 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . Министър
Петков: Насилието над деца е сериозен проблем за всяко общество Насилието и злоупотребата с деца е едно от най-сериозните нарушения,
свързани с правата на децата. Това е сериозен проблем на всяко общество, тъй като неговата значимост се определя не само от
разпространението, но и от тежките и вредни последици, които оказва върху детското развитие. Това каза министърът на труда и
социалната политика Бисер Петков при откриването на двудневна регионална конференция на тема „Интелигентни инвестиции в стратегии
и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца". Форумът, който се провежда днес и утре в София, събра над 150
експерти и представители на държавни институции от 10 държави от Югоизточна Европа - България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Босна и
Херцеговина, Северна Македония, Албания, Косово, Украйна и Гърция. Събитието се организира от УНИЦЕФ-България, Министерството
на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, Световната здравна организация, Child Protection Hub,
подкрепян от Terre des Hommes и Обединение „Детство без насилие“ - България. В изказването си министър Петков подчерта, че вече 28
години България развива политиките за детето в контекста на принципите на ратифицираната от страната ни Конвенция на ООН за правата
на детето. Една от тези политики е свързана именно с насилието и с целенасочения стремеж за превенция, недопускане и преодоляване на
явлението, както и за подобряване на подкрепата и гарантирането на правата на децата, пострадали от насилие или различни форми на
злоупотреба. Министърът подчерта, че българското законодателство поставя специален акцент на въпросите, свързани с превенция на
насилието, координацията между институциите и подкрепа на децата жертви. Той посочи, че през последните няколко месеца се наблюдава
липса на еднозначно разбиране, погрешно интерпретиране и силно поляризирани мнения по отношение на насилието. Сред обществото ни
е видно и недостатъчно познаване на действащото от много години законодателство в областта на закрилата на детето, включително по
отношение на постъпването и работата по сигнали за деца в риск, регламентираното задължение за съдействие и др., каза министър Петков.
EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ
ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
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