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ОБЩИНА СРЕДЕЦ
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2012 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинската програма за закрила на детето се създава въз основа на
целите, принципите на Закона за закрила на детето, Конвенцията на ООН
за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети
определени в Националната стратегия за детето за 2008-2018г. и
Общинския план за развитие на Община Средец.
Целта на програмата е на базата на утвърдените национални
приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени местните
такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината.
Програмата ще спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните
права на децата в община Средец във всички сфери на обществения живот.
I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ , ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И
ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Обединяване и координиране усилията на общинските и местните
държавни органи, както и на неправителствените организации на
територията на общината в името всяко дете да расте в семейна среда,
която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено,
нравствено и социално развитие.
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2. ПРИОРИТЕТИ
След анализа на ситуацията в Община Средец и предлаганите
социални услуги в общността се набелязват следните пет приоритетни
области:
 Политики за детето. Създаване на условия за социално
включване на децата.
 Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.
 Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена
предучилищна подготовка и училищно образование.
 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от
насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.
 Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите и
насърчаване на детското участие.
3. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ИМ
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ПРИОРИТЕТ І :
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

Отговорни институции

1.Подобряване
на 1.1. Провеждане на работни срещи за
междуинституционалното
подобряване на връзката и обмена на
взаимодействие
и информация
между
отговорните
координация в областта на институции на местно ниво.
дейностите по закрила на
детето на местно ниво.
1.2. Дейност на общинските институции
в съответствие на Споразумението от
15.03.2010г. и в координация с
Мултидисциплинарния екип в общината.

Комисия за закрила на
Детето

2.
Мониторинг
върху 2.1. Извършване на проверки по сигнал
дейностите
по
спазване относно нарушаване правата на децата.
правата
на
децата
и
стандартите за качество на
услугите за деца.

Общинска комисия за
закрила
на
детето,
Обществен съвет; Община
Средец

Предвидени
Срок
финансови средства
В
рамките
на 2012г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

Община Средец;
Отдел „Закрила на детето”;
Център за обществена
подкрепа

В
рамките
на 2012г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции
2012г.
рамките
на
1.3. Продължаване реформирането на Община Средец; ДДЛРГ В
“Щурче”
утвърдения бюджет
ДДЛРГ „Щурче”.
на
отговорните
 Продължаване политиката на
институции
Общината
за
деинституционализация
на
ДДРЛГ „Щурче.
 Да продължи практиката за
извеждане на деца от дома в
ОДЗ и СОУ– подготвителен
клас
В
рамките
на 2012г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции
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2.2.
Осъществяване
на
текущо
наблюдение на работата и дейностите в
общинските образователни и социални
институции за деца .

Общинска комисия за
закрила
на
детето,
Обществен съвет; Община
Средец

В
рамките
на 2012г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

Община Средец

В
рамките
на 2012г.
утвърдения бюджет

Община Средец; Дирекция
“Социално подпомагане”
Център за обществена
подкрепа

В
рамките
на 2012г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

2.3. Супервизия на дейността на ЦОП
3. Развиване на система за
подкрепа
на
отговорно
родителство и подкрепа на
родителите при наличие на
риск за изоставяне на детето.

3.1. Подкрепа на семействата за
отглеждане на децата в семейна среда
чрез: Продължаване политиката на
общината за безплатно обучение в
общинските ясли и детски градини;
предоставяне на финансови помощи
и/или помощи в натура.

2012г.
3.2. Изграждане на Общностен център по Община Средец
проект „Социално включване” с цел
разкриване на нови социални услуги за
деца от 0-7г. и техните родители

ОП
„Развитие на
човешките ресурси”

3.3. Осигуряване на доходи и финансова Община Средец; Дирекция
подкрепа на семейства, отговарящи на “Социално подпомагане”
условията
за
месечно
социално
подпомагане, за децата, които отглеждат.

В
рамките
на 2012г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

3.4. Разпространяване на информационни Община Средец; Дирекция В
рамките
на 2012г.
материали за различни услуги за млади “Социално подпомагане”
утвърдения бюджет.
семейства и родители.
Център за обществена
подкрепа
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В
рамките
на 2012г.
3.5. Прилагане на мерки за превенция и Община Средец;
санкциониране проявите на безотговорно Център за обществена утвърдения бюджет
подкрепа
родителство.
3.6. Предоставяне на комплекс от
социални услуги за деца и семейства в
Център за обществена подкрепа –
Средец, насочени към осигуряване
правото на детето да живее в сигурна
семейна среда.
4. Развиване на нов тип 4.1. Развиване на комплекс от социални
социални услуги и форми на услуги, насочени към повишаване на
грижа
в
общността
и капацитета на родителите, предлагани в
институциите.
Център за обществена подкрепа –
Средец.

