
 
 
 
Председател 
 
Добре дошли в набора от инструменти за прекратяване на сексуалното насилие срещу 
деца предоставен от Конгреса на местните и регионални власти  
 
Наличните данни сочат, че всяко пето дете в Европа е жертва на някакьв тип 
сексуално насилие, една от най-ужасните форми на насилие срещу децата.  
 
Кампанията „Всяко ПЕТО дете“ на Съвета на Европа е предназначена за действия по 
този проблем чрез повишаване на осведомеността и насърчаване на политики и 
стратегии, чрез които на децата, техните семейства или хората, които се грижат за 
тях, правителствата и местните и регионални власти да бъдат предоставени знания и 
средства за предотвратяване и защита на децата от сексуално насилие и 
злоупотреба. Държавите-членки на Съвета на Европа, Парламентарната асамблея и 
Конгресът на местните и регионални власти си сътрудничат за осъществяването на 
промени в законодателството и в политиката за защита на децата. 
 
Местните и регионални власти носят отговорност за опазване и насърчаване на 
безопасността и благосъстоянието на децата и младите хора, като работят съвместно 
с партньори като третия сектор, обществените организации и частния сектор. Пред 
европейските градове и региони стои сериозната задача да повишават 
осведомеността за този проблем, да разработват и изпълняват планове за действие и 
стратегии в общността, и да инвестират в по-добри услуги. 
 
Конгресът е изготвил Пакт на градовете и регионите за премахване на сексуалното 
насилие срещу деца, който предлага мерки и стратегии, от прости, икономични 
инициативи до всеобхватни политики, които могат да бъдат успешно приложени за 
напредъка към целите на кампанията. Една от предлаганите мерки е местните и 
регионални власти да създадат мултидисциплинарни центрове за защита на децата, 
каквито вече съществуват в няколко града. 
 
Конгресът е подготвил този набор от инструменти, който представя на местните и 
регионални власти и на асоциации, неправителствени организации и други 
заинтересовани страни предложения за политики, стратегии и инструменти за 
предотвратяване на злоупотреби, защита на жертвите, преследване на 
извършителите и осигуряване на пълноценно участие на децата в целия процес. 
Наборът от инструменти не е изчерпателен, а по-скоро представлява въведение, 
предоставящо някои полезни идеи, които ще допринесат за безопасността на децата 
по отношение на сексуалната експлоатация и сексуалното насилие. 
 
Разгледайте набора от инструменти, за да научите повече за мерките, които могат да 
бъдат предприети за борба със сексуалното насилие срещу деца - и не се колебайте 
да споделяте информацията с другите! 
 
Приканвам ви да се ангажирате в борбата срещу сексуалната експлоатация и 
сексуалното насилие срещу деца чрез подписване онлайн на съставения от Конгреса 
Пакт на градовете и регионите за прекратяване на сексуалното насилие срещу деца:  
www.coe.int/congress-oneinfive.  
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