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Европейски ден на шоколада - 7 юли
Снимка: Jiri Hera / Shutterstock
На този ден през 1550 г. от Америка в Испания е доставена първата
партида от любимия ни шоколад. За това тази дата е избрана от
Европейския съюз за честване на неофициалния шоколадов празник.
Ацтеките са първите хора в света, които правят шоколад. Те го наричат
храна на боговете и го свързват с богинята на женската плодовитост.
Предполага се, че името "шоколад" идва от "chocolatl" на ацтекския
език Нахуатъл - от "xococ" - горчив и "atl" - вода или напитка.
Първото шоколадово блокче е направено от едва през 1842 г. от Джон
Кадбъри - (английски квакер), на когото му хрумнало да направи твърд
шоколад. Едва по-късно в Швейцария, Даниел Петер добавя мляко към
шоколада и така създава продукта, познат днес като млечен шоколад.

Този проект се реализира
от Европейски
информационен център –
Велико Търново с
финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
Информацията и
мненията, публикувани
тук, не отразяват
задължително
официалните становища
на Съюза.

Изчислено е, че човек изяжда през живота си средно около 10 000
шоколадови блокчета шоколад. Повечето хора не съзнават, че
приятният вкус на шоколада се дължи единствено на химичните му
реакции, защото точката на топене на какаовото масло е малко под
температурата на човешкото тяло, поради което шоколадът буквално се
топи в уста.
Шоколадът, особено обогатен с флаваноли и стерини, е сред найдобрите храни за поддържане на здравето на сърдечно-съдовата
система. Ако всеки ден в продължение на осем седмици човек изяжда
по един шоколад, може да намали с до 5,3% количеството на "лошия"
(LDL) холестерол и да нормализира кръвното си налягане, твърдят
кардиолози от САЩ.

Въпреки че ставките на какаото като цяло са полезни за хората,
парченце шоколад оказва вредено влияние при кучетата, дори може да
бъде смъртоносно за кученца и малки породи кучета. Шоколадът е
силно токсичен и за папагалите.
Източник: https://www.obekti.bg/chovek/7-yuli-evropeyski-den-na-shokolada
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НОВИНИ
EK представя Европейската програма за умения за
постигане на устойчива конкурентоспособност,
социална справедливост и издръжливост
01/07/2020
Предвидените в програмата 12 действия са насочени към придобиването
на умения за работни места чрез работа в сътрудничество с държавите
членки, предприятията и социалните партньори. Целта е да действат
заедно за осъществяване на промяна чрез предоставяне на възможност
на хората да се учат през целия живот и чрез използване на бюджета на
ЕС като катализатор за мобилизиране на публични и частни инвестиции
в уменията на хората.
Цели се да се гарантира, че правото на обучение и учене през целия
живот, залегнало в Европейския стълб на социалните права, се превръща
в реалност в цяла Европа — като се започне от градовете и се стигне до
отдалечените и селските райони, и че всички могат да се възползват от
това. Комисията поставя уменията на централно място в дневния ред на
политиката на ЕС, като насочва инвестициите към хората и техните
умения, за да може след пандемията от коронавирус да бъде постигнато
устойчиво възстановяване. Предприятията се нуждаят от работници с
необходимите умения, за да овладеят зеления и цифровия преход, а
хората трябва да са в състояние да получат необходимото образование
и обучение, за да просперират в живота.
Маргаритис Схинас, заместник-председател на Комисията, отговарящ за
утвърждаването на европейския начин на живот, заяви: Настоящата
безпрецедентна криза изисква безпрецедентни ответни действия, които
ще ни помогнат и сега, и за дълги години напред. Днес Европейската
комисия призовава държавите — членки на ЕС, да инвестират в умения.
Средствата от ЕС в размер на милиарди евро, които са предвидени в

рамките на Плана на ЕС за възстановяване и бъдещия дългосрочен
бюджет на Съюза, предоставят уникална възможност за това. Вече сме
наясно, че именно уменията позволяват на хората и на нашите икономики
да просперират. Време е да обединим усилията си и да осъществим
революция в областта на уменията, без никой да бъде изоставян.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ

Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните
права, заяви: Квалифицирането на работната ни сила е сред нашите
основни мерки за възстановяване. Осигуряването на възможност хората
да изградят набор от необходимите за тях умения е от ключово значение
за подготовката за зеления и цифровия преход. Благодарение на това
всеки ще може да се възползва от нови възможности на бързо развиващ
се пазар на труда.
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Умения за работни места в условия на зелена и цифрова икономика
Зеленият и цифровият преход и придружаващите ги демографски
тенденции променят начина, по който живеем, работим и си
взаимодействаме. Искаме да гарантираме, че хората притежават
уменията, от които се нуждаят, за да просперират. Пандемията от
коронавирус ускори тези преходи и постави пред нови предизвикателства
професионалното развитие на много хора в Европа. След кризата много
европейци ще трябва да усвоят нови умения или да усъвършенстват
притежаваните от тях умения, за да се приспособят към променения
пазар на труда. Програмата за умения цели уменията в ЕС да станат поподходящи за засилване на устойчивата конкурентоспособност,
гарантиране на социална справедливост и изграждане на издръжливост.
Това ще бъде постигнато чрез 12 „действия“.
1. Пакт за умения
2. Укрепване на аналитичните данни за уменията
3. Подкрепа от ЕС за стратегически действия на национално равнище
за повишаване на квалификацията
4. Предложение за Препоръка на Съвета относно професионалното
образование
и
обучение
за постигане
на
устойчива
конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост
5. Разгръщане на инициативата за Европейските университети и
повишаване на уменията на учените
6. Умения в подкрепа на зеления и цифровия преход
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7. Увеличаване на броя на завършилите висше образование в
сферата на НТИМ и насърчаване на предприемаческите и
общоприложимите умения
8. Житейски умения
9. Инициатива относно индивидуалните сметки за обучение
10. Европейски подход към микроквалификациите
11. Нова платформа „Европас“
12. Усъвършенстване на рамката, позволяваща мобилизирането на
инвестиции от държавите членки и на частни инвестиции в умения
Повече подробности за всяко от 12-те водещи действия можете да
намерите в придружаващия документ с въпроси и отговори.
Днешното стартиране на новата платформа „Европас“ бележи първото
изпълнено действие от Програмата за умения. Платформата вече
предлага насоки за съставянето на автобиография, подходящи
предложения за работни места и обучения и информация за тенденциите
в сферата на уменията и е налична на 29 езика.
Днес Комисията приема и предложението си за Препоръка на Съвета
относно професионалното образование и обучение.
Мобилизиране на инвестиции в уменията на хората
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За да осъществи действията и да постигне целите на Програмата за
умения, ЕС ще се нуждае от допълнителни публични и частни инвестиции
в умения на приблизителна стойност от около 48 милиарда евро годишно.
Предложението на Комисията за Next Generation EU осигурява
значителни ресурси като част от мащабна бюджетна инициатива за
преодоляване на икономическите и социалните последици от кризата.
Средствата от ЕС могат да подействат като катализатор за
инвестирането в уменията на хората. В рамките на Плана на ЕС за
възстановяване се предлагат безпрецедентни финансови ресурси в
подкрепа на устойчивото възстановяване, а инвестициите в умения
трябва да бъдат в основата на тези усилия. В периода 2021—2027 г.
инструменти на ЕС, като Европейския социален фонд плюс с предложен
бюджет в размер на 86 милиарда евро, „Еразъм“ с предложен бюджет в
размер на 26 милиарда евро и компонента за социални инвестиции и
умения на InvestEU с предложен бюджет в размер на 3,6 милиарда евро,
могат да бъдат мобилизирани за подпомагане на хората да придобият поподходящи или нови умения.По линия на новата програма „Цифрова
Европа“, за която е предложен бюджет в размер на 9,2 милиарда евро,

