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Тема на броя Новини
Искаме омбудсман по правата на детето

СТАНОВИЩЕ
на Национална мрежа за децата по повод на

законопроект за изменение и допълнение на Закона
за омбудсмана

 

 

Националната мрежа за децата участва активно в консултативния процес по
изготвяне и прилагане на политиките за деца и семейства в България. Като
сдружение на 100 неправителствени организации, работещи за създаване и
прилагане на качествени политики и услуги за децата и семействата, ние се
стремим към изграждането на система, създаваща по-добри предпоставки за
развитие и за закрила на децата у нас. Нашите препоръки по отношение на правата
на децата бяха представени в алтернативния доклад за страната по Универсалния
периодичен преглед и бяха взети под внимание в препоръките на Съвета по
правата на човека на ООН към България.

Във връзка с предстоящото обсъждане в Комисията по образованието, науката и
въпросите на децата, младежта и спорта на законопроект за изменение и
допълнение на Закона за омбудсмана, ние, неправителствените организации имаме
следните коментари по законопроекта:

Приветстваме изричното споменаване на отговорността на институцията на
омбудсмана да защитава правата на децата, както и да предоставя становища до
Министерския съвет и Народното събрание по законопроекти, отнасящи се до
защита правата на човека. В тази връзка

предлагаме в структурата на Омбудсмана на Република България да се
създаде специална длъжност „омбудсман по правата на детето”.

В своята работа се водим от основните принципи на Конвенцията за правата на
детето на ООН и лобираме за съблюдаване на препоръките на Комитета по правата
на детето (КПД) на ООН, оправени към страната ни. Предложението ни се основава
на препоръката: „Да възложи на независима агенция мандат за мониторинг и
популяризиране правата на децата, както и осигуряване на достъпен механизъм за
подаване на жалби от деца и техни представители.” Още през юни 2008 г.
Комитетът прие своите заключителни препоръки по последния периодичен доклад
на България по Конвенцията на ООН за правата на детето...Цялото становище
можете да видите тук.
 

Становище на Инициативен
родителски комитет относно Закона
за омбудсмана

Предвидените изменения на закона
относно правомощията на омбудсмана
по отношение закрилата правата на
децата са недостатъчни и не отговарят
в задоволителна степен на
Препоръките на Комитета по правата на
детето към ООН от 06.06.2008 г., приети
на неговата 48 сесия по повод втория
периодичен доклад на България от
21.05.2008 г.
В законопроекта не се предвижда
фигурата на изричен заместник
омбудсман по правата на децата, както
е посочено в цитираната по-горе
препоръка. Направените в доклада за
България констатации на Комитета по
правата на детето към ООН обуславят
необходимостта от специални усилия за
мониторинг, координация и
специализирана работа по закрила
правата на децата предвид
«обезпокоителните» резултати от
проведения мониторинг.

Проблемите на закрилата на правата на
децата в България са значително
по-сериозни в сравнение с тези в
повечето европейски страни. Комитетът
е констатирал «липсата на
координация най-вече по отношение на
отделите за закрила на детето на
местно ниво, а на различните органи по
закрила не се предоставят достатъчно
правомощия, човешки и финансов
ресурс. Цялото становище можете да
прочетете тук»
 

Новини от офиса на НМД

„УРОК – Укрепване и развитие на организационния
капацитет”

Новини от членовете и от други организации

Ключът към успешното бъдеще на младите хора в
гражданския сектор
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От 22 до 25 февруари в Търговище ще се проведе първото
обучение по програма „УРОК – Укрепване и развитие на
организационния капацитет”. Програмата е създадена
специално, за да подпомогне членовете на НМД да развият
своя организационен капацитет. Темите на обучението са
стратегическо и оперативно планиране, застъпничество,
работа с медии, фондонабиране, управление на екип и др.
Участие в първото обучение ще вземат 24 души от 12
организации-членове на Мрежата. След обучението всяка
организация ще развие свой собствен план в област, в която
счита, че й е необходимо, като ще може да ползва консултации
от страна на обучителите.
Второто обучение по УРОК ще се проведе от 28 до 31 март.
 

