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А. Контекст и оценка на нуждите
І. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2011 г.
е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната и
общинска стратегия за детето 2008 - 2018 г., Стратегия за развитие на социалните
услуги 2011- 2015 година в община Елена и принципите в Закона за закрила на детето:
- закрила на детето и осигуряване на нормалното му физическо, умствено,
нравствено и социално развитие и на защита на неговите права и интереси;
- зачитане и уважение на личността на детето;
- отглеждане на детето в семейна среда;
- осигуряване най-добрия интерес на детето;
- предоставяне на специална закрила на децата в риск;
- грижи в съответствие с потребностите на детето;
- насърчаване на отговорното родителство и подкрепа на семейството;
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. Общинската програма е разработена в съответствие с националните и
международни стандарти и цели синхронизиране на действията за закрила на децата на
местната власт, общинските институции и организациите работещи с деца.
Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен
брой и вид услуги, дейности и мерки за закрилата на детето, фокусирани върху
потребностите му.
Б. Приоритетни области
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І:


Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции
Цели

Дейности

Отговорен орган

1. Превенция на
изоставянето и
деинституционализация
на грижите за децата.

1.1. Ранно идентифициране на
случаите, при които съществува
риск за настаняване на деца в
институция.

Дирекция
„СП”Елена/Отдел
„Закрила
на
детето”,
Община
Елена,
РУП
–
Елена,
лични
лекари

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

2.Повишаване
информираността
наобществото
проблемите
отговорното
родителство.

по
на

2.1. Провеждане на информационна
кампания
за
отговорното
родителство

2.2.

Запознаване

на

Дирекция
„СП”Елена/ОЗД,Община
Елена, Комисия за
детето
Община
Елена,
Дирекция
„СП”Елена
/
ОЗД,Комисия
за
детето

Финансово
осигуряване
В рамките на
бюджета
на
отговорните
институции

В рамките
бюджета
отговорните
институции

на
на

В рамките
бюджета
отговорните
институции

на
на

децата,
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младежите
и
семействата
с
проблемите
на
отговорното
родителство
чрез
нагледни
материали
(актуални
филми,
брошури и др. ) и реализиране
дейности по проект на община
Елена „За по-добро детство”.
2.3. Провеждане на консултации с
цел подкрепа на семействата с
оглед превенция на изоставянето на
деца и настаняването им в
институционална среда.
3.Поддържане
на
мрежата и развиване на
нови социални услуги за
деца
и
техните
семейства.

4. Развитие на услуги,
заместващи
родителската грижа, чрез
приемна грижа и грижа
за деца в семейства на
близки и роднини.

Община
Елена,
Дирекция
„СП”Елена/ОЗД,
Комисия задетето

Община
Елена,
Дирекция
„СП”Елена / ОЗД,

3.1.
Идентифициране
на
потребностите,
планиране
и
разкриване на нови социални
услуги за деца и семейства,
заложени в общинската стратегия
за развитие на социалните услуги
(2011-2015 г.).

Община
Елена,
Дирекция
„Социално
подпомагане”Елена

3.2. Периодичен контрол и оценка
на предоставяните социални услуги
за деца.

Община
Елена,
Дирекция
„СП”Елена / ОЗД

4.1. Популяризиране на услугите и
повишаване
качеството
на
предоставянето им.

ДСП/ОЗД, Община
Елена, НПО

В рамките
бюджета
бюджета
проекта

на
и
на

В рамките
бюджета
отговорните
институции

на
на

В рамките на
бюджетите
наинституциите
и средства по
оперативни
и
други програми

В рамките на
бюджетите
наотговорните
институциите

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ:


Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и
училищно образование на всички деца
Цели

Дейности

Отговорен орган

1.
Разработване
на
механизъм
за
проследяване
на
обхванатите
и
необхванати деца и
движението
в
образователната система
в община Елена.

