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Тема на броя Новини
Кое е по-важно за децата?

СТАНОВИЩЕ
на Национална мрежа за децата по повод на

проектa на Закон за детето, провокирано от нарастващите
мнения, които са в разрез с духа и основните принципи на

Конвенцията за правата на детето на ООН

1.  Националната  мрежа  за  децата  винаги  е  защитавала  тезата,  че
семейството е най-добрата среда за отглеждане и за развитие на всяко дете.
Именно Мрежата създаде и едни от първите модели за подкрепяща семействата
услуга, за да могат родителите да повишават своя капацитет. НМД е настоявала и
настоява доставчиците на универсални услуги и по-конкретно учителите и лекарите
да припознаят своята отговорност за изграждането на родителски капацитет. От
нашата практика  е  видно,  че  семейства  от  различни прослойки на  обществото
изпитват  трудности  в  отношенията  си  с  децата,  злоупотребяват  с  децата  или
занемаряват грижата си към тях. И в тези случаи държавата трябва да се намеси
съгласно  всички  нормативни  актове  от  националното  и  международно
законодателство. Във всяка една съвременна държава има инструменти, с които
професионалистите  могат  да  се  намесят,  когато  в  семейството  има  насилие,
пренебрегване и злоупотреба с  дете.  Сегашният проект на Закон за детето се
опитва да възстанови едно равновесие между ангажимента на държавата (в лицето
на различните институции, отговарящи за всички секторни политики по отношение
на децата) и родителите и да приложи подход на подкрепа на семействата преди в
тях да настъпи криза, която би имала негативен ефект върху детското развитие и
преди да бъдат създадени предпоставки за нарушаване на правата на децата.
Затова ние категорично не подкрепяме тезите, че родителските права са по-важни
от тези на детето и смятаме тяхното противопоставяне за абсурдно. Смятаме и че
коментарите  по  отношение  на  „неподходящите”  за  детето  права  и  свободи,
въведени в законопроекта, ни връщат десетилетия назад. Свободата на мисълта,
съвестта  и  религията  и  свободата  на  събранията  и  сдружаването  са  основни
човешки права, гарантирани от всички международни актове по правата на човека,
включително и изрично и от КООНПД . В този смисъл наличието на такива права в
законопроекта е естествено и необходимо, още повече, че са предвидени условия за
осъществяването на тези права в съответствие с възрастта на детето и в режим на
формиране на отношението, съгласие и подкрепа от страна на родителите .

2. Ние приветстваме усилията за създаване на проект на Закон за детето,
който да обхваща почти всички аспекти, свързани с прилагане правата на
детето. Като организации и експерти, работещи с деца и семейства, ние познаваме
нуждата  от  събиране  на  голяма  част  от  законодателството,  отнасящо  се  до
различните права на децата, на едно място
3.  Ние  настояваме  да  има  система  за  професионално  израстване  на
различните групи професионалисти, които работят с децата и семействата,
за да се осигури качествено изпълнение на политиките към детето и семейството.
Призоваваме  всички  отговорни  граждански  организации,  политически  партии,
държавни институции, медии и професионалисти да предоставят своите мнения,
коментари и бележки по проекта на закона, но без да създават среда, която ни
връща десетилетия назад, когато правата на децата не бяха уредени. Вярваме, че
водещи  принципи  в  политическия  консултативен  процес  следва  да  бъдат
конструктивността и стремежа към усъвършенстване в спорните моменти, вместо
пълното отричане и безкомпромисно зачеркване на усилия, целящи подобряване на
средата за българските деца. Призоваваме за мъдрост и съобразителност, която да
постави децата на България, като основна ценност на обществото ни.

За възможността за подаване на
анонимни жалби и сигнали за
насилие над дете

Един от аспектите на предлагания
проектозакон за детето, около които се
вдига най-много шум е възможността
да се подават и анонимни сигнали до
Комисията по правата на детето.
Противниците му виждат опасност от
злоупотреба. Аз виждам шанс да бъде
спасен животът на дете, на много деца.
Виждам и практика, която доказано
работи в много други страни.

Цялата статия.
 

Проектозаконът за детето – чашата
е наполовина пълна

 Проектът създава реална възможност
България да започне да спазва
по-пълно Конвенцията на ООН за
правата на детето, която е
ратифицирала преди 20 години.
Правата на детето са човешки права с
по-голямо ударение върху закрилата и с
осъзнаване на по-ниската, макар и
постоянно развиваща се, степен на
неговата автономност. Правата на
родителите и семейството са права на
човека. Те могат и обикновено
съществуват в хармония. Но в различни
международни актове, защото
природата им е различна. Затова е
нормално този проект за закон да не
фокусира върху права на родителя или
на семейството.

