
 

 

 

Бедността нарушава човешките права, а 

детската бедност е най-разрушителна! 
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БЕДНОСТТА НАРУШАВА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, А ДЕТСКАТА БЕДНОСТ Е 

НАЙ-РАЗРУШИТЕЛНА! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
            

 

 

 

 

 

 

 
 

Снимки: http://mr-bg.com/news.php?extend.2042 

                                                                  ТЕМА НА БРОЯ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Днес е 17 октомври – Международният ден за изкореняване на бедността. По този 

повод Национална мрежа за децата припомня, че в България процентът на децата, 

живеещи в риск от бедност, е над 20%. Това означава, че над 280 хиляди български 

деца живеят в нищета – колкото населението на една цяла област с размерите на 

Пазарджик или Русе. 

Други тревожни данни са тези за нивата на детската смъртност – един от 

показателите, които показват качеството на живот на семействата и децата. В някои 

области като Сливен тя продължава да бъде над 28 промила на сто живородени 

деца – размери, сравними единствено с детската смъртност в някои африкански 

страни. По официални данни България продължава да бъде най-бедната страна в 

ЕС с 51% от населението, изпитващи материални затруднения. 

На този ден ни се иска да обърнем внимание на факта, че бедността засяга всички 

нас. Бедността може да бъде преодоляна с участието на всеки един нас – като 

гражданин, като професионалист или просто като човек. Днес е ден, в който трябва 

да се запитаме колко са бедните в страната ни. 

Бедността в България не е като тази, която сме виждали преди. „Джобовете” на 

бедността са толкова големи, че веднъж родил се в бедност трудно можеш да 

излезеш от нея. Днес в бедните семейства, бедните квартали и бедните села 

живеят хора, които трудно могат да се откъснат от престъпността, мизерията, 

болестите и глада. Детската бедност не е отделно явление от тази на семействата, 

които се грижат за тях. 

Днес не е ден за честване, а за осмисляне на това, което правим. Добре е да 

помислим дали не сме прекалено осъдителни към тези, които страдат от бедността. 

Днес е ден, в който някои продължават да твърдят, че бедните са мързеливи и 

затова са бедни. Дали можем да си позволим да останем равнодушни и 

високомерни? Или можем да погледнем отвъд нашето собствено удобство и да 

видим човека, който се нуждае от помощ. Дали в нашата работа или в нашето 

ежедневие вместо да помагаме не заклеймяваме хората? 

17 октомври е обявен официално за Международен ден за изкореняване на 

бедността от Организацията на обединените нации през 1992 година. На този ден 

всеки един от нас може да бъде съпричастен с онези 100 000 души, които през 1987 

г. скандираха на площад Trocadéro в Париж в памет на жертвите на бедността, 

глада, насилието и страха за повече човешки права за повече солидарност и 

справедливост. 

http://nmd.bg/Position/nad-20-ot-balgarskite-detsa-vse-oshte-zhiveyat-v-bednost/
http://nmd.bg/Position/nad-20-ot-balgarskite-detsa-vse-oshte-zhiveyat-v-bednost/


 

 

 

 

 

 

 Следизборни посещения в НМД 

От 10 до 14 октомври представители на Секретариата на 

Мрежата посетиха над 20 организации, членове на 

Националната мрежа за децата. Срещите са в контекста на 

ежегодните посещения в рамките на Мрежата и на дадените 

направления за работа от страна на новоизбрания 

Управителен съвет. Тези „следизборни” посещения 

съвпаднаха с предизборната треска за местни власти по 

места. Безспорно организациите в Мрежата са повлияни от 

кампаниите, тъй като изборите за нови представители на 

местната власт са надежда за едно по-добро местно 

управление. Някои от нашите организации очакват тези 

избори, за да се сложи ново начало и да има промяна, а други 

очакват да продължат ползотворното сътрудничество. Тези 

предизборни страсти, днес са с очакване за едно по-добро 

управление на общностите и по-добри политики за децата, 

семейството, реализирани съвеместно с гражданските 

организации. 