1.1.
Координация
между
институциите при работата с деца,
отпаднали от учебния процес и
такива, за които съществува риск от
отпадане.
Съдействие
и
консултиране на семействата, с цел
връщане
на
децата
им
в
образователната система.

Община
Елена,училищата,
Дирекция
„СП”Елена
/
ОЗД,
Детска
педагогическа стая

1.2.
Засилване
контрола
по
отношение на превантивните мерки
прилагани
спрямо
ученици,
застрашени
от
отпадане
и

Община
Елена,
директорите
на
училищата, детска
педагогическа стая
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Финансово
осигуряване
В рамките на
бюджетите
на
отговорните
институции и по
проект „Пътят
на единението в
Еленско”

В рамките на
бюджет
по
проект „Пътят
на единението в
Еленско” по ОП
„РЧР”
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разработване на мерки за работа с
необхванати в образователната
система деца.

2. Социално включване
и развитие на
интегрираното обучение
и осигуряване равен
достъп и качествено
образование на деца със
специални
образователни
потребности.

3. Развиване на
образователни, здравни
и социални услуги,
насочени към деца с
увреждания.

4. Социално включване
и разширяване на
образователната
интеграция на децата и
учениците от
етническите
малцинства.

1.3. Обхващане подлежащите на
задължителна
предучилищна
подготовка деца от високорискови
групи в училище и детска градина.
2.1. Организиране на местно ниво
на информационни кампании за
включващо образование.

Община
Елена,
директорите
на
детските заведения
и училищата
Община Елена,
ОЗД/ДСП-Елена,
НПО,училища

В рамките на
бюджетите на
отговорните
институции

2.2. Осигуряване на подкрепяща
среда в детските градини и
училищата за включващо обучение
на деца със СОП.

Община
Елена,
директори
на
училища и детски
градини

2.3. Предоставяне на актуална
информация на родителите на деца
със
специални
образователни
потребности
за
процеса
и
процедурите за включване на
детето
в
общообразователния
процес.
3.1.Осигуряване подкрепа на деца с
увреждания и семействата им,
достъп до образователни, здравни и
социални услуги чрез включване
при реализирането на национални,
оперативни и други програми.

Община
Елена,училища
детски градини

Община Елена,
Дирекция „СП”,
учебни и социални
институции

В рамките на
бюджета
на
отговорните
институции и по
проекти

4.1. Повишаване мотивацията и
осигуряване равен достъп до
обучение на децата и учениците от
етническите
малцинства
чрез
използване възможностите по по
проект на община Елена „Пътят на
единението в Еленско” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”.

Община
Елена,
училища и детски
градини

В рамките на
бюджета
на
отговорните
институции и по
проекта

В рамките на
бюджетите на
отговорните
институции

и

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ:

Подобряване здравето и здравната култура на децата
Цели

Дейности

Отговорен орган

1.
Превенция
на
социално
значими
заболявания сред децата
в община Елена.

1.1.
Реализиране
на
местна
политика за промоция на здравето
и профилактика на болестите.

Община
Елена,
РЗИ, МБАЛ, лични
лекари
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Финансово
осигуряване
В рамките на
бюджета
на
отговорните
институции

4

2.
Разширяване
на
превантивните
и
профилактични мерки за
опазване физическото и
психическото здраве на
децата.

3.
Разширяване
на
профилактичните мерки
за
опазване
на
здравното, физическото
и
психомоторното
развитие на бебета и
деца от 0 до 7 г.
4. Повишаване
информираността
на
децата
за
разпространението
на
ХИВ /СПИН и други
болести, предавани по
полов път и злоупотреба
с наркотични вещества.

В рамките на
бюджета
на
отговорните
институции и по
проект „За подобро детство”

1.2. Участие в обучение на общопрактикуващите лекари в областта
на промоцията на здраве и
придобиване
на
умения
за
консултиране на деца.

