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Eurochild за НМД: Национална мрежа за децата реализира успешна кампания за по-добри 

училищни тоалетни 

През 2010г. Национална мрежа за децата проведе изследване за състоянието на училищните тоалетни 
в България. Резултатите бяха шокиращи. 
 
От интервюираните над 800 ученици от 14 града 70% заявиха, че те никога не използват тоалетните 
заради катастрофално нехигиеничните условия. Повече от 200 училища осигуряват само външни 
тоалетни. В училищата със закрити съоръжения тоалетните са за изключително ползване на 
преподавателския състав, като в същото време на децата им се налага да излизат навън. В 
допълнение, много от съществуващите училищни тоалетни не предвиждат необходимости като 
тоалетна хартия, сапун и топла вода. 
 
В резултат на тези изследвания НМД стартира застъпническа кампания за подобряване на училищните 
тоалетни в страната. Плакати, банери, специално разработен уебсайт, активно използване на 
социалните мрежи, продължителни връзки с медиите, както и серия от събития, бяха използвани за 
повишаване на обществената информираност по темата и мобилизация на подкрепата. Това бе 
направено с цел ефективно влияние върху политическите решения. В едно от тези събития, "Голямото 
клякане", 2000 ученици от всички краища на България  клекнаха, за да покажат нуждата от 
подобряване на училищните тоалетни. Инициативата  бе отразена по всички национални телевизии. 
 
Основните резултати от изследванията и съответните ефекти върху децата бяха очертани в писмо, 
изпратено до министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и неговия 
заместник Лиляна Павлова. *В същото време (октомври 2011 г.) г-н Плевнелиев участва в 
президентската предизборна надпревара. Поради тази причина г-жа Павлова пое задълженията, 
свързани с Министерството на регионалното развитие+. 
 
Чрез писмото си НМД поиска от правителството да: 
- планира схема за предоставяне на финансови ресурси на общините за изграждане и ремонт на 
училищните тоалетни; 
- осигури експерти от името на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да 
участват в предстоящите срещи, насочени към намиране на съвместни решения. 
 
В резултат на това Министерството на здравеопазването реши да промени наредбата за училищната 
хигиена, добавяйки, че е задължително всяко училище да има топла вода, както и закрити тоалетни 
съоръжения. Наредбата в момента е на етап вътрешно съгласуване, като съвсем скоро предстои да 
бъде приета. 
 
Продължавайки кампанията си, НМД преведе вече съществуващ наръчник за управление на 
училищната тоалетна, написан от властите в Уелс, и адаптиран към българските условия. На 17 
ноември наръчникът бе представен на училищни управленски сдружения и директори на училища. В 
допълнение, НМД  стартира уебсайт за предоставяне на информация за това как да се подобрят 
съществуващите санитарни помещения, повишаване на подкрепата и финансирането, а също така и 
как да се включат самите деца. 
 
Щракнете тук за да посетите уебсайта на кампанията.  

 

http://www.eurochild.org/en/news/details/index.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=3604&tx_ttnews%5bbackPid%5d=204&cHash=3b95b974ee44dd16e9f764009043cf6d
http://www.eurochild.org/en/news/details/index.html?tx_ttnews%5btt_news%5d=3604&tx_ttnews%5bbackPid%5d=204&cHash=3b95b974ee44dd16e9f764009043cf6d
http://wc.nmd.bg/
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 Благотворителен търг под патронажа на Кристалина 

Георгиева набира средства за деца с увреждания 

Водещите на събитието Драгомир Симеонов и Мира 

Добрева; в текста: еврокомисар Георгиева, регионалният 

министър Лиляна Павлова и певицата Кали с дарените от тях 

предмети    

Остават броени дни до третото издание на благотворителния 

търг "Вечер на добродетелите", организиран от фондация 

"За Нашите Деца". Събитието ще се проведе в Auto Union 

Center, на 17 ноември 2011 г. под патронажа на Кристалина 

Георгиевa. 

Каузата на тазгодишния благотворителен търг е набирането 

на средства за създаването на Детска къща за малки деца с  

тежки увреждания на възраст до 3 

години, както и за изоставени 

новородени. Поради тежкото им 

здравословно състояние, тези деца 

много трудно могат да бъдат 

осиновени или настанени в приемни 

семейства, което ги обрича на живот 

в социалните домове. 

