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ВЪВЕДЕНИЕ
Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” възниква като гражданска инициатива в
периода май-юни 2006 г. на базата на обсъждане в интернет форума Бг-Мамма по
проблемите, свързани с провежданата демографска политика в страната.
Официалното регистриране на СНБМ като организация с нестопанска цел бе на 29
септември 2006 г.
Съгласно устава на СНБМ целите на Сдружението са:
- Да подпомага при изготвянето и провеждането на национална стратегия за
преодоляване на демографската криза в България;
- Да инициира обществени дебати и да създава и участва в диалог с институциите
във връзка с проблемите на бременността, раждането и отглеждането на деца в
България;
- Да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в
изготвянето на изменения в нормативните актове, свързани със социалната и
здравна политика на Държавата;
- Да осъществява връзка между гражданското общество и институциите в страната
по отношение на проблемите, свързани с бременността, раждането и
отглеждането на деца в България;
- Да предлага независима експертна оценка за състоянието на проблемите,
свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца в България;
Така описана, дейността на СНБМ засяга голяма целева група:
- бременни жени;
- родители – семейства, многодетни семейства, родители, живеещи на семейни
начала, семейства с едновременно родени деца, семейства с породени деца,
самотни родители;
- деца – в т.ч. породени деца, едновременно родени деца, деца в многодетни
семейства.
По-голямата част от членовете на СНБМ спадат към описаната в началото целева
група на Сдружението. Така те с работата си допринасят за постигането на целите
му. СНБМ работи както на национално, така и на регионално ниво.
Отчет на дейностите за периода
С решение на УС на Сдружението от м. 09/2009 г., организационната структура на
СНБМ се състои от следните екипи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Административен
Правен
Здравеопазване
Детски ясли и градини
Образование
Детски площадки и достъпна среда
Проекти
Връзки с обществеността и медиите
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Административен екип
Основната дейност на административното звено се състои в администриране ел
поща; сканиране кореспонденция и архив; водене на протоколи; обобщаване 3месечни отчети; подготовка и обобщаване годишни отчети; администриране
членове; поддръжка интернет страница. Дейността се извършва текущо и
регулярно.
Екип образование
Въведение
Основната мисия на екип образование е да съдейства за подобряване на
училищното образование и решаване на проблемите на децата в училище.
Отчет на дейностите за периода
1. На 20-21.03. 2010 г. СНБМ взе участие в Първа пролетна национална
конференция „Утвърждаване и повишаване авторитета на учителя в
съвременните условия” организирана от центърът за обучение, консултации
и тренинг ZS консулт- Варна съвместно с дружеството на психолозите в
България, дворецът на културата и спорта – Варна и Основно училище Варна със съдействието и на община Варна. Фани Тодорова участва с доклад
на тема „Характеристиката на ученика като средство за взаимодействие
между семейството и класния ръководител”, чрез който запозна аудиторията
с одобреният модел на характеристика от МОМН и представи насоки за
попълването и приложението й.
2. На 25 март представители на СНБМ взеха участие в професионална кръгла
маса на тема „нови образователни шрифтове” организирана от клъстер
българска медия и печат, сп. Полиграфия и сп. Prografica. Темата на км
беше тясно свързана и с широко дискутирания проблем сред обществото и
отразяван до момента на страниците на сп. Полиграфия - "тежестта на
ученическите раници".
3. На 27 април представител на СНБМ участва на общественото обсъждане на
проект-закон за училищно образование и предучилищното възпитание в
МОМН.
4. Като продължение на подетата през 2009 г. Инициатива за тежките
ученически чанти и по молба на МЗ, през м. Януари 2010 г. СНБМ направи
проучване на ефективни практики от други държави за намаляване теглото
на ученическите чанти като превенция на произтичащите здравословни
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проблеми при децата в резултат на системното носене на свръхтежки чанти.
Проучването беше предоставено на МЗ, с което СНБМ съдейства за искане
на становището на националния консултант по ортопедия и травматология
доц Николай Милев.
5. На 9 декември 2010 г. СНБМ изпрати онлайн жалба като член на СНБМ до
Омбудсмана на РБългария Констнантин Пенчев, относно тежестта на
ученическите чанти в България, като приложено изпрати всички отговори на
институции в момента и подчерта липсата на каквито и да било действия от
страна на МОМН и МЗ. Предвид Конвенция за правата на детето, а именно
член 24: Държавите - страни по конвенцията, вземат всички подходящи и
ефикасни мерки за премахване на традиционните практики, които нанасят
вреда на здравето на децата и член 27: Държавите - страни по конвенцията,
признават правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответствуващ на
нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално
развитие, СНБМ настоява този проблем да се постави на широко обществено
обсъждане.
Планирани дейности за следващия период
• Продължаваме Инициативата „За по-леки ученически чанти” , очакваме
отговор от Омбудсмана на РБ, както и предприемане на конкретни действия
от страна на МЗ и МОМН.
• СНБМ ще излезе с официално становище относно Проектозакона за
училищно образование, който се очаква да бъде предложен за обсъждане и
предложения през 2011 г.
Изводи и препоръки
Организацията на задачите на звено Образование се осъществява оптимално.
Екипната работа допринася за навременното организиране и участие във важни
дискусии и срещи. Необходимо е в екипа да се включат активно и родители на
деца в училищна възраст, които да осъществяват координация с училищата и да
се включват активно в обсъждане на училищния живот на децата.
Екип детски ясли и градини
Въведение
Основната мисия на екип детски ясли и градини е да съдейства за подобряване на
условият на отглеждане и обучение на децата в яслите и детските градини както и
работа с общински служители в посока решаване на проблемите на системата на
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детските градини и по конкретно тези свързани с приема, храненето, поддържане
и разширяване на базата и др.
В дейността на екипа се включваха всички активни членове на СНБМ с деца на
възраст до 6 години.
Отчет на дейностите за периода
През 2010 г. работата на екип детски ясли и градини продължи започнатото през
2009 г. във връзка с участието на СНБМ в прилагането и контрола на Правилата за
приемане на деца в общинските детски заведения и целодневни детски градини на
територията на Столична община (СО).
През 2010 г. продължи работата по изграждане на механизъм за участие на
родители в работата по проект ИСОДГ, подобряване на публичността и контрола в
работата на СО и общинските детски заведения (ДЗ) с цел въвеждане и
подобряване на публична, обективна и цивилизована процедура за класиране и
прием на децата в столичните общински детски заведения.
В рамките на 2010 бяха извършени следните дейности:
-