2012г.
Община Средец; Дирекция
В
рамките
на
“Социално подпомагане”
Център за обществена утвърдения бюджет
на
отговорните
подкрепа
институции

4.2. Анализ на нуждите и възможностите
за пълна деинституционализация на
ДДЛРГ и продължаване изграждането на
центрове за настаняване от семеен тип в
гр. Средец.

Община Средец; Дирекция В
рамките
на 2012г.
„Социално
утвърдения бюджет.
подпомагане”;ДДРЛГ
“Щурче”.

Община Средец, ДДЛРГ В
рамките
на 2012г.
“Щурче”,ЦОП.
утвърдения бюджет.

4.3. Популяризиране на социалната
услуга „приемна грижа” в изпълнение на Общинска администрация,
проект „Приеми ме” - „И аз имам Отдел „Закрила на детето”,
семейство”.
Комисия за закрила на
детето

В
рамките
на 2012г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции.
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ПРИОРИТЕТ ІІ :
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени
Срок
финансови средства
1. Намаляване на броя на 1.1 Провеждане на информационни РЗИ; Община Средец; В
рамките
на през
децата,
страдащи
от кампании за здравословно хранене и Медицинските
утвърдения бюджет
учебната
социално-значими
начин на живот.
специалисти
от
година
заболявания.
общинските
детски
градини,
училища и
ДДЛРГ.
1.2 Разпространяване на информационни Община Средец; училища, В
рамките
на през
материали за деца и ученици за детски градини и ДДЛРГ.
утвърдения бюджет
учебната
здравословно хранене и здравословен
година
начин на живот.

2.
Разширяване
превантивните
профилактични мерки
опазване
физическото
психическото
здраве
децата.

на 2.1. Провеждане на кампании за борба с
и наднорменото тегло при децата и
за рисковите фактори свързани с него.
и
на
2.2. Повишаване физическата активност
на децата в училищна възраст - спортни
празници и туристически прояви.

РЗИ гр. Бургас; Община В
рамките
на през
Средец; училища и детски утвърдения бюджет.
учебната
градини.
година

Общински
спортни В
рамките
на през
клубове; Община Средец; утвърдения бюджет
учебната
училища и детски градини.
година

2.3. Разширяване дейностите на ЦОП в ЦОП;
подкрепа на децата и семействата с съветник.
психични проблеми.

В
рамките
на
педагогически утвърдения бюджет
на
отговорните 2012 г.
институции
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3.
Повишаване
информираността и здравните
знания на ромското население
по
определени
актуални
проблеми.
4.
Повишаване
информираността на децата за
разпространение
на
ХИВ/СПИН,
болести,
предавани по полов път и
злоупотреба с психоактивни
вещества.

3.1. „Училище за родители” - лектория с Община Средец
родители по теми, определени след
проучване в изпълнение на проект „ През
погледа на децата”;

В
рамките
на 2012 г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

4.1. Повишаване на информираността на РЗИ - Бургас, МКБППМН,
децата за разпространението на ХИВ/ Директори на училища.
СПИН и употреба и злоупотреба с
психоактивни вещества.
РЗИ - Бургас, Директори
4.2. Провеждане на информационни на училища.
кампании
за
повишаване
на
информираността
на
децата
за
разспространение на ХИВ/СПИН и
употреба и злоупотреба с психоактивни
вещества.

В
рамките
на 2012 г.
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

4.3.Разпространение на информационни РЗИ - Бургас, Директори
материали за децата в училищна възраст на училища; ЦОП.
за предпазване от полово предавани
инфекции.

В
рамките
на през
утвърдения бюджет учебната
на
отговорните година
институции

В
рамките
на през
утвърдения бюджет учебната
на
отговорните година
институции
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ПРИОРИТЕТ ІІІ :
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени Срок
финансови
средства
В рамките през
на
година
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

1. Осигуряване на максимален обхват 1.1 Проучване броя на отпадналите от
на децата в училище.
училище
и
идентифициране
причините за това – в изпълнение на
проект „ През погледа на децата”;

Директорите
на
общинските училища и
градини, педагогически
съветник, Център за
обществена
подкрепа,
отдел
„Закрила
на
детето”,
МКБППМН,
НПО.

