ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ЗА 2020г.
Държавната политика за развиването на ефективна система за грижи за деца,
която да поставя във фокуса детето и неговите права, е намерила израз в Закона за
закрила на детето. Този закон урежда праватa и мерките за закрила на детето, участието
на органите на държавата, общините, юридически лица с нестопанска цел, и физически
лица и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето.
Държавата защитава и гарантира основните права на детето във всички сфери на
обществения живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус,
физическото, здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща
икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и
сигурност.
Държавната политика за развитие на системата за грижи за деца акцентира на
необходимостта от промяна по отношение грижите за децата. Институционалната грижа
постепенно трябва да бъде изместена от алтернативни форми на грижи и услуги,
насочени към създаване на условия за отглеждане на всички деца в семейна среда.

Общинската програма за закрила на детето за 2020 година е разработена
въз основа на следните показатели:
І. Въведение
Общинската програма документира волята и готовността на институциите в община
Септември за повишаване качеството на живот на децата. Съгласно чл.2 от Закона за
закрила на децата «Дете е всяко физическо лице до навършване на 18 години»
Настоящата Общинска програма за закрила на детето в Община Септември за 2020 г. 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 на
Община Септември и принципите в Закона за закрила на детето. Общинската програма е
разработена в съответствие с Националната програма за закрила на детето и цели
синхронизиране на действията на държавната, местната власт и неправителствените
организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в Община
Септември.
ІІ. Приоритетни области:
За защита на най- добрия интерес на детето е необходимо:
създаване безопасна и здравословна среда, която да гарантира физическото,
психическото и социалното развитие на детето;
- проява на разбиране и уважение към всяко дете;
- ефективна работа по превенция на изоставянето на деца в специализирани
институции;
- приемна грижа за деца– намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани
институции;
- осигуряване подкрепа на детето при изразяване мнение по всички въпроси от
негов интерес;
- недопускане дискриминация на децата, основана на етнически произход, религия,
пол, език, способности, социален статус, поведение;
- грижа за деца с увреждания в домашни условия;
- превенция на противообществени прояви;
- повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация;
превенция попадането на децата на улицата, както и включването им в най-тежки
форми на детски труд;

-
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- социално включване и развитие на интегрираното обучение и осигуряване на равен
достъп до качество на образованието на децата и учениците със специални
образователни потребности
- равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование
IІІ. Визия:
- защита висшите интереси на детето;
- отглеждане на детето в семейна среда;
- зачитане и уважение личността на детето;
ІV. Принципи:
- осигуряване достоен начин на живот на детето;
- интересите на детето са от първостепенно значение при намеса в неговия живот;
- гарантиране на гражданските и политическите права на детето;
- зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи личността му;
- защита на детето от насилие- физическо, психическо, емоционално и сексуално
- отглеждане на детето в семейна среда;
- специална закрила на дете в риск или с изявени дарби;
- насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето;
- подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето,
съобразно техните личностни и социални качества, грижа за тяхната
професионална квалификация;
V. Стратегическа цел:
Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения
живот за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото,
здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща
икономическа и културна среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.
Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните
интереси на всички деца на територията на община Септември.
VI. Основни задачи:
- работа по превенция на изоставянето на деца;
- реинтеграция на деца в семейна среда;
- подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение;
- гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с
оглед пълноценна социална реализация;
- осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със
специални образователни потребности в детски градини и училища;
- подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.;
- повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация;
- предотвратяване отпадането на деца от училище;
- намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване
на децата;
- развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им
изолация;
-партньорко сътрудничество между ведомства, институции организации, насочено към
помощ и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение;
- превенция на детска престъпност;
- превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително
обучение;
- повишаване здравната култура на децата;
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Цели, дейности и отговорници за изпълнение на задачите поставени в
Програмата:

Приоритетна област: І.
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ.
СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА

СЪЗДАВАНЕ

НА

УСЛОВИЯ

ЗА

Разпространението на детската бедност в България зависи от
благосъстоянието
на семействата и от ефективността на системите за подпомагане на семейства с деца
Детската бедност е ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не
допринася за неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.
Рискът от бедност е най-голям в семействата с един родител, многодетните семейства и
децата от уязвимите малцинствени етнически групи.
Детската бедност се отличава с много специфични характеристики:
1) Децата са зависими от своите родители или настойници, или от институциите,
които полагат грижи за тях.
2) Достъпът на децата до публични услуги, като образование и здравеопазване, до
голяма степен зависи от частните разходи за тези услуги.
3) Децата представляват група със специфични права, която се нуждае от закрилата
на държавата срещу насилие, злоупотреби, рисково поведение и др., включително от
закрила срещу изоставяне и лошо отношение от техните собствени родители.
4) Децата са много по-заплашени от бедност отколкото възрастните.
Несъмнено детската бедност е пряко следствие от бедността на възрастните.
Последица от бедността е нарушаване на правата на децата и лишаването им от равни
възможности за бъдещо развитие. Бедността влияе особено силно върху процеса на
социализация на децата тя е особено силно изразена в селата необходимо е да се насочат
повече усилия за създаването на трайна заетост за родителите.

Цели

Дейности

Отговорни
органи

Финансово
осигуряван
е

Срок
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1.
1.1 Насочване към програми за
Гарантиране заетост и финансова подкрепа
правото
на на семейства, отговарящи на
детето
да условията за месечно социално
живее
в подпомагане, за децата, които
сигурна
отглеждат
семейна
среда.
1.2 Финансово подпомагане на
семейства с деца до завършване
на средно образование на
детето, но не повече от 20
г.възраст, обвързана с
редовното посещаване на
училище и предучилищна
подготовка.
1.3 Прилагане на минимален
пакет от дейности при
предприемане на мерки за
закрила:
-превенция на изоставянето
-реинтеграция
-настаняване в семейство на
близки и роднини
-настаняване в приемни
семейства
-осиновяване

ДСП Септември,
В рамките на
Дирекция „Бюро по установения
труда”
бюджет
Общинска
администрация

Постояне
н

ДСП Септември
Училища

Постояне
н

В рамките на
установения
бюджет

ДСП Септември
Училища
В рамките на
Общинска
установения
администрация
бюджет
/и други органи по
закрила на детето/

ДСП Септември
Районен съд
В рамките на
Доставчици на
установения
социални услуги
бюджет
Община Септември

1.6 Взаимодействие при
наличието на конфликт между
родители в ситуации на раздяла ДСП Септември
и развод
Районен съд
Доставчици на
В рамките на
социални услуги
установения
Община Септември бюджет
1.7 Системни консултации за
риска за здравето и развитието
на децата, проблеми в
поведението и от “синдрома на
родителското отчуждение” в
ситуация на развод и раздяла на
родителите.
2. Изпълнение
на
Националната
стратегия
„Визия за
деинституцио
нализация в
Република
България”

2.1 Преструктуриране на ДМСГД
– Ветрен в Комплекс за
социални услуги за деца и
семейства.

Общинска
администрация гр. Септември,
Дирекция "СП"Септември

Постояне
н

Постояне
н

Постояне
н

По проект
Постояне
„Детство за
н
всички”,
процедура Да не
изоставим нито
едно дете
Компонент
В рамките
2: на
Разкриване на
социални услуги
в общността
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3. Развитие на
мрежата от
социални
услуги за деца
и семейства

3.1.Развитие на социални услуги Общинска
в общността чрез разкриването администрация
на Комплекс за социални
ДСП Септември
услуги за деца и семейства / за
предоставяне на услуги в
общността
Общинска
3.2. Развитие на услугата
администрация
приемна грижа
ДСП Септември
Оценени и утвърдени нови
професионални приемни
семейства – 4бр.
Общинска
администрация
ДСП Септември
3.3. Консултиране насочено към
подобряване качеството на
грижи за настанените деца в
семейства на близки и роднини Общинска
или в приемни семейства
администрация