Освен „следизборните” и предизборните вълнения, се 

набелязаха редица възможности за това как могат да се 

ползват по-рационално традиционните мрежови дейности и 

актуалните предизвикателства пред работата на 

организациите. Бяха откроени три основни проблема. На 

първо място това са задълбочаващата се бедност и социална 

изолация. Общото обедняване води до сериозен разпад на 

семействата и личностите. В най-засегнатите райони видимо 

личи ниската ефективност на универсалните услуги в област- 

та на здравето, образованието и 

социалната закрила, а голямото 

присъствие на деца по улиците в 

учебно време беше очевидно. 

 

 Обучение за директори на  социални и 

образователни услуги за деца с увреждания  

В рамките на френската програма ПРОКОПИЛ Национална 

мрежа за децата, съвместно със сдружение "Бъдеще за 

децата с увреждания"- Казанлък  проведоха от 4 до 6 

октомври в Стара Загора обучение за директори на  социални 

и образователни услуги за деца с увреждания. Присъстваха  

директори на ресурсни центрове от цяла югоизточна 

България, както и партньори от Румъния, Молдова и Франция, 

които споделиха своите успехи и проблеми. По време на 

обучението бяха представени и обсъдени нуждите  и 

позитивите от изписването на проект на институция. Теорията 

без практика оставя добрите идеи и намерения във въздуха, 

за това обучението има втори - практически модул, който ще 

се състои през месец януари. 
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 Учредяват Национална асоциация на ресурсните 

учители 

Национална асоциация на ресурсните учители бе учредена 

на 14 октомври от 11 часа в конферентната зала на хотелски 

комплекс „Сити" в Стара Загора.  

В България в момента работят над 1100 ресурсни учители, 

които полагат грижи за над 10 хил. деца и ученици със 

специални потребности. НМД поздравява Националната 

асоциация и вярва в ключовата и роля за подобряване на 

интеграцията на децата с увреждания. 

 Фондация „Сийдър” и Американското посолство 

изграждат сензорна пътека в Кюстендил 

Сензорна пътека ще изгради фондация „Сийдър” съвместно с 

доброволци от Американското посолство в България в Център 

за настаняване от семеен тип за деца с интелектуални 

затруднения „Сияние” – град Кюстендил. 

  

Чрез сензорната пътека децата и младежите с интелектуални 

затруднения ще получават допълнителна сензорна 

стимулация, която подпомага развитието на сетивата им, а от 

там и цялостното умствено израстване. 

 Успешни практики  за социални услуги и заетост в 

ромската общност 

Конференцията на тема : "Успешни практики  за социални 

услуги и заетост в ромската общност" ще се проведе на 27 

октомври в гр.Враца, с участието на Сдружение „Нов път” – 

Хайредин, Център за междуетнически диалог и толерантност 

„Амалипе” – В. Търново,  Национална мрежа за децата и др. 

На 5 април Европейската комисия оповести съобщение 

„Европейска рамка за национални стратегии за интеграция на 

ромите”, в което изисква от всяка държава – член на ЕС да 

представи своя Стратегия до края на 2011. Чрез настоящата 

конференция ние искаме да продпомогнем изготвянето на 

качествен и работещ документ, който да даде тласък на 

процеса на ромска интеграция. 

 Фондация “Подари усмивка“- с пункт за събиране 

на дрехи, обувки и хранителни продукти  

Благотворителна акция за събиране на дрехи, обувки и 

хранителни продукти организира днес фондация „Подари  

усмивка“ в Димитровград по повод 

обявения от ООН за международен 

ден за изкореняване на бедността 

17 октомври. От днес заедно с 

доброволци в офиса на 1-я етаж в 

търговския комплекс „Детски свят“ 

 

Проектът ще се реализира 

на 15 октомври –  Нацио -

налния ден на добровол -

чеството.  

