Több mosolyt a gyermekek arcára!
Gyermekek az erőszak ellen
című képzőművészeti pályázatára beérkezett alkotásokból válogatott vándorkiállítás
megnyitója
Időpont: 2008. mácius 6. 14 óra
Helyszín: budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon épülete
(1139 Budapest, Lomb u. 1-7.)
Program:
A vendégeket üdvözli: Csörgöl Istvánné iskolaigazgató
Köszöntőt mond: Juraj Migaš, a Szlovák Köztársaság budapesti nagykövete
A kiállítást megnyitja: Germánné Dr. Vastag Györgyi,
a Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságának elnöke
Az Európa Tanács programját bemutatja: Pappné Farkas Klára igazgató
A Kisebbségi Keretegyezmény 10. évfordulóját méltatja: Fuzik János, az OSZKÖ elnöke
A rendezvény az Európa Tanács "Építsük Európát a gyermekekért a gyermekekkel"
programja keretében valósul meg azzal a céllal, hogy előmozdítsa a gyermekek elleni
erőszak minden formájának megszüntetését, és felhívja a figyelmet a gyermekek jogainak
érvényesítésére.
A kiállításmegnyitó egyúttal a Nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény
hatályba lépésének 10. évfordulója méltatására is alkalmat biztosít.
További felvilágosítással készségesen áll rendelkezésre:
Pappné Farkas Klára igazgató, Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ
(06-30-547-4065) és
Csörgöl Istvánné igazgató, budapesti Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon (06-1-237-1904).
Háttérinformációk:
Az Európa Tanács, az 1949-ben alakult nemzetközi szervezet, mint a demokrácia, a
jogállamiság és az emberi jogok védelmezője, kiemelt jelentőséget tulajdonít a gyermekek
védelmének. 2006-ban nagyszabású programot indított a gyermekek elleni erőszak
megfékezésére, megelőzésére, a gyermekjogok védelmére. A program az összehangolt
megelőző politika kidolgozására és megvalósítására helyezi a hangsúlyt, melynek négy
alappillére a gyermekek védelme, az erőszak megelőzése, a bűnösök vád alá helyezése és
a gyermekek szerepvállalásának erősítése. Célja az, hogy a nemzetközi dokumentumokban
foglalt jogokat a tagállamok egységes és teljes jogi eszközrendszer keretében valamennyien
alkalmazzák, hogy a nemzetközi jogi normák a napi gyakorlat részévé váljanak az Európa
Tanács mind a 47 tagállamában.
Az Európa Tanács a gyermekekkel szemben elkövetett erőszak minden formája elleni
hatékony fellépést sürgeti, különös figyelmet fordítva a sérülékeny, védtelen, fogyatékos,
szegénységben élő, illetve a szülői gondoskodás nélkül nevelkedő gyermekek fokozott
védelmére.
Kezdeményezései révén a tudatosság növelésére, az oktatásra, a nevelésre és azoknak a
képességeknek a kialakítására törekszik, amelyek az erőszakmentes kultúra létrejöttét
támogatják, és a zéró-tolerancia megvalósítását tűzik ki célul.
Mindennek eléréséhez minél szélesebb együttműködésre van szükség a kormányzat, a
parlamenti képviselők, a helyi hatóságok, iskolák, a nem-kormányzati szervezetek között.
Az Európa Tanács budapesti Információs és Dokumentációs Központja a hároméves
program kezdeményezéseinek sikeres megvalósítását kívánja elősegíteni.
Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központ
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1357 Budapest, Pf. 3.
e-mail: idcbud@t-online.hu
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