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ДЕЦАТА НЕ БИВА ДА ЖИВЕЯТ В СВЯТ, РАЗДЕЛЯН ОТ ЕТНИЧЕСКА ОМРАЗА 

 

СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА ПО ПОВОД СЪБИТИЯТА В КАТУНИЦА 

Ние от Национална мрежа за децата бихме искали да изразим своето притеснение от растящата 

етническа нетолерантност по повод на трагичните събития в с. Катуница. Там за съжаление едни деца 

загинаха, а днес други деца и млади хора скандират омразни думи и извършват противообществени 

действия, провокирани от амбициите на възрастните. 

Днес е по-важно от всякога ние, възрастните, да поемем отговорност за това, което се случва в 

страната и като разумни и цивилизовани граждани да го обясним на децата си. Ако продължаваме да 

насаждаме етническа омраза, намекваме или говорим с пренебрежение към една група хора и 

възхваляваме друга, ние продължаваме да нехаем за въпроси, които българският политически елит 

пренебрегваше десетилетия наред. 

Още от самото начало на конфликта в Катуница стана ясно, че той не е основан на етнически 

различия, а на недоволството на жителите на селото (без значение от техния етнос) от поведението 

на една конкретна фамилия, която е била толерирана от държавни институции. Нарастващото насилие 

между българи и роми силно ни обезпокоява и по тази причина бихме искали да апелираме към 

всички институции, професионалисти, общественици, медии, формални и неформални организации 

да се въздържат от негативни коментари от етническо естество. Обобщения от подобен тип не само 

създават изкривен и нереален образ на случилото се, но и носят излишно напрежение в и без друго 

нелеката етническа обстановка в България. 

Така в дългосрочен план едни от най-потърпевшите в подобна ситуация се оказват българските деца, 

на които все по-често ще се налага да растат в свят, белязан от етническа нетърпимост и разделение. 

Днес децата в българската и ромската общност са подложени на безпрецедентен натиск от 

случващото се. Именно за това ние настояваме в конкретната ситуация Министерство на 

образованието, младежта и науката незабавно да излезе със специални инструкции към учителите 

какви послания да бъдат отправени към децата относно ситуацията в Катуница. Само така ще се 

гарантира, че учениците ще могат да изградят критично и балансирано мнение, а няма да бъдат 

подвеждани от опитите за изкуствено насаждане на етническа нетърпимост от определени кръгове. 

В дългосрочен план апелираме към МОМН да разработи и приложи специална образователна 

програма, насочена към засилване на диалога и повишаване на етническата толерантност на нашите 

деца. 

Още един път ние остро осъждаме поведението на всички, които подклаждат етническата 

нестабилност в страната и разчитаме държавните институции да поемат своята отговорност. Нека 

днес бъдем умни, а утре мъдри, така както гласи една китайска поговорка: „Умният решава 

проблема. Мъдрият го предвижда!” 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА НА БРОЯ 

http://nmd.bg/Position/detsata-ne-biva-da-zhiveyat-v-svyat-razdelyan-ot-etnitcheska-omraza/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 Ромските деца са свръхпредставени сред децата 

в институции 

Днес Национална мрежа за децата участва в дискусията на 

Дарик радио на тема „Ромските деца в риск в системата на 

закрила на детето в България“, по повод представянето на 

новото изследване на Български хелзинкски комитет (БХК). 

Разговорът стартира с проблема „деца раждат деца”, както и 

с различни предложения за повишаване на здравната и 

сексуалната култура в ромските общности. Обсъждането 

продължи с въпроса защо ромските деца са 

свръхпредставени сред децата в институции, тъй като 

изследването на БХК сочи, че от 15 детски институции, в 

които живеят общо 809 деца, 510 са роми. Бедността на 

семействата им, ниското ниво на образование, както и 

рисковите жилищни условия бяха изтъкнати като основни 

причини за състоянието на ромските деца в риск. 

За да се постигне ефективна промяна сред ромските 

общности, изследователите от БХК предлагат: насърчаване 

на приемната грижа; подкрепа чрез подобряване на достъпа 

до образование, професионална квалификация, здравни 

услуги; популяризация на работата на социалните медиатори 

в ромските общества; разработване на конкретни политики на 

национално и местно ниво в сътрудничество с 

неправителствени организации и др. 

