Какво представлява ЕЛФО?

ОБУЧЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ,
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ТОВА
ДА СТАНАТ НАСТОЙНИЦИ ИЛИ
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ:

Проектът „Елфо“ е транснационална инициатива, съфинансирана от Програмата за правата, равенството и
гражданството на Европейския съюз, която има за цел да засили ролята на настойници и приемните родители
като ключови участници в предоставянето на подкрепа на децата, които са жертви на насилие или са изложени
на риск в една рамка, основаваща се на правата на децата и юношите.
Проектът развива следните дейности:

„Специално внимание следва да се обърне на качеството на
предоставянето на алтернативни грижи, както в жилищните,
така и в семейните грижи, по-специално по отношение на
професионалните умения, подбора, обучението и надзора на
лицата, полагащи грижи. Тяхната роля и функции трябва да
бъдат ясно определени и изяснени по отношение на родителите
или законните настойници на детето.” …„Лицата, упражняващи
такава юридическа отговорност, трябва да бъдат уважавани лица
със съответни познания по въпросите на децата, способност да
работят директно с деца и разбиране за всякакви специални и
културни потребности на децата, които да им бъдат поверени.
Те трябва да получат подходящо обучение и професионална
подкрепа в това отношение. Те трябва да са в състояние да
вземат независими и безпристрастни решения, които са в найдобрия интерес на децата и които насърчават и гарантират
благосъстоянието на всяко дете“… „На всички полагащи грижи
трябва да се предостави обучение за правата на децата без
родителска грижа и за специфичната уязвимост на децата.“…

• Организиране на обучение на граждани и институционално действащи лица в
системата на настойничеството
• Активиране на механизмите за подпомагане и съпътстващи мерки в
подкрепа на ролята на настойниците и приемните родители
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• Дейности за повишаване
на осведомеността
на институциите за
настойничество и
приемна грижа
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Повишаване на знанията за основните елементи, представляващи
подход, основан на правата на децата, към детството и
юношеството.
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РАЗБИРАНЕ:

Да се разберат насоките и възможностите за анализ на
собствения професионален, граждански, екзистенциален и
междупоколенчески опит в светлината на култура, основаваща се
на човешките права, на признаването на важността на всеки човек
и неговата уникална история.
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Пътят на обучение, предвиден в проекта Elfo, има следните цели:
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Насоки на ООН за алтернативната грижа за децата
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• Дейности за
разпространение и
популяризиране
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2. Сгънете
„Елфското ухо“,
поставете
езичето в прореза

3. „Елфското ухо“
е готово!
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ПРАКТИКА:

Споделяне на възможността да се използва Конвенцията на ООН
за правата на детето в анализа и осъществяването на дейности за и
с деца и юноши.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ:

Подчертаване на последиците и професионалните, деонтологични,
граждански и културни решения, които могат да бъдат определени
от правата на човека както към децата, така и към по-общия
обществен и икономически контекст.

This publication has been produced with the financial support of the Rights, Equality and Citizenship Programme
of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of its author and can in no way be
taken to reflect the views of the European Commission.
Project title: Empowering guardians, Legal representatives and FOster families of children deprived of parental care
against violence through child rights
Project number: JUST/2015/RDAP/AG/VICT/9266

www.pulsfoundation.org или се регистрирайте на нашата
Facebook страница.

www.pulsfoundation.org

За повече информация посетете нашия уебсайт

www.pulsfoundation.org

Ако проявявате интерес към провеждане на обучение изпратете ни имейл до:
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Елате и се присъединете към нас в ,,Земите на елфите”.
свят,който е по-близо до децата и юношите.
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Регионалната служба за закрила на децата (Испания)
Национална комисия за насърчаване и защита на правата на детето (Португалия)

Елате и се присъединете
към нас в „земите на
елфите“, свят, който е поблизо до децата и юношите,
по-уважаван от техните права
и ориентиран към принципа
на най-добрия интерес на
детето.

Община Генуа (Италия)
Дирекция за социални грижи, регион Централна Македония (Гърция)

APERTI ALLA CITTADINANZA
PER ASPIRANTI TUTORI VOLONTARI
E FAMIGLIE AFFIDATARIE

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Перник (България)

Проектът „Елфо“ се изпълнява в партньорство на неправителствени организации от
България, Гърция, Италия, Португалия и Испания и се подкрепя във всяка от тези страни
от публична институция:

Съфинансиран от Програмата за
правата, равенството и гражданството
на Европейския съюз

PERCORSI FORMATIVI
Какво представлява
настойничеството

Какво е приемна грижа
Приемната грижа е алтернативна грижа
за деца и юноши с национално или
чуждо гражданство, които се намират
в нестабилна семейна среда или чиито
семейства временно отсъстват. Детето се
се приема в семейство или от едно лице,
което се грижи за него.

Съгласно европейското право дете, което
постоянно или временно е лишено
от родителите и семейството си,
има право на законно признат
настойник. Настойникът отговаря за
правното представителство на детето
и гарантира неговата грижа и най-добри
интереси. Настойниците също играят важна
роля, за да гарантират, че човешките права
на детето се зачитат и, че нуждите му са
задоволени.

TUTELA VOLONTARIA
E AFFIDO FAMIGLIARE
PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI
DEI MINORENNI SOLI

Ето защо приемната грижа е услуга за
подпомагане и подкрепа на децата и
осигуряването им на поддържаща, защитна и
грижовна среда, която им помага да развият пълния си потенциал.

Повечето граждани могат да станат приемни родители, независимо дали
са неженени/неомъжени, женени/омъжени или живеят в партньорство,
при условие, че са преминали подходящ обучителен процес.

Всички граждани могат да станат
настойници при условие, че изпълняват някои
специфични изисквания и са участвали в подходящ обучителен процес
включващ ключови концепции, свързани с правата на децата и юношите,
обучения за съответната национална и международна правна рамка,
както и по отношение на психо-социалните и интеркултурни аспекти.

Кои са децата,
лишени от
родителски грижи
Дейностите в проект ЕЛФО са насочени
към деца и юноши, които се намират в
нестабилна семейна среда или временно
отсъства действителното им семейство
Всяко дете под 18-годишна възраст,
независимо от неговата националност,
раса, пол, език, религия или други
характеристики, има право да се възползва от всички права, залегнали в
Конвенцията на ООН за правата на детето.
Конвенцията признава, че всяко дете, за пълноценното развитие на
неговата личност, трябва да израсне в семейна среда, в среда на щастие,
любов и разбиране.

Съгласно българското законодателство настойник може да бъде:
• съпругът - от сключването на брака до прекратяването му. Ако е дееспособен;
• родителите - ако не са неизвестни, починали, лишени от родителски права и не са в състояние
да ги упражняват;
• управителят на специализирана институция - на малолетни и непълнолетни с неизвестни
родители, настанени в институцията – ЧЛ.173./