1.2 Провеждане на работни срещи
между специалисти от различни
институции с цел координиране на
усилията
по
обхващане
на
застрашените от отпадане от училище
деца.

Директорите
на
общинските училища и
градини;
Център
за
обществена
подкрепа;
МКБППМН.

В рамките през
на
година
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

учебната

1.3. Изработване база данни на Директорите
на
отпадналите и набелязване мерки за общинските училища и
реинтеграция
и
професионално градини; Община Средец
обучение – в изпълнение на проект
„ През погледа на децата”;

през
рамките година

учебната

В
на
утвърдения
бюджет

1.4. Осигуряване ежедневен транспорт Община Средец
за деца роми непосещаващи детска

В
на

учебната

рамките през учебната
година
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градина от с.Драчево– в изпълнение на
проект „ През погледа на децата”

утвърдения
бюджет

2. Продължаване на политиката за
Община
Средец,
2.1. Взаимодействие с РИО –Бургас за
включващо обучение на децата със
Дирекция СП -ОЗД;
осигуряване на ресурсни учители
специални образователни потребности.
Общинска комисия за
закрила на детето

В рамките през учебната
на
година
утвърдения
бюджет

Община
Средец;
2.2. Изработване на индивидуални
Директорите
на
програми за обучение и развитие на
общинските училища и
деца със СОП от екипите за
градини
подпомагане
на
интегрираното
обучение в детските градини и
училищата.

В рамките през учебната
на
година
утвърдения
бюджет

Община
Средец;
Директорите
на
2.3. Осигуряване на достъпна среда на
общинските училища и
децата с увреждания в градините и
градини
училищата.

В рамките през учебната
на
година
утвърдения
бюджет

3.1. Начално обучение на ученици от Община Средец; Център
ромски произход за работа по метода за обществена подкрепа.
„връстници обучават връстници” – в
изпълнение на проект „ През погледа
на децата”.

В рамките 2012 г.
на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

3. Развиване на образователни и
социални услуги, насочени към
отпадналите и необхванати деца от
образователната система.
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3.2. Работа за мотивация на учениците
от ромски произход за продължаване
на образованието и развитие на
ценностната им система– в изпълнение
на проект „ През погледа на децата”.

Община
Средец;
Директорите
на
общинските училища и
градини;
Център
за
обществена подкрепа

В рамките през учебната
на
година
утвърдения
бюджет

ПРИОРИТЕТ ІV :
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цел

1. Повишаване осведомеността на
обществото, децата и на техните
семейства относно правата
и
задълженията на детето.

Дейност

1.1. Повишаване на правната култура
чрез запознаване с основни документи,
отнасящи
се
до
правата
и
задълженията
на
детето,
и
нормативните
актове
касаещи
малолетни и непълнолетни.
Популяризиране на дейността на
отделите “Закрила на детето”, свързани
с предотвратяване на риска от насилие
в семейството, училището и на
улицата.
2. Повишаване на обществената 2.1. Работа на Мултидисциплинарния
чувствителност с цел намаляване на екип на местно ниво, в съответствие
броя на децата, жертва на насилие
със Споразумението за сътрудничество
между министерствата и провеждане
на работни срещи между специалисти
от различни институции с цел

Отговорни институции

Предвидени Срок
финансови
средства
В рамките 2012 г.
Детска
педагогическа
на
стая гр. Средец;
утвърдения
Отдел
„Закрила
на
бюджет на
детето” към Дирекция
отговорните
„Социално
институции
подпомагане”; Център за
обществена
подкрепа;
МКБППМН.

Общинска Комисия за
закрила на детето; Отдел
„Закрила на детето” към
Дирекция
„Социално
подпомагане”; Център за
обществена
подкрепа;

В рамките 2012 г.
на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции
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съвместна работа по конкретни случаи.
2.2.Превенция
на
противообществените
прояви
и
разпростаняване на информация за
реакция при насилие, дискриминация,
злоупотреба и агресия над деца– в
изпълнение на проект „ През погледа
на децата.