  

 България подкрепя Стратегията на Съвета на 

Европа за правата на детето 2012-2015 

Национална мрежа за децата участва в изготвянето на 

консолидиран коментар по проект на Стратегията на Съвета 

на Европа за правата на детето (2012 – 2015). 

Консолидираният коментар беше изготвен от ДАЗД във 

връзка с предстоящата конференция на високо ниво по 

Стратегията, която ще се проведе през ноември в Монако. В 

него са отразени коментарите на всички институции и 

организации, работещи в областта на правата на децата в 

Република България.  

 НМД напълно подкрепя представения текст, в който бяха 

взети предвид всички коментари и предложения във връзка 

със Стратегията, които постъпиха в ДАЗД от страна на 

мрежата.  „Изключително сме удовлетворени от факта, че 

имаме български представител в мрежата от контактни точки 

по правата на детето към Съвета на Европа, който беше 

назначен след наше писмо до МВнР. Приветстваме 

 

 

то е с функцият 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Арт-методи при работа с деца 

 

На 21 септември, 2011г. от 17 часа в театралната зала на 

читалище “Братя Миладинови”, София бе проведена 

заключителната среща на екипа актьори-обучители от 

театър “Цвете” с обучаваните от тях доброволци. Срещата 

бе свързана с прилагане на арт-методи при работа с деца 

със СОП, извършено в рамките на проект “С отворено 

сърце”, програма Грюндвиг – Партньорства за 

познание’2009.  

 

 

Резултатите от приложението бяха предоставени на 

партньорите от Италия, Литва, Полша и Португалия. В 

резултат на това партньорство бе създаден уеб сайта на 

проекта http://open-h-art.eu/ . 

 

 Покана “Благодеятел на годината’ 2010” 

 

Уважаеми партньори, съмишленици, благодеятели, 

Имаме удоволствието да ви поканим на официалната 

церемония по награждаване “Благодеятел на годината’ 

2010”. Церемонията ще се състои на 29.09.2011 г. от 19.00 

ч. в Национален музей “Земята и хората”. 

За контакти и допълнителна информация: 

0895 569 656  – Сребрина Ефремова 

office@blagodeyatel.net 

 

 

реализираното допитване до гражданския сектор по въпросите 

на Стратегията и подготовката на консолидирания доклад”, 

споделиха от НМД. Представители на ДАЗД, в ролята им на 

контактна точка за България по програмата „Да изградим Европа 

заедно и с децата” ще вземат участие в конференцията. Тя ще 

отбележи края на консултациите, които ще доведат до 

представянето на Стратегията за приемане от Комитета на 

министрите на Съвета на Европа през януари 2012г. В тази 

връзка коментарите на НМД бяха изпратени и до Eurochild, които 

също изготвиха своя позиция по Стратегията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nmd.bg/news/romskite-detsa-sa-svrahpredstaveni-sred-detsata-v-institutsii/
http://nmd.bg/news/romskite-detsa-sa-svrahpredstaveni-sred-detsata-v-institutsii/
http://sacp.government.bg/normativna-uredba/mejdunarodni-konvencii/strategiyata-na-sveta-na-evropa-za-pravata-na-deteto-2012-2015-g/
http://sacp.government.bg/normativna-uredba/mejdunarodni-konvencii/strategiyata-na-sveta-na-evropa-za-pravata-na-deteto-2012-2015-g/
http://open-h-art.eu/
http://www.blagodeyatel.net/blagodeyatel.html


 

Институции и деца в 
България 

 

 Социалният министър: 35 лв. детски надбавки са 

максимумът, но пък има други социални услуги 

По-правилната социална политика е в съчетаването на 

паричните суми, които се предоставят за деца, с 

допълнителните социални услуги, за да могат повече хора 

да се възползват от подкрепата. Това заяви министърът на 

труда и социалната политика в неделя по повод 

настояването на родители в страната за увеличаване на 

детските надбавки.. 

Младенов, цитиран от БТА, добави, че по-добре е да има 

социални услуги за децата, да се плати детската градина 

при семейства с ниски доходи, да се подпомогнат 

първолаци, както държавата прави за началото на новата 

учебна година с по 150 лева. В допълнителните социални 

услуги, които развиваме, са вложени много средства, 

коментира министърът. 

