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Новини от офиса 

 на НМД 
 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

Отчет за напредъка на процесите   по 

деинституционализация 

Понеделник, 3 октомври, се проведе среща в Министерски 

съвет, под ръководството на министъра на еврофондовете 

Томислав Дончев, по повод отчета за напредъка на процесите 

по деинституционализация. На срещата присъстваха 

заместник – министърът на труда и социалната политика 

Деяна Костадинова, председателят на Държавната агенция 

за закрила на детето Надя Шабани, както и  изпълнителният 

директор на Национална мрежа за децата – Георги Богданов. 

НМД повдигна въпроса за липсата на реинвестиране в нови 

социални услуги след закриването на социалните домове. 

Поради липсата на конкретни социални услуги, които да 

компенсират закриването на места в домовете, в рамките 

само на изминалата година 4 млн. лв. са пропаднали в общия 

бюджет, вместо да бъдат инвестирани в посока подобряване 

на благосъстоянието на децата в риск. От НМД настояват за 

провеждане на специално изследване, което да спомогне за 

най-ползотворното изграждане  и развитие на мрежа от 

социални услуги за децата в риск . 

 НМД на посещения из страната 

От 10 до 14 октомври два екипа от Секретариата ще направят 

обиколка из страната, за да посетят организации-членове на 

Мрежата. Ще бъдат посетени организации в Берковица, 

Монтана, Враца, Хайредин, Плевен, Ловеч, Русе, Разград, 

Варна, Велинград, Пазарджик, Ракитово, Пловдив, Сливен, 

Ямбол и Бургас. Целта на посещенията е членовете на 

Секретариата да се запознаят с работата на терен на 

организациите, както и да им разкажат за текущите дейности 

на НМД. Тази обиколка се прави от Секретариата всяка 

година през октомври.  

 

 НМД – пример за добра практика 

България, със своето представителство от страна на 

Национална мрежа за децата, бе изтъкната като пример за 

добра практика сред всички страни, работещи по програмата 

Прокопил. Това се случи по време на Черноморския форум за 

неправителствени организации, в който взеха участие 

организации от  Армения, Азербайджан, Грузия, Турция, 

Сърбия, Албания и др. Тазгодишното издание се фокусира 

върху визията, стратегията и политиката. Освен обичайните  

пленарни сесии с оценки на национално и регионално 

развитие, през 2011 г. форумът бе посветен на теми като: 

•   регионалното сътрудничество и модели 

 

 

• Мониторинг на социалните политики: „Наблюдение и 

застъпничество в социалната сфера " 

• Демократизацията: "Демократизация: подновените големи 

очаквания" 

• Мозъчни тръстове: "Политиката на мислене за региона на 

Черно море" 

• Образование: "Образованието е ключът?" 

• Околна среда: "Към Зелен Черноморския регион" 

• правата на децата и закрила на детето: "политиките за 

защита на детето и сътрудничеството на фокус" и др. 

По време на форума се зароди и идеята за изграждане на 

Черноморска мрежа за децата, в която да се обединят всички 

регионални организации, посветени на работа с деца, за едно 

по-качествено функциониране, базирано на международно 

сътрудничество. 

 

 Дарение за болницата в град Средец 

На 4 октомври 2011 година /вторник/, СНЦ "Верният 

Настойник" и Фондация "Повече бъдеще"-Германия, 

посетиха болницата в град Средец. Те се срещнаха с кмета 

на града, управителя на болницата и медицинския 

персонал, за да се запознаят с нуждите и проблемите на 

болничното заведение, като дариха 50 легла, които ще 

бъдат използвани в детското отделение и доболнична 

помощ. 

