ОБЩИНА ЕЛЕНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА
ЗА 2014 г.

„ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ НА
ДЕЦАТА НА ЕЛЕНА”

Приета с Решение № 41 от 30.04.2014 г., Протокол № 5 от 30.04.2014 година на
Общински съвет - Елена

Общинската програма за закрила на детето – 2014 г. документира волята и готовността
на институциите в Община ЕЛЕНА за повишаване качеството на живот на децата.
Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето – „Дете е всяко физическо лице до
навършване на 18 години”.
Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. - „За по-добро бъдеще на децата на
Елена” е съобразена със следните стратегически документи, планове, програми и
нормативни документи:
•

Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето /2012-2015/;

•

Националната стратегия за детето /2008-2018/;

•

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България” и Планът за действие за изпълнение на стратегията;

•

Конвенция за правата на детето на ООН;

•

Закон за закрила на детето и правилникът за прилагането му;

•

Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие в
случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие;

•

Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето;

ПРИОРИТЕТИ
І. Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата.
ІІ. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.
ІІІ. Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка
и училищно образование на всички деца.
ІV. Насърчаване участието на децата в доброволчеството.
V. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
VІ. Култура, спорт, свободно време и развитие на способностите на детето.
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Приоритетни области и оперативни цели:
ПРИОРИТЕТ І. Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата.
Цели
Дейности
Индикатори
1. Гарантиране на правото 1.1. Извършване на проверка и Брой извършени
на детето да живее в оценка на всеки постъпил сигнал проверки и изготвени
в
Дирекция
„Социално оценки;
сигурна семейна среда.
подпомагане” – гр. Елена за
нарушаване правата на дете или
дете в риск по смисъла на Закона
за закрила на детето.
1.2. Разработване на минимален Брой обхванати деца;
пакет гарантирани услуги за
подкрепа на семейството на
общинско ниво и механизъм за
въвеждането им.

Отговорни институции
Срок
Отдел „Закрила на
Текущ за 2014 г.
детето” към
Дирекция „Социално
подпомагане” – гр.
Елена

Община Елена;
ОЗД при Д”СП”;
ДЦДМУ;

Текущ за 2014 г.

1.2.1.Приоритетна подкрепа на
детето и семейството, чрез
мерки за закрила в семейна
среда или в близка до семейната
среда, включително и чрез
предоставяне на подходящи
социални услуги в общността.

Текущ за 2014 г.

1.2.2. Насочване към програми
за заетост и финансова подкрепа
на семейства, отговарящи на
условията за месечно социално
подпомагане за децата, които
отглеждат.

Текущ за 2014 г.

Текущ за 2014 г.

1.2.3. Подкрепа доходите на
родителите/осиновители и/или
лицата полагащи грижи за деца с
трайни увреждания, гарантирани
с възможностите за социално
подпомагане на действащото
законодателство.
Община Елена;
ОЗД при Д”СП”;

Текущ за 2014 г.

Община Елена,
Разработени
ДЦДМУ и О ЗД;
програми;
Брой обхванати деца
и семейства в тях;

Текущ за 2014 г.

1.3. Подкрепа на семействата в - Брой деца, при
съответствие и изпълнение на които не е
основната цел на Закона за допуснато
закрила на детето – отглеждане настаняване в спец.
на децата в семейна среда, чрез институция;
предоставяне на услуги по - Брой реинтегрирани
превенция на изоставянето и деца;
реинтеграция на деца, чрез - Брой отпуснати соц.
алтернативни услуги за деца, помощи по реда на
както и с предоставяне на ППЗЗД, с цел
финансови помощи.
превенция на
изоставянето и
реинтеграция в
биологичното,
широкото,
осиновителното или
приемното
семейство;
1.4. Подкрепа работата по превенция на изоставянето на
деца, чрез предоставяне на широк спектър от социални
услуги от ЦОП и ДЦДМУ.
Разработване и реализиране на
програми в тази насока –
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Програма „Бременност и риск” и
Програма „Обучение за добро
родителстване”.
1.5.Предоставяне на социални Брой деца и семейства, Екип по приемна грижа, Текущ за 2014 г.
Община Елена; и
услуги в общността за подкрепа с които е работено;
Отдел „Закрила на
на децата и семействата:
детето”
Текущ за 2014 г.
1.5.1.Развитие и популяризиране
на услугата „приемна грижа” на
територията
на
общината.
Разпределение
насоките
за
работа от ангажираните по
приоритети,
съобразно
спецификата на дейност на всяка
една от тях.
Екип по приемна грижа, Текущ за 2014 г.
- Брой извършени
Община Елена и Отдел
1.5.2. Работа по Проект „И аз
наблюдения на
„Закрила на детето”
имам семейство” – „Приеми ме”
утвърдените
приемни семейства
и настанените деца в
тях;
- Брой извършени
обучения и
супервизии;
1.5.3. Съгласно чл.5а, ал.3,т.2 от 2 бр. нови оценени и Екип по приемна грижа, Текущ за 2014 г.
Наредбата за условията и реда за утвърдени
приемни Община Елена;
кандидатстване и утвърждаване семейства
на
приемни
семейства
и
настаняване на деца в тях – за
2014 г. планираме още 2 нови
приемни семейства.
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2. Провеждане на процеса
на реформа в грижата и
спазването на правата на
децата, отглеждани в
специализирани
институции.

