1000, гр. София, ул. "Струмица" № 1 "А", ет. 1, оф. 1
тел. 02/ 987 55 68, 0887 61 83 67,
center_ok@abv.bg; www.centar-ok.com
Квалификационен курс за професионалното развитие на педагогическите специалисти
с присъждане на един квалификационен кредит.

ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ДЕТСКОТО ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ.
СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ.
ПРАВНА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО.
Програмата е одобрена и вписана в информационния регистър на МОН със заповед № РД 09-196/02.02.2018 г.

Организатор: Сдружение “Център за обучение и квалификация”
Период на провеждане: 23 – 25 ноември 2018 г.
Място на провеждане: Парк-хотел „Москва“, гр. София
Лектори:
Константин Томанов - секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (ЦКБППМН към МС)
Румен Русинов – заместник – директор на Дирекция “Сигурност на информацията” към
Министерството на отбраната на Република България.
ТЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО:
ТЕМА 1. Международното и българското законодателство в сферата на проблемите на детската
престъпност и детското девиантно поведение и съпоставка между тях.
ТЕМА 2. Система за превенция и противодействие на детското асоциално положение в България
като алтернатива на наказателната репресия – законодателен подход, структура, функции,
мерки за въздействие, които са в правомощията на системата.
ТЕМА 3. Правни гаранции за правата на детето; наказателно правна защита на децата.
ТЕМА 4. Деца – чужденци и деца- бежанци; правен статут; отграничаване на нелегални
мигранти от реални жертви на трафик.
ТЕМА 5. Сигурна среда за възпитание и образование на деца и ученици.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
Участието се регистрира със „Заявка по образец” на електронна поща center_ok@abv.bg,
в срок до 09.11.2018 г.
Такса за участие – 86 лв. с ДДС /Теоретично и практическо обучение, материали, издаване на
удостоверение преминато обучение за 16 академични часа и получаване на 1 квалификационен
кредит, наем зала, работен обяд и кафе-паузи/
ОРГАНИЗАТОРИТЕ МОГАТ ДА ОСИГУРЯТ НОЩУВКИ В ПАРК-ХОТЕЛ „МОСКВА”.
За настаняване в двойна стая се заплащат – 50 лв. с ДДС на човек,
за една нощувка с включена закуска.
За настаняване в самостоятелна стая се заплащат – 70 лв. с ДДС. на човек,
за една нощувка с включена закуска.
Броят на нощувките и датите се съгласуват с организатора, не по-късно от десет работни дни
преди ползване на услугата.
Заплащането се извършва в срок - до 09.11.2018 г., само по банков път
/като основание се вписва: участие на ................................. в семинар /, по сметка :
Сосиете Женерал Експресбанк,
BG02TTBB94001527338876 , BIC: TTBBBG22
Сдружение “Център за обучение и квалификация”
За платената сума се издават фактури.
Данните за издаване на фактура се посочват в заявките.