 

Фондация "Повече бъдеще"-Германия има също така 

членове в Белгия и Швейцария. Кметът на община Средец, 

г-н Тодор Пройков, изказа сърдечни благодарности на 

двете организации за хуманния жест чрез дарението, 

надявайки се на скорошна среща и бъдещо взаимно 

сътрудничество 

 

 Дарени бяха още два автомобила Chevrolet za 

SOS Детски селища България 

Като част от отбелязването на стогодишния юбилей на 

Chevrolet и европейското партньорство между Chevrolet и  

SOS Детски селища, Chevrolet дари още два автомобила на 

 

http://news.burgas24.bg/293038.html
http://www.sosbg.org/news-and-publications.php?id=204
http://www.sosbg.org/news-and-publications.php?id=204


 

Институции и деца в 
България 

 Програма PRIDE 

На 28 и 29 септември сдружение ФИЦЕ-България организира 

семинар за представяне на програма PRIDE. PRIDE е модел 

за развиване и подкрепа на ресурсите на семейството. Той е 

създаден, за да повиши качеството на приемната грижа и 

осиновяването чрез предлагане на стандартизирана, 

последователна и структурирана рамка за набиране, 

подготовка, и избор на приемни родители или осиновители. 

Моделът предлага на приемните родители и продължаващо 

обучение и непрекъснато професионално развитие.  

В началото на ноември ще стартира подбор на обучители на 

приемни и осиновителски семейства, които ще участват в 

пилотното обучение. 

За повече информация по проекта: Радослава Райкова, e-mail 

ficebg@prolink.bg или тел. 029501710, +359878808746 

 ОБЯВА: за учители по български и математика 

Фондация „Стъпка за България” стартира новото издание на 

целогодишна образователна програма за младежи, лишени 

от родителски грижи, „Стъпи в бъдещето!”. Програмата е 

насочена към младежи на възраст над 14 години, живеещи в 

домове за деца или защитени жилища в градовете София, 

Пловдив,Берковица и Габрово. 

Фондацията набира учители по български и математика, както 

и доброволци, които могат да подпомагат работата на 

учителите и лекторите в отделните сесии. За повече 

информация, моля прочетете пълното описание на 

програмата на www.stepforbulgaria.org или ни пишете на 

stepbulgaria@gmail.com.  

 

 

 Готов е проектът на Закон за детето и семейството  

През 2010 г. членовете на Националния съвет за закрила на 

детето, в който и НСОРБ има представител, сформираха три 

постоянни работни групи: „Координация на дейностите и 

политиките”, „Подобряване на грижата и услугите за детето и 

семейството”, „Превенция на насилието и злоупотребата с 

деца”. Тяхната задача е да координират изпълнението на 

Националната програма за закрила на детето. 

НСОРБ изпрати на ресорните заместник-кметове на 

общините електронен вариант на проекта на Национална 

програма за закрила на детето 2012 г. и обобщен отчет на 

институциите по НПЗД за 2011 г. за бележки, становища и 

предложения. Второто заседание на работната група 

„Координация на дейностите и политиките” към НСЗД ще се  

 

 

организацията в България на 4ти октомври . През пролетта 

SOS Детско селище Трявна получи своя Chevrolet Cruze. 

Автомобилът Chevrolet Cruze ще бъде използван за 

всекидневните нужди на децата, настанени в SOS Детско 

селище Дрен, техните SOS майки и придружаващите ги 

специалисти от селището. Седанът Aveo пък ще бъде от 

ползва в ежедневната работа на националния офиса на  

Сдружението. Освен автомобилът, Chevrolet заедно с 

Дженеръс Ауто, осигурява и 100 000 км безплатно техническо 

обслужване 

 Начало на новата учебна година в Карин дом 

На 4-ти октомври Карин Дом празнува началото на новата 

учебната година. По този повод ни гостуваха артистите от 

Столичния куклен театър. Те зарадваха децата и гостите на 

Карин Дом с постановката "Четири приказки за един Змей", 

която изпълниха благотворително.  

 

 
 

 Конкурс за сигнал-есе "Кое ме прави уязвим” 

На 09.10.2011 г. се състоя церемония по връчване на награди 

на едни прекрасни и талантливи деца, победители в конкурса 

за сигнал-есе "Кое ме прави уязвим, онеправдан и зависим и 

кое ми помага да не бъда", организирана  от Института за 

модерна политика. 