 

 Продължават проверките за спазване на правилата 

за здравословното хранене в детските градини 

В цялата страна продължават проверките  за спазване на 

правилата за здравословно хранене в детските градини. Те 

се извършват от здравните инспектори от РЗИ и 

продължават до 15 октомври. Новата Наредба за 

здравословно хранене на децата от 3 до 7 години влезе в 

сила от 15.09. При първите  проверки  в детски градини 

здравните инспектори не са открили нарушения на 

изискванията за хранене на подрастващите. За да бъде 

здравословно  храненето на децата, те трябва   да приемат 

повече плодове и зеленчуци за сметка на мазни и тестени 

изделия.  

 

 Учебните заведения кандидатстват за 75 % от 

бюджета на европейската схема „Училищен плод”  

До 20 септември в областните дирекции на ДФ „Земеделие” 

са подадени 304 заявления за участие в схемата „Училищен 

плод”. За учебната 2011-2012 г. общо 99 543 деца от 714 

учебни заведения ще се възползват от европейската 

програма. С оглед на повишения интерес към програмата и 

с цел максимално обхващане на децата от целевата група е 

възможно осъществяването на нов прием за втория учебен 

срок. 

 

 

 

  Каним ви на "Празник на Реколтата"  
 
 

 
 
На 6 октомври (четвъртък) 2011 от 16:00 часа в ЦДГ 93 

“Славейче” ще проведем “ПРАЗНИК НА РЕКОЛТАТА” по 

случай първия успешен сезон в уникалната за София 

образователна био-градинка. 

На празника каним всички приятели, партньори, съмишленици 

и представители на медиите, за да споделим нашата вкусна 

трапеза от био-продуктите, които отгледахме заедно! 

 

 „Околната среда засяга всеки” 

Заповядайте на 22 септ. 2011 г., в Зала 1 на Столична община 

на Регионален форум на тема: „Околната среда засяга всеки”, 

организиран от Институт „Разум”, София и фондация „4х4х4 

Балкански мостове”, Скопие. Форумът се провежда в рамките 

на Европейската седмица на мобилността.  

 Родители подкрепят родители 

На 21 септември в Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства, се проведе втора среща на групата за подкрепа на 

родители, която организира Звеното за ранна психосоциална 

интервенция към сдружение "Самаряни".  

 

 Новини от фондация Сийдър 

Уважаеми приятели и поддръжници на Сийдър, Фондация 

Сийдър в партньорство с "Хилтън" организира още един „pub 

quiz”, който ще се проведе на 4-ти октомври от 19.00 ч. в JJ 

Murphy.  Постъпления от събитието отиват за фондация 

"Сийдър". Търсим отбори от 5 или 6 души, като таксата за 

участие е 100 лева. Първа награда за спечелилия отбор 

отново е Cooking сесия за 6 души с главния готвач на 

„Хилтън”. За повече информация: toni@cedarfoundation.org 

или +359 889 45 11 79. 

 

 

Децата на София отгледаха 

вкусни био-зеленчуци в 

задния двор на детската 

градина и научиха много за 

живота на растенията, за 

Природата, за био-

земеделието, за 

здравословното хранене и за 

себе си. 

Групата "родители 

подкрепят родители" 

стартира на 10 август, като 

събра пет майки, изправени 

пред сходни трудности и 

препятствия, свързани с 

отглеждането на дете със 

специални потребности. 

http://nmd.bg/news/sotsialniyat-ministar-35-lv-detski-nadbavki-sa-maksimumat-no-pak-ima-drugi-sotsialni-uslugi/
http://nmd.bg/news/sotsialniyat-ministar-35-lv-detski-nadbavki-sa-maksimumat-no-pak-ima-drugi-sotsialni-uslugi/
http://www.mh.government.bg/News.aspx?pageid=401&newsid=3363
http://www.mh.government.bg/News.aspx?pageid=401&newsid=3363
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/11-09-21/-3069031356.aspx
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/home/11-09-21/-3069031356.aspx
http://www.gradinka.zaedno.net/
http://www.razum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=203%3Aproekt-okolnata-sreda-zasyaga-vseki&catid=3%3Atekushti-proekti&lang=bg
http://www.samaritans.bg/news/vtora-sreshta-na-grupata-za-podkrepa-na-roditeli
mailto:toni@cedarfoundation.org


 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 
Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 Трета конференция на Международно дружество за 

детски индикатори 

Между  27-29 юли 2011 г. се проведе третата конференция на 

Международно дружество за детски индикатори (ISCI) в   

Университета на Йорк. Повече от 220 делегати от 42 

страни присъстваха на конференцията и участваха в над 

40 заседания, в които бяха представени над 120 доклада. 