Балансът между правата на детето и
правата на човека понякога не е лесен.
Това налага зрялост в мисленето и
взимането на решения от тези, които
трябва да направят този баланс, както и
разбиране и посветеност на нуждата от
закрила на децата като уязвима група.

Цялата статия можете да видите тук.
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Цялото становище можете да видите тук.

Новини от офиса на НМД

Нова работна група към правителството

Национална мрежа за децата взе участие в новата работна
група към правителството, която ще разработи цялостна визия
и стратегия за развитието на гражданските организации в
България. Решението беше взето на работна дискусия в
Министерски съвет, инициирана от министъра по управлението
на средствата от ЕС Томислав Дончев. В срещата участваха
посланиците на САЩ, Норвегия и Швейцария, представители
от Парламентарната комисия за „Култура, гражданско
общество и медии“ и водещи неправителствени организации.
Повече информация

Становище на НМД по повод проекта "Приеми ме"

Националната мрежа за децата изпрати писмо и становище по
повод на проектa „Приеми ме”, реализиран от Агенция
социално подпомагане на 28.12.2011. Радваме се, че на това
становище беше реагирано своевременно като на 10 януари
проведохме съвместна среща с представители на Агенцията за
социално подпомагане и Управляващия орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“. Целия текст на
новината можете да видите тук. Пълният текст на
становището можете да видите тук.

НМД в Народното събрание

НМД участва в кръгла маса по проекта на Закон за детето,
организирана от СДС в Народното събрание на 12 янауари 2012
г. На форума бе представено становището на НМД по
отношение на актуалния дебат, но и принципната позиция на
Мрежата по отношение на проекта на закон.

Работна среща на партньорите от програма ПРОКОПИЛ

От 11 до 13 януари в Букурещ се проведе работна среща на
партньорите от програма ПРОКОПИЛ. В срещата от страна на
НМД участие взеха Георги Богданов, Иво Божков и Мария
Брестничка. На срещата бяха обсъдени както текущите и
планираните дейности до юни 2012, когато програмата
приключва, така и възможностите за партньорство след края
на програмата и разработването на съвместни проекти. За
участие бяха поканени и колеги от сръбската мрежа за децата,
както и от други национални мрежи, като по този начин
партньорството да се разшири и да обхване целия регион.

Приемна грижа

„Приеми дете. Създай бъдеще”

Мобилтел дава официално старт на мащабната кампания в

Новини от членовете и от други организации

Благотворителен концерт

Сдружение “Живот за България” и Национален Дворец на
Културата Ви кани на 21.01.2012 от 18.00 часа в Зала 1 на НДК,
на благотворителен концерт в полза на деца, загубили
майките си при раждания. Със специалното участие на Детски
хор “Пим-Пам”, Калин Вельов, Таня Боева, Спенс, Дани Милев,
Десислава, Камелия, Поли Генова, Рафи, Нели Петкова, танцов
ансамбъл “Боговица” и други.
Билети: Билетен Център на НДК,
мрежата на Тикетпро и он-лайн на www.ticketpro.bg
 

Конкурс за изпълнител за провеждане на оценка

Ноу-Хау Център за алтернативни грижи за деца обявява избора
на изпълнител за провеждане на оценка и сравнителен анализ
на комуникацията и координацията на различните дейности в
изпълнение на Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България" на
общинско ниво. Целта е да се извърши специализирано
проучване и изследване за оценка на различните нива на
комуникация и координация по хоризонтала и вертикала на
местно ниво.
Краен срок 20.02.2012 г.
Повече информация можете да намерите тук.

В Бургас връчиха наградите за доброволец на годината
2011

В края на миналата година Фондация "Астика", Бургас връчи
своите награди за Доброволец на годината – 2011г. Призът
„Доброволец на годината” е учреден от фондацията в края на
2010 година и се връчва ежегодно с подкрепата на
Информационен център на ЕС в България, Министерство на
културата, НЦЕМПИ, ЕкоТой и Община Бургас.