ще се инвестира в развитието на усъвършенствани цифрови умения за
овладяване на технологиите. Освен това Механизмът за възстановяване
и устойчивост, който разполага с 560 милиарда евро под формата на
безвъзмездни средства и заеми, предоставя на държавите членки големи
възможности за финансиране на инициативи за повишаване на
квалификацията и за преквалифициране, при условие че са въведени
съответните реформи.
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Контекст
До 2030 г. преминаването към ресурсно ефективна, кръгова,
цифровизирана и нисковъглеродна икономика може да доведе до
създаването на повече от 1 милион работни места. През следващите 5
години само в сферата на изкуствения интелект и роботиката ще се
създадат почти 60 милиона нови работни места в световен мащаб. Други
работни места може да се променят или дори да изчезнат. Вследствие на
пандемията от коронавирус тенденциите във връзка с уменията на пазара
на труда придобиха по-ясни очертания и това засили необходимостта от
промяна и увеличи възможностите за нейното осъществяване. В
условията на бързо развиващи се пазар на труда и общество ученето
през целия живот трябва да се превърне в реалност.
Публикуваните днес инициативи се основават на Европейския стълб на
социалните права, обявен от институциите и лидерите на ЕС през
ноември 2017 г., и на съобщението „Силна социална Европа за
справедливи промени“, публикувано през януари 2020 г.
За повече информация
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Въпроси и отговори относно Европейската програма за умения за
постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост
и издръжливост
Посетете новата платформа „Европас“
Споделете мнението си: страница за обществена консултация относно
социална Европа

EK
стартира
инициативата
„Подкрепа
за
младежката заетост: мост към работните места за
следващото поколение“
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Европейската комисия предприема действия, за да предостави на
младите хора всички възможности да разгърнат пълния си потенциал за
изграждане на бъдещето на ЕС и да са успешни в условията на зеления
и цифровия преход. Пандемията от коронавирус открои още повече
трудностите, които младите хора често срещат при навлизането си на
пазара на труда. Трябва да действаме бързо. Сега е моментът да
насочим вниманието си към следващото поколение.
01/07/2020
Комисията използва тази възможност, за да заложи зеления и
цифровия преход дълбоко в ДНК на политиките на ЕС за младежта и
заетостта. Чрез инструмента NexGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС
Комисията вече предложи значителни възможности за финансиране от
ЕС за младежката заетост. Сега е ред на държавите членки да отредят
приоритет на тези инвестиции. Най-малко 22 милиарда евро следва да
бъдат изразходвани за подкрепа на младежката заетост.
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на
Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: „Поважно от всякога е да помогнем на следващото поколение европейци да
се развиват успешно и да стъпят здраво на пазара на труда, особено в
настоящия период на криза. Предлагаме ясни и конкретни действия,
благодарение на които младите ни хора да получат шансовете за
професионална реализация, които заслужават. В представените днес
предложения също така се посочва какво финансиране от ЕС е на
разположение в подкрепа на държавите членки за насърчаване на
младежката заетост. Като инвестираме в днешната младеж, ние ще
спомогнем за създаването на конкурентен, устойчив и приобщаващ пазар
на труда за утрешния ден.“
Никола Шмит, комисар, отговарящ за работните места и социалните
права, заяви: „Сега е моментът да извършим така необходимите реформи
на мерките за подкрепа, които предлагаме на младите хора. Дължим на
милионите завършили образованието си и на онези, които предприемат
първите си стъпки на пазара на труда, да мобилизираме цялата възможна
подкрепа, с която разполагаме. Младежта ни заслужава възможно найдобрите възможности, за да разгърне пълния си потенциал.“

