УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИАЦИЯ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО С
УЧАСТИЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
ПРОЕКТ “УКРЕПВАНЕ НА ПРАВНИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКОТО
ПРАВОСЪДИЕ” В РАМКИТЕ НА ТЕМАТИЧЕН ФОНД „СИГУРНОСТ” НА
БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

1. Проектът „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната
система в сферата на правосъдието за деца” в рамките на Фонд „Сигурност” на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество има за цел да гарантира, че
всички деца, които влизат в контакт със съдебната система в България като
нарушители, жертви или свидетели на престъпление или поради каквито и да било
други причини (настойничество/попечителство, наследяване, закрила), се третират в
съответствие с европейските и международни стандарти (на ООН, Съвета на
Европа, ЕС) и спрямо тях се прилагат съдебни процедури, които защитават техните
интересите. Проектът се изпълнява до юни 2017 г. в партньорство с Международния
институт по правата на детето, УНИЦЕФ-България и Националния институт на
правосъдието.
2. По-специално, проектът цели привеждане на правната рамка на системата за
правосъдие за деца в съответствие с европейските и международните стандарти,
повишаване капацитета на служителите от системата на правосъдието и на
правоохранителните органи в тази посока, извършване на подготвителни действия
за институционализацията на състави за дела, по които участват малолетни и
непълнолетни (специализация на съдебни състави) и проучване възможностите за
обособяване на специализиран съд.
3. В резултат от дейностите по проекта ще се „създаде подходяща система за
младежко правосъдие, включително състави за работа с деца, в цялата страна“ и ще
се „обучат съдии и служители на правоохранителните органи, които влизат в
контакт с деца от момента на ареста до изпълнението на административни или
съдебни решения срещу тях“, като по този начин България ще отговори на
препоръките на Комитета по правата на детето на ООН.
4. В тази връзка Министерство на правосъдието кани вписаните в Единния
регистър на медиаторите да изразят интереса си за участие в „Обучение по
медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица“, което ще
се проведе в гр. Варна.

5. От кандидатите се очаква да имат завършена професионална квалификация
психолог, педагог, юрист или друга, която да е във връзка с темата на провежданото
обучение, както и да са регистрирани и упражняващи дейност като медиатори в
съдебните райони на Окръжен съд Варна, Пловдив, Плевен и Враца!
6. Кандидатите трябва да представят актуална професионална биография и
попълнен формуляр за кандидатстване, който съдържа следната информация:
а. кратко представяне на кандидата, включващо и информация за случаите
на работа с деца в контакт или конфликт със закона;
б. мотиви за подаване на кандидатурата и причините, поради които иска
да участва в обучението;
в. кратко представяне на очакванията на кандидата от обучението и
начина, по който възнамерява да използва наученото в работата с деца.
Кандидатите могат да представят копия от документи, удостоверяващи преминали
обучения, квалификации и други, които считат за доказване на техния опит и
подготовка.
7. Кандидатурите ще бъдат разгледани от комисия в състав: ръководител на проекта,
член на Изпълняващата агенция и представител на дирекция „Електронно
правосъдие и регистри“ в МП. Решението ще бъде взето въз основа на следните
критерии:
а. Опит в работа с деца в контакт/конфликт със закона;
б. Опит и/или преминато обучение в семейната и/или училищната
медиация;
в. Познания в областта на правата на децата.
ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ 20 УЧАСТНИЦИ!
8. Срокът за подаване на документите е 1 май 2017 г. Желаещи да се включат в
обучението, следва да изпратят необходимите документи на следния електронен
адрес: p_alipieva@justice.government.bg.
9. Избраните кандидати ще получат информация за логистиката, организацията и
програмата на обучението.
Разходите за обучението ще бъдат за сметка на бюджета на проекта.
10. Въпроси може да отправяте към: Петя Алипиева – координатор на проекта; 02/ 92
37531, електронен адрес: p_alipieva@justice.government.bg.

