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СЪДЪРЖАНИЕ  

НОВИНИ ОТ НМД 

Комисарят на децата в Уелс: Браво, 
НМД 
 
Създават се 6 младежки центъра за 
подкрепа на общността в селските 
райони 
 

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ И ДРУГИ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

Над 50 000 лв. събраха нa 
благотворителна вечер  
 
Организации призоваха за 
прекратяване задържането на 
бежанци и деца  
 
Сдружение „Самаряни” организира 
кампания против домашното 
насилие 
 
Световен ден за борба със СПИН 
 
Каузата „Цветан Цветанов” 

 

ИНСТИТУЦИИ И ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ  

Майчинските остават 240лв. 
 
Въвеждат здравно образование в 
училищата 
 
„ПОСОКА: семейство” 
 

ПОЛИТИКИ ЗА ДЕЦАТА В ЕВРОПА 

Брюксел: Не купувайте играчки без 
знака СЕ 
 
„Да изградим Европа с и за децата” 
 
 Покана за кандидатстване за 2015 
г. "Европейска столица на 
младежта"  
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Мариана Банчева: Отричането на всички авторитети не 
създава сигурна среда за децата 
 
Какви са причините за бума от насилие сред децата, на който сме свидетели през 
последните години? 
- На всички загрижени за децата ни се иска да можем да посочим няколко 
конкретни причини, които като ги отстраним, да кажем "край, няма да има повече 
насилие сред децата". За съжаление обаче насилието се корени в комплекс от 
причини, които се поддържат и създават по различен начин. От една страна децата 
днес растат в среда, в която са подложени на натиск от различни източници. През 
интернет могат буквално да се докоснат до различни материали и сайтове, които 
по някакъв начин показват насилие. В същото време медийното пространство е 
изключително наситено с насилие.  
Ние, възрастните, било като родители, било като специалисти, неглижираме част от 
отговорностите си към децата и смятаме, че те могат да се ориентират в този 
огромен обем информация, в сложните взаимоотношения и сложния свят, в който 
живеем. Все по-малко говорим истински с децата си за това какво ги вълнува, какво 
преживяват, от какво страдат, какво ги провокира, за какво мечтаят. Т.е., ние все 
по-малко гледаме на децата като на хора, които имат нужда да бъдат 
подпомогнати за овладяване, преосмисляне и филтриране на информацията, с 
която се сблъскват всеки ден, а ги оставяме сами да се оправят.  
В същото време самите възрастни са носители на много сериозни насилствени 
поведения - ние говорим със заплахи, служим си с думи, с които обезценяваме 
приноса на други възрастни - говорим против учителите, говорим срещу 
училището, срещу полицията, срещу съдебната система... Но не си даваме сметка, 
че отричането на всички видове авторитети не създава сигурна среда за децата. 
Смятаме, че това, което е важно за нас, трябва да е важно и за децата, че със 
забрани и наказания им помагаме да растат. А всъщност, без да съзнаваме, по този 
начин ние също прилагаме насилствени поведения. Така че причините за бума на 
насилие сред децата са много и от различен произход. 
 
- Излиза, че повечето са субективни? 
- Субективни са тогава, когато става въпрос за личните ти умения като родител да 
погледнеш и видиш това, което се случва с детето ти. Защото много често ние не 
виждаме какво става в детското сърце. Тези случаи на детско насилие, които са 
обект на медийно отразяване, всъщност са конфликти, които дълго време са 
тлеели. Тези конфликти не са били забелязани от възрастните, а липсата на 
реакция мълчаливо подкрепя генерирането на подобни насилствени модели на 
поведение. Така че не е много лесно да кажем - само медиите са виновни, или 
само родителите, училището или интернет са причина за агресията сред децата. 
Въпреки че по статистически данни около 90% от насилието с деца става в 
семейството и кръга от близки и приятели. 
 