Подкрепа за младежката заетост: мост към работните места за
следващото поколение
В основата на пакета от мерки за подкрепа на младежката заетост
стоят четири елемента, които заедно осигуряват мост към работните
места за следващото поколение:
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ЕС създаде гаранцията за младежта през 2013 г. и оттогава
помогна на около 24 милиона млади хора да навлязат на пазара на
труда. С предложението на Комисията за препоръка на Съвета
„Мост към работни места“ се укрепва гаранцията за младежта и се
активизират действията за достигане до уязвимите млади хора в
целия ЕС, като сега мерките ще са насочени към лицата на възраст
15—29 години. Съгласно препоръката се запазва ангажиментът
всеки регистриран за гаранцията за младежта да получи в рамките
на четири месеца предложение за работа, образование,
чиракуване или обучение. Инициативата „Мост към работни места“
ще е по-приобщаваща с цел избягване на всякакви форми на
дискриминация, с по-широка насоченост към по-уязвимите групи,
например млади хора от расови и етнически малцинства, млади
хора с увреждания или млади хора, които живеят в селски,
отдалечени или необлагодетелствани градски райони. Чрез нея ще
се вземат под внимание нуждите на предприятията, като се
осигуряват необходимите умения — по-специално уменията, нужни
за зеления и цифровия преход — както и кратки подготвителни
обучения; ще се осигуряват също така съобразени с нуждите
съвети, напътствия и наставничество.
Предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно
професионалното образование и обучение има за цел да
модернизира системите, да ги направи по-привлекателни и гъвкави
и да ги пригоди към цифровата и зелената икономика. По-гъвкавото
и ориентирано към учащите професионално образование и
обучение ще подготви младите хора за първото им работно място
и ще предостави на повече възрастни възможности да развиват
или променят своята кариера. То ще помогне на доставчиците на
професионално образование и обучение да се превърнат в
центрове за високи постижения в областта на професионалното
образование и обучение, като същевременно се подкрепят
многообразието и приобщаването.
Новият стимул за чиракуването ще бъде от полза както за
работодателите, така и за младите хора, като ще осигури
квалифицирана работна ръка за широк кръг от сектори.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
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Повече подробности за всяка от тези мерки можете да намерите в
придружаващия документ с въпроси и отговори.
Комисията призовава държавите членки да засилят подкрепата за
младежка заетост, като използват наличното значително финансиране в
рамките на NextGenerationEU и бъдещия бюджет на ЕС. Например ЕС
може да помогне за финансиране на:
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Европейският алианс за професионална подготовка предостави
над 900 000 възможности за чиракуване. Обновеният алианс ще
насърчава националните коалиции, ще подкрепя МСП и ще засили
участието на социалните партньори — профсъюзите и
организациите на работодателите. Целта е да се запазят
предложенията за чиракуване сега, тъй като чираците, които
обучаваме в момента, след няколко години ще бъдат
висококвалифицирани работници.
Допълнителните мерки в подкрепа на младежката заетост
включват стимули за заетост и за започване на стопанска дейност
в средносрочен план, както и изграждане на капацитет, мрежи на
млади предприемачи и междуфирмени центрове за обучение в
средносрочен план.





Безвъзмездни средства за започване на дейност и заеми за млади
предприемачи, схеми за наставничество и бизнес инкубатори
Премии за МСП за наемане на чирак
Обучения за придобиване на нови умения, необходими на пазара
на труда
Изграждане на капацитет на публичните служби по заетостта
Обучение по управление на професионалното развитие във
формалното образование
Инвестиции в цифрова инфраструктура и технология за обучение

Контекст
След световната финансова криза през 2008 г. младежката
безработица се увеличи от 16,0 % през 2008 г. до върхова стойност от
24,4 % през 2013 г. Оттогава насам тази стойност се понижи, достигайки
рекордно ниските 14,9 % точно преди да връхлети пандемията. При все
това равнището на младежката безработица винаги е било над два пъти
по-високо от общото равнище на безработица. Последните данни сочат,
че през април 2020 г. младежката безработица в ЕС е била 15,4 %.
Мнозина се опасяват, че съвсем скоро тя може рязко да се увеличи.