Наградата в категория "Толерантност, антидискриминация"
тази година спечели доброволката от Местен център за работа
с доброволци към Сдружение "Екомисия 21 век" Ивелина
Милчева.
Повече информация можете да намерите тук

Фондация Лумос стратира проект за хората с
интелектуални затруднения

През декември 2011 България посетиха представители на
британската организация Чейндж. Известни в Великобритания
като първата организация, в която още преди 15 години
работят хора с ментални увреждания, те посетиха България, за
да стартират двугодишен проект, съвместно с Фондация Лумос,
за овластяване на лицата с интелектуални затруднения и
достъпа им до информацията, която ги касае.
Повече информация можете да намерите тук или да се
свържете с Нела Вампорова „Връзки с обществеността”, тел.
8510185, моб. 0889736589, ел.адрес
Nela.Vamporova@lumos.org.uk

Конференция по отговорно родителство

На 1 февруари 2012 година под патронажа на Областният
управител на Област Ловеч и с подкрепата на Началника на РИ
на МОМН-Ловеч и кмета на Община Ловеч ще се проведе
Конференция по отговорно родителство. Във фокуса на
събитието са актуални теми и предложения от областите:

http://nmd.bg/Position/koe-e-po-vazhno-za-detsata/
http://nmd.bg/news/nova-rabotna-grupa-kam-pravitelstvoto-shte-razraboti-tsyalostna-viziya-za-razvitieto-na-grazhdanskite-organizatsii/
http://nmd.bg/news/stanovishte-na-nmd-po-povod-na-proekta-priemi-me/
http://nmd.bg/Position/4858/
http://www.ngobg.info/bg/messages/3913-%D0%BD%D0%BE%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%83-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B7%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D1%8F%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0.html
http://voluntary.csr.bg/dobrovolchestvo/novini-za-dobrovolci/117-v-burgas-vrychiha-nagradite-za-dobrovolchestvo
http://www.lumos.org.uk/news.php/405/childrenas-charity-lumos-supports-change-to-empower-children-with-learning-disabilities-across-europ
mailto:Nela.Vamporova@lumos.org.uk


подкрепа на приемната грижа „Приеми дете. Създай бъдеще”.
Тя се осъществява в партньорство с Министерство на труда и
социалната политика, Национална мрежа за децата, Български
дарителски форум и Държавна агенция за закрила на детето.

От началото на януари 2012 година желаещите да станат
приемни родители вече могат да подават своите заявления в
дирекция „Социално подпомагане” в съответното населено
място. Първите сто семейства, които заявят желание да
приемат в дома си дете, лишено от родителски грижи, бъдат
одобрени и в дома им бъде настанено дете, ще получават
допълнително финансова помощ от Мобилтел. Подкрепата ще
бъде в размер на 100 лева месечно в продължение на една
година, които да покриват част от техните разходи. За
пожелалите да се погрижат за отглеждането на дете с
увреждане или приемат братчета и сестричета, подкрепата ще
бъде удвоена. Повече информация можете да намерите тук.
 Информация за това как да станем приемни родители можете
да намерите тук.

Институции и деца в България

Стипендии за деца с изявени дарби

Деца с изявени дарби ще получават стипендия в размер на 135
лв. и еднократното финансово подпомагане

Кабинетът прие изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби. В изпълнение на решение от 2011 г. на
Министерския съвет за промяна на нормативни актове, в които
размерът на плащанията се определя от минималната работна
заплата за страната.

Източник:
http://sacp.government.bg/novini/2011/12/28/deca-s-izyaveni-darbi-
she-poluchavat-stipendiya-v-/

Правят Център за отпаднали ученици в Дупница

Център за реинтеграция на отпаднали ученици ще бъде
създаден в дупнишкото училище „Св. Климент Охридски“.
Проектът е на община Дупница. Съгласие за кандидатстване
по ОП „Развитие на човешките ресурси“ даде Общинският
съвет на последната за годината сесия.

Целта е връщане в образователната система на вече
отпаднали ученици и превенция на повторното им отпадане.

Цялата новина можете да прочетете тук.

16 000 деца отпадат от училище на година

Над 43 000 учители ще получат допълнителна квалификация
по европроект през 2012 г.

Всяка година от училище отпадат по 15 000 – 16 000 ученици.
Това съобщи председателят на Синдиката на българските
учители към КНСБ Янка Такева. Поради тази причина тя
изтъкна, че един от основните приоритети в средното
образование за 2012 г. трябва да бъде намаляването на броя
на учениците, напуснали училище.