- Има ли спад на възрастовата граница при децата, които са склонни към 
насилие, защото преди години нямаше такъв изблик на агресия сред учениците, 
да кажем? 
- Мисля, че конкуренция между учениците винаги е съществувала - мерене на 
силите във физическия смисъл е имало сред момчетата и преди години, имало е и 
ученически банди… 
 
Цялото интервю можете да видите тук 
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ТЕМА НА БРОЯ 

http://nmd.bg/news/ne-mojesh-da-spresh-detskata-agresia-s-sagresia/
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 Haд 50 000 лв, събраха на благотворителна вечер 

За трета поредна година фондация „За 

нашите деца“ организира 

благотворителното събитие „Вечер на 

добродетелите“. Патрон на тазгодишното 

събитие беше Кристалина Георгиева. В 

присъствието на шоузвезди, министри, 

бизнесмени, партньори и приятели на 

фондацията беше събрана сумата от 

50 550 лв. Каузата на тазгодишния благотворителен търг бе 

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. 

 Организации призоваха за прекратяване задържането 

на бежанци и деца  

България да прекрати задържането на бежанци и деца 

търсещи убежище, както и задържането на деца единствено 

поради имиграционни причини. 

За това настоява група неправителствени организации, която 

изпрати съвместно писмо до Министерство на правосъдието, 

Министерство на вътрешните работи и други държавни органи 

и европейски институции, които участват в изграждане на 

политики за бежанци. Писмото е част от кампанията на 

Международната коалиция срещу задържанията, която е 

подкрепена от Европейския съвет за бежанците и изгнаниците 

(ECRE) и Amnesty International. 

 Сдружение „Самаряни” организира кампания 

против домашното насилие 

 

С настъпването на 25 ноември стартира и кампанията „16 дни 

против домашното насилие“ на Сдружение „Самаряни“, която 

тази година ще протече под мотото „Не прикривай следите, 

изход има!“. Повече информация можете да намерите тук. 

 

 

Комисарят на децата в Уелс: Браво, НМД 

Национална мрежа за децата получи официални поздравления 

от Комисаря по детските въпроси на Уелс по повод успешно 

проведената кампания за подобряване на училищните 

тоалетни в България. Това се случи по време на годишната 

среща на европейската детска мрежа Eurochild, проведена в 

началото на декември в Кардиф. 

В рамките на конференцията представители на НМД се 

включиха в тематичната работна група Семейство, по време 

на която бяха обсъдено създаването на специален документ 

за деинституционализацията, в който да бъдат описани и 

добри практики на европейски страни, между които и 

България. След създаването на документа Eurochild ще 

лобира пред европейските институции той да стане част от 

официалната политика на ЕС. 

 

 

Двама български младежи се включиха и в детската 

конференция, съпътстваща основното събитие на 

европейската детска мрежа. Заедно със свои връстници от 10 

страни те работиха върху послания за запазването на правата 

на децата, които в последствие включиха във видео и 

рекламни плакати и ги представиха пред участниците в 

основната конференция.  

Създават се 6 младежки центъра за подкрепа на 

общността в селските райони 

На 1 и 2 декември беше представен пилотният проект 

"Насърчаване на социалното включване на младите хора в 

маргинализирани групи на ромската общност в селските 

райони" в рамките на програма ПРОГРЕС. Форумът беше 

организиран от Център за междуетнически диалог и 

толерантност "Амалипе" и открит от Министъра по управление 

на средствата от Еропейския съюз Томислав Дончев и г-н 

Валтер Волф - представител на Генерална дирекция "Заетост, 

социални въпроси и включване" на Европейската комисия. 

Главната цел на пилотния проект предвижда откриването на 6 

младежки центъра за подкрепа на общността в селски райони 

– 4 в България и по един в Румъния и Македония. Представен 

бе също така и методът на социалното експериментиране и 

предложенията за нови регламенти на Европейския социален 

фонд с целта те да бъде отразени в националните стратегии 

за интеграция на ромите. 

   

 

 

 

 
 

http://nmd.bg/news/had-50-000-lv-sabraha-na-blagotvoritelna-vetcher/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pressobshenie-organizacii-prizovaha-za-prekratyavane-zadrzhaneto-na-bezhanci-i-deca/
http://www.bghelsinki.org/bg/novini/press/single/pressobshenie-organizacii-prizovaha-za-prekratyavane-zadrzhaneto-na-bezhanci-i-deca/
http://www.samaritans.bg/kampaniya-protiv-domashnoto-nasilie


 

Институции и деца в 

България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01.12 Световен ден за борба със СПИН 

 

 Деца от с. Свобода учат и предават знанията си за 

ХИВ/СПИН възпитание 

Специална група деца от село Свобода направиха много, за да 

учат и предават знанията си за ХИВ/СПИН възпитание. 