Държавите членки имат на разположение значително финансиране от
ЕС за осъществяване на реформите, инициирани с представените днес
инициативи. Европейският социален фонд плюс ще бъде ключов
финансов ресурс на ЕС, с който да се подпомага изпълнението на
мерките за подкрепа на младежката заетост. Механизмът за
възстановяване и устойчивост и REACT-EU, които са част от Плана за
възстановяване за Европа, ще осигурят допълнителна финансова
подкрепа за младежката заетост.
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За повече информация
Въпроси и отговори относно „Подкрепа за младежката заетост: мост към
работните места за следващото поколение“
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1194
Информационен документ относно „Подкрепа за младежката заетост“
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-workspeople/youth-employment-support-bridge-jobs-next-generation
Източник:
https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-launches-youthemployment-support-a-bridge-to-jobs-for-the-next-generation_bg
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21 юли 2020
Eдно видео във фейсбук съвсем наскоро показа жестоко отношение
към малко дете. Клипът е заснет от майката – извършител на побоя и
психическия тормоз, и изпратен на бащата, който го дал на своя
приятелката, за да го публикува в мрежата. Полицията и социалните
служби са се самосезирали и детето е изведено от дома и се намира в
безопасност. По случая продължават да работят компетентните органи,
които са реагирали светкавично и адекватно, с грижа за детето. Така,
както законът и моралът го изискват.
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Публикуваното видео нарушава правата на детето и въпреки, че вече
е свалено, също е пример за злоупотреба. Изглежда сякаш двамата
родители са използвали детето като оръжие в конфликта си. Видеото

провокира вълна от възмущение, състрадание към детето и осъдителни
коментари към майката. Въпреки че беше последвано от бърза реакция
на институциите, то отново поставя редица въпроси.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
АВГУСТ
вижте на

Домашното насилие над деца е реалност, за която рядко се сещаме и
сякаш не забелязваме, но която е ежедневие за хиляди деца в страната
ни. То нанася тежки вреди и превръща живота на пострадалия в поредица
от трудно поносими моменти. Системното насилие в детството е пряко
свързано със здравето – стресът пречи на нормалната функция на
имунната система и нарушава познавателните способности на детето.
Децата, станали жертви на насилие, често изпитват затруднения в
училище, както и в общуването с другите. Редица изследвания показват,
че малтретираните деца в по-късна възраст са по-податливи на
злоупотреба с наркотици и алкохол, рисково сексуално поведение и
нарушаване на закона.
Как да реагираме при случай на насилие над дете?

www.europeinfocentre.bg
Как да реагираме, ако това се случва пред очите ни? Какво да
направим, ако сме свидетели на системно насилие над деца? Да
повикаме ли полиция, да се намесим ли? Да подадем ли анонимен сигнал
до полицията или Агенцията за закрила на детето? Кой може и трябва да
потърси помощ и кой трябва да я предостави?
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Според Закона за закрила на детето всеки от нас е длъжен да
сигнализира компетентните органи, когато има случай на насилие спрямо
дете, независимо дали е физическо, психическо или сексуално и дали се
извършва от непознат на улицата, в училище или у дома от родител,
роднина или близък човек.
Почти без изключения, децата не лъжат, когато говорят за насилие,
освен в случаите, когато отричат, че то се е случило.
Ето няколко полезни стъпки за това, какво бихме могли да направим,
ако дете ни разкаже, че е претърпяло насилие, препоръчани от нашите
партньори – фондация П.У.Л.С.:





Останете спокойни и дайте шанс на детето да ви разкаже по свой
собствен начин какво се е случило.
Не реагирайте прибързано и не критикувайте по никакъв начин.
Уверете детето, че му вярвате и се радвате, че ви е разказало.
Уверете детето , че не е направило нищо нередно.
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Уверете го, че ще направите всичко възможно, то да не бъде
наранявано отново и че ще му окажете съдействие. Не обещавайте
на детето, че ще направите нещо изключително и специално, което
не е по вашите способности.
Сигнализирайте отдела за „Закрила на детето” и други служби и
специалисти, работещи с деца в риск.

