ОБЩИНА ЕЛЕНА

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ЕЛЕНА
ЗА 2012 г.

Приета с Решение № 53 от 18.05.2012 г., Протокол № 6 /18.05.2012 г. на Общински съвет - Елена

Приоритетни области и оперативни цели
Настоящата Общинска програма за Закрила на детето в Община Елена за 2012г. е разработена въз основа на Конвенцията за
правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г., Стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015
година на Община Елена и принципите в Закона за закрила на детето:
-гарантиране на гражданските и политическите права на детето, включително и участието му в обществения живот;
- интересите на децата са определящи при всички дейности, отнасящи се до тях;
- мнението на децата трябва да се взима предвид при всички въпроси, които ги засягат;
- участието на детето в обществения живот, определяне на неговите граждански и политически права;
- предоставяне на специална закрила на икономическите, социалните и културни права на децата, включително правото на найвисок достижим стандарт на здравословно състояние и правото на образование и околна среда, подходящи за пълноценното им
развитие;
- защита на децата от икономическа и сексуална експлоатация, физическо и психическо малтретиране;
- развитие на детето в неговата естествена среда - семейната.
Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на закрилата на детето с оглед отразяване в
тях на специфичните местни потребности.
Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен брой и вид услуги по закрилата на детето с
предимно превантивен характер. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за всички деца и
семейства в община Елена.
Общинската програма е разработена в съответствие с националните и международни стандарти и цели синхронизиране на
действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните
семейства в общината.
Изготвена е съвместно от експерти в Общинска администрация - Елена, Отдел “Закрила на детето” - Елена, Дирекция
“Социално подпомагане” - гр. Елена, РУП – Елена и МКБППМН при Община Елена.

Общинската програмата за закрила на детето набелязва следните оперативни цели:
1.Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции
2.Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.
3.Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца.
4.Подобряване здравето на децата.
5.Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности.
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І.Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции
Цели
1. Превенция на
изоставянето и
деинституализация на
грижите за децата.

Дейности
Отговорен орган
1.1.
Ранно
идентифициране
на Община Елена,
случаите, при които съществува риск
за настаняване на деца в институция.
ОЗД/ ДСП- Елена,

Финансово осигуряване
В рамките на утвърдения
бюджет
По програми

МКБППМН,
ОДК ,
Комисия за детето при
Община Елена, РУП -Елена

1.2. Оказване на социална и
психологическа подкрепа на
семействата за предотвратяване на
изоставяне на деца

Община
Елена,
ОЗД/ В рамките на утвърдения
Д”СП”- Елена, МКБППМН, бюджет
По програми

ОДК и
Комисия за детето
Община Елена

при

2.Повишаване
2.1. Осъществяване на модулни Учебни заведения,Община В рамките на утвърдения
информираността
на програми чрез беседи, обучения, Елена,
ОЗД/ДСП-Елена, бюджет
децата и младежта по игрови занимания и др.
МКБППМН,
ОДК
и
проблемите на отговорното
Комисия за
детето при
родителство. Информиране
Община Елена
и на родителите
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Учебни заведения,Община В рамките на утвърдения
Елена, ОЗД/ ДСП-Елена, бюджет
ОДК
и
2.2. Запознаване на децата, младежта и МКБППМН,
техните семейства с проблемите на Комисия за детето при
отговорното
родителство
чрез Община Елена
агитационни и нагледни материали
(актуални филми, литература и т.н)
Община Елена, ОЗД/ ДСПЕлена, МКБППМН, ОДК и В
рамките
Комисия за детето при утвърдения бюджет
Община Елена

на

2.3. Провеждане на консултации с цел
подкрепа на деца, младежи и техните
семейства с оглед превенция на
изоставянето на деца и настаняването
им в институционална среда.
3. Развитие на услуги, 3.1. Популяризиране на услугите и
заместващи родителската повишаване
качеството
на
грижа, чрез приемна грижа предоставянето им
и грижа за деца в семейства
на близки и роднини

Община Елена, ОЗД/ ДСП- В рамките на утвърдения
Елена, НПО, МКБППМН, бюджет
ОДК и Комисия за детето
при Община Елена
По програми
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ІІ. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.
Цели
1. Добро и
родителстване

Дейности
отговорно 1.
1.1.

Отговорен орган

Финансиране

Помощ на семействата:
Проучване на необходимостта от
социални услуги в общността,
подпомагащи развитието на
родителския капацитет.

Д”СП”
Отдел ЗД

Личните
1.2 Планираната
раждаемост
–
лекари
отговорност на всяко семейство
/работа с маргинализирани групи
от населението/.
Д „ СП ”
2.Предприемане на мерки в подкрепа
на родителите при наличие на риск за Д „ СП ”
детето от изоставяне.
2.1Дейности
/социална
помощ,
психологическа подкрепа и др./ за Д”СП”
предотвратяване на изоставянето.
Директори на уч-ща и ОДЗ ,
ОПЛ и мед. сестри

Не е необходимо

По програми

Не е необходимо
Не е необходимо

Не е необходимо

2.2 Развитие на социалните умения на
медицинските работници и педагозите
за ранна диагностика на изоставянето
и нужните мерки за ограничаване на
изоставянето.