За периода януари – декември 2010 г. СНБМ продължи участието си в
работната група, създадена към дирекция Образование на Столична община. В
тази работна група, заедно с представители на общината и директорите на ДЗ,
се обсъждаха и взимаха решения, свързани с различни проблеми на детските
заведения. През 2010 г. бяха проведени 8 заседания на работната група.
Проведена бе и среща със заместник кмета по образование на Столична
община – Христо Ангеличин, както и среща с директора на дирекция
„Информационно обслужване” към СО. На срещите и заседанията бяха
поставяни за обсъждане въпроси, свързани с интеграцията на ИСОДГ с други
системи на държавни институции като Админ (МОМН), ЕСГРАОН, НОИ и др. с
цел оптимизиране на работата на системата, предотвратяване на злоупотреби
с декларирани данни и облекчаване работата на директори и родители. До
края на 2010 г. от страна на Столична община не бяха предприети мерки в
тази посока. Във връзка с ясно описаните контролни функции на работната
група, на заседанията са поставяни за обсъждане въпроси и сигнали от
родители във връзка със съмнения за неправомерен прием и неспазване на
Правилата, приети от СОС;

-

Представители на СНБМ взеха участие в гражданския контрол по готовността
на системата и по извършване на първото класиране на децата. Гражданският
контрол се осъществи на 24.04.2010 г. в присъствието на родители, родителски
организации, директори на столични ДЗ, служители в дирекция „Образование”
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към СО и медии. Гражданският контрол бе отразен по централните телевизии,
включително бяха излъчени и интервюта и становища на участвали в
инициативата представители на СНБМ.
-

През месец май, във връзка със зачестилите сигнали за неправомерен прием в
детските заведения на територията на Столична община, бе депозирано писмо
до кмета на Столична община, съвместно с Асоциация Родители. Към края на
2010 г. Столична община не беше отговорила на писмото, както и не бяха
предприети мерки за установяване на фактическото състояние по прилагането
на Правилата в детските градини;

-

През месец декември представители на СНБМ внесоха за обсъждане в
работната група, предложение за изменения в Правилата за приемане на деца
в общинските детски заведения и целодневни детски градини на територията
на Столична община (СО). В резултат на това бяха обсъдени и приети промени,
които подобриха качеството на процедурата и по-ясно регламентираха правата
и отговорностите на участващите страни;

