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Тема на броя Новини
Национална мрежа за децата прие 100-тната членуваща организация

58 000 деца и 13 000 семейства са подкрепили членовете
на НМД за 12 месеца. 

Национална мрежа за децата вече обединява 100 неправителствени
организации, работещи с и за деца и семейства. Това стана ясно след
заседанието на управителния съвет на организацията, на който беше приета
100-тната организация за пълноправен член на Мрежата.

Над 58 000 деца са подкрепили членовете на мрежата в рамките на 12 месеца,
между които деца в институции, деца с увреждания, деца – жертви на насилие и
такива в риск от отпадане от училище. Голяма част от подкрепените деца са
живеещите в бедност – показател, по който България все още води класацията в ЕС
(25% от българчетата живеят под прага на бедността). За изминалата година
организациите, членуващи в Мрежата, са подкрепили и над 13 000 семейства и
обучили близо 2000 специалисти, работещи с деца.

„Обединението на 100 организации в подкрепа на децата и семейството е
доказателство, че в България има работещи организации, които ежедневно се
сблъскват с бедността, мизерята, глада и насилието”, сподели Георги Богданов,
изпълнителен директор на Национална мрежа за децата. „Лошият имидж на
неправителствените организации често идва от среди, които не могат да се справят
с управлението на политиките и за тях трябва да има виновен. В последните месеци
много организации затварят услугите си към най-бедните, поради липса на
финансиране и политика към гражданския сектор. Ние се обединяваме, за да бъдем
силни и защото виждаме страданието на хората и искаме да помогнем.”.

Какъв е обхватът на Мрежата?

В 35 населени места от 26 области в
цялата страна работят членовете на
Националната мрежа за децата. Те
специализират във всички сфери на
детското благосъстояние – от подкрепа
на семейството и семейната политика
през образованието и здравеопазването
до защита на правата на децата и
проблемите с детското правосъдие.
Подробна карта с адресите на всички
организации и сферите, в които работят,
е публикувана на www.nmd.bg.

Кой е номер 100?

Нашият стотен член, когото
приветстваме с добре дошъл, е
организацията Инициативен
родителски комитет. Комитетът
съществува от 2010 година и обединява
над 200 родители на деца, които учат в
частни училища.

Новини от офиса на НМД

Тематични работни групи на НМД

На 23 и 24 януари, в София се проведоха годишните
планиращи срещи на тематични работни групи (ТРГ)
„Образование” и „Правосъдие” на НМД. В рамките на срещите
председателите и координаторите на групи отчетоха
постиженията по плановете за работа за 2011 г., представиха
нов механизъм за работа на ТРГ, както и актуалната
политическа ситуация в сферите на работа на групите.
Участниците в срещите изработиха механизъм за представяне
на опита на организациите, като част от следващите срещи на
групите и планираха дейностите на ТРГ за 2012 г.
Срещите на ТРГ „Семейство” и ТРГ „Здраве” ще се проведат на

Новини от членовете и от други организации

Има ли родилката право на избор как да роди?

В следващия епизод на “Такъв е животът – Да бъдеш родител”
ще засегнем един от най-наболелите въпроси в родилната
помощ у нас – прекалено големия брой на ражданията чрез
секцио у нас. Много от родилките са поставени пред свършен
факт с обяснението, че само и единствено лекарите решават
как да протече едно раждане... За повече информация вижте
тук.

Международен ден за безопасен интернет

Асоциация Родители и Националният център за безопасен
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30 и 31 януари 2012 г. в София.

Среща на Управителния съвет на НМД

На 23 януари в офиса на НМД се проведе среща на
Управителния съвет на Национална мрежа за децата. На
срещата беше представена текущата работа на Мрежата,
както и плановете за бъдещи проекти и дейности. Членовете
на УС обсъдиха успехите и предизвикателствата пред работата
на Мрежата, като особено внимание беше отделено Общото
събрание, което ще се проведе от 7 до 10 юни 2012г.
Следващата среща на УС ще се проведе на 22 и 23 март в
Добрич.

Приемна грижа

Приемни майки: „Нашата работа е призвание, а не
бизнес“

„Да станеш приемен родител е не само призвание, а магия на
майчинството“, заявяват в писмо до редакцията на в.
„Шуменска заря“ приемни майки по повод изявление на
общинската съветничка д-р Парашкева Вичева по време на
заседание на комисията по здравеопазване в събота, че
приемната грижа при някои хора се превръща в бизнес.
Майките изразяват готовност да реагират на конкретни
сигнали за злоупотреби с деца и пари, подкрепени с имена
факти. Ето и целия текст на писмото. Вижте повече тук.

Институции и деца в България

Деца питат на телефон 116 111 за ранни бракове и как да
си откраднат булка

Постъпилите обаждания на Националната телефонна линия за
деца /НТЛД/ 116 111 през 2011 г. показват, че на нея все
по-често започват да звънят деца, които се идентифицират, че
са от малцинствен етнически произход. Те възприемат НТЛД
като възможност за споделяне и обсъждане на различни техни
проблеми. Повече можете да прочетете тук.

ДАЗД представи резултатите от първия етап на проекта
„Детство за всички”

До 2015 г. животът на децата и младежите с увреждания от
специализираните институции трябва да се промени и те да
станат пълноправни членове от обществото ни. Това стана
ясно на представянето на резултатите от първия етап от
реализацията на проект „Детство за всички”, чиято цел е
извеждане на децата с увреждания от домовете и
осигуряването на нови по-модерни грижи за тях.
Почти половината от българите не знаят какво означава
терминът „деинституционализация“. Цялата статия можете
да видите тук.

