Политика за защита
правата на децата

КОНКОРДИЯ разработи политика за защита правата на децата,
защото иска Вие да се чувствате сигурни и защитени и всички да
знаят как да работят така, че да не нарушават вашите права!

Политика за защита правата на децата

Какво представлява Политиката на
КОНКОРДИЯ за защита правата на детето?
▸ Това са правила, които гарантират, че няма на вас няма да бъде нанесена никаква
вреда, независимо дали умишлено или – не;

▸ Тези правила се наричат „политика“, защото всички - служители, доброволци,
▸
▸
▸
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партньори и деца, трябва да зачитат това, което е правилата казват и ако не го
правят, ще има последствия;
КОНКОРДИЯ иска да има добре обучени служители и доброволци, за да бъде
предотвратено нарушаването на вашите права и да може подобно нарушаване
веднага да бъде разпознато и да се предприемат незабавни действия;
КОНКОРДИЯ зачита всички ваши права, уважава и взима под внимание вашето
мнение при реализирането на своите дейности, защитава вашето лично
пространство и достойнство;
КОНКОРДИЯ иска персоналът и децата й да знаят как да докладват и да реагират
при ситуации, свързани със злоупотреби с деца.
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Какви са моите права?
▸ „Правата“ са нещата, които всеки от нас има, това са нещата, които можем да

▸

правим. Тези права са изброени в Конвенцията на ООН за правата на детето; Ние
се раждаме с права (независимо от пола, религията, етническата принадлежност,
социалната класа, възрастта, расата или други фактори) и не можем да ги загубим.
Когато раста, ставам все по-отговорен да правя избор и да упражнявам правата си;
Защитата на правата ни осигурява щастливо и здравословно развитие, без страх
от вреди или експлоатация.

По-долу са изброени основните права, които имаме, като в Конвенцията
на ООН за правата на детето са изброени още повече права:

имам право на
специализирана
здравна помощ
имам право да
изразявам
собствено
мнение

имам право
на глас при
взимане на
решения, които
ме засягат

имам право
да играя

имам същите
права, като
всяко друго
дете на
планетата

имам правото
на защита ако
бъда наранен/а
или обиден/а

имам
право на
образование

имам право
да живея
имам право
на свободно
време

Също така аз трябва да зачитам правата на другите деца и да уважавам
възрастните, за да можем всички заедно да живеем щастливо!
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Следващата част на документа е насочена специално към защита на вашата
безопасност! Много е важно да можете да разпознавате опасностите, да ги
избягвате и да предпазвате себе си, като споделяте всяка смущаваща за вас
ситуация с възрастен, на когото имате доверие.

Как да разпознавате „добро
докосване“ и „лошо докосване“:
▸ Частите на тялото, които обикновено държим покрити и не показваме пред другите

▸

Глава

Врат и
рамене
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Уста

забранено

Гърди
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Уста

Врат и
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Добре

Корем
Задните части
и зоната между
краката

Ръка

Може да не
ти харесва

Корем
Задните части
и зоната между
краката

Бедра

Бедра

Крака

Крака

Ръка
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▸

хора, са тези части, които никой няма право да докосва (това са вашите интимни
части). Единствено, когато сте малки, родителите ви могат да ви докосват там и то,
само ако ви къпят или почистват, но не и по друг начин;
Добро докосване: докосване, от което не изпитвате притеснение, чувствате се добре;
обикновено това е начин да се покаже грижа, любов и помощ, каквито са приятелската
прегръдка или държането за ръце с приятел, докато играете;
Лошо докосване: докосвания, които ви карат да се чувствате неудобно и неприятно
и искате да ги спрете; например, когато се чувствате наранени, ако някой докосне
личните ви части без причина, или ви докосва и после ви казва да не казвате на никого.

▸ Ако някой, дори бил той и друго дете, ви докосне по начин, който не ви харесва,
кажете НЕ и избягайте, колкото далече можете!

▸ Незабавно повикайте помощ, отидете при родител, човек от персонала, на когото
▸
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имате доверие или при друг човек, който е близо до вас и на когото можете да се
доверите. Можете да викате за помощ, ако наблизо няма никой друг.
Не е нужно да се чувствате зле, защото не сте направили нищо лошо! Другият
човек, този, който е злоупотребил с вас виновен, а не вие. Възрастните трябва
да защитават децата и да не злоупотребяват с тях!
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Какви са различните форми
на злоупотреба с деца:
▸ Физическа злоупотреба – когато някой ви удря, блъска, дърпа, разтърсва, хвърля

▸

▸
▸
▸

предмети по вас, причинява ви изгаряния, ухапвания и др. Дори да се случи
да счупите чаша, да скъсате дрехите си, да си изгубите писалката, да получите
ниска оценка в училище или възникне някаква друга подобна ситуация, нито
вашите родители, нито някой друг има право да ви бие или да ви причинява
физическа болка!
Сексуална злоупотреба - когато някой ви принуждава да участвате в сексуални
действия или да се държите по сексуално неподходящ начин. Сексуална
злоупотреба е и когато някой ви докосва или целува, или когато ви кара да
гледате порнографски материали.
Емоционално насилие - когато някой ви разстрои или ви накара да се чувствате
зле. Никой няма право да причинява емоционална болка!
Пренебрегване - когато не получавате топлина, достатъчно и добра храна, дрехи,
подходящи за сезона и възрастта ви, когато ни ви заведат на лекар, когато сте
болни, или, да не ви запишат на училище.
Злоупотреба между деца - когато по-голямо или по-силно дете ви нарани или удари.