За популяризиране на резултатите от работата на екип Детски заведения и
участието на СНБМ в работната група към СО, както и за провокиране на
активността на родителите, СНБМ периодично публикува информация за
работните срещи, становища и мнения в Интернет форуми, където се обсъждат
проблемите на детските заведения в СО. Информация за инициативите и
изготвяните писма и становища на СНБМ по ИСОДГ се публикуват на сайта на
Сдружението – www.snbm.org.
Планирани дейности за следващия период
-

СНБМ ще продължи участие в заседанията на работната група към Столична
община като ще основно в посока интегриране на самостоятелните ясли в
Информационната система, подобряване на взаимодействието и интеграцията
на ИСОДГ с други системи от държавната администрация, както и ще се работи
в посока подобряване на контрола и прозрачността на приема;

-

СНБМ ще продължи изисква информация със Заявления за достъп до
обществена информация във връзка с детските заведения с всички средства
предвидени от ЗДОИ, както и ще поиска информация от други институции;

-

На основанието на получената информация, ще бъдат определени следващите
действия на СНБМ в посока по-добро управление на публичните ресурси,
свързани с предоставянето на социални и образователни услуги на децата и
техните семейства.

Изводи и препоръки
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На базата на извършеното през 2010 г. и получената информация в срещи и чрез
други средства, бяха идентифицирани слабости комуникацията на Столична
община с гражданите и по-конкретно по отношение на управлението и
разпределението на публични ресурси. Все още не се осъзнава и не се признава
правото на гражданите да търсят и получават информация, както и не се осъзнава
факта че гражданите имат право на равнопоставеност и право да отстояват своите
права. Все още е налице формалното отношение на администрацията към
поставени въпроси и проблеми.
Тъй като проблемите на детските заведения са много и разнообразни не винаги е
възможно активните членове на СНБМ да успеят да вземат адекватно участие при
тяхното разрешаване. Необходимо е да се търси вариант за привличане на повече
членове-доброволци, които споделят целите и политиката на СНБМ по отношение
подобряване на условията за отглеждане на децата в детските заведения в
България.
Екип детски площадки и достъпна среда
Въведение
През 2010 г. беше актуализиран съставът на екипа към звено Детски площадки,
достъпна и безопасна среда.
Основната мисия на екипа остава да настоява за изграждането на нови и
поддържането на настоящите детски площадки от ресорните институции в
съответствие с Наредба №1 от 12.01. 2009 г. за условията и реда за устройството
и безопасността на площадките за игра .
Отчет на дейностите за периода
1. Участие в семинари по проблема
През 2010 г. представители на СНБМ взеха участие в две обществени прояви,
свързани с изграждането на детски площадки. Едната от тях беше “Консултация за
правото на детето да играе”, която се състоя на 27.04.2010 г. в “Творчески
център”, гр. София. Събитието е част от Глобалната консултация за правото на
детето да играе, инициирана от Ай Пи Ей (IPA – International Play Association
promoting the right of the child to play – Международна Асоциация за Игра, в защита
правото на дeтето да играе).
По време на срещата бяха засегнати и обсъдени ключовите фактори, които
възпрепятстват децата в България да упражняват правото си на игра, отдих и
свободно време. Също така бе дискутирана важността на играта и влиянието й
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върху развитието на децата. Главната цел на Глобалната консултация е Комитетът
на ООН за правата на детето да разработи Общ коментар върху чл. 31 от
Конвенцията на ООН. След провеждането на консултациите в избраните осем
държави Комитетът на ООН за правата на детето ще има ясна гледна точка върху
проблемите и причините, които ограничават децата да упражняват правото си да
играят, да отмарят и да имат свободно време, в световен мащаб. СНБМ обърна
внимание основно върху ограничаването правото на игра в детските градини, като
за целта представи и снимков материал на морално остарели и изпочупени, т. е.
опасни за здравето на децата, детски площадки в техните дворове.
СНБМ взе участие и в Конференция на тема „Мечтаните детски площадки”.
Конференцията е по Програма „Европа – граждански проекти и европейски
практики” и се проведе на 14.09.2010 г., отново в София.
2. Наредба №1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра
Проблемите, свързани с липсата на добре поддържани и безопасни площадки за
игра, са известни на широката общественост. За съжаление съвместната работа на
СНБМ със Столична община (СО) е поставена пред изпитание, поради системните
откази за предоставяне на обществена информация, включително и по въпроса.
По жалби на СНБМ срещу мълчалив отказ на кмета на СО по заявления за достъп
до обществена информация, в Административен съд – София град бяха образувани
три съдебни производства, включително и по проблема. Още в началото на
ноември 2009 г. СНБМ отправи писмо, а впоследствие и официално заявление по
реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за предоставяне на
наличната информация относно План-графика на дейностите за постигане на
съответствие с нормативните изисквания за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра, който съгласно наредбата би следвало да
готов до 31.12.2009 г. На първа инстанция съдът отсъди в полза на СНБМ, като
задължи общината да ни предостави графика. За съжаление към момента това все
още не е направено.
Планирани дейности за следващия период
През 2011 г. предстои организирането на следните дейности:
1. Достъп до обществена информация
СНБМ ще продължи да търси от съответните общини информация относно планграфиците им на дейностите за постигане на съответствие с нормативните
изисквания за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за
игра.
2. Оперативни дейности
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Съдействие и подкрепа на родители от различни градове и столицата при
осъществяването на контакт със съответните общини във връзка с проблема
детски площадки и достъпна среда, както и обсъждане с тях и други
заинтересовани страни разработването на туристически продукти, по-точно
обекти, подходящи за деца; разработването на модулни игрови съоръжения за
детските заведения и др.
Изводи и препоръки
През 2010 г. бяха продължени дейностите по инициативата за детските площадки,
достъпността и безопасността на средата. Предстои още работа – детските
площадки съвсем не са във вида, в който бихме искали да ги ползват нашите деца,
макар и вече да се забелязват и такива, отговарящи поне частично на
изискванията в наредбата. За съжаление примерите са единични. Дейността се
застъпва в определени аспекти с работата на екипи детски заведения и
образование – в първия случай във връзка на детските площадки в детските
градини, а във втория по отношение създаването на безопасна среда в училище.
Съвсем не на последно място е и направеното от правното звено на сдружението.
В тази връзка е целесъобразно продължаването на съвместната работа по
проблема.
Екип Правен
Въведение
Основната функция на звено „Правно” е да оказва правна помощ за
нормативносъобразно осъществяване дейността на сдружението и подпомага
представляващите за нормативносъобразно изпълнение на функциите им. В този
смисъл дейността на звеното се отнася до дейността и на останалите звена в
организационната структура.
Отчет на дейностите за периода
1. Проекти за договори
През 2010 г. проекти за договори не са изготвяни от звено „Правно”. Подписани са
три договора за процесуално представителство на СНБМ пред съдилищата – един с
адвокат Нели Пугева и два с адвокат Цветелина Атанасова.
2. Работни групи и кръгли маси
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-

