
Всички права за всички деца в БългарияНационална стратегия за детето2019 – 2030 г.



Организация на работата по създаване на стратегията• Решение на 39-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето от 9 май 2018 г.за създаване на нов стратегически документ• Разработване на документа от Междуведомствена експертна група към Националния съвет за закрила на детето, включваща представители на:
 Министерство на труда и социалната политика, Министерство на правосъдието,  Министерство на външните работи, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата; 
 Агенция за социално подпомагане, Национална комисия за борба с трафика на хора, Национален съвет по наркотичните вещества, Национален статистически институт, Национален осигурителен институт, Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национално сдружение на общините в Р България;
 12 юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност закрила на децата.• Решение на 40-то редовно заседание на Националния съвет за закрила на детето от 19 декември 2018 г. за подкрепа на проекта на документа и възлагане на Междуведомствената експертна група да продължи работа по него със създаване на Пътна карта към Стратегията



Проведен широк консултативен процес • Формат: тематични работни срещи, фокус-групи, допитвания, обществени обсъждания и консултации, кръгли маси и др. Консултативни срещи в различни формати и Национална консултативна среща, двустранни срещи на председателя на ДАЗД с представители на различни професионални области, заседания на експертната работна група в различни формати, както и заседания на Консултативния съвет. • Заинтересовани страни: професионалисти от системата за закрила на детето; образователни институции и организации в системата на образованието; министерства, органи по закрила на детето; неправителствени организации; доставчици на социални услуги; синдикални и професионални организации; родителски организации; обществени съвети към детски градини и училища; академична общност; законодателна и съдебна власт; регионални и местни власти; представителства в България на международни организации – УНИЦЕФ, ВКБООН, Световна банка, медии и др. • Участие на децата: Съвет на децата към ДАЗД, детски и младежки организации, ученически съвети.



Основни принципи и подходиНедопускане на дискриминация Най-добрите интереси на детето
Право на живот, оцеляване и развитие Право на детето да бъде чуто и неговото мнение да бъде взето предвид



Цели за устойчиво развитие, приети от ООН



Подход при създаването на стратегията
01Всички права за всички децав Р БългарияПозиция Силни и слаби страниАнализ

Информационна свързаностПолитика 1
Междусекторно и междуинституционално  сътрудничествоПолитика 2Развитие на кадрите/човешкия капиталПолитика 3• Подкрепа на детето и родителите;• Развитие на услуги. НеобходимостРанно детство 0-6/7Средно детство 7-13/14Юношество 14-18 Жизнен цикъл Детето Широк консултативен процесМеждуведомствена работна група 



Жизненият цикъл – основен подход и инструмент за планиране и управление на политиките за деца и семейства



Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна, сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите и на професионалистите, които полагат грижа за децата.
Визия



Основни рискове за децата по периодите от жизнения цикъл



Детето и неговите най-добри интереси в центъра на политиките, програмите и услугите за децата и семейството.



Развитие на компетентности, съобразени с новите предизвикателства



Развитие на ключовите компетентности на детето



Компетентности за живот в 21. век



Области на въздействие



Дизайн на институционално взаимодействие



Изпълнение на стратегията