Политики за деца в Европа

отговорно родителство, семейно консултиране, законодателна
рамка и др.
Пълна информация за Конференцията ще намерите на адрес:
http://www.ps.ecomission21.com/press/konferentsiya-po-otgovorno-
roditelstvo

Детство без сълзи

Александър  Миланов,  който  е  познат  сред  детските
организации с това, че защитава каузата на изоставените деца
у нас, издаде първата си книга, която е озаглавена „Детство
без сълзи”.
Книжката се продава с благотворителна цел . Александър и
негови приятели събират пари за закупуването на специална
инвалидна  количка  за  деца  с  церебрална  парализа.
Инвалидната количка ще бъде подарена на малкия Бисер от с.
Старцево, който не може да движи нито главата, нито ръцете
и краката си.
Можете да прочетете част от книгата на www.detstvo.eu или да
си поръчате копие на e-mail: info@amilanov.org
 

Децата и семействата в медиите

Златни медали за родни деца таланти

Журито на Международния конкурс "Уханието на
разцъфтяващото изкуство" е присъдило два златни медала на
12-годишната Василена Иванова и 7-годишната Мила Емилова
от студио “Рениарт” за рисунките им "Сън" и "Момиче". Те са
изложени в третата Международна изложба за младежи и
деца в Хайдерабад, Индия. Цялата новина можете да
прочетете тук.

Варицела в 19 детски градини във Варна

Деветнайсет детски градини във Варна са под карантина
заради все повечето болни от варицела деца. Лекари
успокояват, че  броят на заболелите е в рамките на нормалното.

Според медиците опасност от епидемия засега няма. Цялата
новина можете да видите тук.

5000 бебета по-малко у нас спрямо 2010г.

 През 2011 г. бебетата у нас са с 5000 по-малко спрямо 2010 г.

През последните двадесет години броят на българките в
детеродна възраст намаляват прогресивно, съобщиха вчера от
Националния статистически институт (НСИ). Около 90
процента от ражданията у нас са на жени между 15 и 34
години. През 2010 година те са намели спрямо 2001-ва с 11,4
процента...
Цялата статия можете да видите тук.
 

Възможности за финансиране

Европарламентът обяви конкурс за европейската
младежка награда "Карл Велики"

Наградата се връчва на младежи, които са работили по
проекти за насърчаване на разбирателството между хора от
различни европейски страни.
За повече информация вижте тук.

http://nmd.bg/news/startira-nabiraneto-na-zhelaeshti-da-stanat-priemni-semeystva-v-ramkite-na-proekta-vepriemi-dete-sazday-badeshteve/
http://nmd.bg/news/kak-da-stanem-priemni-roditeli/
http://sacp.government.bg/novini/2011/12/28/deca-s-izyaveni-darbi-she-poluchavat-stipendiya-v-/
http://sacp.government.bg/novini/2011/12/28/deca-s-izyaveni-darbi-she-poluchavat-stipendiya-v-/
.http://nmd.bg/news/pravyat-tsentar-za-otpadnali-utchenitsi-v-dupnitsa/
http://nmd.bg/news/16-000-detsa-otpadat-ot-utchilishte-na-godina/
http://nmd.bg/news/16-000-detsa-otpadat-ot-utchilishte-na-godina/
http://www.ps.ecomission21.com/press/konferentsiya-po-otgovorno-roditelstvo
http://www.ps.ecomission21.com/press/konferentsiya-po-otgovorno-roditelstvo
http://www.detstvo.eu
http://nmd.bg/news/zlatni-medali-za-rodni-detsa-talanti/
http://nmd.bg/news/varitsela-v-19-detski-gradini-vav-varna/
http://nmd.bg/news/bebetata-u-nas-sa-s-5000-po-malko-spryamo-2010g/
http://www.dnevnik.bg/evropa/konkursi/2011/11/15/1204055_evroparlamentut_obiavi_konkurs_za_evropeiskata/


Коалиция на най-големите технологични и медийни
компаниии искат да направят интернет по-добро място за
деца

 Подбрани от Комисията, приоритетните действия на
членовете на учредената Коалиция включват предприемането
на специални мерки, които да улеснят процеса на докладване
(що се отнася до вредно съдържание), като едновременно с
това се гарантира неприкосновеността на личната информация
За повече информация вижте тук.

Защитата на децата от вредно съдържание

Президентът на Украйна Виктор Янукович е разпоредил
създаването на работна група за защита на децата от вредно
съдържание в Интернет, телевизията и радиото. Подобни
движения в други страни, обаче, изразиха загриженост за
свободата на пресата и правото на децата на достъп до
информация. Цялата статия можете да видите тук.

Подкрепа за проекти, които целят да сложат край на
насилието срещу жените

Краен срок: 19 януари 2012 г., 23:59 New York Time (EST) 

Доверителния фонд на ООН предоставя ежегодно чрез отворен
конкурс грантове, най-вече за неправителствени организации
и екипите на ООН за страната. 

Повече информация на:
http://www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1485&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=EN&amp;guiLanguage=en
http://content http://www.crin.org/email/crinmail_detail_popup.asp?crinmailID=4051
http://www.unwomen.org/how-we-work/un-trust-fund