Представител на звено „Правно” участва в регулярните ежемесечни
заседания на създадената към Столична община Работна група,
обсъждаща въпроси, свързани с дейността на общинските детски
градини.

-

Представител на звено „Правно” участва в две заседания на комисията
по „Труд и социална политика” в Народното събрание и изрази
несъгласието на СНБМ във връзка с предложеното изменение на чл.49,
ал.1 КСО, а именно базата, на която се изчислява размерът на
обезщетението за бременност и раждане да се увеличи на 18 месеца.

-

На 04.12.2010 г. представител на звено „Правно” участва във втора
международна кръгла маса по случай Международния ден за
елиминиране на насилието срещу жените „Ролята на женските
граждански организации и на медиите в борбата за премахване на
насилието над жените в светлината на европейските политики”.

3. Други действия, свързани със Столична община
-

През 2010 г. на първа инстанция приключиха три съдебни производства
срещу СО. Първоинстанционният АССГ се произнесе в полза на СНБМ по
три жалби срещу мълчаливи откази на Кмета на СО за предоставяне на
обществена информация. И трите решения са обжалвани от Кмета на СО
пред ВАС.

-

С Решение РД-09-ЗДОИ-5/11.10.2010 г. Зам.кметът на СО изрично отказа
на СНБМ достъп до обществена информация, относно ползването на
сградата на бившето 25 ОДЗ, понастоящем частна общинска собственост,
представляваща яслен блок и северно крило на градински блок (І и ІІ
етаж) в ж.к. „Младост” 1. СНБМ обжалва този отказ и непредоставянето
на достъп до исканата информация пред Административен съд – София
град. Образувано е адм.д. № 9515 по описа на АССГ за 2010 г., І отд., 17
състав.

