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Приеми дете.  
Създай бъдеще 
 

 

 

 

Уважаеми партньори, 
 
Имаме удоволствието да ви поканим на обявяването на един от най-големите социални 

проекти на Мобилтел за предстоящата година – „Приеми дете. Създай бъдеще” в 

подкрепа на приемната грижа в България. Наши партньори в осъществяването на 

проекта ще бъдат Национална мрежа за децата, Министерство на труда и социалната 

политика, Български дарителски форум и Държавна агенция за закрила на детето. 

 

Сред участниците ще бъдат главният изпълнителен директор на Мобилтел Андреас 

Майерхофер, министър-председателят Бойко Борисов и министърът на труда и 

социалната политика Тотю Младенов. 

 

Събитието ще се състои на 21 декември 2011 г. от 11,30 ч. в сградата на Националния 

археологически музей. 

 
Ще ви очакваме! 

 

 

 

 

 

Проектът се осъществява в партньорство с: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавна агенция за 
закрила на детето 

Министерство на труда 
и социалната политика 

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Национална мрежа за децата Ви пожелава 

              ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! 

 
 

Нека през 2012 година 

Да си пожелаем: 

 

Щастливи деца и родители! 

 

Мъдри политици, дейни кметове  

и общински съветници, работещи  

активно с граждански организации! 

 

Нови идеи, проекти и съвместни срещи! 

 

Здраве, радост и късмет за всички! 

 

                                     С уважение: 

                       екипът на НМД 
 

 



 

Новини  

от членовете и от други 

организации 

Институции и деца в 

България 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Благотворителна фото изложба и коледен базар в 

полза на децата от столичния ДМСГД „Св. Параскева”  

Движение на българските майки, верига магазини Фотосинтезис 

и Сити Център София обединяват усилия в помощ на децата 

Благотворителна изложба с фотографии и базар под надслов 

«Свят от цветни чудеса» ще се проведат във  ФотоСинтезис Арт 

Център и Сити Център София. Откриването е  на 15 декември от 

19:00 часа. „Каузата, за която събираме средства е работещ проект 

за наемане на висококвалифициран персонал за децата с 

увреждания. Вече 2 години помагаме с допълнителен персонал на 

дома и резултатите от работата на специалистите с децата е много 

добра.”, сподели Росица Букова, Изпълнителен директор на 

фондацията "Движение на българските майки". 

 Дружество Морал, Етика и Гражданско образование 

(МЕГО) възприе като основна своя дейност създаването на 

поредица учебни помагала, които имат за цел да съпътстват 

учебния процес, предлагайки програма за редовна работа на 

учителите. Ето и някои от заглавията: 1. Изграждането на достойни 

граждани – наше общо дело; 2. Добри обноски; 3. Да бъдем 

отговорни за околната среда; 4. Толерантност и дискриминация; 5. 
Гражданин Република Общество 

 Гост на инициативата на фондация „Карин дом” –  

Кафе Сосиете беше г-жа Ванухи Аракелян 

„Независимо кой си и по какви пътища си тръгнал – опитвай се да 

бъдеш почтен и да вървиш през живота с любов”. Това е 

житейската философия на госпожа Ванухи Аракелян - председател 

на Варненски окръжен съд и невероятно обаятелна личност. Тя 

беше гост на провелата се на 15-и декември  поредна среща-

дискусия от инициативата на фондация Карин дом - Кафе Сосиете. 
С  тази инициативата Фондация „Карин дом” иска 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. 

 В Бургас обсъждаха проект "Операция рождествено дете“ 

В град Бургас се проведе работна среща по проект "Операция 

рождествено дете". Този проект е на международната 

благотворителна организация "Samaritan purse". В проекта участват 

135 държави, като 11 от тях подготвят подаръци и ги раздават на 

124 страни по света. България е една от страните, в които се 

раздават тези подаръци. За миналата година са направени и 

раздадени осем милиона и двеста хиляди подаръка. 