 Учители и родители ще могат да разпознават 

насилието над деца с чек-листове за бърза диагностика 

Неправителствени организации, работещи за превенция на 

насилието над деца, разработиха специални въпросници за 

бърза диагностика на наличие или отсъствие на насилие. 

Въпросниците ще бъдат представени и тествани с конкретни 

казузи на кръгла маса, която ще се проведе на 15 ноември 

2011 г. в гр. София.  Кръглата маса е част от проекта  

„Безопасни общности”, финансиран от 

фондация ОАК и изпълняван от 

Център за приобщаващо образование 

с партньори сдружение “Малки 

стъпки”, сдружение “Самаряни”,  

Фондация Социален консултативен център - Самоков" и 

" Национален алианс за работа с доброволци. 

 Силвия Лулчева и Любо Нейков направиха първите 2 

дарения в новата онлайн кампания на SOS Детски селища 

България. 

На 11 ноември 2011г. SOS Детски селища България стартира 

кампания за набиране на средства, която ще бъде изцяло в 

интернет и дарителите, решили да подкрепят организацията, 

ще могат да направят дарението си онлайн. Основната цел на 

организаторите е набиране на парични дарения чрез 

специално инсталирания онлайн терминал, който предоставя 

възможност за преводи на средства от кредитна или дебитна 

карта чрез системите на Борика, ePay.bg и PayPal. 

 

 Предстои среща на Централна и Източна Европа 

за правата на уязвимите деца 

На 22 ноември в Прага ще се 

проведе работна среща за региона 

на Централна и Източна Европа 

посветена на правата на уязвими 

деца до 3-годишна възраст. През 

последните 50 години различни 

изследвания показват унищожител –  

ния ефект, които институцио нализацията нанася върху 

физическото и психичното здраве на децата под 3-годишна 

възраст. Според Насоките на ООН за алтернативна грижа за 

деца „Съобразно преобладаващото мнение сред експертите, 

алтернативната грижа за деца под 3 години трябва да се 

предоставя в семейна среда”. Независимо от това, по данни на 

УНИЦЕФ, около 600 000 деца в тази възрастова група в 

Централна и Източна Европа и в бившите съветски страни все 

още живеят в институционална грижа. 

Срещата се организира от регионалния офис за Европа на 

Офиса на върховния комисар по правата на човека на ООН в 

сътрудничество с УНИЦЕФ. Целта й е да се обсъдят възможни 

законодателни мерки, политики и планове за действие, 

необходими за възприемането на подход, фокусиран върху 

детето за грижа за уязвими деца и за определяне на конкретни 

методи за преодоляване на пречките пред реформите. 

Срещата ще се състои с подкрепата на чешкия министър на 

труда и социалните въпроси. Поканени са представители на 

правителствата и неправителствени организации от 20 страни 

от региона. НМД също ще вземе участие в срещата. 

Европейска програма ПРОГРЕС 

В началото на месец ноември се състоя работна среща в 

Париж между НМД, НСОРБ, френските партньори от Solidarite 

Laique, френската агенция за развитие AFD, както и румънски 

и молдовски представители на неправителствения сектор с 

цел писане и кандидатстване за общ проект по европейската 

програма ПРОГРЕС. Програмата е свързана с финансиране, 

което да подкрепи общините при планирането и развитието на 

социални услуги на местно ниво. Националното сдружение на 

общините в Република България бе посочено като водещ 

партньор по проекта. 

До 15 декември предстоят много активни дни в подробното 

изписване на проекта и събиране на всички нужни документи 

от трите различни държави: Франция, Румъния и България. 

„Предизвикателството е налице, но с помощта на НСОРБ, ще 

успеем”, споделиха от НМД. 

 

 

 

 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=806460
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=806460
http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl?_state=CMSPage&Table=advantages&ID=51&Field=Advantage
http://www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl?_state=CMSPage&Table=advantages&ID=51&Field=Advantage
http://www.sosbg.org/news-and-publications.php
http://www.sosbg.org/news-and-publications.php
http://www.sosbg.org/news-and-publications.php
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България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

карта чрез системите на Борика, ePay.bg и PayPal. Адресът на 

интернет страницата е www.sosbg.org/donate. Кампанията за 

набиране на еднократни дарения, наречена „Миговете 

създават семейството“ разчита на два комуникационни канала: 

банер и фейсбук. Съществува и опцията за дарение чрез 

банков превод, която е изключително улеснена от 

възможността потребителите да изтеглят вносна бележка или 

платежно нареждане. Инициативата ще продължи до края на 

декември 2011г. 