Конкурсът за сигнал-есе е в рамките на проект "Чуй моя млад 

глас и го имай предвид", финансиран по програма "Дъга" на 

Фондация Работилница за граждански инициативи с 

финансовата подкрепа на Фондация Оук и Фондация Велукс. 

 Стартира конкурс за детска рисунка „Моята идея 

да спрем детската бедност“ 

Стартира конкурс за детска рисунка, колаж или кратък филм 

на тема „Моята идея да спрем детската бедност“, по повод 17 

окт. Международен Ден за Борба с бедността. Творбите на 

учениците ще бъдат показани пред публика на 22 Октомври в 

Борисовата градина по време на събитието, организирано от 

граждански организации по проект „Да Научим!“ 
 

 Празненство по случай рождения ден на 

Еквилибриум 

Общински структури, организации и още много други приятели 

на Еквилибриум се присъединиха към празненството по случай 

шестия рождения ден на организацията. След речта на Дейв 

Бъсет, след  разнообразните презентации, разказващи за 

летните лагери и клубовете в комплекса, последваха щури 

игри за деца и възрастни. Партито приключи с шест торти, 

шест новозасадени розови храста и много награди за децата. 

Прекрасното 

октомврийско време 

позволи да всички 

присъстващи да се 

насладят на 

кукленото 

представление на 

открито, в градината 

на Карин Дом. 

 

Институциите 

и децата в България 

проведе на 4 октомври. В дневния ред 

е предвидено и представяне на 

проекта на Закона за детето и 

семейството. НСОРБ не разполага с 

актуалния му и окончателен вариант. 

mailto:ficebg@prolink.bg
../Downloads/www.stepforbulgaria.org
http://nmd.bg:2095/3rdparty/squirrelmail/src/compose.php?send_to=stepbulgaria%40gmail.com
http://nmd.bg/news/startira-konkurs-za-detska-risunka-moyata-ideya-da-sprem-detskata-bednost/
http://nmd.bg/news/startira-konkurs-za-detska-risunka-moyata-ideya-da-sprem-detskata-bednost/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 
Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Децата и 

семействата в 

медиите 
 

 

 
 

 

В него взеха участие повече от 200 души, което го прави най-

големият Ден на общата дискусия към днешна дата. Тази 

година дискусията бе посветена на темата за "Децата на 

родители, лишени от свобода". Събитието бе открито от Жан 

Зерматен, председател на Комитета.  

Денят на общата дискусия бе организиран с цел да напомни 

на правителствата за техните задължения относно защитата 

и насърчаването на правата на тези деца, както и е посочено 

в член 9 от Конвенцията за правата на детето. 

 Изследователски център на УНИЦЕФ "Иноченти" 

стартира новия портал, наречен ResearchWatch. Целта на 

портала е да осигури достъп до някои от най-новите идеи по 

ключови въпроси, засягащи децата. ResearchWatch 

предизвиква дискусии върху научните изследвания за 

децата, като посвещава всяка дискусия на конкретна тема - 

първата е за ранното детско развитие. Достъп до портала 

можете да намерите тук: http://www.unicef-irc.org/research-

watch/ 

 

Разясняват на учениците трудовите и  осигурителните им 

права 

За първи път през тази учебна година всички ученици от 12-ти 

клас ще научат повече за трудовите и осигурителните права в 

часовете на класния ръководител. Това съобщи 

председателят на Синдиката на българските учители /СБУ/ 

към КНСБ Янка Такева. Тя уточни, че обученията са по 

проекта "Моето първо работно място", който ще се 

осъществява заедно с Министерството на образованието, 

младежта и науката. Такева каза, че идеята за проекта е 

дошла от световната кампания за намаляване 

експлоатацията на детския труд, тъй като "около 50 000 деца 

у нас са експлоатирани от различни работодатели". СБУ е 

подготвил помагало за класните ръководители на 12-ти клас, 

наречено "Моето първо работно място", по което те могат да 

преподават.  