 

Плащаме по-малко данък при дарение за култура и
здраве

По-малко данъци ще плащат гражданите, ако направят
дарения в ползва здравни и културни институции. Данъчната
основа може да бъде намалена с близо 50% с дарение в полза
на Центъра „Фонд за асистирана репродукция”, Центъра „Фонд

интернет Ви канят да се включите в честването на
Международния ден за безопасен интернет на 7 февруари
2012 г. Ако искате да се включите в отбелязването на
Международния ден за безопасен интернет, регистрирайте се
на www.saferinternetday.org За повече информация пишете на
office@roditeli.org
 

Планирани обучения на професионалисти 2012

ИСДП е лицензиран в НАПОО доставчик на професионално
обучение. Програмата за планираните обучения на
професионалисти през 2012 включва: Обучение на супервизори
в социалната работа, Обучение по управление и организация
на социалните услуги, Интервюиране на деца и др. За повече
информация вижте на
http://www.sapibg.org/index.php?lang=bg&page=1215

Становище на фондация “За Нашите Деца” по повод на
проектa на Закон за детето

 Становището можете да видите тук.

Зимен център за временно настаняване на хора без
подслон

Каритас Русе съвместно с община Русе и Българския Червен
Кръст откриха Зимен център за временно настаняване на хора
без подслон в Русе.За хората без подслон ще има персонал
осигурен от Kаритас Русе, който ще се грижи за тях за времето
от 18 часа до 6 часа сутринта. Повече информация тук.

Група за споделяне на добри практиките

От днес вече е активна гугъл група за споделяне на добри
практиките относно професионалното включване на деца и
младежи в ситуация на социално изключване.Влезте в нея и
споделете вашия опит, като качите документи или направите
описание. Ето и линк към групата. Повече информация за
групата можете да видите тук

За деинституционализация на децата

Меморандум за сътрудничество между общините Варна,
Провадия и Долни чифлик и фондация „Лумос“ бе подписан на
18 януари. В него се предвиждат съвместни действия по
националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България“. Целта на партньорските
взаимоотношения е да се подкрепи процесът на
деинституционализация на домовете за деца. Цялата новина
вижте тук.

Карин дом представя общинския проект „Ранна
интервенция“

Общината е партньор по програмата „Ранна интервенция за
предотвратяване изоставянето на деца с увреждане“, която се
изпълнява вече втора година от фондация „Карин дом“.
Предстои развитие на социалната услуга в Общностен център.
По този повод миналата седмица в Карин дом се организира
Ден на отворените врати.
Цялата нoвина вижте тук.

Децата и семействата в медиите

София се сдобива с осем нови забавачки до края на
годината
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за лечение на деца” и/ или Центъра „Фонд за трансплантации”.
Повече информация можете да видите тук.

Политики за деца в Европа

ООН създаде механизъм за подаване на жалби за деца

Общото събрание на ООН прие нов Факултативен протокол към
Конвенцията на ООН за правата на детето, създаващ
процедура за подаване на жалби за нарушаване на правата на
децата.
Комитетът за правата на детето ще разглежда случаи, които
засягат каквото и да било нарушение на правата на децата – от
невъзможност за посещение на училище до въвличане в
сексуална експлоатация. Повече можете да прочетете тук.

Конкурс за късометражен филм и фотография на тема
нетолерантност и дискриминация

Балкански младежки форум за толерантност

Ако сте на възраст до 30 години и имате какво да кажете по
темите, свързани с дискриминацията, Асоциацията за развитие
на децата и младежите Ви кани да вземете участие в конкурса
и да допринесе за решаването на проблема за
нетолерантността на Балканите. Повече информация можете
да намерите тук. e-mail за връзка oknis@medianis.net

Новата Балканска Мрежа за мониторинг на правата на
детето

На 10 декември - Деня на правата на човека – Центърът за
правата на детето обяви учредяването на Балканската мрежа
за мониторинг на правата на детето. Целите на мрежата са
свързани преди всичко с екипна работа за подобряване на
системата за независим мониторинг на правата на детето.
Повече информация можете да намерите тук.

Осем нови детски градини ще бъдат открити до края на
годината, а други четири ще започнат да се строят в районите
„Витоша“, Лозенец“ и „Изгрев“. Това съобщи пред журналисти,
районни кметове и общински съветници директорът на
дирекцията „Образование“ Мария Минчева при представянето
на приоритетите в сектора. Цялата новина можете да
прочетете тук.

Пет българчета ще пеят на Игрите в Лондон

Пет български деца ще пеят на олимпийските и
параолимпийски игри през лятото в Лондон. Те ще бъдат част
от вокалния ансамбъл „Гласове на младежката музика“, който
ще участва в церемониите и съпътстващите събития на
най-важното спортно събитие за годината. Повече информация
можете да намерите тук.

Здравният министър ориса „Бебе 2012″

Министърът на здравеопазването Стефан Константинов стана
орисник на последното бебе за 2011 г. – Янко, и на първото
бебе за 2012 г. – Василена. Цялата новина вижте тук.

Възможности за финансиране

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

Настоящото предложение по програмата "Европа за
гражданите" осигурява отпускането  безвъзмездни средства
по проекти и оперативни безвъзмездни средства. Вижте тук.

Програма за малки грантове на Фондация Лале

Вижте повече тук.

Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта

Дейностите, който ще получат подкрепа, трябва д асе отнасят
до насърчаване на икономическата активност и развитие на
пазар на труда. Вижте тук.
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