5

В рамките на утвърдения
бюджет на отговорните
институции

2.
Развиване
на 1. Подновяване на кампанията по Община Елена,
алтернативни
семейни набиране, проучване и обучение на КЗД,
грижи
приемни семейства, популяризиране ДСП-ОЗД
на професионалната приемна грижа на
територията на общината;

В рамките на утвърдения
бюджет

Дирекция “Социално
подпомагане”,

2.
Консултиране,
насочено
към
подобряване качеството на грижи за
настанените деца в семейства на
родини и близки или в приемни
семейства.

ОЗД

ІІІ. Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно подготовка и училищно образование на всички деца.

Цели
1. “Училище без бариери”
(езикови и архитектурни ).

Дейности
1.

Да се осигури възможност децата
от 3-5 годишна възраст от
уязвимите групи да посещават
детски градини, чрез осигуряване
на
достатъчно
места
и
разяснителна
работа
сред
семействата.

Отговорен орган
Директори
градини

на

Д”СП”
Директори на ДЗ

Финансиране

детските Не е необходимо

По програми

Община Елена
2.

Да
се
осигури
2-годишно
предучилищно обучение на децата,
за които българският език не е Община Елена,
майчин.
Директори

Общински бюджет
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3.

на училища
Да се осигури равен достъп на
децата с увреждания, живеещи в
семейства
за
включване
в Директори на училища
Община Елена
образователната система.

Не е необходимо

По програми
4.

Търсене
на
отговорност
от Комисията за детето
родителите или настойниците на МКБППМН
децата при отсъствие от училище
или отпадане на децата от
образователната система.

Не е необходимо

5. Реализация на програма за деца,
отпаднали от училище или застрашени
от отпадане и техните родители.
5.1. Създаване на информационна
система за събиране на данни за
отпаднали и застрашени от отпадане
ученици на общинска ниво
2. Творческо развитие на
децата-таланти.

1.

2.

Насърчаване
творческото
развитие на талантливите деца,
чрез осигуряване на участието им
в
конкурси,
състезания,
олимпиади и др.

Община Елена,
Директори на училища

Общински
бюджет

Община Елена, Директори
на
учебни
и
детски
Общински
заведения
Поддържане дейността на ОДК за ОДК
бюджет
активиране
на
творческото
развитие на детските таланти.
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ІV. Подобряване здравето на децата.
Цели

Дейности

Отговорен орган

1. Намаляване на детската 1. Реализация на програми за здравна
смъртност.
просвета и информиране
по
проблемите
на
раждането
и
отглеждането на децата.

Личните лекари
Мед. сестри в
у-ще и ДГ
Община Елена

Личните
лекари
Мед. сестри в
2. Реализация
на
програми
за у-ще и ДГ
превенция на нежелана бременност. Община Елена
Личните
Лекари
Община Елена

Финансиране
По програми

По програми

По програми
3. Провеждане на
информиране

кампании

за

2.
Профилактика
на 1.Повишаване
на
физическата Директори на
социално-значими болести активност на децата в училищна и Училищата
в детска възраст.
предучилищна възраст.
Община Елена
1.1 Подобряване спортната база в Директори на училищата
общината.
Община Елена

Не е необходимо
Общински бюджет
Не е необходимо
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Общински бюджет
1.2 Организиране
мероприятия.

на

спортни Община
лекари.

2.

Осигуряване
на
хранене на децата.

3.

Изработване и реализиране на
програма за здравен медиатор като
координираща
фигура
между
здравните институции и семейства
в риск.

Елена,Лични
По програми

здравословно

V. Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и
отговорности.
Цели
1. Възпитаване на
достойни и отговорни
граждани.

Дейности
1.

2.

Отговорен орган

Създаване на училищни и Директори на училища
общински парламенти, които да
защитават правата на децата на
територията на общината.
Директори на у-ща
Създаване
на
неформални
общности от ученици с цел Д”СП”
Отдел ЗД
взаимопомощ между връстници.

Финансиране
Не е необходимо
Не е необходимо
Не е необходимо
Не е необходимо

3.

Изработване и реализация на Д”СП”
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програма, информираща децата Отдел ЗД
за техните права.
4.

Извършване на проверки по
сигнал
относно
нарушаване
правата на децата.

Общинската програма за закрила на детето е отворена за актуализиране и допълване.

Общинската програма за закрила на детето в община Елена за 2012 г. е приета с Решение № 53 от 18.05.2012 г.,
Протокол № 6 /18.05.2012 г. на Общински съвет – Елена.

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ
Председател на
Общински съвет ЕЛЕНА
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