 Благотворителен календар за 2012г., 

СНЦ "Обществен съвет по 

образование в община Гоце Делчев" 

продават благотворително красив 

календар по три лева. Темата на 

календара е свързана с техния 

конкурс, който завърши преди две  

седмици: "Учителите правят света по-добро място". През 2011 

година инициативата се проведе с много голям успех – участваха 

над 70 деца от Гоце Делчев, Хаджидимово, Бургас, Петрич и от 

други градове в България. Организацията беше залята с детски 

рисунки и есета.Ето и материалите им, които можете да видите в 

тук. Те са пълни с енергия, която въздейства върху всеки, който ги 

чете и разглежда. С идеятa да разпространят творчеството им 

ОСО Гоце Делчев издадоха благотворителните календари за 

2012г.. Ако желае някоя организация от семейството на НМД би 

могла да закупите определено количество. Събраните средствата 

ще бъдат използвани в три коледни инициативи на ОСО Гоце 

Делчев. 

Организацията благодари предварително на всички!  

За контакти: cc_education_gd@abv.bg 

 

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. 

 Изграждат 12 семейни центъра в област Стара 

Загора 

Във връзка с изпълнението на 

Националната стратегия „Визия 

за деинституционализация на 

децата в Република България“ в 

област Стара Загора ще бъдат 

изградени общо 12 центъра за 

настаняване от семеен тип и 

едно защитено жилище. 

Планът на Държавната агенция за закрила на детето 

обхваща 10-годишен период, който започна през 2010 г. и е 

насочен към закриването на домовете за деца с 

увреждания. В Старозагорска област това са институциите в 

село Петрово и Сладък кладенец. Крайната цел е 

систематичното закриване на класическите институции за 

деца. Такава е и политиката на Европейския съюз – 

децентрализация и насочване на ресурс по регионите. 

 Дават държавни пари и за частните школа 

Частните училища и детски градини също ще получават 

държавна субсидия. Това е заложило просветното 

министерство в новия законопроект за училищното 

образование и предучилищното възпитание. 

„Концепцията „парите следват детето“ е заложена в новия 

законопроект за училищното образование и 

предучилищното възпитание, по чийто текст все още се 

работи“, заяви образователният министър. Той обясни, че 

предложението ще бъде подложено на обществена 

дискусия. Игнатов заяви, че няма причина частните 

средношколци да не получават финансова подкрепа от 

държавата. 

„Учениците в частните училища са български деца и няма 

никаква причина да им се отказва тази подкрепа“, каза 

Сергей Игнатов. Образователното министерство умува да 

създаде и механизъм, с който да контролира частните 

колежи, вузове и училища. 

 Обществени съвети ще контролират училищата 

Те ще следят финансите и работата на директора, както и 

приема на деца 

Просветното министерство ще се опита да въведе по-

ефективен публичен контрол на финансовата дейност в 

училищата. Предвижда се това да става чрез обществени 

съвети, които ще дават становище по разпределението на 

училищния бюджет и размера на капиталовите разходи за 

съответната детска градина или училище. Съветът ще се 

произнася и за отчета на директора по изпълнението на 

делегирания бюджет. Новите моменти ще бъдат записани в 

новия закон за училищно образование. 

Националната мрежа за децата приветства усилията на 

Министерството на образованието, младежта и науката за 

въвеждане на механизми за публичен контрол на дейността 

на училищата. Създаването на обществените съвети и 

разширяването на техните правомощия е само първата 

стъпка. Превръщането им в добре работещи и полезни на 

училището структури изисква много допълнителни усилия. 