Приемна грижа

Ромски семейства стават приемни родители

200 семейства от пловдивския квартал „Столипиново”
преминаха курсове за родителски умения благодарение на
първия Семеен консултативен център, финансиран Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на
стойност 211 083, 71 лв. и се реализира от фондация „Рома” в
партньорство с фондация „За Нашите Деца” и община Пловдив.

За малко повече от година центърът е помогнал на 62 деца да
не бъдат изоставени, а 12 деца са в процес на реинтеграция
при родните им семейства, а 9 семейства са в процес на
одобрение за приемни родители. В проекта са участвали и 75
младежи, които са преминали курс за семейно планиране.
Вижте повече тук.

Институции и деца в България

Социални жилища за 36 деца в риск

28 деца в риск ще бъдат приютени в 2 центъра за настаняване
от семеен тип, а други 8 деца с умствена изостаналост ще
заживеят в защитено жилище, каза кметът на Видин Герго
Гергов.
Алтернативните социални институции ще бъдат изградени по
проект „Домашен уют за деца в риск „, по който общината ще
получи 1,7 млн. лв. от програма „Регионално развитие“. Повече
можете да прочетете тук.

Преквалифицират половината учители

Общо 42 230 учители от цялата страна, което е приблизително
половината от общия им брой, ще преминат курсове за
допълнителна квалификация, които ще повишат
професионалните им умения. Проектът е на стойност 75 млн.
лв., които са отпуснатти по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съобщи образователният министър
Сергей Игнатов, пише Новинар. Повече за проекта можете да
прочетете тук.
Подобни новини вижте тук.

КЛЮЧ ще бъде форум на споделяне на опит, мнения и идеи за
развитие на младите хора в сектора на гражданските
организации. КЛЮЧ ще събере на едно място млади хора,
начинаещи в своята дейност в гражданския сектор, студенти с
интереси към кариера в неправителствените организации,
доброволци и ентусиасти с хора, които са успели в този сектор,
които имат достатъчно опит зад себе си и желание да го
споделят. Повече информация.

Кръгла маса за професионалните подходи за съобщаване
на увреждането на детето на неговите родители.

Асоциация "Самаряни" Ви кани на кръгла маса, чиято цел е да
предостави форум за представяне и обсъждане на
професионалните подходи за съобщаване на увреждането на
детето на неговите родители.
Кръглата маса ще се проведе на 29.02.2012 г. от 10,00 часа, в
конферентната зала на Областна администрация – гр. Стара
Загора, ул. „Цар Симеон Велики“ 108.
Моля, потвърдете вашето участие на тел.: 0878394224 до
24.02.2012 г. или на ел. поща: advocacy@samaritans.bg
 

Конкурс за послание на кампания за превенция на
употребата на алкохол от лица под 18г.

Съюзът на пивоварите в България в партньорство с
Превантивно-информационния център по проблемите на
наркоманиите – София, обявяват конкурс за послание (слоган)
на Кампанията за превенция употребата на алкохол от лица
под 18 години – „Родители, разговаряйте с детето си за
алкохола”.Изпратете Вашите предложения от 15-и до 29-и
февруари на имейл izberisporta@pivovari.com. Повече за
конкурса можете да научите на сайта www.pivovari.com

Община Русе и СНЦ „Еквилибриум” за реализиране на
проект „И аз имам семейство”

На 30.09.2011 г. Агенция за социално подпомагане (АСП)
стартира изпълнението на проект „И аз имам семейство” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.Във
връзка с изпълнението на проектa кметът на Община Русе
предлага на съветниците Споразумение за сътрудничество
между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел (СНЦ)
„Еквилибриум”. Споразумението за безвъзмездно
сътрудничество. Повече можете да прочетете тук. 

Нов проект на две организации

Съвместен проект на СНЦ "Верният Настойник" и Фондация
"Агапедия-България", предизвика ромската общност в проект
"Здраво семейство-здрав народ"-един проект за превенция на
ранните бракове и узаконяване на съжителството. В проекта
се включиха 40 семейства, като 16 от тези семейства, които
издържаха в този проект, сключиха граждански брак. Повече
информация.