Всяка форма на насилие уврежда детето и нарушава правото му на щастливо детство!
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Други неща, които трябва да
направите, за да сте в безопасност
▸ Трябва да знаете адреса си и телефонния номер на доверен човек, когото познавате,
както и да може да намерите винаги пътя си към вкъщи;

▸ Ако някой ви обиди или ви каже лоши думи, не обръщайте внимание на казаното
▸
▸
▸

и си отидете; Представете си, че хвърляте тези думи в кошчето за боклук, за да
не бъдете засегнати;
Не давайте подробности за себе си (име, адрес, училище и т.н.) в социалните медии
или други онлайн канали, дори и когато се регистрирате за различни онлайн игри;
Не напускайте местоположението на услугата / центъра, в който живеете или, който
посещавате, без да казвате на човек от персонала (социален работник, възпитател,
детегледач и т.н.);
Не яжте, не пийте и не пушете нищо, което е ви е дадено от непознат човек.

Какво трябва да очаквате от персонала
на КОНКОРДИЯ и от другите деца:
▸
▸
▸
▸
▸
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Да се грижат добре за вас;
Да бъдете разбрани;
Да се отнасят добре с вас;
Да бъдете изслушвани;
Да сте в безопасност.
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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА:
КАКВО ДА ПРАВИТЕ:

▸ Отнасяйте се с уважение към всички членове на персонала, към доброволците,
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

гостите и останалите деца в организацията;
Помагайте и подкрепяйте другите деца;
Избягвайте да ставате жертви на опасни ситуации, включително и такива, които
могат да възникнат в Интернет или в социалните мрежи;
Обличайте се чисто и подходящо за възрастта ви и така, както се изисква от училището,
в което учите;
Учете се и прилагайте добрите маниери на поведение, когато живеете с другите;
Уважавайте различията, които съществуват между вас и другите;
Полагайте грижи за имуществото и вещите на организацията и използвайте разумно
и по най-ефективния начин предоставените ви ресурси;
Докладвайте за неподходящо поведение или за рискова ситуация, възникнала за
вас или за другите, както и за всичко, което ви притеснява, на човека от персонала,
на когото имате доверие;
Съобразявайте се с този кодекс на поведение, с политиката за закрила на детето и
останалите правила, които са разработени, за да се чувствате сигурни и защитени.

КАКВО ДА НЕ ПРАВИТЕ:

▸ Не използвайте обидни думи и не се дръжте неуважително към
членовете на персонала, добровлците и посетителите;

▸ Не се подигравайте, не викайте и не удряйте друго дете;
▸ Не тормозете и не злепоставяйте другите деца, не ги

▸
▸
▸
▸
▸
▸

заплашвайте, не им се подигравайте и не ги унижавайте
пред другите, включително като публикувате подобно
съдържание в Интернет или социалните мрежи;
Не публикувайте и не споделяйте снимки и видеа на други
деца без тяхното разрешение;
Не публикайте неприлични или подигравателни коментари,
или лична информация онлайн (както за вас самите, така
и за други деца);
Не взимайте участие в неподходящи или опасни
дейности, независимо дали сти сами или в компанията
на други;
Не принуждавайте другите да правят нещо, което не
искат;
Не позволявайте неподходящи докосвания или друг вид
неприемливо поведение спрямо вас и не позволявайте
никой да злоупотребява с вас;
Не приемайте никакви психоактивни вещества, които могат да
доведат до пристрастяване, да поставят живота и здравето ви в опасност
или, които са нелегални.
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Каква е ролята на Националния отговорник по
правата на детето и на довереното ви лице:
Ако трябва да говорите за вашите притеснения по отношение на дейностите, в които
участвате в организацията или по отношение на дневния режим на услугата, в която сте
включен, винаги можете да го направите с г-н/ г-жа ______________________________,
това е човекът, който следи за всички ситуации на нарушаване на правата на детето в
организацията. Този човек ще ви изслуша и ще предприеме необходимите мерки, за да
се чувствате в безопасност! Можете да му се доверите! Това е националният отговорник
по правата на детето в Конкордия България.
Ако г-н/ г-жа ______________________________ не е наблизо, можете да говорите с
избран от вас член на персонала, на когото имате доверие, това е вашето доверено
лице. Той/тя ще ви изслуша и ще знае какво да направи, за да ви помогне.
Говори г-н/г-жа ______________________________ или с човека, на когото имаш
доверие, ако:
▸ Някой те нарани или те докосва по начин, който не ти харесва или не искаш;
▸ Ако някой се забавлява за твоя сметка, осмива те, обижда те или те заплашва;
▸ Ако някой ти дава или те принуждава да консумираш алкохол, наркотици, цигари
или каквото и да е друго, което може да повлияе върху тялото или ума ти;
▸ Ако получаваш неподходящи съобщения в Интернет или по телефона.

Защото в КОНКОРДИЯ не се допуска насилие!