Сигнали могат да бъдат подавани в регионалните отдели „Закрила на
детето“, Държавната агенция за закрила на детето или органите на МВР.
Сигнали могат да бъдат подадени и в Зона ЗаКрила, които засега работят
в градовете София, Монтана и Шумен. На сайта endviolence.bg може да
намерите подробна информация за услугите за закрила в различни
региони на България.
При случай на насилие, показан в интернет, сигнал може да подадете
на Safenet.bg. Едва след подаването на сигнала, може да пристъпите към
докладване в самия сайт или платформа, за да може да се установят
местонахождението и участниците, преди самият сайт да свали
съдържанието.
Как говорим за случаите на насилие над деца?
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Разпространяването на видеото, съдържащо кадри с насилие над
дете, отключи вълна от коментари и възмущение и предизвика и
реакцията на отговорните институции. В същото време не бива да се
забравя, че наред с изключително важната намеса, най-важното е
запазването на детето от допълнителното нараняване, до което често
пъти води разкриването на неговата самоличност.
Когато са налице случаи с насилие над дете, не бива да се
разпространява лична информация за него, защото това дете някой ден
ще порасне, а клипът, веднъж качен, завинаги ще остане в интернет. И то
ще може отново и отново да го гледа, и да знае, че неговата травматична
история е достъпна за всички. Нека оставим на самото дете да прецени
някой ден на кого може да я довери, а не да правим от нея новина.
Но най-важният въпрос е – как подобни ситуации да бъдат
избегнати?
Голяма част от случаите на насилие на деца все още остават скрити,
поради обществени нагласи, които толерират умерените форми на
физически наказания.

Насилието може да бъде предотвратено и намалено. Сред
работещите практики са: изпълнението на разпоредбите на закона;
промяната на социалните норми и ценности в посока на създаване на
висока обществена чувствителност и непримиримост към всички форми
на насилие; създаването на безопасна среда за децата; подкрепа за
родителите и полагащите грижи за децата; икономическо развитие и
подкрепа за доходите; наличие на услуги за реакция и подкрепа;
образование и развитие на социални умения.
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За съжаление, това е проблем, който продължава да бъде неглижиран
от държавните институции, отговорни за благосъстоянието на децата в
България.
Закрилата на децата от всички форми на насилие е една от основните
насоки в работата на Национална мрежа за децата и нейните близо 150
организации членове. Затова темата е сред акцентите в годишния ни
доклад за оценка на държавните институции „Бележник – какъв е
средният успех на държавата в грижата за децата“, а оценката е слаб, 2,
50, като в документа са подробно разписани мотивите и препоръките по
темата:
Липсва съвместна работа на институциите
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И през 2019 г. беше направен неуспешен опит от държавата да
оптимизира съвместната работа на всички институции и останалите
ангажирани субекти в случаи на деца – жертви или в риск от насилие. С
приемането на Закона за социалните услуги, в неговите допълнителни
разпоредби беше приет текст, който да регулира Координационния
механизъм за работа на мултидисциплинарните екипи при случаи на
насилие над дете или при необходимост от предотвратяване на насилие.
За съжаление, забавянето на влизането в сила на Закона доведе до
задълбочаваща се криза при оказването на качествена подкрепа на деца.
Няма единна система за регистриране на случаи
Към края на 2019 г. в България все още няма единна система за
регистриране на случаи на насилие над деца. Различните органи по
закрила водят свои отделни статистики, но резултатите не се анализират
цялостно.
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По предварителни данни на Министерство на вътрешните работи
общият брой на престъпления срещу деца през 2019 г. е бил 2 268. По
данни на АСП през 2019 г. сигналите, постъпили в отделите „Закрила на

