План на
Европейския съюз за
правата на децата

В тази брошура се говори
за нов план за правата на
децата.

Планът е изготвен от
Европейския съюз.
Европейският съюз е група
от 27 държави, които
работят заедно.
Европейският съюз
е известен и като ЕС.
Правата на децата
са обещания, които
възрастните са направили,
за да могат децата да
живеят добре.
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Знаете ли, че...?
Документът с най-много
обещания за правата на
децата се нарича Конвенция на
Организацията на обединените
нации за правата на детето.

Ето няколко примера за
правата на децата
• Да са в безопасност

• Да играят

• Да учат
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• Да изразяват мнение

В плана се казва, че ЕС ще
направи следните неща.
• Ще обучава възрастните
за правата на децата.
• Ще изразходва пари
за неща, които са
необходими, за да могат
децата да упражняват
правата си.
• Ще помисли как децата да
се ползват от правата си.
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Шестте най-важни
неща в плана
В плана се казва, че ЕС иска
да направи шест неща.

ЕС иска да се погрижи:

1. Всички деца да могат да
изразяват мнението си.
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2. Децата да могат да
получават добро
образование и подходяща
помощ от лекар или
болница, когато се
нуждаят от това.

Семействата да имат
достатъчно пари.

3. Децата да са в
безопасност.
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4. Полицаите, адвокатите
и съдиите да се отнасят
справедливо към децата.

5. Децата да могат да
използват компютри
и телефони и да са в
безопасност.

6. Всички деца по света да
могат да се ползват от
правата си.
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Знаете ли, че...?
Когато изготвяше плана,
ЕС говори с много хора,
включително с 10 000 деца.

Тази подходяща за деца версия на стратегията
на ЕС за правата на децата (плана) е изготвена
заедно с деца. Центърът за права на децата
в Кралския университет в Белфаст, Северна
Ирландия, събра две групи деца и младежи от
две училища в Дъблин, Ирландия. Те работиха
заедно, за да решат как основните послания
на „плана“ да бъдат обяснени на децата в
тази брошура. Оригиналната версия на „плана“
е изготвена на английски език. Национална
мрежа за децата (член на Eurochild) помогна
на деца да утвърдят „плана“, като прегледат
превода на български език и се погрижат той
също да е подходящ за деца.
Европейската комисия би искала да изрази
специална благодарност към: средно училище
Bremore Educate Together, училителите Kathy
и Janice и учениците Hamilton, Alex, Stuart,
Katie, Joseph, Molly и Niamh; средно училище
St Joseph’s (Rush), учителите Darren, Judy,
Kevin и Louise и учениците Ellie, Cohen, Mollie,
Joshua, Christopher, Evan, Jake, Kelsie, Monika,
Cordelia, Stephen и Oisin, както и Иво, Гери,
Мелвин, Мими, Цвети, Ралица, Велина, Лилия и
Национална мрежа за децата
Достъпността на документа е осигурена от
Службата за публикации на Европейския съюз.
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