 

 

 

http://nmd.bg/news/sledizborni-poseshteniya-v-nmd/
http://www.starazagora.biz/novini/kategoria/obrazovanie/640-
http://www.starazagora.biz/novini/kategoria/obrazovanie/640-
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=790246
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=790246
http://novini.dir.bg/news.php?id=9700755
http://novini.dir.bg/news.php?id=9700755


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

е уреден специален пункт за събиране на даренията. Днес 

той ще работи от 16 до 18 часа, а утре-  от 9 до 18 часа. 

Дрехите и обувките са предназначени за деца и младежи от 

0-18 години. Дарете това, което бихте дали на собствените си 

деца, апелира Наталия Делчева, като уточни, че дрехите и 

обувките трябва да бъдат чисти, здрави и запазени, а 

хранителните продукти- в срок на годност. 

 Фондация „Карин дом” стартира инициативата 

дискусионен клуб „Кафе Сосиете” 

Идеята на дискусионния форум „Кафе Сосиете” е да 

привлече общественото внимание към благотворителността и 

по този начин да ангажира повече хора с каузата за 

социалното приобщаване на различни уязвими групи в 

България. 

Началото на инициативата ще бъде на 27-ми октомври в 

гр.Варна с участието на г-н Иван Станчов и г-жа Ева Борисо- 

ва. Партньори на инициативата в гр.Търговище са „Клуб на 

нестопанските организации – Търговище”, а в гр.Русе 

Сдружение „Международно дружество Елиас Канети”. 

 Кампанията за Силвия приключи успешно!  

Силвия Славчова е на 8 месеца, от село Лесново, община 

Елин Пелин. Когато е на три месеца, 

на бебето е поставена диагноза 

„Хронична чернодробна недостатъч -

ност”.  Щастливи сме да ви съобщим, 

че Асоциация на чернодробно 

трансплантираните в България ще 

преведе на Университетска клиника 

Хамбург 29 000 лв. за лечението на Силвия. Камара на 

строителите в България днес дари 14 000 лв. С тези две 

големи дарения сумата по оферта е достигната.  

Остава разбира се проблемът за лимита на финансиране от 

„Фонда за лечение на деца”, тъй като той засяга съдбата на 

други болни деца. Според постановлението на МС от 7 юли 

2011 едно лице в рамките на една година може да получи до 

180 000 лв. 

 Забраната за достъп на непълнолетни в 

заведения с тютюнопушене работи 

Запътила се към концерта на новоизгряващата група Good 

Music Society, чийто вокалист е директорът на Връзки с 

обществеността към НМД – Михаил Стефанов, Цвета 

Брестничка от Асоциация Родители се сблъска със 

сътворената от нея реалност. 16-годишният й син не бе 

допуснат в клуба, тъй като в заведението се пуши. „Къде е 

уловката!”, казва тя. Забраната за достъп на непълнолетни в 

заведения с тютюнопушене е приета по идея, инициатива и с 

активното лобиране на Асоциация Родители. „Законът 

работи. Удовлетворена съм!”, споделя Цвета. 

Разбира се, удовлетворението би било пълно, ако се приеме 

пълна забрана за тютюнопушенето в заведенията. Така, 

когато младежи под осемнадесетгодишна възраст желаят да 

послушат любимата си група, няма да бъдат възспирани от 

цигарения дим, издишан от пълнолетните фенове. 

 

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. 

 МЗ финансира нова профилактика на детските зъби 

Министерството на здравеопазването отпуска 1.3 млн. лв. за 

профилактика на зъбите на децата от 5 г. до 9 г. На 

малчуганите ще се поставят безплатно силанти на 4 

кътника, за да ги предпазят от кариеси. Парите за силантите 

– около 2 млн. лв., са отделно. Поставянето им е безплатно 

и ще става по желание на родителите. Годишно програмата 

трябва да обхваща по около 20 000 деца до 2014 г. Тази 

година обаче едва ли това ще стане, тъй като стартът е 

забавен заради обществените поръчки. 

 Над 60 специалисти дискутират темата наркотици и 

подрастващи 

Национална среща по проблемите на превенцията и 

злоупотребата с наркотични вещества започва днес в Русе.  