1.5.4. Подобряване качеството на
грижи за настанените деца в
семейства на роднини и близки,
чрез обучения и супервизии на
семействата.

на Екип по приемна грижа, Текущ за 2014 г.
Брой
семейства
роднини
и
близки, Община Елена и Отдел
преминали
през „Закрила на детето”
обучение и супервизия.

2.1. Поетапно изпълнение на
заложените
дейности
в
изготвения
проект
за
трансформиране на ДДМУИ –
Илаков рът, във връзка с
Националната
визия
за
деинституционализация.

Предприети действия за Община Елена; и Отдел Текущ за 2014 г.
закриване на ДДМУИ и Закрила на детето” при
разкриването
на Д”СП”
предвидените социални
услуги от резидентен
тип

Компонент 2: Разкриване на
социални услуги в общността
Реализиране
на
проект „Детство за всички”, чрез
кандидатстване
на
Община
Елена по ОП „Регионално
развитие
2007
–
2013г.”, Приоритетна ос 5:”Социално
включване и насърчаване на
социалната
икономика”,
Основна област на интервенция
5.2
„Социални услуги за
превенция
на
социалното
изключване и преодоляване на
неговите последици”, по Схема
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG151PO0015.2.12 „Да не изоставяме нито
едно дете”.

Подадено проектно Община Елена
предложение
за
кандидатстване по
проекта;
Разкриване
на
Защитено жилище
за
лица
с
увреждания;

Текущ за 2014 г.

Текущ за 2014 г.
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2.2. Реализиране на Проект за
социално включване, насочен
към
подобряване
на
училищната готовност на деца
от семейства с ниски доходи,
деца
от
етническите
малцинства, деца с увреждания
на възраст до 7 г. и др., чрез
стартиране на услугите в
Общностен център за деца и
семейства.

Разкриване на
Общностен център за
деца и семейства по
Проект „За по-добро
детство”

ПРИОРИТЕТ ІІ. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата
Цели
Дейности

Община Елена

Текущ за 2014 г.

.

Индикатори

Отговорни
институции
1. Разширяване
на 1.1.Оптимизиране дейността на - Брой училища въвели Училища и ДГ
профилактичните мерки училищното здравеопазване, чрез иновативни подходи; Медицинските
Брой
проведени специалисти
за опазване здравето на иновативни подходи- провеждане на здравни беседи, тренинги и здравни
беседи,
децата
прожектиране на филми с цел тренинги и др.
повишаване на информираността
на децата.

Срок
Текущ за 2014 г.

1.2. Провеждане на кампании за Брой проведени
борба с наднорменото тегло при кампании;
децата и рисковите фактори
свързани с него;

Училища и ДГ
Медицинските
специалисти

Текущ за 2014 г.

1.3. Провеждане на кампании за Брой проведени
борба
с
гръбначните кампании;
изкривявания и плоскостъпието.

Училища и ДГ
Медицинските
специалисти

Текущ за 2014 г.
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2.Повишаване
на
информираността на децата
за
разпространение
на
ХИВ/СПИН,
болести
предавани по полов път и
злоупотреба с психоактивни
вещества

1.4. Провеждане на кампании за Брой проведени
кампании;
борба с тютюнопушенето.

МКБППМН;
Училища и ДГ

Текущ за 2014 г.

2.1.
Провеждане
на Брой проведени
информационни
кампании
за кампании;
повишаване на информираността
на децата за разпространение на
ХИВ/СПИН, болести предавани
по полов път и злоупотреба с
психо-активни вещества

МКБППМН, ДСП,
Общинска
администрация,
Училища, ОПЛ

Текущ за 2014 г.