Децата и семействата в медиите

Българчета управляват совалки
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МОН дарява 15 000 лева на училището в с. Бисер

Министерството на образованието и науката отпуска 15 000
лева за възстановяването на училището в с. Бисер, съобщават
от БНР. В основното училище „Христо Ботев“ учат 100 деца от
селата Бисер, Черна могила и град Харманли. Прочетете
повече тук. 40 български деца от цялата страна ще бъдат астронавти за

една седмица в международен космически лагер на НАСА. Той
се намира в турския град Измир и е един от петте космически
лагера на НАСА по света, в който ученици от 9 до 14 години
учат на практика какво е да бъдеш астронавт. Техни треньори
и преподаватели са специалисти от Американската космическа
агенция. Вижте цялата статия тук.

Такса „майка“ в „Пирогов“ – 15 лв.

15 лв. на ден – толкова трябва да брои всеки родител, пожелал
да „поглези” болното си дете, като остане край леглото му в
столичната многопрофилна болница „Пирогов”. Това
сигнализира пред в. „Труд” възмутена майка на седемгодишно
момиченце. Вижте тук.

121 деца са напуснали училище във Варненско

121 деца от Варненска област са напуснали училище за първия
срок. 57 от тях са поискали да отидат в друго училище и са си
извадили удостоверения за преместване, но от новото школо
не са потвърдили, че хлапетата са се записали при тях, поясни
пред Дарик Венцислава Генова, старши експерт в Регионалния
инспекторат по образование. Вижте повече тук.

Възможности за финансиране

ПОКАНА

Краен срок: 27 февруари 2012 г.
Във връзка със стартиралата подготовка на Република
България за участие в Кохезионната политика на Европейския
съюз за програмен период 2014-2020 г., предстои
сформирането на Работна група за разработване на Договора
за партньорство и на тематични работни групи за
разработване на програмите за следващия програмен период.
Вижте повече тук.
 

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

Краен срок: различен за различните мерки. Вижте повече
тук.

Give Eur - Hope

Организацията цели да осигури специална подкрепа за тези
НПО-та, които се борят срещу бедността и социалната
дискриминация. Повече можете да прочетете тук.

Пролетни грантове 2012 на Емили

Краен срок: 31 март 2012 г. Международната инициатива за
слагане на край на детския труд (IIECL) и Фондация Emily
Sandall обявявиха 12 мини-гранта до 500 щ.д. за лица, училища
и неправителствени организации от цял свят. Повече можете
да прочетете тук.
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Политики за деца в Европа

Училище без класни стаи – дали това е обучението на
бъдещето

Отговора се опитват да дадат в Швеция, където Vittra –
компания, управляваща 30 училища в страната, се опитва да
осигури възможността обучението да се случва навсякъде в
кампуса като изцяло елиминира класните стаи. Повече за
модерното училище можете да научите тук.

Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето
2012-2015

На 15 февруари Комитетът на министрите прие новата
„Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето
2012-2015”. Вижте целия текст на стратегията тук.

С основната мисия да изпълнява стандартите на Съвета на
Европа, Стратегията се фокусира върху 4 стратегически цели:
1. насърчаване на услуги и системи, които са дружелюбни към
децата (в сферите на правосъдието, здравните и социалните
услуги);
2. премахване на всички форми на насилие срещу деца
(включително сексуално насилие, трафик, телесно наказание и
насилие в училищата);
3. гарантиране правата на децата, намиращи се в уязвимо
положение (напр. деца с увреждания, деца с мерки задържане
под стража; деца в алтернативна на семейната грижа, деца
мигранти, деца, принадлежащи към ромската общност);
4. поощряване на детското участие.
 

Детски награди за мир 2012

Номинирайте дете за Международните детски награди за мир
2012. Крайният срок за изпращане на номинациите е 1 март
2012. Изпратет своята номинация на
info@childrenspeaceprize.org За повече нфоемация вижте тук.

ЕС засилва контрола върху детските играчки

Новата директива на ЕС за безопасност на играчките се
прилага от 20 юли миналата година и целта е да се осигури
максимална безопасност на играчките за над 78 млн. деца в
Европейския съюз. Важно е да се отбележи, че играчките,
които са пуснати на пазара преди 20 юли 2011 г. и отговарят
на изискванията на старата наредба, могат да се предлагат на
пазара до изчерпване на количествата. Цялата новина можете
да прочетете тук.
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