Община
Елена,
лични
лекари,
МБАЛ,
МЦ
и
ФСМП –Елена

В рамките
бюджета на
отговорните
институции

на

1.3. Реализиране на инициативи,
свързани
със
здравословното
хранене и здравословния начин на
живот на децата.

Община
Елена,
Комисия за детето,
училища, детски и
социални
заведения

Община
Елена,
Дирекция „СП” Елена,
лични
лекари,
училищата, детски
и
социални
заведения

В рамките
бюджета
отговорните
институции

на
на

2.1. Участия в провеждането на
обучения за общопрактикуващите
лекари, мед.специалисти, социални
работници и др. специалисти по
отношение на психичното здраве и
емоционалното развитие на децата.

2.2. Създаване на възможности за
осигуряване
на
психологична
помощ от специалист в училищата
на територията на Община Елена.
3.1. Предоставяне на здравна
консултация за деца от 0 до 7 г. по
проект на община Елена „За подобро детство”.

4.1. Провеждане на беседи в часа на
класа за ученици от V до ХІІ клас
за превенция на разпространението
на
ХИВ
/СПИН/,
болести,
предавани по полов път и
злоупотреба
с
наркотични
вещества.

4.2.
Организиране
информационна
кампания
превенция на разпространението
ХИВ /СПИН/ и злоупотреба
наркотични вещества.

на
за
на
с

Община
Елена,училищата
Община
Елена,
лични лекари

Община
Елена,
МКБППМН, мед.
специалисти
в
училищни
кабинети, БЧК и
НПО

Община
Елена,
МКБППМН,
ОбДК, БМЧК
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В рамките на
бюджета
на
отговорните
институции и по
проект „За подобро детство”
В рамките на
бюджета
по
проект „За подобро детство” и
други
В рамките
бюджетите
отговорните
институции

на
на

В рамките
бюджетите
отговорните
институции

на
на
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV:


Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и
експлоатация
Цели

Дейности

Отговорен орган

1.Повишаване
на
професионалната
компетентност
на
специалистите, работещи
с
деца
за
ранно
идентифициране
и
предотвратяване на риска
от насилие.

1.1. Участие в обучения за
специалистите, работещи с децата
в детските и социални заведения,
Отдел„ЗД” и други.

Община
Елена,
РУП
Елена,
директори
на
детски и социални
заведения,
Дирекция
„СП”Елена

1.2.
Прилагане
на
Координационния механизъм от
сформирания
мултидисциплинарен
екип
за
осъществяване
на
адекватна
реакция в случаи на насилие и
злоупотреба с деца.
2.Повишаване
на
обществената
чувствителност с цел
намаляване на броя на
децата,
жертва
на
насилие.

2.1.Повишаване информираността
на децата и техните семейства чрез
организиране на различни форми
на пропаганда в часовете на класа,
родителски срещи и общинския
вестник за предотвратяване на
формите на насилие.
2.2. Подобряване на системата за
сигнализиране на компетентните
институции в случаи на насилие и
злоупотреба с дете.

3.Оптимизиране
дейността
на
мултидисциплинарния
екип в община Елена,
като
координационен
механизъм
за
взаимодействие
при
работа в случаи на деца,
жертви на насилие или в
риск от насилие и за
взаимодействие
при
кризисна интервенция.

4.Превенция

и

Община
Елена,
Дирекция
„СП”,
РУП - Елена, РПЕлена

Община
Елена,
училища, детски и
социални
институции,
Дирекция
„СП”,
РУП - Елена и др.
Община
Елена,
директори
на
училища, детски и
социални
заведения,
Дирекция
„СП”,
РУП - Елена

3.1. Незабавно реагиране при
сигнал за насилие и предприемане
на
бързи,
адекватни
и
координирани действия за закрила
на дете, жертва на насилие или в
риск от насилие и в случаи, при
които е необходима кризисна
интервенция
с
цел
предотвратяване на риск от
насилие или намаляване ефекта от
преживяното за детето.