В рамките на
установения
бюджет

Постояне
н

В рамките на
установения
бюджет

Постояне
н

В рамките на
установения
бюджет

Постояне
н

В рамките на
установения
бюджет

Постояне
н

3.4. Оценка на нуждите и
обучение на служителите на
общинските администрации за
управление, контрол и
качествено изпълнение на
услугите

Приоритетна област: II.
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
През последните години статистическите данни отчитат тревожни тенденции по
отношение здравето на децата и младите хора, както и широко разпространение и
злоупотреба с цигари, алкохол, наркотици, разпространение на агресивността и
насилието, рисково сексуално поведение, нарастване на броя на сърдечносъдовите
заболявания и смъртността сред децата и младежите.
Рисковите фактори на средата при децата се определят от занижения им жизнен
стандарт. За съжаление подобни констатации не са социално значими само за децата от
малцинствените групи. Бедността като фактор определя все по-нарастващите проблеми в
областта на детското здраве, липсата на мерки и дейности по превенция, падане на
границата на социално-значимите заболявания в детска възраст.

Цели

Дейности

Отговорни
органи

Финансово
осигуряван
е

Срок
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1. Разширяване 
достпа до услуги
за подобряване
на майчиното и
детското здраве


2. Превенция
на рисковото
поведение и
промотиране
на здравето
сред децата















Стимулиране на
посещения при личен
лекар и специалист от
бременни и родилки,
както и от майки с деца
от уязвими семейства
Прилагане на механизъм
за по-пълно обхващане
на децата в
профилактични прегледи
и имунизации,
включително при деца в
риск.

Община Септември
– Здравни
медиатори
Общопрактикуващи
те лекари,

В рамките
Постоянен
на
утвърдения
бюджет на
институциит
е

2020г.
Община Септември
Общопрактикуващи Проект
Редовно наблюдение на те лекари,
Социално
2020г.
здравното, физическото,
включване
и психомоторното
Община Септември Проект
В рамките на2
развитие на бебетата и
Социално
2020г.
децата.
включване
Групови и индивидуални Община Септември Проект
сесии за семейно
Социално
планиране
включване Постоянен
Редовно наблюдение на Общопрактикуващи
здравния
те лекари,
Не е
статус,физическото и
училища и детски необходимо
психомоторното развитие градини.
на децата
Съдействие за по-пълно
обхващане на децата в
Постоянен
профилактични прегледи Дирекция "СП"и имунизации,
Септември
В рамките
включително при децата Общопрактикуващи на
от етническите
те лекари,
утвърдения
малцинства, не
Училищни власти
бюджет
посещаващи детски
Постоянен
заведения и училища.
Постоянен
Осигуряване на здравни Училищните
услуги сред децата в
власти, Община
образователната система, Септември,
В рамките
както и специализирани МКБППМНП, ДСП
на
часове по здравно
утвърдения
образование, с цел
бюджет
превенция на детското
здраве
Разширяване на
здравното образование в
училищата с цел
предпазване от
ХИВ/СПИН, половопреносими болести и
употребата на наркотици.

Приоритетна област: IIІ.
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ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО
ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

КАЧЕСТВЕНА

ПРЕДУЧИЛИЩНА

Дейностите, предвидени в приоритет „Образование: осигуряване на равен достъп до
качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца” имат за
цел подобряване на политиките и подходите в образователната среда за постигане на
физическо и психическо здраве на децата в детските градини и училищата, както и
развитие на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на
децата в образователната система.
Равен достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца до
съизмеримо по качество образование. Равния достъп не означава наличие на училище във
всяко село, а осигуряване на възможност децата да посещават училища със съвременна
материално-техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават
образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот. За онези деца,
които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи български език, деца със
специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и др.) е
необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в
образователния процес. Равния достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо
всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности.
Качественото образование предполага създаване и непрекъснато надграждане на
знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на детето и възможност за
пълноценна социална реализация. От една страна, образованието трябва да позволи да се
развие заложеното у всяко дете. То трябва да насърчава проявлението и максималното
развитие на способностите на детето както в процеса на обучение (натрупване на знания
и формиране на умения), така и в процеса на възпитание (развитие на личността). От
друга страна, системата на училищното образование трябва да създава условия за добра
социална реализация в професионален и в личностен план. Детето трябва да може да
реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата и не
накърнява правото на другите за реализация.
При осигуряването на равен достъп до образование институциите трябва да намерят
пресечната точка на нормативните изисквания, осъзната съпричастност от страна на
родителите и активна гражданска позиция от страна на обществото.