Доброволческият клуб "Заедно ще успеем" - група от около 

осем деца от село Свобода, работиха усилено, за да 

осведомят своята общност за ХИВ/СПИН възпитанието. 

ОБЯВА 

Лумос-България започва 18-месечен пилотен проект „Да 

превърнем думите в дела: Упражняване на правата и 

приобщаване на децата с интелектуални затруднения в 

Европа” с подкрепата на Европейската комисия, в 

партньорство със Общинския съвет на Пардубице, Чешката 

република и Карин дом България. В тази връзка Лумос търси 

местен координатор по проекта на пълно работно време. 

Срокът на договора е дванадесет месеца. Краен срок за 

кандидатстване – 9 декември, 2011 г. 17.30 ч.  За повече 

информация моля пишете на rossi.petrova@lumos.org.uk ; тел. 

0887 201 493 

Каузата „Цветан Цветанов” 

 

Да намалим случаите на детско насилие и агресия чрез 

превантивна работа с потенциални жертви и насилници и 

въвеждане на необходимите промени  в образователната, 

здравната и законодателната система както и да ангажираме 

обществеността с необходимостта от сигурна среда за децата 

ни. По данни на МВР за последните три години всеки пети 

грабеж в България и около 6% от убийствата  са извършени от 

деца. 70 на сто от българските ученици са били жертва на 

насилие. България е сред първите в Европа по брой случаи на 

детска агресия. 

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. 

 Майчинските остават 240 

Засега минималното обезщетение за майчинство няма да се 

увеличава от 240 на 270 лв., каквито бяха първоначалните 

планове на правителството за следващата година. Това 

стана ясно от думите на социалния министър Тотю 

Младенов. Периодът, който се взема за база при 

изчисляване на майчинството, обаче става 24 месеца, а не 

18, допълни той. 

Национална мрежа за децата намира тези по същество 

антикризисни мерки за напълно противоречащи на 

ангажиментите за борба с бедността и политиките по 

насърчаване на раждаемостта. Новите регламенти ще 

лишат голям брой майки от възможността да получават 

достойно и адекватно обезщетение за майчинство 

 Въвеждат здравно образование в училищата 

Учениците от 1 до 12 клас ще 

изучават и здравно образование. 

Това предвиждат подготвяни 

промени от МОНМ и МЗ, които ще 

бъдат внесени за разглеждане в  

Народното събрание до края на годината, обяви зам.-

министърът на здравеопазването д-р Кирил Добрев. 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 

„ПОСОКА: семейство” 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ 

Проектът „ПОСОКА: семейство” е с общата стойност 1 972 

503,62лв  и се съфинансира от Европейския социален фонд 

(ЕСФ) на Европейския съюз. Конкретен бенефициент по 

проекта е Министерство на здравеопазването, партньори по 

дейностите на проекта са Държавна агенция за закрила на 

детето и Агенция за социално подпомагане. 

Обща цел на проекта е подготовката за преструктуриране на 

Домовете за Медико-Социални Грижи за Деца (ДМСГД) от 0 

до 3-годишна възраст чрез извършване на целенасочена 

подготвителна дейност в 8 пилотни области: Габрово, 

Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе, 

Търговище, чрез аналитичен подход и синергична 

интервенция с други, отговорни за процеса институции. 

Проектът е с продължителност 32 месеца, стартира на 26 

октомври 2011г. и се предвижда да приключи не по-късно от 

26 юни 2014 г. 

