Dodatok č. 4 k štatútu Výboru pre deti a mládež
v znení neskorších dodatkov
Čl. I
Predmet dodatku
Štatút Výboru pre deti a mládež Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť v znení neskorších dodatkov (ďalej len „štatút
výboru“) sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Čl. 5 ods. 7 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie: „f) nominovaný zástupca Koalície pre
deti“
Odôvodnenie k bodu 1:
Dodatok reaguje na vznik koalície mimovládnych organizácií, venujúcich sa dlhodobo
problematike detí a mladých ľudí v Slovenskej republike, resp. problematike týkajúcej sa detí
a mladých ľudí do 26 rokov, vrátane marginalizovaných skupín a utečencov. Impulzom pre
vytvorenie tzv. „Koalície pre deti“ bola príprava Alternatívnej správy o implementácii
Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa, o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej
pornografii (OPSC) na Slovensku. Koalícia slúži ako platforma neziskových organizácii pre
oblasť detských práv a potrieb detí na Slovensku a o.i. monitoruje implementáciu odporúčaní
Výboru OSN pre práva dieťaťa k periodickej správe. Vzhľadom k tomu, že v koalícii majú
zastúpenie viacerí súčasní členovia Výboru pre deti a mládež, ako i charakter zamerania
koalície, ktorá na základe vlastného monitoringu pripravuje alternatívnu správu k vládnej
správe o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov, navrhuje sa
začleniť zástupcu Koalície pre deti medzi povinne prizývané subjekty s poradným hlasom
(podpora nezávislého postavenia koalície).
Zakladajúcimi členmi koalície sú:
 Nadácia pre deti Slovenska, najväčšia nezávislá nadácia so zameraním na deti a mladých
ľudí do 26 rokov
 OZ Náruč – pomoc deťom v kríze, organizácia, ktorá pomáha týraným, zneužívaným
a zanedbávaným deťom, týraným ženám a rodinám ohrozeným domácim násilím; angažuje sa
v oblasti child advocacy
 Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, ktorá dlhodobo podporuje deti
a mládež predovšetkým v oblasti vzdelávania, zdravia a ľudských práv
 Slovenský výbor pre UNICEF (SV pre UNICEF), organizácia presadzujúca práva detí,
ktorá vypracovala aj obe doterajšie alternatívne správy k implementácii Dohovoru pre Výbor
OSN v SR
 Slovenská humanitná rada, národné dobrovoľnícke centrum mimovládnych organizácií
so zameraním na sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí a na utečeneckú
problematiku
 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá je zameraná na asistované
dobrovoľné návraty, prevenciu obchodovania s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám
a integráciu migrantov
 Úsmev ako dar, najstaršia a najväčšia dobrovoľnícka organizácia pre podporu detí žijúcich v
detských domovoch
 Návrat, organizácia, ktorá robí child advocacy, poradenské, vzdelávacie a terapeutické služby
v oblasti ohrozených rodín a náhradnej rodinnej starostlivosti
 OZ Odyseus, ktoré poskytuje nízkoprahové služby užívateľom drog, osobám ponúkajúcim
sexuálne služby na ulici a mladým ľuďom

 OZ Prima, organizácia s cieľom prispieť k riešeniu drogovej problematiky, organizácia
realizuje terénny sociálny program pre aktívnych užívateľov drog a ľudí pracujúcich
v pouličnom sexbiznise v Bratislave
 Člověk v tísni o.p.s. - pobočka Slovensko, ktorej cieľom je odstraňovanie chudoby
a komplexné začleňovanie sociálne vylúčených rómskych lokalít.

Podľa ustanovenia článku 11 štatútu Výboru pre deti a mládež v znení neskorších dodatkov,
štatút výboru možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami, ktoré schvaľuje
na návrh výboru rada.
Čl. II
Záverečné ustanovenia
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Radou vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