 

 10 години Национален ученически екопарламент 

 

 
 

 На 19.11.2011 г.  Националният ученически екопарламент ще 

отбележи 10 години от създаването си с откриване на 

Фотоизложба с творби от Националния ученически конкурс на 

тема "Биоразнообразието на страната ни през моя обектив" и 

награждаване авторите на класираните фотографии. 

Събитието ще е с начало 14.00 часа и ще се проведе в 

Актовата зала на 74 СОУ „Гоце Делчев” София - залата, в 

която преди 10 години младежи от цялата страна взеха 

решение за създаването на Националния ученически 

екопарламент. 

 

 Старт на Месеца на равнопоставеността 16 

ноември  – 10 декември 

Фондация „П.У.Л.С.”, съвместно с Български 

фонд за жените /БФЖ/ и с още 12 партньорски 

неправителствени  организации от цялата 

страна стартира национална младежка кампания „Месец на 

равнопоставеността 16 ноември – 10 декември”. Кампанията 

се провежда едновременно в 13 града в страната -  Пловдив, 

Велико Търново, Плевен, Хасково, Карлово, Перник, Ловеч, 

Дупница, Свиленград , Пазарджик, Куклен, Варна и 

Благоевград, където с методическата и финансова подкрепа 

на Български фонд за жените има изградена  мрежа от 

Младежки клубове по равнопоставеност. 

Кампанията е част от дейността на доброволците от младежки 

клуб „Да бъдем приятели”, част от проект „Обединени в 

различията - да разчупим стереотипите” чиито дейности през  

изминалите шест месеца бяха насочени към повишаване 

чувствителността на младите хора към неравенството и 

дискриминацията и разчупване на стереотипните образи за 

мъжа и жената и предразсъдъците по пол.  

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. 

 В УЧИЛИЩАТА ЩЕ СЕ ИЗУЧАВА ЗДРАВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Учениците от 1 до 12 клас ще изучават и здравно 

образование. Това предвиждат подготвяни промени от 

МОНМ и МЗ. Те ще залегнат в Закона за училищното и 

предучилищното образование. Целта е децата и младежите 

да получат нужната култура, която да им помага да 

съхраняват здравето си и да бъдат толерантни към хората с 

различни заболявания. 

Здравното образование ще включва теми като вредата от 

употребата на наркотици, превенция на ХИВ и СПИН, как да 

се храним здравословно, поддържане на добра лична 

хигиена, какво е донорството, как да се оказва първа помощ, 

как да пазим репродуктивното си здраве и др. Тази 

проблематика би могла да залегне в обучението по 

биология и здравно образование, така и в 

задължителноизбираемите и свободноизбираемите часове,  

както и в часа на класа. По 

решение на училището може 

да намери място и в 

извънкласни и извънучилищни 

дейности. 

 Още 32 малчугани получиха финансиране от Фонда 

за лечение на деца.  

Още 32 малчугани получиха финансиране от Фонда за 

лечение на деца Шест от тях ще заминат за първи път за 

лечение в чужбина, а едно дете ще бъде подпомогнато за 

костно-мозъчна трансплантация в Германия. Други шест 

деца ще заминат за продължаване на лечението и 

контролни прегледи. Осем деца ще бъдат подпомогнати за 

лечение в България. На заседанието бяха одобрени и 

единадесет случая за доплащане на лечението.  

Общата сума за лечението на всички 32 деца е 482 935 лв. 

От началото на годината Фондът е финансирал лечението 

на 330 малчугани, а отпуснатите средства са близо 8,8 млн. 

лв. 

Кога обаче ще настъпи така необходимата основна промяна: 

увеличение на отпусканите средства за лечение на деца в 

чужбина?! Следва продължение... 

 

 Новият закон за училищното образование е почти 

готов 

Новият закон за училищното образование е почти готов и до 

Коледа трябва да влезе в парламента, съобщиха авторите 

му. С проекта се променя възрастта, на която учениците 

завършват основно образование – това вече ще става след 

7-и клас. Гимназията пък се дели на два етапа. 100 минути 

математика или история на ден за абитуриентите.  

