КОНКУРС
за изработване на име и надслов на Обединение срещу насилието над деца

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За Обединението
През януари 2018 г. редица организации и личности, работещи срещу насилието над деца в
България започнаха процес по създаване на мащабно обединение (по-долу в текста наричано за
краткост Обединението) с идеята за установяване на нулева толерантност към насилието над деца
във всичките му форми и проявления в българското общество. Целта на Обединението е да се
превърне в широко разпознаваема платформа, включваща възможно най-много организации,
институции и личности в координирани действия за превенция и елиминиране на насилието над
децата.

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Задание на Конкурса
Конкурсът събира предложения за име и надслов на Обединението. Името на
Обединението е свързано наименование до 4-5 думи, което изразява ясно и кратко същността и
дава идея за целите му. Надсловът насочва мисълта и предава идеята на Обединението за борба с
насилието над деца чрез смислена фраза, с дължина до 7-8 думи.
Предложенията за име и надслов се предоставят в текстови файл.
Изисквания към участниците в Конкурса
1.
Участието в Конкурса става чрез попълване на Заявление за участие, което се
подписва собственоръчно и изпраща сканирано/снимано в електронен вид, заедно с
предложенията за Конкурса. Предложенията за Конкурса, които не съдържат коректно попълнено
и подписано Заявление не се допускат до участие в Конкурса.
2.
Право за участие в Конкурса имат всички, в това число свободни творци, рекламни
и комуникационни агенции, хора с интерес по темата и др.
3.
Всички участници в Конкурса следва да представят до ТРИ идейни концепции за
име и надслов.
4.
Предложения за конкурса се приемат САМО по електронен път, на електронна
поща: office@nmd.bg с тема „За конкурса“.
5.
Срокът за участие в конкурса е от 4 до 20 май 2018 г., включително.
6.
Участниците посочват три имена, телефон и електронна поща за връзка.
7.
Участието в конкурса става САМО със собствени авторски материали, които не
нарушават чуждо авторско право.

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
Конкурсът за изработване на име и надслов на Обединението набира предложения от 4 до
20 май 2018 г. След изтичане на срока, петчленното жури на Конкурса разглежда всички постъпили
предложения и избира трите най-добри измежду тях. Трите излъчени от Журито предложения се
предоставят на членовете на Обединението, които взимат окончателното решение кое от тях да
бъде излъчено за победител. Избраното име и надслов на Обединението се оповестяват публично
на 4 юни 2018 г.
След избора на име и надслов на Обединението ще бъде обявен конкурс за изработване на
лого на Обединението, в който могат да участват всички, включително участниците в настоящия
Конкурс.
Награда
Победителят в Конкурса за име и надслов на Обединението ще получи парична награда на
стойност от 500 лв.
Жури
Яна Тавание – активист в областта на правата на човека, журналист
Ива Дойчинова – журналист и радиоводещ
Нина Мирчева – куратор и комуникационен експерт
Член-представител на Обединението
Член-представител на младежка мрежа „Мегафон“
Организатор
Организатор на Конкурса е Обединението срещу насилието над деца, в което към момента
участват: Асоциация „Анимус“, Асоциация „Родители“, Асоциация „Деметра“, Българска асоциация
по семейно планиране, Български център по нестопанско право, Институт за социални дейности и
практики, Национална мрежа за децата, Ноу хау център за алтернативни грижи за деца, Сдружение
„Дете и пространство“, Сдружение „Деца и юноши“, Фондация ,,Джендър образование,
изследвания и технологии’’, Фондация „За нашите деца“, Фондация „Лале“, Фондация „ОAK“,
Фондация „ПИК“, Фондация „П.У.Л.С.“, УНИЦЕФ - България и доц. Велина Тодорова. Инициативата
е отворена за нови членове и съмишленици, които искат да допринесат към каузата всяко дете в
България да расте без насилие.
Конкурсът се администрира от Национална мрежа за децата – координатор и член на
Обединението.
Контакти
За повече информация за Обединението и конкурса, моля, пишете на:
Александра Георгиева
Национална мрежа за децата
alexandra.georgieva@nmd.bg

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво е насилие над дете?
Според международните стандарти насилие над дете са "всички форми на физическо или
умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно отношение,
малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления”. В българското
законодателство:
"Насилие" над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално насилие,
пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или вероятна вреда
върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може да се осъществява в
семейна, училищна и социална среда.
"Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване
на болка или страдание без разстройство на здравето.
"Психическо насилие" са всички действия, които могат да имат вредно въздействие
върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение,
заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение, както и
неспособността на родителя, настойника и попечителя или на лицето, което полага грижи за детето,
да осигури подходяща подкрепяща среда.
"Сексуално насилие" е използването на дете за сексуално задоволяване.
"Пренебрегване" е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лицето,
което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните области: здраве,
образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопасност, когато е в
състояние да го направи.
Според чл. 2 от Закона за защита от домашното насилие, „За психическо и
емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово
присъствие.“
Насилието има сериозни последици както за самите деца, така и за семействата и
общностите. Дългосрочните последици от насилието са свързани с различни видове увреждания,
злоупотреба с психотропни вещества, проблеми свързани с репродуктивното здраве, хранителни
разстройства, криминални прояви и рисково поведение, опити за самоубийства и др.

