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Призоваваме към прекратяването на публикуването на материали и публичното показване 
на изяви, предизвикващи страх и омраза 

Нaционална мрежа за децата, в която членуват 86 

неправителствени организации ангажирани с  

гарантиране на всички права за всички деца, 

изразяваме своята тревога от нарастващия темп 

на феномена “насаждане на страх, омраза и 

насилие на етническа основа”. С подкрепата на 

НМД и Амaлипе на 1 октомври като част от 

европейската инициатива Рома Прайд, млади хора 

– роми и българи, раздаваха цветя и стихове на 

минувачите край Моста на влюбените в София. 

Посланието, което младежите искаха да споделят 

със своите съграждани, бе простичко: „Имаме 

една мечта: да учим и живеем заедно”. 

Ето и позицията на Национална мрежа за децата във връзка с непрестанното публикуване на материали и 

публичната демонстрация на изяви, предизвикващи страх и омраза: 

Убедени сме, че борбата срещу този феномен изисква общите усилия на държавата, семействата, 

гражданското общество, бизнеса, медиите, политическите партии и всички сектори на обществото за 

формиране на адекватно обществено отношение към проблема и за възпитание и пропагандиране на 

поведение на “нулева толерантност” към страха, омразата и насилието. 

Обръщаме се към всички граждани, електронни и печатни медии, към политическите партии и техните 

симпатизанти, доставчиците на Интернет услуги, към рекламните агенции по повод нарушаване правата на 

децата чрез заплахите, агресивното поведение, обидите, показването на материали, сензационното 

поднасяне на определение новини, които формират усещане за страх и омраза към етническите 

малцинства, включително към децата. 

Призоваваме да се прекрати публикуването на материали и публичното показване на изяви, 

предизвикващи страх и омраза, защото всички те нарушават правата на детето и представляват заплаха за 

нормалното му физическо, умствено, емоционално и социално развитие. И защото всички те заплашват 

ключовите основи на нашето общество. 

Вярваме, че всеки от нас трябва да поеме своята част от отговорността за бъдещето на нашите деца и на 

страната ни! 

Ние вярваме, че всеки човек е достоен да бъде уважаван! Някои хора имат шанс да се родят и израснат в 

среда, която им позволява да покажат най-доброто от себе си. Други растат при по-трудни условия и имат 

нужда да бъдат подкрепяни и насърчавани, за да намерят достойно място в живота. Толерантният човек 

вижда ценното у другите. Той вижда в другия преди всичко човек, който също може да бъде добър. И 

никаква обида, етикет или обобщение не могат да бъдат отправяни към никого само защото е от различен 

произход. Никой не избира произхода си. Всички се раждаме равни, всички имаме право да живеем 

достойно и всички трябва да изграждаме страната си с любов и достойнство. 

Повече за събитието „Имаме една мечта: да учим и живеем заедно” можете да видите тук: 

 

http://video.bgnes.com/view/26176                                                                                            

 

ТЕМА НА БРОЯ 

http://nmd.bg/Position/prizovavame-kam-prekratyavaneto-na-publikuvaneto-na-materiali-i-publitchnoto-pokazvane-na-izyavi-predizvikvashti-strah-i-omraza-2/
http://nmd.bg/Position/prizovavame-kam-prekratyavaneto-na-publikuvaneto-na-materiali-i-publitchnoto-pokazvane-na-izyavi-predizvikvashti-strah-i-omraza-2/
http://video.bgnes.com/view/26176


 

 

 
Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

 Проект на Закон за доброволчеството 
 

Европейската година на доброволчеството 2011 е 

едновременно празник и предизвикателство. Празник на 

всеотдайността на милиони хора в Европа, които през 

свободното си време полагат обществено полезен труд без да 

получават заплащане за това, в училища, болници, спортни 

клубове, опазват околната среда и др. Оказва се обаче, че 

няма закон, който да урежда обществените отношения, 

свързани с организирано извършване на доброволческа 

дейност на територията на Република България.  

  

Ето защо, за да подкрепи и стимулира безкористната помощ в 

България, Национала мрежа за децата, в партньорство с други 

неправителствени организации, организира работна група за 

изготвяне именно на такъв проектозакон. Ето и част от 

конкретните предложения, които могат да възнаградят 

активността на доброволците в България: 

• Осигуряване на здравословни и безопасни условия за 

извършване на доброволческа дейност 

• В предвидените от закона случаи, доброволецът 

получава застраховка срещу злополука и покриване на 

здравни и социални осигуровки 

• На доброволците се възстановяват всички  

    разходи, които те действително са направили при или по  

повод  извършването на доброволческа дейност и др. 