Цели

Дейности

1. Развиване на 1.1 Създаване и поддържане
различни форми на информационна система
и видове услуги, за събиране на данни за
насочени към по- необхванати, отпаднали и
пълното
застрашени от отпадане
обхващане
на ученици от образователната
децата
в система на общинско ниво.
образователната
система.
1.2. Обхващане на децата на
5- и 6-годишна възраст,
подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка в
подготвителни групи и
подготвителни класове.

1.3. Осигуряване на места и

Отговорни
органи

Финансово
осигуряване

Срок

Община
Септември
Дирекция “СП”Септември
Училища,
МКБППНМП.

Не е
необходимо

Постоянен

В рамките на

Не е
Общински детски необходимо
заведения,
Училища,
Община
Септември
Дирекция “СП” Септември

Постоянен

Не е
необходимо

До края на
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приемане на всички
подлежащи 5- и 6-годишни в ОА – Община
ПГ.
Септември
, Общински
детски
1.4. Работа с родителите на заведения,
незаписаните подлежащи за Училища
ПГ и 1 клас.
Гл.специалист и
гл.експерт
„ОМДС” – ОА,
1.5. Координация между
Община
институциите при работата с Септември
деца, отпаднали от учебния
процес и такива, за които
съществува риск от
Общинска
отпадане.
администрация
Дирекция “СП”Септември,
1.6. Засилване контрола по Училища
отношение
на МКБППНМП
превантивните
мерки
прилагани спрямо ученици Общинска
застрашени от отпадане и администрация
разработване на мерки за Дирекция “СП” работа с необхванати в Септември
училище деца.
Училища,
МКБППМНП,
1.7. Търсене на отговорност
от родителите/настойниците Общинска
на децата при отсъствие от администрация
училище или отпадането им Дирекция “СП” от образователната система. Септември,
Директори на
училища, Лични
лекари.
1.8.
Развитие
на
възможностите
за Училищата в
целодневно
обучение
на община
учениците.
Септември.
2. Подобряване
на
политиките и
подходите
за
включване на
децата с
емоционални и
поведенчески
затруднения в
училищата и
детските градини

1.9. Координирани действия
за смислени и полезни
извънучилищни занимания
на деца и ученици.

Общинска
администрация,
училища, Мл.дом,
Детски комплекс

м.август 2020
г.
Не е
необходимо
До края на
м.август 2020
г.
Не е
необходимо
Постоянен, в
рамките на
учебната
година
Не е
необходимо

През учебната
година
В рамките на
утвърдения
бюджет
Постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет
В рамките на Постоянен
утвърдения
бюджет
Постоянен
В рамките на
утвърдения
бюджет
Периодично

2.1.
Осигуряване
на Общинска
подкрепа
за
децата
с администрация
В рамките на
увреждания
и
техните гр. Септември,
утвърдения
семейства,
включително Училища и детски бюджет
достъп до социални услуги и градини,
закрила, която да им позволи Дирекция “СП” Постоянен
да останат в семейството.
Септември.
Общинска
2.2.
Повишаване
на администрация
качеството на образованието гр. Септември,
на децата със специални Училища и детски В рамките на
образователни потребности - градини,
утвърдения
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повишаване квалификацията Ресурсен център бюджет
на
учителите
и Пазарджиквъзпитателите работещи с област, Дирекция
децата.
“СП” Септември.
По проекти

2.3. Разработване и
прилагане на
индивидуални образователни
програми на децата и
учениците със СОП

Община
Септември
Училища и
детски градини,
ресурсни
учители.

