Sieť koordin{torov Rady Európy pre pr{va dieťaťa
N{plň siete pre roky 2012-2015
Súhlasili by ste s takouto úlohou
koordin{torov na n{rodnej úrovni?
{no
nie
pozn{mka
Sieť koordin{torov Rady Európy pre pr{va dieťaťa bola kreovan{ v roku 2008 v z{ujme
zabezpečenia koordin{cie medzi rôznymi subjektmi pôsobiacimi v oblasti pr{v dieťaťa a politikami
na európskej a n{rodnej úrovni
I. Poslanie a zodpovednosť koordin{torov
Koordin{tori pre pr{va dieťaťa sú ofici{lne vymenované kontaktné osoby v 47 členských št{toch
Rady Európy. Zabezpečujú prepojenie medzi ministerstvami zodpovednými za koordin{ciu pr{v
dieťaťa a príslušnými výbormi a sekretari{tom Rady Európy
V r{mci štruktúry prierezového programu Rady Európy “Budujme Európu pre deti a s deťmi” ,
úlohy a povinnosti koordin{torov pre pr{va dieťaťa zahŕňajú:
- prispievanie k implement{cii Stratégie Rady Európy pre pr{va dieťaťa (2012-2015)
a k prierezovému uplatňovaniu (mainstreamovaniu) pr{v dieťaťa vo všetkých politik{ch,
zmiešaných výboroch a monitorovacích org{noch Rady Európy;
- zabezpečovanie rozširovania inform{cií Rady Európy o pr{vach dieťaťa na n{rodnej úrovni ;
- informovanie zahraničných partnerov (členov siete koordin{torov, Rady Európy a podľa
vhodnosti aj ďalších medzin{rodných organiz{cií) o vývoji v oblasti pr{v dieťaťa vo svojich
št{toch;
- podporovanie medzin{rodnej a európskej dimenzie pr{v dieťaťa v n{rodnom kontexte;
- sp{janie n{rodných sektorov, ktorých sa oblasť pr{v dieťaťa dotýka (vr{tane služieb ochrany
pr{v dieťaťa; súdneho systému; zdravotného sektoru; odborníkov pracujúcich s deťmi,
občianskych združení; miestnej úrovne a pod.);
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II. Úlohy
1.1 Úlohy pravidelne zabezpečované všetkými koordin{tormi:
- udržiavanie vz{jomnej informovanosti o pr{vach dieťaťa a vývoji v Rade Európy, v ich št{te
a regióne; zber d{t a všetkých využiteľných inform{cií o praxi a politik{ch a o postavení
a situ{cii pr{v dieťaťa v n{rodnom kontexte;
- zabezpečovanie informovanosti n{rodných aktérov o štandardoch Rady Európy,
implement{cii Stratégie Rady Európy o pr{vach dieťaťa (2012-2015) a poslaní a funkcii
koordin{tora; vytvorenie stabilných kontaktov na ministerstv{ch, pr{ca ktorých sa dotýka
pr{v dieťaťa
- vytvorenie siete kontaktov s n{rodnými agentúrami, organiz{ciami, inštitúciami,
združeniami a odborníkmi z praxe v z{ujme rozširovania a poskytovania inform{cií
o štandardoch, n{strojoch a postupoch Rady Európy v oblasti pr{v dieťaťa;
- podpora a podľa možnosti koordin{cia osobitných sn{h/pracovných skupín/aktivít)
v oblasti pr{v dieťaťa;
- príprava odpovedí za št{t na témy relevantné vo vzťahu k pr{vam dieťaťa (napr. k n{vrhom
odporúčaní, štúdi{m, prieskumom, dotazníkom o implement{cii dohovorov a štandardov);
- pravideln{ aktualiz{cia profilu o krajine, ktorú zastupujú, na webovej str{nke Rady Európy
určenej téme pr{v dieťaťa (www.coe.int/children) a v pracovnej platforme siete
koordin{torov, tzv. “Shared Point” (Zdieľanom bode)
- poskytovanie Rade Európy a ďalším členom siete koordin{torov inform{cií o dôležitých
pokrokoch v oblasti pr{v dieťaťa v n{rodnom kontexte, výmena príkladov dobrej praxe
a podľa vhodnosti zap{janie sa do spoločných aktivít s ďalšími členmi siete;
- zav{dzanie tém týkajúcich sa pr{v dieťaťa do tvorby n{rodných politík a zap{janie sa
do rozvoja a implement{cie politík týkajúcich sa pr{v dieťaťa (na žiadosť podporované
zo strany Rady Európy);
- účasť na tematických stretnutiach, konferenci{ch a semin{roch siete organizovaných Radou
Európy.
1.2. Úlohy zabezpečované Sekciou pre pr{va dieťaťa Sekretari{tu Rady Európy:
- informovanie koordin{torov o implement{cii prierezového programu Rady Európy
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-

„Budujme Európu pre deti a s deťmi“;
na vyžiadanie poskytovanie usmernení a expertízy v oblasti politík týkajúcich sa pr{v
dieťaťa a napom{hanie kontaktom medzi expertmi a koordin{tormi;
poskytovanie administratívnej a finančnej podpory (v rozsahu dostupných zdrojov)
koordin{torom pri plnení ich úloh (napr. preklady, tlač a rozširovanie štandardov,
usmernení a publik{cií; finančn{ podpora pre prioritné projekty a pod.);
poskytovanie podľa vhodnosti prepojenia na ďalšie európske/medzin{rodné organiz{cie
a mimovl{dne organiz{cie.

1.3. Ďalšie úlohy koordin{torov, plnenie ktorých je podmienené dostupnosťou ľudských
a finančných zdrojov:
- organiz{cia alebo asistovanie pri organiz{cii z{merov, školení a/alebo informačných
semin{rov o pr{vach dieťaťa v n{rodnom a európskom kontexte a spolupr{ca s Radou
Európy pri implement{cii jej štandardov, n{strojov a usmernení k politik{m;
- poskytovanie expertízy k pr{vam dieťaťa na iných semin{roch a konferenci{ch;
- prispievanie čl{nkami a príspevkami o pr{vach dieťaťa na webovú/é str{nku/y Rady Európy

