ПРАВО НА ДЕТСТВО!

Кампанията „ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННИТЕ БРАКОВЕ" е инициирана от група ромски деца, участници в проект „Спиране на процеса на маргинализация
на ромите в Кюстендил чрез създаване на модел за развитие на общността". Проектът е на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български
университет. Кампанията се финансира от фондация ВЕЛУКС и се изпълнява в партньорство с община Кюстендил и фондация „Здраве и социално
развитие".
Партньор по реализиране на кампанията в Община Ловеч: Сдружение “Граждански инициативи- гр. Ловеч”. http: www.sgilovech.com

ДЕТСТВО

 В Република България, според закона детството завършва и
пълнолетието настъпва на 18-тия рожден ден.
 До 14г. детето, според закона е малолетно, до тогава
родителите носят отговорност за действията му и
упражняват правата му.
 От 14 до 18 години децата, според закона са непълнолетни.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
До навършване на 18г. децата се представляват от своите
родители, настойници/попечители, но е важно да знаем, че:
Според закона след 10г.
възраст детето има право по
закон да бъде изслушано
пред всяка институция,
когато се засягат правата или
интересите му.
Детето може да бъде
изслушано и преди да
навърши 10г., в зависимост
от степента на неговото
развитие.

ОСНОВНИ ПРАВА НА ДЕТЕТО
 1. Право на живот и на защита от физическо или умствено насилие в семейството си или извън
него. - Има много хора, които ще ти помогнат, ако потърсиш помощ!
 2. Всяко дете има право да бъде зачитано и уважавано.- Никой няма право да те пренебрегва и
унижава!
 3. Всяко дете има право на развитие и закрила.- Ти имаш право на мечти и подкрепа за да ги
постигнеш. Ако някой каже противното- не е вярно!
 4. Всяко дете има право да расте в семейство или в близка до семейната среда.- Спокойната
семейна среда за живот е определяща за твоето развитие, но не всяко семейство е еднакво. Затова
държавата, институциите и много хора, които работят в тях се грижат да осигурят добра и
спокойна среда за деца, които поради сериозни причини не могат да живеят със своите семейства.
 5. Всяка дете има право да получи образование.- Образованието е право, но и задължение за
детето и неговите родители. Без образование ще живееш по- трудно, когато порастеш.
 6. Всяко дете има право на свобода на изразяване на мнение.- Ти имаш право на мнение, имаш
право да го изразиш!
 7. Всяко дете има право на свобода на мисълта, съвестта и религията.- Да мислиш по своему е
твое право, да вярваш- също! Никой няма право да ти казва какво да мислиш и в какво да вярваш!
 8. Никое дете не трябва да бъде подлагано на незаконна намеса в неговия личен живот,
семейство, дом или кореспонденция.- Държавата защитава тези права, които са записани в закона.
 9. Всяко дете има право да бъде защитено от държавата от икономическа експлоатация.Иконимическа експлоатация означава принуда да „изкарваш пари“ по някакъв начин, докато си все
още дете и това да вреди на здравето ти, на развитието ти или да пречи на бъдещото ти
развитие. Това е незаконно!
 10. Всяко дете с умствени или физически недостатъци трябва да води пълноценен и достоен
живот в условия, които осигуряват достойнството му и поощряват самостоятелността му.

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ НЕ?
 Наказателен кодекс
 Чл. 190. Който, като злоупотреби с родителската си власт, принуди
свое дете, ненавършило 16-годишна възраст, да заживее съпружески с
другиго, се наказва с лишаване от свобода до три години или с
пробация, както и с обществено порицание.
 Чл. 191. (1) Пълнолетно лице, което, без да е сключило брак, заживее
съпружески с лице от женски пол, ненавършило 16-годишна възраст, се
наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с
обществено порицание.
 (2) Пълнолетно лице, което склони или улесни непълнолетно лице от
мъжки пол и лице от женски пол, което не е навършило 16-годишна
възраст, да заживеят съпружески, без да са сключили брак, се наказва
с лишаване от свобода до две години или с пробация.
 (3) Ако деянието по предходните алинеи е извършено с лице,
ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода
от две до пет години.

НИКОЙ НЯМА ПРАВО
ДА ТЕ ЛИШАВА ОТ
ДЕТСТВО!
АКО НЯКОЙ СЕ
ОПИТВА ДА ТЕ
ПРИНУДИ ДА СЕ
ОЖЕНИШ ИЛИ
ОМЪЖИШ ПРЕДИ ДА
СИ НАВЪРШИЛ 18г.,
ТИ ИМАШ ПРАВО НА
ПОДКРЕПА И
ПОМОЩ!
КАЖИ „НЕ“ НА
РАННИТЕ БРАКОВЕ,
КАЖИ „ДА“ НА
БЪДЕЩЕТО!

ОРГАНИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО- ЧЛ.6 ЗЗД











Държавната агенция за закрила на детето
Дирекции "Социално подпомагане“
Министъра на труда и социалната политика
Министъра на вътрешните работи
Министъра на образованието и науката
Министъра на правосъдието
Министъра на външните работи
Министъра на културата
Министъра на здравеопазването
Кметовете на общини

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪДЕЙСТВИЕЧЛ.7 ОТ ЗЗД
 Лице, на което стане известно, че дете се
нуждае от закрила, е длъжно незабавно да
уведоми дирекция "Социално подпомагане",
Държавната агенция за закрила на детето или
Министерството на вътрешните работи.
 Същото задължение има и всяко лице, на което
това е станало известно във връзка с
упражняваната от него професия или дейност,
дори и ако то е обвързано с професионална
тайна.

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА КЪМ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО.
ТЕЛ: 116

ЧИТАЛИЩЕТО

ПРОКУРАТУРА
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДРЕПАГР. ЛОВЕЧ
Адрес: гр. Ловеч, ул. ”Кирил и Методий” №28
тел: 068/ 60 29 28
Е-mail: sgi_lovech@abv.bg
http: www.sgilovech.com