Законът разбира се регламентира  неизменно и задълженията 

на доброволеца.  

Предстои последната среща на работната група по проекта, 

след която проектът ще бъде предоставен за обществено 

обсъждане. Срещата ще се състои на 11.10, вторник, от 

09.00ч., в залата на 6 етаж на Министерството на културата. 

 

 Обратна връзка на НМД по проект на Методическо 
ръководство за Кризисен център 

Националната мрежа за децата (НМД) приветства усилията на 

отговорните държавни институции за подкрепа на децата и 

лицата пострадали от насилие, трафик или друга форма на 

експлоатация.  

Настоящата обратна връзка е изработена в съответствие с 

опита на организациите, членове на НМД, които имат практика  

 

 

 

 

 Актуални обучения в Карин дом 

От 12 до 14 септември лектори от Карин дом проведоха 

отворено обучение на теми „Алтернативни методи за 

комуникация. Система за общуване чрез картинки” и 

„Обучение на деца с аутизъм. Практически предложения”. 

Включиха се 14 специалисти от Варна и страната, както и 

родители. 

 

В седмицата от 12 до 16 септември за пореден път при нас в 

Карин дом е и екипът на Дневен център за деца с увреждания 

от гр. Свищов. Колегите участваха в практически семинар по 

система Монтесори. Втората част от обучението им е 

насочена към работа в мултисензорни среди и сензорна 

интеграция. 

 

 "Преглед на ромите" в печата 

 

През октомври 2010 г. група 

млади роми – студенти и 

завършили висше 

образование, приемат да 

участват в европейската 

кампания REACT 

(http://www.roma-react.eu).  

 

„Приехме предизвикателството да изследваме медийния 

образ на ромите в българския печат като фактор, формиращ 

общественото мнение”, споделят младите активисти. 

Студентите канят всички, желаещи да чуят резултатите от 

изследванията, на 04 октомври от 11:00ч. в 

Представителството на Европейската комисия в България, ул. 

„Московска” 9.  

 

в предлагането на услугата „кризисен център” (КЦ). В 

изготвянето на позицията е консултирана и фондация 

„Международна социална служба-България”. 

Високо ценим заявеното желание на отговорните институции 

методическото ръководство (МР) да се изработи на базата на 

широко обсъждане, което да включва представители на 

неправителствения сектор. 

 

 

http://nmd.bg/Position/obratna-vrazka-na-nmd-po-proekt-na-metoditchesko-rakovodstvo-za-krizisen-tsentar/
http://nmd.bg/Position/obratna-vrazka-na-nmd-po-proekt-na-metoditchesko-rakovodstvo-za-krizisen-tsentar/
http://www.facebook.com/event.php?eid=174805842599952


 

Институции и деца в 
България 

 

 Синдикат „Образование“: МОМН да изработи 

училищен ромски стандарт 

От Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” настояват 

незабавно Министерството на образованието, младежта и 

науката (МОМН) да изработи училищен ромски стандарт. 

Синдикат „Образование” е безкрайно обезпокоен от 

съществуващата ситуация в българските училища, 

огромните трудности при социализирането и 

десегререгацията на учениците от ромския етнос и 

безизходицата, в която се намират учителите, които работят 

в тези училища – училища които много бързо увеличават 

своя брой, предаде КРОСС. 

 Старата столица се включи в проекта „Приеми ме“ 

Община В. Търново се включи в проекта „Приеми ме“ като 

партньор на Агенцията за социално подпомагане, съобщи 

Росица Димитрова, шеф на общинската дирекция по 

социални дейности и здравеопазване. Проектът се 

финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и 

финансирането по него е 15 млн. лв. 

  

 

 Кръгла маса дискутира насилието между деца 

Кръгла маса на тема „Борба с насилието между децата“ 

организираха вчера областната администрация – Плевен и 

Регионалният инспекторат по образованието. Целта на 

дискусията бе да се откроят регионални проблеми, за да се 

създаде оптимална обстановка за превенция против 

детското насилие. Участие взеха Калин Каменов, зам.-

председател на Държавната агенция за закрила на детето, 

представители на Регионалната дирекция „Социално 

подпомагане” и др. 