Постоянен

През учебната
година
В рамките на
утвърдения
бюджет

2.4.
Създаване
на Община
подкрепяща
и
достъпна Септември,
среда в детските градини и училища и детски
училищата за включване на градини.
В рамките на
деца
със
специални
утвърдения
3. Интеграция на образователни потребности в
бюджет
деца и ученици
образователния процес.
от етнически
малцинства в
НПО, Училища и
2.5 Обучение на
образователната специалисти, работещи с
По проекти,
детски градини
система.
делегиран
Областен
деца в прилагане на
ресурсен център, бюджет
Позитивен поведенчески
подход при работа с деца с
РЗИ Пазарджик
емоционални и поведенчески област
затруднения.
В рамките на
утвърдения
Община,
3.1. Осигуряване на равен Училища, Детски бюджет
достъп
до
обучение
и градини
образование
на
деца
и
ученици
от
етнически
малцинства.

През учебната
година

През учебната
година

През учебната
година

Постоянен

Училища
3.2. Повишаване
мотивацията на деца и
ученици от етническите
малцинства за включване в
образователната система –
предоставяне на безплатна
храна, транспорт, учебни
пособия и др.
3.3. Работа с родителите на
деца от етническите
малцинства с цел мотивация
за образование и обучение
на децата им.

Общински
съветници, ОА,
учители,
училищни
настоятелства,
НПО

Приоритетна област: ІV.
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ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА,СЪДЕБНА СИСТЕМА
Насилието върху деца е актуален проблем. Най-често става въпрос за физическо и
психическо насилие над детето в семейна среда. Актовете на насилие от семейството се
пренасят като модел в училище. В голямата си част при тези случаи детето не получава
разбиране и подкрепа, което води до нарастване на проявите на насилие и агресия.
Преобладаващите случаи на психическо и физическо насилие в образователните
институции, определят необходимостта от развиване на дейности, насочени към
повишаване компетентността и на учителите, и на децата за справяне с агресивното
поведение и конфликтите.
Социално-икономическата обстановка в страната „благоприятства” развитието на
различни тежки форми на детски труд и експлоатация на децата.

Цели

1.1 Подобряване на
законодателната
рамка и на формите
за превенция и
подкрепа в случаи
на насилие над дете

Дейности

Отговорни
органи

-Разпространение
и Училища,
популяризиране
на Дирекция “СП” различни
информационни Септември,
материали в училищата за МКБППМН,
гарантиране
правата
на Община
децата,
пострадали
от Септември
престъпления и на децата
правонарушители

1. 2.Повишаване
на
1.1. Включване в план за Училища,
осведомеността
действие на МКБППМН - Дирекция “СП” на обществото,
провеждане на общинско Септември,
децата и на
изследване за агресията, МКБППМН,
техните
насилието сред децата на Община
семейства,
училищно
ниво
и Септември
относно правата предприемане на адекватни
на
детето, мерки.
насилието
над
децата
и
за
Училища,
стимулиране
на 1.2.Разпространение
и Дирекция “СП” активното
им популяризиране
на Септември,
участие
в информационни материали МКБППМН
противодействиет в училищата и детските
о на насилието и градини за ранна превенция
превенция
на на насилието между и върху
зависимости.
децата.
Училища,
1.3.
Организиране
на Дирекция "СП"лекции, беседи, обучения на Септември,
децата по теми, свързани с МКБППМН, НПО.
насилието, последици от
извършените престъпления
с цел превенция на детската
престъпност
и
противообществените
прояви,
извършени
от Училища,
малолетни и непълнолетни. Дирекция “СП” Септември,

Финансово
осигуряван
е
В рамките
гггггт
на
утвърдения
бюджет

Срок
Постоянен

Постоянен
В рамките
на
утвърдения
бюджет

Постоянен
В рамките
на
утвърдения
бюджет
Постоянен
В рамките
на
утвърдения
бюджет

През
учебната
година
В рамките
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1.4.
Провеждане
на МКБППМН,
информационни
кампании НПО.
за
повишаване
на
осведомеността
на Община
населението в общината по Септември,
проблемите на трафика на РУП – Септември,
хора.
училища,
РИОКОЗ –
1.5. Засилване на контрола Септември,НПО.
в районите на училищата;
засилване
наблюдението Дирекция “СП”
върху търговските обекти Септември.
около училищата.
МКБППМН,
Училища, НПО,
1.5. Осигуряване на
Община
психологическа подкрепа на Септември
деца и семейства жертва на
трафик.
Дирекция “СП”
гр. Септември,
1.6. Провеждане на спортни НПО,
занимания под мотото “Не
МКБППМН
на насилието”.