 Още 23 малчугани получиха средства от Фонда за 

лечение 

Още 23 малчугани получиха средства от Фонда за лечение на 

деца. Шест от тях ще заминат за първи път за лечение в 

чужбина. 3 деца ще заминат за продължаване на лечението и 

контролни прегледи в чужбина, а на шест ще бъде доплатено 

лечението. 1 дете ще замине за извършване на чернодробна 

трансплантация в Германия. Други 7 деца ще бъдат 

подпомогнати за лечение в България.  

 

 Първи годишен конгрес срещу бедността 

Първият  годишен конгрес на Европейската платформа 

срещу бедността и социалното изключване ще се състои на 

17 и 18 октомври в Краков. Основната задача на конгреса ще 

бъде преглед на напредъка, постигнат по отношение на 

водещата цел за намаляване на бедността и социалното 

изключване с най-малко 20 милиона до 2020 г., и на 

изпълнението на Европейската платформа срещу бедността. 

Освен това ще бъдат обсъдени предложения за бъдещи 

действия. 

Този първи годишен конгрес, организиран от Европейската 

комисия с полското председателство, ще бъде първият етап 

на преход към окончателния формат на Конвенцията. 

Основните му цели са да придаде прозрачност и 

политическа тежест на Европейската платформа срещу 

бедността, да  изгради  подкрепа между  различните 

политики и институции на различни нива на правителството 

и гражданското общество 

. 

  Ден на общата дискусия  

Миналия петък  Комитетът на ООН за правата на детето 

отбеляза своя „Ден на обща дискусия 2011” (DGD) в Женева. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

Искане за предложение (RFP) ООН Детския фонд (УНИЦЕФ) 

Желае да Ви покани да представите предложение за 

Организация-партньор в подкрепа на УНИЦЕФ 

инициатива "Училище за родители" 

Повече информация можете да намерите тук: 

http://www.unicef.bg/public/images/tinybrowser/upload/RFP-11-
10_Rules%20and%20Procedures%20.pdf  
http://www.unicef.bg/public/images/tinybrowser/upload/RFP-11-
10%20TOR_school_for%20parents_.pdf 

   Майки поискаха по-високи детски и безплатни 

лекарства 

Безплатни лекарства за деца до 7 години, качествено 

образование и по-високи детски надбавки, поискаха 

протестиращи пред Община Русе майки. Готови сме и на по-

сериозни действия, ако никой не ни чуе, призоваха 

организаторите Лилия Георгиева и Силвена Йорданова. 

 Здравословно ли е менюто в детската градина 

Редица нарушения на новата наредба за здравословно 

хранене на децата в детските градини и ясли констатираха 

здравните инспектори в Силистра след извършени 17 

проверки в детските заведения в областта. 

 Три пъти по-малко изоставени бебета 

Само 112 бебета са изоставени от началото на годината до 

момента, отчетоха вчера от Агенцията за социално 

подпомагане (АСП). През миналата година пък по различни 

причини в социалните домове са настанени нови 2700 деца 

 

 

http://www.unicef-irc.org/research-watch/
http://www.unicef-irc.org/research-watch/
http://education.actualno.com/news_362854.html
http://education.actualno.com/news_362854.html
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3369
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&pageid=401&newsid=3369
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=349&furtherEvents=yes
http://www.crin.org/email/crinmail_detail_popup.asp?crinmailID=3921#reports
http://www.unicef.bg/public/images/tinybrowser/upload/RFP-11-10_Rules%20and%20Procedures%20.pdf
http://www.unicef.bg/public/images/tinybrowser/upload/RFP-11-10_Rules%20and%20Procedures%20.pdf
http://www.unicef.bg/public/images/tinybrowser/upload/RFP-11-10%20TOR_school_for%20parents_.pdf
http://www.unicef.bg/public/images/tinybrowser/upload/RFP-11-10%20TOR_school_for%20parents_.pdf
http://nmd.bg/news/mayki-poiskaha-po-visoki-detski-i-bezplatni-lekarstva/
http://nmd.bg/news/mayki-poiskaha-po-visoki-detski-i-bezplatni-lekarstva/
http://nmd.bg/news/zdravoslovno-li-e-menyuto-v-detskata-gradina/
http://nmd.bg/news/tri-pati-po-malko-izostaveni-bebeta/

