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Сдружение „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА –С ОБИЧ!“
Родителско настоятелство при ДГ №12 

„Лилия“, гр. София.

февруари 2021 г.



Създаване 
На 11.02.2008 година  с цел 

активното участие на всички 
родители в развитието на нашата 

детска градина е учредено 
Сдружение 

„ЗА НАШИТЕ ДЕЦА –С ОБИЧ!“ .
Тази неправителствена 
организация вече 13 години 
развива обществено полезна 
дейност в полза на децата, 
учителите и детската градина
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Лого  

За визуалното обозначение на 
сдружението е създадена и ЕМБЛЕМАТА 
на настоятелството.
Символиката на графичното изображение 
представлява :
ЛИЛИЯ в центъра на сърце, 
символизиращо обичта към 
ДЕЦАТА – нашите щастливи деца, които 
играят в детското заведение, 
грижовно и нежно обгърнати от 
РОДИТЕЛСКОТО  НАСТОЯТЕЛСТВО 
в услуга на децата и персонала в нашата 
детска градина.



ЦЕЛИ
 съгласуване действията на родителската общественост с тези на 

държавните и общински органи и организации за успешно и 
ефективно сътрудничество в областта на предучилищното
образование;

 институционализирано участие на родителите в управлението 
на детската градина;

 изграждане и поддържане на модерна материално-техническа 
база, която стимулира творчеството, активността и личностното 
развитие на децата и педагогическия екип;

 приобщаване към културните ценности и традиции на района, 
столицата, родината и света;

 оказване на финансова подкрепа по отношение на 
професионално-квалификационното израстване на учителите в 
детската градина;

 оказване на подкрепа с всякакви законосъобразни практики и 
инициативи за утвърждаване на имиджа на детска градина 
№12 „Лилия“ в реалната пазарно-конкурентна и образователна 
среда;

 месечен членски внос – 1% от минималната работна заплата за 
страната.

Участието на родителите се осъществява чрез подаване на 
заявление до председателя на сдружението и е на доброволен 
принцип.
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ДЕЙНОСТИ

Обсъжда и прави предложения пред съответните 
органи за развитието и решаването на текущи проблеми 
на детската градина;
Съдейства за осигуряване на допълнителни финансови 
и материални средства и участва в контрола по 
целесъобразното им разходване;
Подпомага поддържането на материално-техническата 
база;
Участва в избора на дидактични и други материали, с 
помощта на които се реализира програмата за работа с 
децата в различните възрастови групи;
Предлага мерки за подобряване цялостната дейност на 
детската градина

Подпомага поддържането на материално-техническата база;
Предлага мерки за подобряване цялостната дейност на 
детската градина
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Подпомага създаването и реализирането на възпитателно-
образователни програми по проблеми на децата;
Съдейства за превенция на агресивното поведение и насилието още в 
ранна детска възраст;
Съдейства за реализиране на допълнителни образователни дейности 
извън държавните образователни изисквания;
Участва в организиране и провеждане на отдих, туризъм и спорт с 
децата от всички възрастови групи;
Привлича родителската общност за организиране на съвместни изяви с 
децата от детската градина

Сигнализира компетентните органи при констатирани нарушения в 
системата на народната просвета;
Организира и подпомага обучение на родителите по въпросите на 
възпитанието и развитието на техните деца

Подпомага дейността на 
педагозите в противодействията 
им срещу вредните влияния на 
социалната среда върху децата 
в предучилищна възраст;
В рамките на своите 
възможности облекчава 
положението на социално 
слабите деца



РЕЗУЛТАТИ
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От създаването си през 2008 г. до сега сдружението е 
подпомогнало детската градина в много направления, основното 
от които е подобряването на материално-техническата база 
като с помощта на събраните средства за закупени:

• 2008 г.–ремонтно-строителни дейности в група 
„Слънчогледи“; видео камера; компютър и др.;

• 2009 г. –обновяване на материалната база; обучение на 
преподаватели и др.;

• 2010 г.–саниране; съдомиялни машини; подмяна 
осветление; гардеробчетаза яслата и др.;

• 2011 г. –дидактични шкафове, интерактивна дъска; камери и 
система за видеонаблюдение и др.;

• 2012 г. -авариен ремонт на група „Незабравка“; столове; 
външно осветление; ремонт на коридора; спално бельо и др.;

• 2013 г.–доставка и монтаж на антибактериално ПВЦ 
покритие в коридорите, изпълнено по безфугова система; 
авариен ремонт на течове, саниране на помещения и общи 
части: спални помещения и склад; закупуване и подмяна на 
нови осветителни тела; изработване на детски костюми и др.

• 2014 г.–снегорин; машина за листа; шатра; картина; 
знамена; фотоапарат; аранжиране на вътрешен двор и 
опитно поле; легла и матраци; и др.;

• 2015 г. –изработване на кукли за куклен театър; 
поддържане на страницата на ДГ и др.;

• 2016 г.–маси; решетки; балони; транспорт при 
организирани мероприятия; табели и др.

• 2017 г. -откриване на площадката по Безопасност на 
Движението в ДГ 12 "Лилия" ;

• 2018 г. -ремонт на групите "Теменуга" и "Здравец„ 
• 2019 г. – шкафове за бельо, гардероб, 

съдомиялна, декорация с балони;
• 2020 г. – застраховка за всички деца, 

пътуване по проект „Аз съм българче, 
обичам…“, детски костюми за 
тържества, картини за новото крило



ФИНАНСИРАНЕ
Средствата за постигането на 
целите се събират основно чрез:

• членски внос;
• дарения от физически и 

юридически лица.

Общо събрание:
• върховен колективен орган на 

управление, включва всички 
членове на Сдружението

Съвет на настоятелите:
• Председателят на Съвета на 

настоятелите е председател на 
настоятелството и го 
представлява.

• Управителен орган, състои се 
от 7 лица, избирани от Общото 
събрание за срок от 2 години.
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УПРАВЛЕНИЕ



Как да стана член на Сдружението?
Включване в Сдружението:
• Попълване на заявление по 

образец до председателя на 
Сдружението;

• (бланки заявления може да 
намерите в 
деловодството, както и  на 
сайта на детската 
градина)

Членски внос:
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• Доброволно ежемесечно 
заплащане на членски внос в 
размер на 1 % от минималната 
работна заплата за страната 
(6.50 лв. на месец);

• Къде се внася членският внос? –
в деловодството на детската 
градина при заплащане на 
месечната такса.



Какви са моите задължения като 
член на сдружението?

Ангажиментите, 
възникващи при 
членуване в 
Сдружението са 
доброволни и по 
желание от страна на 
членовете и се изразяват 
в следното:

 участие в общите събрания на 
Сдружението;

 включване с идеи и 
предложения по отношение 
постигането на целите на 
Сдружението;

 предложения за оптимизиране 
на възпитателно-
образователния процес и 
подобряване на материално -
предметната среда в ДГ №12 
Лилия.

Сдружение „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА –С ОБИЧ!“ 8



Сдружение „ЗА НАШИТЕ ДЕЦА –С ОБИЧ!“ 9

Очакваме ви в случай, че желаете детето ви:
- да усеща вашата грижа и подкрепа не само у дома, но и в детската градина;
- да расте в приятна обстановка, за което да носите споделена отговорност;
- да знае, че всички заедно подкрепяме неговите очаквания
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