ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

В община Раднево, функционира Комисията за детето, която е
обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на
територията на общината и формира и осигурява осъществяването на
местната политика по закрила на детето.
Членове на Комисия за детето в Община Раднево:
Председател: Петя Вълева – Главен експерт, Д „Социална политика”
Секретар: Снежана Делчева – Началник отдел „ЗД” при Д „СП”
Членове:
- Павлина Пойчева – Директор Д „СП”;
- Георги Драганов – Инспектор ДПС при РУ;
- Лазар Панков – Социален работник при ДПБ „Д-р Кисьов”;
- Васил Митев – Председател на Об.К на БЧК;
- Иванка Георгиева – Зам. председател на дружество „Кураж”;
- Жечка Динева – Управител на фондация „Надежда”;
- Ваня Колева – Гл. експерт, Д „Социална политика”;
- Росица Петкова – Секретар на МКБППМН;
- Славея Иванова – Гл. експерт, Д „СП”;
- Бонка Бакалова – Гл. експерт, д „АПИО”;
- Жулиета Начева – И.Д. Директор Д „БТ”;
- Снежана Динева – Пробационен инспектор към „Звено пробация”;
- Виолета Йовчева – ст. юрисконсулт, Д „Обществени поръчки”
Комисията за детето е консултативен орган към всяка община.
Комисията:

1. разработва общинската програма за закрила на детето съобразно
потребностите на децата и техните семейства в съответната община;
2. осъществява сътрудничество, координация и подпомага обмена
на информация между компетентните органи и юридическите лица при
осъществяване на дейностите по закрилата на детето на общинско ниво;
3. осъществява други дейности, възложени с нормативен акт.
ВАЖНО!
На проведено редовно заседание на Комисията за детето, на база
Концепция за държавна политика в областта на правосъдието, Община
Раднево взе решение всяка първа сряда на месеца в Информационен
център на Община Раднево, да се провеждат консултации с деца.
Членовете на Комисията за детето ще дават дежурства от 10:00 – 14:00 ч.
като инициативата стартира от 07.09.2011 г. Тази мярка е взета с цел
предоставяне на консултации, съдействие и подкрепа, съгласно
заложеното с Общинската програма за закрила на детето – 2011 г. При
необходимост сигнали може да подавате и на тел: 0417/ 8 20 19 –
отдел „Закрила на детето” и 0899 888 146
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Министерство на правосъдието проведе конференция във връзка с
представяне Концепция за държавна политика в областта на правосъдието
за детето на 18 юли 2011 г.
Присъствали:
• Маргарита Попова – Министър на правосъдието;
• Тотю Младенов – Министър на труда и социалната политика;
• Даниела Машева – заместник-министър на правосъдието;
• Милена Дамянова – заместник-министър на образованието, младежта и
науката;
• Константин Пенчев – омбуцман;
• Представители на изпълнителната, законодателната и съдебна власт;
• Експерти от Министерството на правосъдието на Франция и френски
магистрати;
• Представители на неправителствени организации.
В концепцията заляга философията за детското правосъдие, щадяща
детето и фокусирана върху ресурсите за детето. Най-напред ще се
предприемат ненаказателни мерки, за да може детето да е защитено и
предпазено. Предвижда се създаване на специализирани съдебни състави и
въвеждане на адекватно обучение в системата за всички професионалисти,
които ще работят с деца, както и за развиване на нови услуги за децата с
проблемно поведение в партньорство с неправителствения сектор.

Представен е проект на Закон за детето, който е свързан с
концепцията, и който се планува да бъде приет до края на 2011 г. Той ще
гарантира както закрилата, така и спазването на детските права, като
философията му е детето да се приема като носител на права, а не само
като обект на закрила. В за коса са включени и отношения като:
осиновяване, настойничество, попечителство, семейни помощи, а
подкрепата за семейството е подобрена.

Принципите на концепцията са:
- принципа за особената закрила, която държавата осигурява на децата;
- принципа за равнопоставеност, независимо дали детето е извършител
или жертва, правата му са в основата на политиката;
- принципа за най-добрия интерес на детето;
- принципа за зачитане на личността и достойнството на детето;
- принципа за предимство на превантивните мерки;
- принципа за предимство на възстановителните ненаказателни мерки
пред наказанията;
- принципа за изчерпване на мерките с предимство;
- принципа за ненаказване на жертвата;
- принципа за неприлагане на мерки с ефект на наказания спрямо
малолетни деца;
- принципа за предимство на извънсъдебните средства;
- принципа на специалността – спрямо непълнолетните се прилага
специална система от наказания, спрямо деца-участници в наказателния
процес се прилага специално, щадящо правосъдие;
- принципа на неизолация – изпълнението на мерките и наказанията да не
изолират детето от неговата семейна и приятелска среда, когато тя е
подкрепяща;
- принципа за координиран високоспециализиран мултидисциплинарен
професионален и индивидуален подход във всеки случай;
- принципа за партньорство и сътрудничество с неправителствения
сектор.
Основна цел на концепцията е превенцията. Средствата за
постигане на целите са:
1. Законодателен процес – ориентирана към правата на детето
правна уредба, съобразена с международните правни стандарти и найдобри практики в чуждестранните системи, когато същите са приложими
към българската обществена действителност. Установяване на практика на
анализи и изследване по прилагане на чужди практики в страната, оценка
на тяхната ефективност и пр.

2. Институционални средства – специализация на системата за
правосъдие на детето, създаване на специализирани съдебни състави и
специализирани
звена
в
прокуратурата
и
органите
на
предварителното разследване. Държавен контрол над специализацията и
обучението – въвеждане на стандарти.