За да се превърнат родителите и външните участници в 

ангажирани, компетентни и уважавани партньори на 

училището, самото училище, в лицето на директорите и 

учителите, трябва се отвори за взаимодействие, за диалог, 

за промяна, които отиват отвъд традиционните механизми 

за обсъждане и за вземане на решения в настоящия момент 
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Политиките за деца в 

Европа 

Възможности за 

финансиране 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Децата и семействата 

в медиите 
 

 

 
 

 Работната група по правата на децата изпраща 

съвместно изявление до министрите по повод 

многогодишната финансова рамка 

Eurochild заедно с други членове на работната група  по 

правата на децата (CRAG) изпрати съвместно изявление до 

министрите, съдържащо няколко призива: 

1. децата отчетливо да попадат във фокуса на 

дългосрочния бюджет на ЕС за 2014-2020  

2. застъпничество за приятелски политики за децата и 

финансиране в Европейския съюз.  

Това изявление бе обявено на Съвета по общи въпроси, 

който се проведе на 5 декември, по време на дискусията на 

европейските министрите относно бъдещия бюджет на ЕС и 

Многогодишната финансова рамка (МФР) за 2014-2020. 

Позовавайки се на Конвенцията на ООН за правата на 

детето (UNCRC), договора от Лисабон и по –специално член 

3, както и член 24 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз, работната група привежда доводи, че ЕС 

трябва да демонстрира своя ангажимент към правата на 

децата в бюджета на ЕС 2014 г. - 2020 г., чрез осигуряване 

на отпускането на достатъчно финансиране за  програмите, 

свързани с правата на детето. Освен това, разходите за 

деца не трябва да бъдат зависими и съответно 

възпрепятствани от въздействието на финансовата криза. 

 

 Наръчник за участието на децата в парламента 

Този наръчник, резултат от съвместните усилия на 

Междупарламентарния съюз и УНИЦЕФ, посочва някои от 

основните начини, по които парламентаристите могат да 

гарантират, че гласове, проблемите и интересите на деца са 

взети под внимание от страна на парламента. Книгата има 

за цел да предостави на парламентаристите информация за 

разнообразието от ефективни механизми, така че да се 

осигури детското участие. 

От своя страна, детското участие е от значение, тъй като 

рефлектира върху гласовете на най-маргинализираните и 

спомага при вземането на решения относно политиките, 

законите и бюджета. Още спомага за премахването на 

неравенството, което силно засяга всички деца по света. 

 За да прочетете наръчника, кликнете тук. 

 

 Световен ден на молитва и действие за закрила на 

децата от насилие 

По повод  отбелязването на 22-

та годишнина на Конвенцията за 

правата на детето (20 ноевм. 

2011) , УНИЦЕФ се включи с 

движението Световен ден на 

молитва и действието за 

децата, стартирайки нова 

тригодишна инициатива в повече 

от 30 страни за закрила на 

децата от насилие. Световният 

ден на молитва и действие е 

движение, което впряга мощната 

роля на религиозните общности,  

които могат да спомогнат за осигуряване на детската 

безопасност чрез насърчителни мерки като например 

позитивното родителство. В цял свят е постигнат значителен 

напредък в намаляването на детската смъртност и 

гарантиране на детското здраве, но междувременно милиони 

деца са подложени на насилие, експлоатация и злоупотреба. 

 

 Програма „Европа за гражданите“ (2007-2013 г.)  

Краен срок: Различни за различните мерки  

Настоящото предложение обхваща следните дейности по 

програмата "Европа за гражданите", които се подкрепят чрез 

отпускането на два вида безвъзмездни средства: 

безвъзмездни средства по проекти и оперативни 

безвъзмездни средства: 1: Активни граждани за Европа, 2. 
Активно гражданско общество в Европа, 3.Активно 

европейско възпоменание 

 Втора програма за действие на Общността в 

областта на здравето (2008-2013 г.)  Краен срок: 9 март 2012 

г. Покана за представяне на предложения за предоставяне на 

финансово участие във функционирането на 

неправителствени организации и специализирани мрежи 

(оперативни безвъзмездни средства) 

 "Без граници – Компонент 2" Целта на процедурата е: 

Да изгради платформа, която да позволи на всички 

заинтересовани организации и институции да ползват опита 

на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто 

използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните 

области: заетост, образование и обучение, социално 

включване, добро управление на проекти и програми. 