Голяма част от сесиите бяха посветени на методологически 

аспекти на усилията за измерване на благосъстоянието на 

децата. Колеги от цял  свят обсъдиха субективно 

благосъстояние на децата, както и новите разработки  за това 

как най-добре да се улови гледната точка на децата. 

 

 УНИЦЕФ: строгите мерки заплашват децата 

и бедните домакинства 

В резултат на храната, горивото и финансовите сътресения, 

четвъртата вълна на световната икономическа  криза  започна  

да се носи сред развиващите се страни през 2010 г.: фискални 

ограничения. 

Служещ като актуализация на по-ранни изследвания от 

УНИЦЕФ, специален работен документ  разглежда най-новите 

прогнози на МВФ на правителствените разходи за 128 

развиващи се страни, сравнявайки трите  периода на 2005-07 

(преди кризата), 2008-09 (криза Фаза I : фискална експанзия) и 

2010-12 (криза фаза II: фискално  свиване). Документът 

обсъжда възможните рискове за социалните разходи,  оценява 

най-често срещаните мерки за промяна, които се приемат от 

развиващите се страни през 2010 -11  и техните потенциално  

нежелани   въздействия върху уязвимите групи от 

населението. В заключение документът обобщава серия от 

алтернативни варианти на политиката, които са на 

разположение на правителствата, така че да се разшири 

фискално пространство и да се осигури възстановяване за 

всички, включително за децата и бедните домакинства.  

Документът можете да намерите тук: 

http://www.unicef.org/socialpolicy/index_59872.html 

 Уики за правата на децата 

CRIN стартира " Уики за правата на децата”. Идеята е 

информацията, засягаща правата на децата, да се събира на 

едно място и по този начин да стане по-достъпна. 

Целта на проекта, който е в стила на Уикипедия – е, както да 

откроява съществуващи належащи проблеми, свързани с 

децата,  така и да вдъхновява  колективни действия. Голяма 

част от информацията в новия Wiki е вече на разположение 

на интернет страницата на CRIN. 

 Вижте Wiki тук: 

http://wiki.crin.org/mediawiki/index.php?title=Main_Page 
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 Готови за успех 

 
Започва приемът на документи за стипендиантската програма 

„Готови за успех” за учебната 2011-2012 година. Срокът за 

кандидатстване е 9 октомври 2011г.  „Готови за успех” е 

ежегодна инициатива на Фондация “Помощ за 

благотворителността в България”, в партньорство с Фондация 

“Сирак” , която осигурява стипендии на ученици и студенти, 

израснали без родители.   

 

 Младежки отговор на ксенофобията и расизма в 

Европа  

"Отворено общество” обяви открита покана за представяне на 

предложения за нови и иновативни инициативи, които 

популяризират толерантност и включване или борба с 

расизма и ксенофобията в Европа. 

 

 Отвори врати първият в страната Семейно-

консултативен център за деца и родители 

С тържествен водосвет, отслужен от архиерейския наместник 

отец Димитър, днес в Шумен бе открит първият в страната 

Семейно-консултативен център за деца и родители. Той е 

изграден със средства от благотворителното шоу 

„Великолепната шесторка“ на бТВ съвместно с УНИЦЕФ. 

„Създаването на този център е изключително важна крачка в 

процеса на деинституциализацията на децата от домовете за 

медико-социални грижи” 

 Държавната занималня – полезна или безполезна 

В миналото занималнята беше изключително непрестижно 

място. Там по препоръка на учителя попадаха главно 

изоставащите ученици. Сега над 80% от най–малките са 

записани за целодневно обучение. Не защото не се справят, 

а защото ежедневието на родителите го налага, съобщава 

ТВ7. 

 Расте броят на бебетата, страдащи от алергии 

Непрекъснато се увеличава броят на бебетата, които 

страдат от различни видове алергии, съобщи за Дарик д-р 

Румяна Рачева от катедрата по алергология към Медицинска 

академия – София. Причината е, че все повече новородени 

се хранят с изкуствени храни, вместо с майчината кърма. 

Независимо, че храните са произведени за бебета, те 

могат да причинят алергия в новородените.  
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