 Първа копка на обект "Общностен център за деца и 

семейства" 

Първа копка на обект "Общностен център за деца и 

семейства", по Проект за Социално включване "Бъдеще за 

всички" в бившето училище „Гео Милев", направиха днес 

Елена Кременлиева - директор на дирекция „Социално 

включване" в Министерството на труда и социалната 

политика, Драгомир Янков - директор на Регионалната 

дирекция за социално подпомагане в Шумен, кметът 

Красимир Костов и изпълняващият длъжността областен 

управител Ралица Тодорова. Стойността на проекта е 

1 600 000 лв. 

 

 Седмица на Усмивката 

Скъпи приятели,Бихме искали да поставим началото на едно 

красиво дело: Първата седмица на октомври да превърнем 

във време, когато всеки да се сеща, че усмивката е 

протегната ръка за мир. 

  

Усмивката отваря тайнствена врата 

разкрива детска, искрена душа, 

усмивката привлича, без шега, 

да ни се случват само хубави неща. 

 

СНЦ "Обществен съвет по образование в община Гоце 

Делчев" www.cc-education-gd.com 

 

 Подобряване на жилищните условия в общности 

с ниски доходи 

 

Прагът на бедността в България е 211 лева. Толкова 

официално беше и през 2010. Под прага на бедност у нас 

живеят стотици хиляди, като повечето от тях са роми. Дори и 

в криза обаче много от тях намират начин да подобрят 

условията и стандарта си на живот. 

Вижте репортажа за работата на Хабитат България за 

подобряване на жилищните условия в общности с ниски 

доходи:http://bnt.bg/bg/news/view/61139/oceljavane_za_napredn

ali_razkaz_za_semejstv 

 Искат по-ниски цени на тока за социалните домове  

Токът за социалните домове за деца и възрастни хора да 

бъде на преференциални цени. Това е едно от исканията, 

които ще бъдат поставени от Националното сдружените на 

организациите за социални услуги на ресорното 

министерство. В четвъртък ръководителите на такива 

институции се събраха, за да конкретизират исканията си към 

държавата, за да бъде подобрена работата им и грижата за 

техните потребители. Директорите на домовете се оплакаха, 

че работят с ограничен бюджет, като същевременно плащат 

огромни сметки за електричество.  

 

Проектът ще продължи 28 месеца и има 

за Цел да предостави социални грижи на 

деца от домовете, близки до семейните, 

обясни Димитрова 

http://nmd.bg/news/sindikat-obrazovanie-momn-da-izraboti-utchilishten-romski-standart/
http://nmd.bg/news/sindikat-obrazovanie-momn-da-izraboti-utchilishten-romski-standart/
http://nmd.bg/news/starata-stolitsa-se-vklyutchi-v-proekta-priemi-me/
http://nmd.bg/news/kragla-masa-diskutira-nasilieto-mezhdu-detsa/
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1039&selid=1039
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=8&s1=27&s2=1039&selid=1039
http://cc-education-gd.com/
http://bnt.bg/bg/news/view/61139/oceljavane_za_naprednali_razkaz_za_semejstv
http://bnt.bg/bg/news/view/61139/oceljavane_za_naprednali_razkaz_za_semejstv
http://bnt.bg/bg/news/view/61139/oceljavane_za_naprednali_razkaz_za_semejstv
http://ngobg.info/bg/messages/2862-�����-�������-����-��-����-��-����������-������.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 
Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 Семинар на тема: "Бъдещето на семействата” 

На семинара "Бъдещето на семействата”, организиран в 

рамките на Европейския алианс за семейството, ще се 

обсъди как ЕС обществата се справят с възхода в 

многообразието на семейна форма, както и въпросът за 

цялостното забавяне в семейната формация. 

Двете сесии ще разгледат: 

 нарастващата несигурност на труда и 

пазарите на жилища, както и тяхното влияние върху 

формирането на семейството 

 как семейната политика в ЕС се справя с 

увеличаване на разнообразието на семейната форма. 

Финалният политически дебат ще се фокусира върху това 

какъв вид на стабилни политики могат да улеснят 

образуването на семейство, както и да подкрепят семейства, 

независимо от тяхната форма. 

 

 Разпространението на хомофобията в училище 

Тази седмица, комисарят по правата на човека към Съвета на 

Европа - Томас Хамарберг, коментира  разпространението на 

хомофобията и трансфобията в училищата в Европа. 