на
утвърдения
бюджет
През
учебната
година
Не е
необходимо
Постоянен
Не е
необходимо

Постоянен

В рамките
на
През
утвърдения учебната
бюджет
година
Не е
необходимо
Периодично

1.7.
Провеждане
на Дирекция “СП”
информационни
кампании Септември
на децата в училищата за МКБППМН,РУП техните
права
и Септември
задължения.
1.8.
Извършване
на Дирекция “СП”
2. Повишаване на проверки по сигнал относно Септември
професионалната
нарушаване
правата
на
компетентност
на децата.
специалистите,
работещи с деца, за
разпознаване
белезите
на 2.1.
Популяризиране
на
насилие
и дейността
на
отделите Община,
незабавно
“Закрила
на
детето” Дирекция “СП”
сигнализиране
за свързани с предотвратяване Септември,
случаите
на на риска от насилие в РУП – Септември,
насилие.
семейството, училището и МКБППМН, НПО.
на улицата.

Не е
необходимо

Постоянен
Не е
необходимо

Постоянен
В рамките
на
утвърдения
бюджет
Постоянен

Община,
Дирекция “СП”
2.2
Осъществяване на Септември,
акции с цел превенция на РУП – Септември, В рамките
попадането на деца
на лични лекари,
на
улицата.
училища, НПО.
утвърдения
бюджет

Постоянен
2.3.
Ефективно Дирекция “СП”
взаимодействие
между Септември,
ангажираните институции по МКБППМН,
изпълнение
на Училища, Община
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3. Развиване на
услуги, насочени
към превенция на
насилието и
възстановяване и
реинтеграция в
семейството,
училището и
обществото на
деца, жертви на
насилие,
особено на
сексуално
насилие,
трафик,най-тежките
форми на детски
труд

4. Осигуряване
правото на децата
правонарушители
на справедливо и
законосъобразно
отношение при
зачитане на тяхното
достойнство.

Координационния
Септември.
механизъм и подписаното
към него споразумение за
сътрудничество за работа по
случай на деца жертви на Дирекция “СП”
насилие или в риск от Септември,
насилие и при кризисна МКБППМН,
интервенция.
Училища, Община
Септември.
2.4. Стриктно спазване на
отговорностите
и
задълженията на
всички Дирекция “СП”
институции работещи с деца Септември,
във
връзка
с РУП– Септември,
Координационния
МКБППМН,
механизъм.
Община , НПО.

В рамките
на
утвърдения
бюджет
Постоянен

В рамките
на
Постоянен
утвърдения
бюджет

Не е
необходимо
3.1 Организиране на
подходящи форми на
обучение и квалификация
Община
на работещите с тази целева Септември,НПО
група
Дирекция “СП”
Септември,
МКБППМН, НПО
3.2 Усъвършенстване на
консултативната работа на
МКБППМН, ОЗД, педагози и
педагогически съветници,
издаване и разпространение
на информационни
материали, разпространение
на добри практики чрез
брошури и листовки
3.3 Разработване на
мотивирано искане за
разкриване на социални
услуги - Комплекс за
социални услуги за деца и
семейства” със звено
„Спешен прием”

4.1. Популяризиране на
добри превантивни
практики на МКБППМН,
проучвания състоянието,
тенденцията, същността и
особеностите на
противообществените
прояви и престъпността
сред малолетните и
непълнолетните.