ПРИОРИТЕТ ІІІ. Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно
образование.
Цели
Дейности
Индикатори
Отговорни
Срок
институции
1.1.
Поддържане
регистъра
на
Регистър
на
Дирекция
ФПХД,
Текущ за 2014 г.
1. Развиване на различни
видове и форми на услуги, необхванатите ученици в учебна необхванатите ученици ОЗД към ДСП,
Училища
насочени към по-пълно дейност към община Елена.
обхващане на децата в
1.2. Създаване на възможност за Брой деца, върнати в Консултативен
Текущ за 2014 г.
образователната система.
допълнително
обучение
на училище.
кабинет към
отпадащите ученици с цел
МКБППМН;
включване
отново
в
Училища
образователната
система,
осигуряване
допълнителна
педагогическата работа с деца в
риск от отпадане.
1.3.Обучение на учители за Брой обучени учители Училища и ДГ
формиране на знания, умения и
компетентности за работа в
интер-културна среда
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2. Гарантиране на социалната
интеграция на децата с
увреждания и подобряване
качеството на грижата за
тях.

РИО-В. Търново;
Община Елена;
Училища и ДГ

2.1.Осигуряване на ресурсни
учители/придружители,
лични
асистенти/ за подпомагане на
интегрираното
обучение
на
децата в училище и в детските
градини.

ПРИОРИТЕТ ІV. Насърчаване участието на децата в доброволчествто.
Цели
Дейности
Индикатори
1. Включване на децата в
доброволчески дейности за
формиране на положителна
нагласа
към
доброволчеството.

1.1.
Организиране
информационни
кампании
училищата и разпространение
информационни
материали
доброволчеството, организиране
конкурси на тема, свързана
доброволчеството.

на
в
на
за
на
с

1.2. „Деца помагат на деца”култивиране у децата на чувство за
солидарност с връстниците им в
неравностойно
положение
и
участие в
доброволчески
дейности,
улесняващи
интеграцията им, участие на деца в
доброволчески
дейности
в
областта на културата.

Отговорни
институции
Брой организирани Община Елена,
дейности;
Училища
Брой
включени
деца;

Брой
деца;

Текущ 2014 г.

Срок
Текущ за 2014г.

обхванати МБЧК, Община Елена,
Училища

9

ПРИОРИТЕТ V. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
Цели
1. По-добро
гарантиране
правата
на
децата,
пострадали
от
престъпления
и/или
свидетели в наказателния
процес
и
на
децата
правонарушители.

Дейности

Индикатори

1.1. Защита на правата и Брой участия във ВД
законните интереси и малолетни и на МКБППМН.
непълнолетни от представител на
Дирекция
„Социално
подпомагане”Елена
при
разглеждане на възпитателни
дела, когато не е посочен доверен
представител или адвокат.
1.2.Провеждане на корекционновъзпитателна работа с децата,
извършили
противообществени
прояви от МКБППМН, насочване
на децата и техните родители към
Консултативен
кабинет
към
комисията, с оглед консултации
от психолог и реализиране на
индивидуална работа с детето.

Отговорни
институции
ОЗД при Д”СП”Елена

Срок
Текущ за 2014 г.

Брой деца, преминали МКБППМН
през МКБППМН и
консултативния
кабинет

проведени Община Елена,
2. Превенция на насилието и 2.1.Функциониране и развитие на Брой
екип
на заседания
на Д”СП” – Елена,
подкрепа
за
децата, мултидисциплинарен
местно ниво за действие при случаи мултидисциплинарния РУП на МВР – Елена
преживели насилие
на деца жертви на насилие или в екип.
риск от насилие и при кризисна
интервенция.

Текущ за 2014 г.
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2.2.
Периодични
регистриране
на
просещи деца.

3. Провеждане на активна
превантивна дейност по
опазване на живота и
здравето на децата в
движението по пътищата.

обходи
скитащи

за и
-

Брой
проведени Д”СП”-Елена, РУП –
обходи;
Елена и др.
Брой регистрирани
скитащи
и
просещи деца;

2.3. Насочване на деца, преживели насилие към кризисни центрове за
деца, преживели насилие или към
подходящи доставчици на социални услуги на територията на областта.

Брой
насочени ОЗД при Д”СП”деца към кризисни Елена
центрове;
Брой
насочени
деца
към
подходящи
доставчици
на
социални услуги;

2.4. Контрол на посещенията на питейни заведения и осигуряване
на обществен ред и сигурност на обществените места, посещавани от
деца.

Брой
проведени РУП – Елена;
МКБППМН; ОЗД при
акции;
Брой установени Д”СП”;
непълнолетни
в
питейни заведения;

3.1.
Разпространяване
на Брой обхванати деца и РУ”П” на МВР –
подходящи за деца видеофилми и родители.
Елена; МКБППМН,
информационни материали, чиято
Училища и ДГ
превантивна цел е предоставяне на
полезни съвети за деца и родители,
разпространяване на положителни
практики, водещи до намаляване
броя на децата, жертви на ПТП.