  

  

Спад на раждаемостта или бейби бум наблюдаваме у нас 

През третото тримесечие в 

България са родени 17 014 

бебета, което е с 266 по-малко от 

същия период на 2010 г. и с 3516 

по-малко от 2009 г. Преди 2 години 

страната ни  

отбеляза своеобразен бейби бум с  

родените над 73 600 бебета, но на следващата година бе 

отбелязан рязък спад с родените 67 500. 

 Евростат: 1,565 млн. българи са бедни 

Бедността в България е най-вече при семействата с 3 и 

повече деца 

Прагът на бедност в България е 295 лв. средно на човек за 

месец. Под него живеят 1,565 млн. души, съобщи вчера НСИ, 

като цитира данни, изпратени и потвърдени от Евростат. 

Бедното население у нас е около 21%. Делът му скача почти 

двойно до 40,8 на сто, ако се извадят социалните трансфери 

– помощи за безработица, пенсии и др. 

Бедността в България е най-вече при семействата с 3 и 

повече деца, самотните родители и възрастните едночленни 

домакинства. 65,2 на сто от многодетните семейства са 

бедни, както и 61,6 на сто от самотните пенсионери над 65 

години. Най-малко бедни има при семействата с двама 

родители и едно дете – само 13,7 на сто. 

 Вдигат таксата в забавачниците в Пловдив 

По 50 лева на месец ще плащат родителите на деца в 

забавачници и ясли от следващата година, решиха вчера 

общинските съветници на Пловдив. 

До момента на месец малчуган в детска градина струваше 

на семейния бюджет по 35 лв., а яслите бяха безплатни. 

Предложението за скока бе на кмета Иван Тотев, който се 

аргументира с желанието да се подобри услугата за най-

малките. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://eurochild.org/fileadmin/Communications/01_Info_Flash/1111/CRAG_s_MFF_statement_ahead_of_the_General_Affairs_Council_5_December_2011.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/Communications/01_Info_Flash/1111/CRAG_s_MFF_statement_ahead_of_the_General_Affairs_Council_5_December_2011.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/Communications/01_Info_Flash/1111/CRAG_s_MFF_statement_ahead_of_the_General_Affairs_Council_5_December_2011.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/child-parl-e.pdf
http://www.unicef.org/media/media_60556.html
http://www.unicef.org/media/media_60556.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0015:0020:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0050:0050:BG:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:358:0050:0050:BG:PDF
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=498
http://nmd.bg/news/spad-na-razhdaemostta-ili-beybi-bum-nablyudavame-u-nas/
http://nmd.bg/news/evrostat-1565-mln-balgari-sa-bedni/
http://nmd.bg/news/vdigat-taksata-v-zabavatchnitsite-v-plovdiv-na-50-lv/


Събития на Национална мрежа за децата през 

2012 
 
 
 

 

 

21 декември 2011 В офиса на НМД ще се почерпим с настъпващите празници. 

Заповядайте! 

22 – 25 февруари 

2012 
Обучение по проект УРОК (за участниците в проект УРОК, 1 

група) 
 

22 – 23 март 2012 Разширено заседание на Управителния съвет на НМД в  гр. 

Добрич 
 

28 – 31 март 2012 Обучение по проект УРОК (за участниците в проект УРОК, 2 

група) 
 

1 юни 2012 Официално връчване на наградите „Златна ябълка” 
 

8 – 10 юни 2012  Редовно Общо събрание на НМД във Варна 

27 – 28 септември 

2012 
 

Заключителна среща по проект УРОК (за участниците в 

проект УРОК) 

24 – 26 октомври 

2012 

Годишна конференция на европейската детска мрежа Eurochild 

в София 

 

 
 

  