При
необходимост

Не е
Постоянен
необходимо
Дирекция “СП”
Септември,
МКБППМН,
Община
Септември.
Не е
необходимо
През
учебната
година
ОЗД-ДСП,
Община
Септември,
РП”Полиция”,
МКБППМН

ОЗД-ДСП,
Община
Септември,
РП”Полиция”,
МКБППМН, НПО

4.2.
Провеждане
на ОЗД-ДСП,
индивидуално-възпитателна Община

Не е
необходимо
През
учебната
година

Не е
необходимо

През
учебната
година
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5.Подобряване
ефективността на
системата за
превенция за
работа с деца
жертви на насилиепподобряване на
сътрудничеството и
координация между
органите по
Закрила на детето
на местно ниво

работа и психологическо Септември,
консултиране
на
деца, Училища, РУП,
извършители
на МКБППМН.
противообществени прояви.

Не е
необходимо

4.3. Провеждане на срещи и
беседи с родители на
малолетни и непълнолетни
правонарушители, с техните
учители, възпитатели и
педагогически съветници.
ДСП, Община,
МКБППМН, НПО.

През
учебната
година
Не е
необходимо

5.1 Спазване на правата и
задълженията на органите ОЗД-ДСП,
по закрила на детето на Община
местно ниво по изпълнение Септември,
на
Координационния Училища, РУП,
механизъм
за МКБППМН, НПО
взаимодействие при работа
в скучай на деца- жертви на
насилие или в риск от
насилие,
както
и
взаимодействие
при
кризистни интервенции.

5.2 Поддържане на добри
практики и прилагане на Училища,
Община,
междуинституционален
подход и прилагане на РУ”Полиция”,
своевременни и адекватни МКБППМН, НПО
мерки за закрила на дете в
риск
5.3 Незабавно реагиране ОЗД-ДСП,
при сигнал за насилие и Община
6. Намаляване броя предприемане
на
бързи, Септември,
на децата жертви
адекватни и координирани Училища,
на пътнодействия за закрила на РП”Полиция”,
транспортни
дете, жертва на насилие или
произшествия.
в риск от насилие, и в
случаи когато е необходима
кризистна интервенция с РУП, Училища.
цел
предотвратяване
на
риск
от
насилие
или
намаляване
ефекта
от
РУП, Училища
преживяното за детето.

През
учебната
година
Не е
необходимо

Постоянен
Не е
необходимо

Не е
необходимо

През
учебната
година

През
Не е
учебната
необходимо година

Не е
През
необходимо учебната
година

Не е
5.4 Проследяване на
ОЗД-ДСП,
необходимо През
спазване правата на детето
Община,
Училища
учебната
при сигнали и случаи на
година
насилие и злоупотреби с
дете
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6.1.
Предоставяне
на
вниманието
на
децата
видеофилми
и РУП, Училища,
информационни материали, МКБППМН
7 Експлоатация,
чиято превантивна цел е
злоупотреба с деца предоставяне на полезни
в интернет
съвети,
водещи
до РУП, Училища,
пространството.
намаляване на ПТП с деца. МКБППМН

Не е
необходимо

Не е
необходимо

През
учебната
година

През
учебната
година

6.2.
Организация
за
безопасността
на
движението
около
училищата;

6.3. Провеждане на беседи
по темата с децата в
училищата.

6.4.
Повишаване
на
знанията,
транспортната
култура и поведение на
децата чрез организиране
на занимателни викторини,
състезания
и
тематични
изложби.

7.1
Повишаване
на
обществената
информираност
с
цел
предпазване на децата в
интернет средата
7.2
Повишаване
информираността
на
родителите и ролята им в
предпазването на децата в
интернет среда.
Приоритетна област: V.

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Право на всяко дете е да изразява своето мнение свободно по всички въпроси, които
го засягат. Разширяване на възможностите за изразяване е израз на уважение към него и
предоставена възможност да развива капацитета си.

Цели

Дейности

Отговорни
органи

1.Гарантиране
1.1.
Насърчаване
за Община
правото на децата изразяване
мнението
на Септември,
на
мнения
и децата и участие на техни Дирекция”СП”участия в процесите представители
при Септември,

Финансово
осигуряван
е

Срок

Не е
През
необходимо учебната
година

1

на
вземане
решения

на обсъждане и вземане
решения в областта
образованието
и
здравеопазването.