детето“ за насилие над деца, са се увеличили с 65 в сравнение с
предходната и общият им брой е бил 1 171, като по 446 от тях са открити
случаи.
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По данни на Националната телефонна линия за деца 116 111 ,
семейството е мястото, където децата са насилвани най-много – 463
сигнала, на улицата – 85, в училище – 20, броят деца, преживели насилие
в институции, е 12, в осиновително семейство – няма, при близки – 21, на
обществено място – 26.
Законодателните промени се бавят
Коренът на проблема е толерансът, който държавата има към
домашното насилие във всичките му проявления. Най-ясно това се вижда
от официално представената информация от ДАЗД , от където се
разбира, че проблемите са ясно идентифицирани, но по тях се работи със
забавени обороти или изобщо не се работи, защото се бавят
необходимите законодателни промени, които да определят каква точно
ще е политиката на българската държава по отношение на насилието над
деца.
Министерство на правосъдието в официално предоставената
информация
не прави връзка между промените в НК, касаещи
инкриминирането на домашното насилие, и насилието над деца. А при
установено домашно насилие по НК, ако в семейството има деца, то те
също са жертва на домашно насилие.
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Нужна е много работа както по отношение на законодателството, така
и в посока на обучението на институциите и работещите в тях относно
тълкуването и прилагането на нормите, както и за работата на терен с
деца-жертви на насилие.
Като опит за компенсация на проблемите на законодателството и
практиката, свързани с домашното насилие, повдигнати около
обсъждането на ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за
превенция и борба с насилието над жени, парламентът прие промени в
Наказателния кодекс, които правят усилия за по-добро дефиниране на
домашното насилие и въвеждат по-сериозни наказания при извършено
престъпление в условията на домашно насилие. Друга промяна се отнася
до случаите, в които в семейството има регистрирано по условията на НК
домашно насилие, в които при наличие на деца, те също се разглеждат
като жертва на насилие.

Темата за домашното насилие, обаче, остава трудно разпознаваема
за част от институциите, ангажирани с превенцията и подкрепата на
жертвите. Министерство на правосъдието текущо планира и провежда
обучения на магистрати относно мерките за защита по ЗЗДН. Прави
впечатление липсата на връзка между дейностите на МП и новите
текстове в НК, касаещи домашното насилие.
Продължават да липсват услуги по места
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Продължават да липсват и достатъчно на брой и достъпни общи и
специализирани услуги за пострадали от насилие деца. В повечето от
областните центрове няма никакви услуги за настаняване на жертви на
насилие. На територията на страната продължават да действат няколко
кризисни центъра, които не успяват да посрещнат всички случаи.
Атаката на дезинформация затрудни процеса
Темата за предотвратяването на насилието и подкрепата на жертвите
на домашно насилие продължава да бъде под сериозна атака. След като
през 2018 г. българският парламент не ратифицира Конвенцията на
Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и
домашното насилие, през 2019 г. обект на атака беше проектът на
Стратегия за детето (2019-2030), в която една от стратегическите цели
беше превенцията и защитата на децата от насилие. В документа бяха
заложени и мерки, насочени към подобряване на уменията на
професионалистите, за разпознаване на насилието в семейна среда и
ефективно сигнализиране, развитие на услуги за деца, жертви на
насилие, повишаване на капацитета на системата за закрила на детето и
създаването на работеща система за превенция на домашното насилие,
ефективно събиране на данни за насилието над деца и пр. Особено
сериозна беше атаката срещу предвидената мярка за въвеждане на
пълна забрана на телесното наказание и криминализиране на домашното
насилие. Темата за благосъстоянието на децата, подкрепата на
родителите и защитата от домашно насилие беше подменена с
несъществуваща заплаха от извеждане на деца от семействата им, която
чрез активна дезинформационна кампания набра обществена
популярност, довела до „замразяването“ на проекта на Стратегия за
детето.
Наред с това, сериозна атака беше проведена и срещу Националната
телефонна линия за деца 116 111, която е единствената, на която деца
могат да подават сигнали, включително за домашно насилие.