 

 

http://news.burgas24.bg/309317.html
http://news.burgas24.bg/309317.html
rossi.petrova@lumos.org.uk
http://www.facebook.com/tzvetantzanov?sk=app_254814117887474
http://nmd.bg/news/maytchinskite-ostavat-240/
http://nmd.bg/news/vavezhdat-zdravno-obrazovanie-v-utchilishtata/
http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=468&home=true&categoryid=4404


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Децата и семействата 

в медиите 
 

 

 
 

Брюксел: Не купувайте 

играчки без знака СЕ 

Как да купим на децата 

играчка за Коледа, която да е 

едновременно забавна и да 

не е опасна? В желанието си 

да бъде 

полезна на родителите, зам.-председателят на Европейската 

комисия Антонио Таяни откри вчера поредната си кампания 

за безопасност на детските играчки. 

Във видеоклип, който ще се излъчва по телевизиите в цяла 

Европа, се дават разяснения по този въпрос. При 

закупуването на играчки на потребителите в редица 

европейски страни ще бъде раздавана пощенска картичка 

със съвети за безопасност, съобщава пресцентърът на 

Еврокомисията. 

 

„Да изградим Европа с и за децата” 

На 20-21 ноември Съветът на Европа пристъпи към 

последната фаза на програмата „Да изградим Европа с и за 

децата", представяйки своя проектна стратегия за правата на 

детето 2012-2015, по време на конференция в Монако. 

Целта на конференцията бе да превърне визията на "Да 

изградим Европа с и за децата” в реалност. В конференцията 

взеха участие представители на правителства, включително  

министри, членове на парламента и представители на 

правителствени и неправителствени организации.   

Тази стратегията на Съвета на Европа  има за цел да 

спомогне за ефективното прилагане на стандартите, 

отнасящи се до правата на децата. Съветът възнамерява да 

подкрепи държавите членки при прилагането на стандартите, 

предоставяйки насоки, съвети и техническа помощ. 

 

 Покана за кандидатстване за 2015 г. "Европейска столица на 

младежта"  

Краен срок: 1 май 2012 г.  

Всички общини в държавите-членки на Европейския съюз и / 

или на Съвета на Европа са поканени да кандидатстват. 

Европейска столица на младежта е титла, която се 

предоставя на един европейски град за една година. Титлата 

на Европейска младежка столица дава шанс на 

европейските градове да представят многостранна програма 

с продължителност над една година, в която се подчертава 

богатството, разнообразието и общите характеристики на 

европейския подход към поколенията, както и овластяването 

на младите хора в целия континент. 

 Стипендии на Youth 4 Youth C:F Change  

Краен срок: 9 декември 2011 г. Използвайте вашата 

креативност за да подпомогнете една или повече младежки 

групи в неравностойно положение. 

 “Реинтеграция на отпаднали ученици в 

образователната система” Краен срок: 16 януари 2012 г. 

Операцията е на обща стойност 7 000 000 лева. За тези 

средства могат да кандидатстват училища, общини и 

регистрирани организации с нестопанска цел. 

  "Подкрепа за осигуряване на съвременни социални 

жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и 

социално слаби групи от населението и други групи в 

неравностойно положение" Краен срок: 1 март 2012 г. 

Конкретни бенефициенти - Община Бургас, Община Видин, 

Община Девня и Община Дупница. 

 Малчугани основаха клуб „Свободни и независими“ 

В Начално училище „Отец 

Паисий“ в Плевен бе основан 

клуб „Свободни и 

независими“. Да попаднат в 

него, са имали шанс 

деветима четвъртокласници, 

избрани от своите съученици  

по строго определени критерии – умения да изразяват 

открито своето мнение и да зачитат мнението на другите, да 

говорят пред публика и да убеждават, организационен 

талант и креативност и др. 

 20% от българчетата тормозени от съученици 

20 на сто от децата в България са били подложени на 

реален или виртуален тормоз от съученици, сочат 

резултатите от общоевропейското изследване „Децата на ЕС 

онлайн“, проведено през миналата година, огласено вчера. В 

продължение на година станахме свидетели на 3 тежки 

случая на агресия. 

 Как премина годишната среща на общините – 

приятели на детето 

На 24 и 25 ноември в София се проведе годишна среща на 

мрежата на общините – приятели на детето. Сред целите, 

които си поставиха общините, са услуги и дейности в 

подкрепа на родителите, по-добри условия за децата, 

живеещи в бедност, създаване на повече условия за 

социално включване и осигуряване на достъп до здравни 

услуги. 
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