Домакин на форума в зала „Европа“ е Общинският 

превантивно-информационен център, поканил близо 60 

представители на всички общински съвети по наркотични 

вещества в страната. В срещата ще се включат зам.-

министърът на здравеопазването Гергана Павлова, 

председателят на парламентарната здравна комисия 

Десислава Атанасова и други гости. 

 “Класни стаи на бъдещето“ в българските училища 
Българските училища из цялата страна ще 

се сдобият с мобилни компютърни 

кабинети с лаптопи. Проектът ще бъде 

представен по време на образователния 

форум Didacta International, от 11 до 13 

октомври за първи път у нас. 

Национална мрежа за децата подкрепя идеята за достъп на 

децата до новите технологии и съответното необходимо 

обучение, но също така застъпва позицията за 

незаменимото човешко общуване между учител и ученик. 

 Обявление за подбор по документи и интервю за 

избор на 56 координатора на областно ниво  

Агенцията за социално подпомагане в качеството си на 

конкретен бенефициент по схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален 

фонд, чрез процедура за директно предоставяне по Проект 

BG051PO001-6.2.13-0001 “Развитие на системата за 

планиране и предоставяне на социални услуги на 

регионално равнище” ще проведе подбор за избор на 56 

координатора на областно ниво. 

 Условна присъда за "Клане на цигани" във Фейсбук 

Варненецът, създател на събитието "Клане на цигани" във 

„Фейсбук", получи 10 месеца условна присъда с 3-годишен 

изпитателен срок, съобщава БНР. Младежът бе признат за 

виновен по обвинение за подбуждане на насилие и омраза,  

основани на етническа принадлежност 
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http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=34&s1=1041&s2=1046&selid=1046
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=34&s1=1041&s2=1046&selid=1046
http://news.ibox.bg/news/id_1971183250


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  "Детската бедност - бедността насемейството: 

едно и също ли са?" 

С ценни идеи за размисъл от членовете на Управителния 

съвет на Eurochild и членовете на тематична работна група 

за семейство, възпитание и подкрепа, секретариатът на 

Eurochild изготви политическа позиция по въпроса за 

"Детската бедност: бедност на семейството -едно и също ли 

са? - Права, основаващи се на подход за борбата с детската 

бедност”. ". 

 

Два ключови фактора разграничават подхода при бедността 

сред децата от тази в семейството. Първият се отнася до 

поставянето на детето в центъра на всички политически 

мерки за борба с детската бедност, а вторият признава 

детето като социален деец, извън семейството. Ключовата 

роля на родителите като пазители и защитници на правата 

на детето им не е застрашена от приемането на подхода, 

свързан с детската бедност. 

 Шокиращо ниво на насилието срещу децата по 

света 

В доклада „В продължение на пет години: глобалена 

актуализация по въпроса за насилието срещу деца”, 

разкрива как въпреки многобройните ангажименти и 

обещания от страна на държавите, милиони деца 

продължават да бъдат унижавани, бити, сексуално 

насилвани и дори убивани от възрастните в живота си: 

техните родители, учители, грижещите се за тях и 

работодателите. 

Докладът е изготвен пет години след като Организацията на 

обединените нации (ООН) прави изследване за размера на 

насилие, упражнявано срещу деца.  

 Европа забрани балоните на деца под 8 години 

 

 

 

 

 

 Полезни доклади: 

-  Изисквания за компетентности в сферата на ранното 

детско образование и грижа 

- Съчетаване на трудовия и семейния живот като условия 

за равно участие на пазара на труда 

- Развитие на ефективни професионални взаимоотношения  

 

 

 

 Програма за ранно детство - Правата на хората с 

увреждания 

Краен срок: 19 октомври 2011 г. Настоящата покана за 

представяне на предложения се фокусира върху две теми: (А) 

Интервенция в ранна детска възраст (Б) Сътрудничество 

между масови и специални училища  

  Програма за финансиране на обучителни визити   

Програмата е част от Учение през целия живот. Дава 

възможност за кратки посещения с учебна цел на работещи в 

сферата на образованието за запознаване с добри практики в 

европейски страни.  