Текущ за 2014 г.

проведени РУ”П” на МВР –
3.2. Повишаване знанията на Брой
децата, чрез провеждане на беседи, беседи,
викторини, Елена; МКБПМН
викторини, състезания и изложби. състезания и изложби. Училища и ДГ
11

ПРИОРИТЕТ VІ. Култура, спорт, свободно време и развитие на способностите на детето
Цели
Дейности
Индикатори
Отговорни институции
Срок
Община Елена,
Текущ за 2014 г.
1. Достъп на всички децата до 1.1. Насърчаване участието на Брой участия.
Училища и ДГ,
културни,
спортни
и всички деца в културни
Читалища и
туристически дейности и дейности и дейности за
свободното време – чрез
библиотеки, ОДК,
занимания.
мрежата
от
културни
МКБППМН, ДЦДМУ;
институции и чрез проекти –
намалени цени или безплатен
вход в театри, музеи, концерти,
подкрепа за създаване на
спектакли, концерти за деца.
2. Достъп на всички деца до
културни
дейности
и
дейности за свободното
време.

2.1. Организиране
на
клубове
по
интереси в
училищата и в обслужващите звена за
осмисляне
на
свободното време на децата и
учениците.

Брой клубове по
интереси;
Брой обхванати
деца;

Училища и ДГ, ОДК,
Читалища

2.2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в
областта на изкуството –
извънкласна дейност в училища
и обслужващи звена, школи,
състави, клубове и кръжоци.

Брой обхванати
деца;

Община Елена;
Училища и ДГ;
Читалища; ОДК,
Школа по изкуствата;

2.3.Организиране
на Брой проведени
познавателни
екскурзии
в екскурзии с
свободното време на учениците опознавателна цел
с цел опознаване на културноисторическото наследство на Р
България.

Текущ за 2014 г.

Училища и ДГ
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3. Идентифициране
подпомагане на
изявени дарби

деца

и 3.1. Популяризиране сред децата Директори на училищаВ В рамките на бюджета
с и родителите на Програмата на и детски градини; РИО;
мерките за закрила на деца с Община Елена;Д „СП”
изявени дарби за 2014 г.
Елена
3.2. Насърчаване на децата с Община Елена;
изявени дарби чрез предоставяне
на стипендии, съгласно Наредба
за
условията
и
реда
за
осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби. /ПМС № 298/
17.12.2003г./.
3.2.1. Ученик от общинско
училище, класиран до навършване
на 18 години, в индивидуален
спорт,
в
индивидуален
шампионат, на първо, второ или
трето място на финали на
Държавни първенства, Балкански
първенства,
и/или
Източноевропейски първенства,
Европейски първенства, Световни
първенства и Олимпийски игри по
спортовете: джудо, самбо, борба,
лека
атлетика,
вдигане
на
тежести, колоездене, скокове
пътека и двоен минибатут, тенис,
тенис на маса, бокс; представил
необходимите документи и при
спазване на следните изисквания:
- Зачитат се постижения при
минимум участие на 4 държави и
конкуренция от 6 участници в
дисциплина или категория.

В рамките на бюджета
В
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- В спортовете с теглови
категории,
се
зачитат
постиженията
във
всички
категории, за съответната възраст.
3.2.2. Ученик от общинско
училище,
спечелил
до
навършване на 18 години,
индивидуална
награда
в
колективните спортове, от отбор,
класиран на първо, второ или
трето
място
на
Балкански
първенства
и/или
Източноевропейски първенства,
Европейски първенства, Световни
първенства и Олимпийски игри
или на финали на Държавно
първенство по футбол, баскетбол,
волейбол.
Индивидуалната
награда се
удостоверява
с
документ
от
съответната
лицензирана българска спортна
федерация.
Общинската програма за закрила на детето в община Елена за 2014 г. е приета с Решение № 41 от 30.04.2014 г.,
Протокол № 5 / 30.04.2014 г. на Общински съвет – Елена.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
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Легенда:
ДЦДМУ - Дневен център за деца и младежи с увреждания;
ДПС - Детска педагогическа стая;
ОЗД - Отдел “Закрила на детето”;
ОДК - Общински детски комплекс;
Д”СП” - Дирекция “Социално подпомагане”;
МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
РИО - Регионален инспекторат по образованието;
РЗИ - Регионална здравна инспекция;
РУ”П” - Районно управление „Полиция”;
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