2. Възпитаване на
достойни и
отговорни
граждани.

на Училища, Медии.
на
на

Не е
Община
необходимо През
2.1.
Създаване
на Септември,
учебната
неформални общности от Дирекция “СП”година
ученици с цел взаимопомощ Септември,
между връстници.
Училища, Медии.

Приоритетна област: VI.
СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Цели

Дейности

Отговорни
органи

1. Достъп на 1.1.
Насърчаване Училища,
всички деца до участието на всички деца МКБППМН,
културни,
в подходящи извънкласни Читалища,
спортни
форми на обучение – Младежки дом,
дейности
и културни / създаване на Детски комплекс,
туристически
театрални
училищни Община
дейности
и трупи, музикални състави,
занимания
школи по изобразително
изкуство,
школи
по
природни
и
приложнотехнически
дисциплини,
фотокръжоци, компютърни
клубове
според
желанията на учениците/,
спортни и образователни
дейности,
като
се
използват възможностите Училища,
на
спортната
база
и Младежки дом,
читалището.
Детски комплекс
, Община
1.2. Осигуряване на
Септември
масово участие на деца в
турнири и състезания на
училищно и общинско
ниво, състезанията по
Община
регламента на
Септември,
Ученическите игри.
Училища.
1.3.
Финансово
подпомагане на деца с Община
постижения, чрез:
Септември,
Училища,
1.3.1
Присъждане
на Спортни клубове
общински стипендии на

Финансово
осигуряван
е

Срок

В рамките
През
на
учебната
утвърдения година
бюджет

В рамките
През
на
учебната
утвърдения година
бюджет

В рамките
Постоянен
на
утвърдения
бюджет
Постоянен
Не е
необходимо

1

деца с изявени дарби,
класирани на първо, второ
или
трето
място
на
конкурс, олимпиада или
състезание в областта на
изкуството,
науката
и
спорта
на
регионално,
национално
или
2. Специална
международно равнище.
закрила на деца 1.3.2. Кандидатстване за
на обществени държавна стипендия
по
Постоянен
места
Наредбата за закрила на РУП– Септември, Не е
деца с изявени дарби.
МКБППМН.
необходимо

2.1. Извършване на
системни проверки в
Постоянен
увеселителни заведения и РУП– Септември, Не е
места, посещавани от
необходимо
МКБППМН.
малолетни и непълнолетни
и ограничаване
посещенията на същите в
тях.
2.2. Провеждане на акции
с цел спазване на
утвърдения вечерен час за
малолетни и
непълнолетни.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

-

намаляване броя на децата, постъпващи в специализираните институции;

-

реинтегриране на деца в биологично, осиновително, приемно семейство и в
семейство на близки и роднини;

-

социално включване на деца с трайни увреждания в обществения живот;

-

пълно обхващане на децата със специални образователни потребности;

-

намаляване на броя на децата, отпаднали от училище;

-

намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

-

повишаване информираността и ангажираността на обществеността по правата на
децата и превантивните мерки за недопускане нарушаването им;

-

развита

междуинституционална

мрежа

от

услуги

и

междуинституционално

сътрудничество при грижите и услугите за деца в риск;

-

разкриване на нови, алтернативни социални услуги в общината за подкрепа на
деца и семейства в риск;

-

повишаване здравната култура на децата;

-

преодоляване дискриминацията на децата, основана на етнически произход,
способности и социален статус;

-

интегрирано образование на децата от етнически малцинства;

1

-

изградена система от мониторинг върху спазване правата на децата;

-

ангажиране

на

децата

с

творчески

и

спортни

дейности,

възстановяващи

нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка.

В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАТ:

1. Общинска администрация - Септември.
2. Дирекция "Социално подпомагане” - Септември.
3. Директори на училищни заведения и детски градини в Община Септември.
4. РУП - гр. Септември.
5. Общопрактикуващи лекари.
6. МКБППМН
Общинската програма за закрила на детето в Община Септември за 2020 година е
приета с Решение № 136, взето с протокол №9 на редовно заседание на Общински съвет
– гр. Септември на 29.04.2020г..
По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.
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