МКБППМН
Община Средец; Отдел
„Закрила на детето” към
Дирекция
„Социално
подпомагане”; Център за
обществена
подкрепа;
Педагогически
съветници; МКБППМН

3. Развиване на услуги насочени към 3.1 Предлагане на психологическо и
превенция
на
насилието, социално консултиране на деца в риск
възстановяване и реинтеграция в и деца жертви на насилие.
семейството, училището и обществото
на деца в риск и деца жертви на
насилие.

Център за обществена
подкрепа;
Отдел
„Закрила на детето” към
Дирекция
„Социално
подпомагане”

В рамките 2012 г
на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

3.2. Популяризиране на безплатната
националната телефонна линия за
информиране, консултиране и помощ
на деца - 116 111.

Център за обществена
подкрепа;
Отдел
„Закрила на детето” към
Дирекция
„Социално
подпомагане”

В рамките 2012 г.
на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

3.3. Развиване на услугата Семейно
консултиране в ЦОП за обществена
подкрепа на рискови семейства с цел
превенция на насилието.

Център за обществена
подкрепа;
Отдел
„Закрила на детето” към
Дирекция
„Социално
подпомагане”

В рамките 2012 г.
на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

В рамките 2012 г.
на
утвърдения
бюджет

11

3.4. Предоставяне на правна помощ.

Община Средец

В рамките 2012 г.
на
утвърдения
бюджет

ПРИОРИТЕТ V :
СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ
Цел

Дейност

1. Увеличаване броя на децата,
участващи в различни спортни,
културни, развлекателни дейности,
клубове по интереси и др. занимания в
свободното време.

1.1. Развиване на допълнителни
извънкласни
и
извънучилищни
дейности
в
съответствие
с
потребностите и интересите на децата
и обхващане на по-голям брой деца и
ученици.

Отговорни институции

Предвидени Срок
финансови
средства
Община Средец; училища В рамките на 2012 г.
и детски градини;
утвърдения
Общински
спортни бюджет на
клубове
отговорните
институции

1.2. Създаване на повече възможности Община Средец; училища
за обмисляне на свободното време и детски градини.
през ваканциите.
Общински
спортни
клубове

В рамките на 2012 г.
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

1.3. Пълноценно използване
на Община Средец; училища В рамките на 2012 г.
материалната база за практикуване на и детски градини.
утвърдения
различни видове спорт.
Общински
спортни бюджет
клубове.
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2. Разширяване на възможностите за 2.1
Включване
на
децата
с
участие на децата с увреждания и увреждания в културни и други
децата в неравностойно положение в инициативи
на
територията
на
различни форми на отдих, спорт, общината.
културни дейности и занимания по
интереси.
2.2. Осигуряване на достъпа на децата
с увреждания за ползване на спортните
съоръжения
и
комплекси
на
територията на общината

Община Средец; училища
и детски градини.
Общински
спортни
клубове

В рамките на 2012 г.
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

Община Средец; училища
и детски градини.
Общински
спортни
клубове

В рамките на 2012 г.
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

3. Насърчаване на деца с изявени 3.1. Популяризиране сред децата и Община Средец
дарби.
родителите на Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби за
2012 г.

В рамките на 2012 г.
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

3.2. Насърчаване на творческите Община Средец
заложби и потребности на децата с
изявени дарби чрез предоставяне на
еднократна финансова помощ за
участие в курсове по изкуства, в
пленери,
в
национални
и
международни конкурси

В рамките на 2012 г.
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

4. Подкрепа на изграждането на 4.1.Подкрепа за общинските спортни Община Средец
общински спортни клубове с оглед клубове чрез финансиране от бюджета
подобряване на извънкласната и на общината.
извънучилищната спортна дейност.

В рамките на 2012 г.
утвърдения
бюджет
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4.2. Разработване на проекти за Община Средец
подобряване на общинската спортна
база .

В рамките на 2012 г.
утвърдения
бюджет

Програмата е изготвена от Комисия за закрила на детето към Община Средец, в състав:

Председател: Николина Дамбулова - заместник кмет на Община Средец
и членове:
1. Росица Пейчева – Нач. Отдел „ОСМД”
2. Лалка Бойчева – ст. експерт социални дейности
3. Желязко Айрянов – Директор Център за обществена подкрепа
4. Зюмбюла Маринова – Соц. работник Отдел Закрила на Детето.
5. Анка Павлова – Секретар на МКБППМН
6. Калинка Цанева – Директор ДДЛРГ „Щурче”
7. Стоян Киров – Инспектор Детска педагогическа стая
8. Кета Кънева – Секретар на Народно читалище „Пробуда”
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