Мултидисциплинар
ния екип , Дирекция
„СП”-Елена, РУП –
Елена и РП

3.2. Прилагане на
междуинституционален подход в
работата по сигнал с цел бързо и
ефективно проследяване на всеки
конкретен случай.

Мултидисциплинар
ен екип , Дирекция
„СП”, РУП – Елена

4.1. Повишаване на

Финансово
осигуряване
В рамките на
бюджетите на
отговорните
институции

МКБППМН,
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противодействие
на
асоциалното поведение
на
малолетни
и
непълнолетни.

информираността на децата и
родителите относно законовата
уредба, касаеща деца с асоциално
поведение

4.2.Синхронизиране на работата
между МКБППМН, Отдел
“Закрила на детето”, РУП – Елена
и педагогическия персонал за
осъществяване на съвместни
действия чрез организиране на
екипна работа с деца с
поведенчески пробеми провеждане на корекционно възпитателна дейност.

Дирекция „СП” Елена, Отдел
„Закрила на
детето”, РУП –
Елена

МКБППМН,
обществени
възпитатели,
Дирекция „СП” Елена,
Отдел
„Закрила
на
детето”, РУП –
Елена,
инспектор
ДПС

бюджетите на
отговорните
институции

В рамките на
бюджетите на
отговорните
институции

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V:


Отдих, свободно време и развитие на способностите на децата
Цели

Дейности

Отговорен орган

1. Гарантиране правото
на изразяване мнение на
децата при разработване
и прилагане на местни
политики,
касаещи
развитието на децата.

1.1. Създаване на „Детски съвет” от
деца, учащи на територията на
община Елена, които да вземат
участие при планиране на различни
културни и спортни прояви
заложени в общинския културен и
спортно-туристически календар и
инициативи, касаещи развитието на
децата.

Община
Елена,
директори
на
училища и детски
заведения, ОбДК

1.2. Повишаване информираността
на децата за техните права и
задължения
чрез
разширяване
обхвата на обучение по правата
човека и правата на детето в
образователната
система
и
предучилищната подготовка.
2.1.Организиране и провеждане на
прояви от общината, училищата,
детските градини и ОбДК-Елена за
организиране свободното време на
децата и учениците на територията
на общината чрез участия в
извънкласни и извънучилищни
форми и развлекателни дейности.

Община
Елена,учебни
заведения, ОбДК

2.Увеличаване броя на
децата, участващи в
спортни,
културни,
развлекателни дейности,
клубове и състави по
интереси
и
други
занимания в свободното
време.

Финансово
осигуряване

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

Община
Елена,училища,
детски
градини
детски и социални
заведения,
Общински
детски
комплекс, школа по
изкуствата,
читалища
и
спортните клубове

В рамките на
бюджета
на
отговорните
институции и
по проекти
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Създаване на предпоставки за намаляване на неграмотността и създаване на условия за
продължаване на образованието на децата.
2. Ограничаване броя на децата отпадащи от училище.
3. Опазване здравето на децата.
4. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, гарантиращи смислено
организиране на свободното им време.
5. Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и училища деца от семейства в
неравностойно социално положение.
6. Намаляване броя на децата постъпващи в специализирани институции.
7. Повишаване обществената информираност за реформата в грижите за децата.
8.З апознаване на децата в училищна възраст с техните правата и задължения.

В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАТ:
1. Община Елена.
2. Дирекция "Социално подпомагане”- Елена / Отдел „Закрила на детето”.
3. Комисия за детето и МКБППМН при община Елена.
4. Учебни, детски и социални заведения в община Елена.
5. Лични лекари.
6. МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”, МЦ и ФСМП
7. РУП – Елена.
8. Общински детски комплекс.
9. НПО.

Общинската програма за закрила на детето в община Елена за 2011 г. е
приета с Решение № 37 от 05.05.2011 г., Протокол № 5 /05.05.2011 г. на

Общински съвет – Елена

СИМЕОН КЪНЧЕВ
Председател на
Общински съвет – Елена
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