 Програма за малки грантове на Фондация Лале  

Програмата за малки грантове е отворена за 

неправителствени организации. Целта на програмата е да 

насърчи участието на хората от местната общност в 

инициативи и дейности. Вижте тук:  

http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html 

 Гимназисти масово не завършват 

Една трета от учениците не завършват средно образование 

и това ги лишава от шанса да запишат висше, съобщи 

изпълнителният директор на „Заедно в час“ Евгения 

Пеева.16-годишните наши ученици се нареждат сред 

последните 15 места в класация по езикови и математически 

способности, сочат данни от изследване на PISA. 

Проучването се провежда в над 70 от развитите държави в 

света от Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие, поясни Пеева. 

 Oнлайн уроци за деца с увреден слух 

Oнлайн уроци помагат на деца с увреден слух да учат. 

Засега от тях могат да се възползват малчуганите от  

началния курс, информира ТВ7. 

Първият учебен час на първокласниците от специали -  

зираното училище за деца с увреден слух  "Проф. Дечо 

Денчев" беше по развитие на речта. Учителката на децата е 

сред преподавателите разработили онлайн уроците за деца 

с такива увреждания. 

 Безплатен курс за работа с аутисти 

Центърът за работа с деца с аутизъм и лекари организират 

безплатни лекции за учители и медицински персонал от 

детските градини и ясли в София под наслов "Заедно за 

специалните деца", съобщиха родители. Семинарите имат за 

цел да се разпознават ранните симптоми на аутизма.  

 

 

 

 

 

 

  

 0  

ОЩЕ ПО ТЕМАТАЕТИКЕТИ "Образование без граници" 

стартира за пети път 

 Тридесет училища се сдобиват с класни стаи на 

бъдещето 

 Държавната занималня - полезна или безполезна? 

Училища,   Деца с увреден слух,   Образование,    

ETARGET РЕКЛАМАРЕКЛАМИРАЙТЕ ТУК 

 

 Добави в списък за четене   Запази   Изпрати   

Принтирай  Сподели в:      

 

Рейтинг на статията: 3.2 от 5 - actualno.com 0.3  

 

 

 

 

 

Нова директива на Европейската 

комисия забранява децата до 8-

годишна възраст да надуват сами 

балони, ако са без надзор, заради 

риска ги глътнат и да се задушат. 

 

http://www.eurochild.org/en/news/details-homeblock-links/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3629&tx_ttnews%5BbackPid%5D=185&cHash=de5a95e8f38a7bb3363292e2b8550133
http://www.eurochild.org/en/news/details-homeblock-links/index.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3629&tx_ttnews%5BbackPid%5D=185&cHash=de5a95e8f38a7bb3363292e2b8550133
http://www.crin.org/email/crinmail_detail_popup.asp?crinmailID=3929#violence
http://www.crin.org/email/crinmail_detail_popup.asp?crinmailID=3929#violence
http://nmd.bg/news/evropa-zabrani-balonite-na-detsa-pod-8-godini/
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/core_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/core_en.pdf
http://www.eige.europa.eu/content/document/bpfa-implementation-review-women-and-economy-reconciliation-polish-eu-presidency-2011-main-findings
http://www.eige.europa.eu/content/document/bpfa-implementation-review-women-and-economy-reconciliation-polish-eu-presidency-2011-main-findings
http://www.actionforchildren.org.uk/policy-research/policy-priorities/developing-effective-professional-relationships?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_term=Policy%20%26%20Research&utm_content=access%20these%20publications%20here&utm_campaign=Externa
http://www.ceetrust.org/article/591/
http://www.ceetrust.org/article/591/
http://studyvisits.cedefop.europa.eu/
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
http://nmd.bg/news/gimnazisti-masovo-ne-zavarshvat/
http://nmd.bg/news/onlayn-urotsi-za-detsa-s-uvreden-sluh/
http://nmd.bg/news/bezplaten-kurs-za-rabota-s-autisti/