Препоръки от Национална мрежа за децата:
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Създаване на единна информационна система за регистриране и
проследяване на случаите на насилие над деца;
Анализиране на ефективността на прилагане на Координационния
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви
или в риск от насилие и предприемане на конкретни мерки за
преодоляване на констатираните трудности и предизвикателства;
Разкриване на социални услуги за оказване на защита и подкрепа
на деца, пострадали от насилие, във всеки областен град;
Необходимо е практиката на системни супервизии за работещите
по случаи на насилие над дете да стане задължителна и да се
обезпечи с човешки и финансов ресурс;
Организиране, където е необходимо, на специализирано обучение
за лицата, работещи в рамките на разследващите органи за
незабавно съдействие в случаите на деца, жертва или в риск от
насилие.

Източник: https://nmd.bg/problemat-s-domashnoto-nasilie-e-identifitsiran-nopo-nego-ne-se-raboti/
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Млади хора разсъждават за бъдещето на Европа
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Темата за бъдещето на Европа и необходимите очаквани политики от
гражданите, бе предмет на обсъждане и обмен на мнения между млади
хора от единадесет страни – членки на ЕС. В малки групи от по двадесет
участника бяха коментирани зелената сделка за Европа, проблемът с
мигрантите и европейската сигурност, възможностите за разширяване на
дигитална Европа и електронното управление на всички нива, социалната
сигурност, младежта и младежките политики и солидарността, особено в
условия и след Ковид-19. Всяка от групите се обедини около конкретни
предложения за развитието на Европа в идните десетилетия. Заедно с
предложенията, които са изготвени от гражданите в състоялите са
граждански срещи в седем от страните, младите хора оформиха документ
Граждански рефлексии за бъдещето на Европа. В него са включени важни
конкретни виждания като въвеждането на електронни избори,
разширяване на гаранциите на европейския социален стълб,
разширяване на програмите за плавен преход между училище и работно
място, запазване на възможноста за образователни програми и даване
на възможност за по-голяма част от младите хора да пътуват и стажуват
в други страни-членки, задълбочаване на гражданското образование и
повишаване на отговорността на младите хора в обществения процес,
информирания избор и борбата с фалшивите новини, и др. Консенсусно
приетите решения, оформени в шест тематични области, ще бъдат
изпратени на всички европейски институции.

Темата на международната среща е провокирана от стартиращия в
Европа дебат за бъдещето на Европа в идните две години и
провеждането на конференция за бъдещето на Европа, която трябва да
очертае политиките на стария континент до 2050г.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

Участниците в срещата получиха специален поздравителен адрес от
Председателя на Европейския Парламент Дейвид Сасоли, видео
послания от Ева Майдел, евродепутат и от временно управляващия
посолството на Федерална република Германия г-н Йорк Шуеграф.
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Срещата е част от проект „Граждански размишления за бъдещето на
Европа“ на Европейски център, стартирал през 2018г., по програма
„Европа за гражданите“. В хода на цялостното му изпълнение и участие в
международните срещи, взеха средношколци от Клуб „Приятели на ООН“
и от Гимназията по туризъм – Велико Търново.

Мобилна Европа
Великотърновско

продължи

в

Разградско

и

COVID-19 бе предизвикателство за работата на ЕД Велико Търново и
виртуална антена Разград, особено в начина на работа по Мобилна
Европа. Традиционно в летните и есенни месеци, когато в малките
населени места на областите, си дават среща различни поколения за да
празнуват различните местни и общностни празници, ЕД винаги биваше
поканен като гост. К-19 постави предизвикателство през местните власти

и кметски наместници, пред гражданите – може ли спокойно да се
срещаме и да прилагаме нови общностни решения, как е възможно това
да се случва в ситуация на внимание и грижа.
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ЕД Велико Търново и виртуална антена Разград отговориха на това
предизвикателство като организираха срещи и гостуваха на трайно
действащи групи в различните селища от двете области, най-вече по
покана на читалищните настоятелства в тях. За да се преодолеят
негативните последици на К-19, редица читалища сформираха трайни
постоянни групи от деца, за да създадат възможности за регулиране и
спазване на изискванията за социални контакти н условията на пандемия.
Срещите в Костанденец, Ясеновец и стендовете в Исперих и Самоводене
ясно демонстрираха, че с постоянни групи, работата е възможна.

