

Европейската комисия призовава всички правителства да 

действат незабавно, за да се спрат потенциалните щети, 

причинени от електромагнитната радиация върху здравето на 

децата и тяхното развитие. Комисията за околната среда от 

своя страна е загрижена за използването на безжични 

телефони и бебефони в дома. Разглеждайки последните 

проучвания за вредата от непрекъсната употреба на мобилни 

телефони, особено върху децата, членовете на комисията 

приканват за незабавната им забрана. Всички изследвания до 

момента категорично са доказали, че радиацията може да 

доведе до рак и да засегне развитието на детския мозък. 

Според нея всички държави членки на ЕС трябва да: - 

определят минималните нива на дългосрочно излагане на 

микровълни, излъчвани от GSM-anaратите; - въвеждане на 

етикети върху продуктите, които ясно да описват 

потенциалните опасности; - забрана на употребата на 

всякакви мобилни устройства и безжични мрежи в училищата; 

- стартиране на информационни кампании, насочени към 

децата относно потенциалните рискове от използването на 

мобилни телефони; - увеличаване на проучванията за 

създаване на по-безопасни мобилни технологии. 

 

 Националното дружество за превенция на жестокост 

към деца 

В Обединеното кралство, Националното дружество за 

превенция на жестокост към деца (NSPCC) стартира доклад 

за широкото разпространение на насилие над деца в 

Обединеното кралство в училище, у дома и в обществена 

среда. Докладът разкрива, че значителни малцинствени 

групи, съставени от деца, не  просто са малтретирани от 

други лица. Поради тежкото емоционално състояние на 

децата, те се превръщат в жертви на самите себе си: 

самонараняват се, мислят за самоубийство и демонстрират 

престъпно поведение. 

 

 Как Eurochild въвлича децата в света на поезията 

Eurochild организира поетично турне, наречено „Пътуващата 

световна поезия”. То ще се състои по време на Нощта на 

културата в Корк, петък, 23 септември. . 

Програмата започва в 14:00 с поетичната работилница за 

деца в библиотеката на Корк Сити (с поета и театъралния 

професионалист, Иън Уаиълд), следвана от поетични четения 

и изпълнения, както и от официалното представяне на 

Eurochild Антология на главния библиотекар, Лиъм Ронейн. 

За повече информация: http://eurochild.net/news3.php 

 

 

Има ли санитарни материали в училищните тоалетни 

Масово в училищните тоалетни няма тоалетна хартия, 

хартиени кърпи за ръце и сапун. На практика, оказва се, че 

няма наредба, нито какъвто и да било друг нормативен 

документ, според който там да има задължително санитарни 

материали.  

Започва голямото изпитване 

Голямото изпитване започва с началото на днешния първи 

учебен ден. След като минат тържествените фанфари, се 

задават препитвания от сега до края на май. Наред с 

традиционните матури и зрелостни изпити учителите ще 

правят вътрешни малки матури по всички предмети и във 

всички класове, обявиха от образователното министерство.  

Планират електронизация на българските училища 

Трябва да създадем електронно училище, обяви министърът 

на образованието Сергей Игнатов при откриването на новата 

учебна година в 134-то училище „Димчо Дебелянов“ вчера. По 

думите му трябва да се създадат условия, за да може след 5-

6 години да има добра електронна среда за обучение в 

училище, което ще се осъществява с европейски средства. 

 

 

Децата и семействата в 

медиите
 

 

 „Къде шофира нашият мозък? " 

С обучението „Къде щофира нашият мозък? ", организирано 

от Центъра Zarja, бихме искали да представим 

различни програми за лица с придобита мозъчна травма (ABI) 

в Словения. В повечето случаи мозъчни наранявания са 

придобити в резултат на пътнотранспортни 

произшествия и представляват епидемията на съвременното 

общество. Обучението ще се проведе от 12 до 16 

март 2012. Пътни и квартирни разходи за посещението на 

проучването са обхванати от програма на Европейската 

комисия "Учене през целия живот. Можете да кандидатствате 

за субсидия до 14 октомври2011 г. г.  

За повече информация: 

http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&

scid=74&artlang=EN 

 

 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.  
 
 

http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoid=26084
http://www.crin.org/violence/search/closeup.asp?infoid=26084
http://eurochild.net/news3.php
http://nmd.bg/news/ima-li-sanitarni-materiali-v-utchilishtnite-toaletni/
http://nmd.bg/news/zapotchva-golyamoto-izpitvane/
http://nmd.bg/news/planirat-elektronizatsiya-na-balgarskite-utchilishta/
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=EN
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/index.asp?cid=2&artid=7194&scid=74&artlang=EN
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8
http://www.wcif-bg.org/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5/%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8/8
http://www.flgr.bg/bg/cms/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B9+11+-+16+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82/3836/o/1073/o/o/1