4. Действия, отнасящи се до вътрешноорганизационни въпроси на СНБМ
-

Звено „Правно” подготви и представи предложения за изменения и
допълнения в Устава на СНБМ.

-

Оказана правна помощ при подготовката на документите за вписване на
промени в Устава и УС на СНБМ.

5. Други
-

През м.януари 2010 г. звено „Правно” подготви становище относно
неоправданото ограничаване на права, във връзка с невъзможността
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фактически съжителстващият с майката баща, да се ползва от правото на
парично обезщетение за гледане или належащо придружаване за
медицински преглед, изследване или лечение в страната или в чужбина
на болно дете до 18-годишна възраст. В последствие чл.45, ал.4 КСО
беше изменена в искания от нас смисъл.
-

В продължение на цялата 2010 г. представители на СНБМ отговаряха на
въпроси, свързани с проблемите на децата и майките и действащата
нормативна уредба във форумите на forum.bg-mamma.com.

Планирани дейности за 2010 г.
С оглед функциите на звеното и връзката на работата му с останалите звена в
структурата, дейността и активностите на сдружението като цяло, конкретен план
за работата през 2011 г. не може да бъде съставен предварително. Ще продължат
необходимите действия по висящите четири съдебни производства.
Изводи и препоръки
През 2010 г. съществено се увеличи нуждата от повече юристи в СНБМ и е
идентифицирана необходимостта от привличането на такива като доброволци,
членове на сдружението.
Екип проекти
Дейността на екипа е свързана с всички екипи в Сдружението и в работата по
проекти, включително етап идеен, организация и осъществяване се включват
представители от всички останали екипи в СНБМ.
Във връзка с изпълнението на кампанията за здравословно хранене на
подрастващите, СНБМ подпомогна изпълнението на проект към Фондация
„Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) за организиране и провеждане
на 34 пилотни интерактивни игри в няколко общински детски заведения за деца на
възраст от 3 до 6 години. Целта на тези игри е да спомогнат за възпитаване на
навици за здравословно хранене в ранна детска възраст както и по-нататъшно
въвеждане на такива образователно-игрови модели в програмите за обучение на
децата в детските градини. Инициативата бе реализирана в рамките на 2010
година.
През 2011 г. не се планират дейности на екип „Проекти”.
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Екип Здравеопазване
Подекип детско хранене

Отчет на дейностите за периода
През 2009 г. екип «Хранене» изготви «Въпросник», насочен към родителите на
деца във възрастовата група 0-6 г., който има за цел да проучи хранителната
култура в семейството и в детското заведение, нивото на информираност на
родителите по въпросите на рационалното хранене.
Владислава Тончева качи «Въпросник»-а на сайта на СНБМ, както и алгоритъм за
автоматична статистика. Анкетата стартира от м. април и приключи в края на 2010
г.
На анкетата отговориха 1588 души с 1958 деца на възраст от 0 до 19 години.
Попитахме родителите от какви източници се запознават с принципите на
здравословното хранене. Мнозинството черпи информация от публикации в
интернет, не малка част от родителите се доверяват на авторитета на педиатъра
или лекуващия лекар, само 2% от запитаните отговарят, че не се хранят
здравословно, а 42% твърдят, че се стараят да спазват принципите на
здравословното хранене.
Резултатите от проучването бяха публикувани на сайта на СНБМ, а обобщените
данни ще предоставим на специалистите по хранене и диетика през 2011 г.
Считаме, че статистаката ще спомогне за формирането на политика и по-точна
стратегия на СНБМ през следващата година.
Изводи и препоръки
Екип „Хранене” през 2010 г. бе изключително ангажиран с работа по проекта,
финансиран от Фандация «Работилница за граждански инициативи» и
съфинансиран от ВК Комерсиал. Поради лични ангажименти на членовете на
екипа, голяма част от планираните дейности не бяха осъществени. Наложителна е
преценка на капацитета и фокусиране върху най-важните за СНБМ теми, с цел
подобряване ефективността. Трябва да се работи върху привличане на нови
членове-доброволци, които да подпомогнат работата в тази посока. Като
недостатък, който е характерен за СНБМ като цяло, отчитаме факта, че членовете
на екипа са ангажирани със служебни и семейни ангажименти, от което понякога
страда темпа на работа и експедитивността при вземането на решения.
За постигане целите на екипа и на сдружението, считаме за необходимо
привличането на повече съмишленици.
Дата: 30.05.2011 г.

Подпис:
Елена Христова
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Председател на УС на СНБМ
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