 

 

 

http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3397&home=true
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3397&home=true
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3399&home=true
http://www.mh.government.bg/News.aspx?lang=bg-BG&newsid=3399&home=true
http://nmd.bg/news/noviyat-zakon-za-utchilishtnoto-obrazovanie-e-potchti-gotov/
http://nmd.bg/news/noviyat-zakon-za-utchilishtnoto-obrazovanie-e-potchti-gotov/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Децата и семействата 

в медиите 
 

 

 
 

 Проект „Изоставянето на деца и 

предотвратяванетo му в Европа“ 

Проект „Изоставянето на деца и предотвратяванетo му в 

Европа” е иницииран от Института за работа, здраве и 

организации към Университета в Нотингам, Великобритания 

и се управлява от проф. Кевин Браун. Проектът се 

реализира в рамките на две години от 10 партньорски 

организации от Европа:  

• Фондация „За Нашите Деца” - България 

• Фондация „Nobody’s children” – Полша 

• НПО „Children’s High level Group” – Румъния 

• Института по психология към Университета в 

Копенхаген - Дания 

• Университета в Лион - Франция 

• Асоциация „Family and Child” - Унгария 

• Фондация „SOCIA-Social Reform” - Словакия 

• Асоциация „Life Together” - Чехия 

• Paramos vaikams centras - Литва 

Целта на проекта е да изследва концепцията за изоставяне 

на децата и проявлението, причините и последствията от 

изоставянето на деца в Европа.  

За повече информация и получаване на регистрационната 

форма пишете на: social@nmd.bg 

 

 Първото детско посолство в  света Megjashi 

(Македония): "19 дни активизъм" 

Първото детско посолство в света Megjashi (Република 

Македония) организира изпълнение на различни дейности в 

рамките на кампанията „ 19 дни на активизъм“ за 

предотвратяване на детското насилие. Всяка година 

посолството участва в Глобалната кампания за 

предотвратяване на насилието срещу деца и младежи в 

навечерието на 19 ноември. 

Тази година дейностите включват: 

• турнир по футбол без насилие за ученици от три гимназии 

от Скопие 

• тренировъчен  курс за обучение  на 12 преподаватели от 

три училища и 6 млади педагози от Македония, които да 

осигуряват и възпитават мирни междуличностни 

взаимоотношения 

• уъркшопи за подкрепа на деца в неравностойно положение 

• кодекс за поведение на журналисти за защита на правата 

на децата 

Медиите в Македония непрекъснато биват информирани за 

кампанията. Повече информация може да бъде намерена на 

сайта на детското посолство. 

 

 

 Остават по-малко от 20 дни до крайния срок за 

конкурса "Хората решават" на ФРГИ!  

Краен срок: 22 ноември 2011 г. Остават по-малко 20 дни до 

крайния срок, в който можете кандидатствате за финансиране 

по новия, шести конкурс по фонд „Хората решават” на ФРГИ. 

Както някои от вас вероятно знаят, идеята на фонда е да 

финансира инициативи, които решават конкретни проблеми 

на хората от дадена общност с активното участие на самите 

хора 

 Програма „Младежта в действие” 2012  

Краен срок: 1 февруари, 1 май, 1 октомври . За проекти, 

подавани на национално ниво, съгласно Ръководството за 

кандидатстване по Програма „Младежта в действие" са 

определени три крайни срока за кандидатстване в годината 

 

 18 000 ученици са пробвали дрога 

Наркотик през живота си. Това сочи доклад на Националния 

фокусен център за наркотици и наркомании. От тези ученици 

30% са на възраст 15-16 години, уточни шефът на центъра 

Момчил Василев. Според данните за м. г. студентите, 

опитвали дрога, пък са 72 000. 

България е в средата на 

европейската статистика за употреба 

на наркотици, коментира Василев. 

 Започва проверка на безопасността на катерушките 

Столична община започна проверка на безопасността на 

детските катерушки. Прави се пълен преглед и анализ на 

местата за детска игра. Целта е при реновирането им да 

останат само тези, където има възможност за използването, 

охраната и опазването им, обясни зам.-кметът по екологията 

Мария Бояджийска. Според нея не е нужно да се влагат 

средства в няколко поставени детски съоръжения на място, 

до което няма достъп.  

 Цяла община остана без първолаци 

Северозападната община Чипровци догодина ще остане без 

първокласници. Нито едно дете няма да отвори буквара в 

балканското училище, съобщи областният управител на 

Монтана Ивайло Петров. 

Планинският град, който някога е бил известен като Цветето 

на България, през последните десетилетия обезлюдява 

заради икономическата криза и високата безработица. 

Според  последното преброяване граничната община с 

десет селища наброява едва 3715 души. 
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