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И ИНСТРУМЕНТИТЕ,
ИЗРАБОТЕНИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕРАКТ”
„Спасете децата” е водеща световна организация за деца, чиято мисия е да инспирира
нови подходи в отношението към децата и да постига бърза и продължителна промяна
в начина им на живот. Организацията е основана през 1919 г. и предоставя програми
в 119 държави по света, с цел популяризиране на правата на децата на достоен живот,
закрила, развитие и участие. „Спасете децата”, Италия е основана през 1998 като
неправителствена организация и започва да изпълнява дейности през 1999 г. Днес
„Спасете децата”, Италия е организация, призната от италианското Министерство на
външните работи и работи в закрила на децата, в частност на децата - имигранти, като
допринася за обучението на децата в безопасна употреба на новите технологии, както
и за популяризирането на правата на децата и тяхното пълноценно участие по
въпроси, които ги касаят.
„Спасете децата, Румъния е социална институция, чиято мисия е да гарантира равни
възможности за всички деца, независимо от произхода им. Организацията постига
тази своя мисията чрез прилагане на специфична експертиза, лобиране на ниво
политики и мобилизиране на ресурсите на гражданското общество. „Спасете децата,
Румъния работи в подкрепа на правата на децата от 20 години в съответствие с
разпоредбите на Конвенцията за правата на детето на Обединените нации. Над 600
000 деца са включени в образователни програми и програми за медицинска и
социална закрила, както и в програми, стимулиращи участието на децата в дейности
за популяризиране и спазване на детските права.
Фондация „Асоциация Анимус” работи в подкрепа на деца и семейства в риск и жертви
на насилие. Организацията е основана през 1994 г. като неправителствена женска
организация с основна цел осигуряване на място, в което жени и деца, жертви на
насилие да могат да получат професионална помощ. През 2001 г. организацията
започва да работи в обществена полза. Мисията на Анимус е насърчаване на
здравословната комуникация между хората и популяризиране на равнопоставеността
между половете. Организацията постига тази своя мисия чрез развиване на достъпни
психотерапевтични услуги и програми, предоставящи професионална и компетентна
помощ; насърчаване на социални нагласи на толерантност към различията, уважение
към страданието и неприемане на насилието; разработване и изпълнение на проекти
и програми в подкрепа на жени и деца; медиаторство между държавни институции и
неправителствени организации.
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Анимус”
Сара Ди Джилио, Маргарита Лодоли
Джулиа Манкузо, Елиза Велани, „Спасете децата”, Италия
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ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изображенията в доклада са взети от материалите за
повишаване на информираността, изработени по проект
„Интеракт”, както и от уебсайта на проекта
(www.interactonline.eu).
Фотографиите от Италия са направени от Умберто Дука
Видеото от Италия е изработено от Лаура Ди Паскуале.
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Тази публикация се реализира с финансовата подкрепа на програма Дафне III на
Европейския съюз. Съдържанието й е отговорност на партньорите по проекта и по
никакъв начин не отразява вижданията на Европейската комисия.