Ето и неговият коментар: 

В училищата в цяла Европа младите хора са тормозени 

заради тяхната сексуална ориентация или полова 

идентичност. Хомофобският тормоз е част ежедневието на 

мнозина. Сега е времето за да реагираме - особено с оглед 

на последните национални проучвания и доклади, които  

предупреждават за нарастващия брой на самоубийствата 

сред младите лесбийки, гейове, бисексуални и 

транссексуални (ЛГБТ) лица, които се чувстват отхвърлени от 

връстниците  и семействата си. 

 

 Нов доклад за младите хора, освободени от 

ареста 

Лигата „Хауърд”  за наказателна реформа стартира нов 

доклад за младите хора, които наскоро са били освободени от 

ареста в Обединеното кралство.  Резултатите от доклада 

поставят акцент върху фактът, че младите хора се 

възприемат като отделена от обществото част. 

Изследването още наблюдава ефектът от затворническите 

ограничения върху поведението на младежите, както и 

значимостта на положителни взаимоотношения с 

професионалисти, с техните семейства или пък с различни 

общности. 

Докладът можете да намерите тук. 

 

 

 Слухове за саморазправа с роми принудиха много от 

тях да спрат децата си от училище 

Слухове в страната за саморазправа с роми заради 

ексцесиите в Катуница принудиха много от тях да не отидат 

на работа и да спрат децата си от училище. Вече има и дело 

за разпространение на слух. Вицепремиерът Цветан 

Цветанов негодува срещу фалшивите сигнали 

 13% от българите биха станали приемни родители 

Едва 13% от българите биха станали приемни родители, 

макар че около 90% знаят какво е приемна грижа. Данните са 

от национално изследване на фондация „За нашите деца“, 

проведено от Алфа Рисърч за целите на кампанията 

„Изоставените деца нямат нужда от съжаление, а от 

семейство“. 

 Сурогатното майчинство ще бъде узаконено у нас 

Сурогатното майчинство, при което друга жена износва и 

ражда бебето на бездетна двойка, ще бъде узаконено у нас. 

Това декларира от името на ГЕРБ шефката на здравната 

комисия в парламента Десислава Атанасова на кръгла маса, 

организирана от авторката на законопроекта Калина Крумова. 

Предстои законът да влезе за първо четене в пленарна зала. 

 

 

Децата и семействата 

в 

медиите
 

 

 Покана за представяне на предложения - EAC/01/11 - 

Европейска мрежа за политика в областта на образованието 

на децата и младежите, произхождащи от мигрантски 

семейства  

Краен срок: 14 октомври 2011 г.  

 Конкурс за Доброволческа инициатива 2011  

Краен срок: 31 октомври 2011 г.  

Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци 

обявяват конкурс за най-добри доброволчески инициативи в 

България през 2011 г., - Европейската година на 

доброволчеството.  Повече информация можете да намерите 

тук: http://tulipfoundation.net/id-731/competition_voluntary 

_initiative_2011.html  

 Покана за представяне на предложения EAC/57/10 - 

Програма „Младежта в действие“ за периода 2007 г.-2013 г.  

Краен срок:  За проектите, представяни пред националната 

агенция: 1 ноември 

 МОНМ и Европейски център „Младежки програми и 

инициативи обявява стартиране на процедура за набиране на 

проектни предложения по Национална програма за младежта 

2011 – 2015. Вижте тук: http://www.mikc.bg/node/549 

 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=352&furtherEvents=yes
http://www.crin.org/email/crinmail_detail_popup.asp?crinmailID=3886#Europe
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=26213
http://nmd.bg/news/sluhove-za-samorazprava-s-romi-prinudiha-mnogo-ot-tiah-da-sprat-decata-si-pt-uchilishte/
http://nmd.bg/news/sluhove-za-samorazprava-s-romi-prinudiha-mnogo-ot-tiah-da-sprat-decata-si-pt-uchilishte/
http://nmd.bg/news/13-ot-balgarite-biha-stanali-priemni-roditeli/
http://nmd.bg/news/surogatnoto-maytchinstvo-shte-bade-uzakoneno-u-nas/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:183:0019:0019:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:183:0019:0019:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:183:0019:0019:BG:PDF
http://tulipfoundation.net/id-731/competition_voluntary%20_initiative_2011.html
http://tulipfoundation.net/id-731/competition_voluntary%20_initiative_2011.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0012:0016:BG:PDF
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