ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Всяко дете в България, на всеки етап от детството си, има право да живее и развива своя потенциал в интегрирана здравословна,
сигурна и насърчаваща развитието му среда, която гарантира неговите права и благосъстояние, при осигурена подкрепа на родителите
и на професионалистите, които полагат грижа за децата.
В контекста на жизнения цикъл на детството може да се приеме, че от раждането си част от децата у нас вече имат различен
шанс да реализират своя потенциал. По-късно тези различни житейски шансове се превръщат в основа на рискове и социални
неравенства, но те могат да бъдат идентифицирани и управлявани ефективно още в самото начало на детския живот.Във всяка
следваща фаза на детското развитие нараства броят и значението на публичните институции, на другите деца и на водещата роля на
семейството.Целевите и заинтересовани групи в тази фаза от детското развитие са: детето, семейството, местната общност и
специалистите в сферата на предучилищното образование.
Преходът от детското заведение към училището също е определящ за цялостното детско развитие. Очакванията, свързани с
този преход, трябва да бъдат формирани и адресирани още в детската градина. С постъпването в училище детето попада в още поразнообразна среда, в която все по-голямо значение придобива общуването с другите деца, както на същата възраст, така и на поголяма. Основните целеви групи в този период са: детето, неговите родители/осиновители и близки, местната общност и
педагогическите специалисти, но обхватът на заинтересованите групи е многократно по-широк.
Културните институции придобиват много по-съществена роля в публичната среда на детското развитие. През периода на
активно изграждане на личността на детето се формират базисни ориентации спрямо определен вид житейски път и професионално
развитие. Определящо значение има културното участие, а не само потреблението на културен продукт. В този смисъл това е и период
на ранно формиране на култура на доброволното участие, към която имат отношение както родителите и учителите, така и структурите
на гражданското общество, специалистите в сферата на социалните услуги и културните институции.
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Физическата активност и игрите са ежедневна и естествена дейност в развитието на децата за целия период на детството и са
важна предпоставка за развитие на детската психика и уменията, преценяването на възможностите за поемане на риск и изграждане на
самостоятелна преценка за безопасност. Стимулирането на активното участие в игри и спортни активности чрез осигуряване на
подходяща за това среда, съобразена с уменията на различните възрастови групи в периода на детството, е дейност, към която имат
отношение и местните власти. Основен фактор в този процес следва да са и самите деца, с техните предпочитания и идеи за
създаваната среда.
Постигането на успех придобива все по-голямо значение в ценностната система на най-младите поколения. В този смисъл в
училищна среда трябва да бъде създадено не само умението за учене, но и компетентности, които да позволят постигането на успех в
условията на свободна и равно поставена конкуренция, за приемане и ценене на различието, за работа в екип и активно участие.
Подобен приоритет на възпитателната и обучителна работа може да организира по нов начин детските възприятия и очаквания, като в
същото време насочва все повече внимание към гражданското образование.
Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като
правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно
ниво и целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности,
социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.
Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на държавната политика в
областта на закрила на детето и в съответствие с местните потребности.
Целта на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да спомогне за поефективна защита и гаранция на основните права на децата в Община Полски Тръмбеш във всички сфери на обществения живот. Тя
документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата.
ПРИОРИТЕТИ:
 Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния начин на живот и здравната култура
 Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи на всеки етап от жизнения цикъл и
придобиването на умения и компетентности за пълноценно включване в обществото
 Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото му да живее в подкрепяща
развитието му семейна или близка до семейната среда
 Гарантиране на правото на всяко дете да живее в сигурна среда, превенция и защита от насилие и други вредни
действия и ефективен достъп до правосъдие
 Осигуряване на възможности за участие на детето във вземане на решения по въпроси, които го засягат, както и
достъп до игра, спорт, културни и други дейности, които подкрепят развитието му и формирането на граждански
компетентности
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в
посока всяко дете от Община Полски Тръмбеш да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо,
умствено, нравствено и социално развитие.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
 Развиване на мерки в подкрепа на отговорното родителство;
 Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне;
 Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата;
 Превенция на изоставянето на деца за отглеждане в специализирани институции;
 Осигуряване на педагогическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по
проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата;
 Съдействие за улесняване на връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията;
 Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална
реализация;
 Осигуряване на подходящи извънкласни форми на обучение с цел ангажиране свободното време на децата;
 Провеждане мероприятия в училищата, с цел повишаване на здравната култура на учащите се;
 Провеждане на обучения на педагогическия и непедагогическия персонал за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности, с цел повишаване качеството на образованието им;
 Превенция на попадането на деца на улицата;
 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
ДЕЙНОСТИ:
Дейностите, включени в Програмата, са съобразени с потребностите за грижата за децата в Община Полски Тръмбеш.
Дейностите са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и
безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в
отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на
обществения живот.
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Приоритет 1: ГАРАНТИРАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКОТО ЗДРАВЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА
ЖИВОТ И ЗДРАВНА КУЛТУРА
Предвиден
и
Срок за
Отговорни
Цели
Дейности
Индикатори
финансови
изпълнение
институции
средства
1 . Промоция на
здравословен
начин на живот
при децата и
профилактика
на болестите

1.1. Организиране на мероприятия за популяризирането
на здравословното хранене като ценност, гарантираща
емоционално и физическо здраве на децата и
подрастващите
1.2. Обучение на медицински специалисти от здравните
кабинети в училищата и детските градини за изграждане
на навици за здравословно хранене на учениците

1.3. Стимулиране на децата за включване в спортни
мероприятия с цел терапия, социализация и подобряване
на състоянието на децата с увреждания и децата в риск

2.Осигуряване
на превантивни
мерки срещу
рисково
сексуално
поведение,
ранна
бременност и
употребата на
психо активни

2.1. Съдействие на отговорните институции при
извършване на оценка на потребностите на медицинските
специалисти в училищните здравни кабинети от
повишаване познанията в областта на промоция на
здравето и превенция на водещи поведенчески рискови
фактори в училищна възраст

2.2.Провеждане на мероприятия по превенция на

Брой
2019 г.
проведени
кампании и
събития,
Брой
участващи деца
Обучени
2019 г.
медицински
специалисти от
здравни
кабинети в
училищата и
детските
градини
Брой обхванати 2019 г.
деца

Община
П.Тръмбеш,
ЦОП, Училища и
ДГ

В рамките
на
утвърденит
е бюджети

Община
П.Тръмбеш;
Училища;
ДГ

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Община
П.Тръмбеш;
Училища;
ДГ; МКБППМН

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Проучване за
оценка на
потребностите
на
медицинските
специалисти в
училищните
здравни
кабинети
Повишаване

2019 г.

Училища;
Община
П.Тръмбеш;
ЦОП;
РУ”Полиция”;
МКБППМН

В рамките
на
утвърдения
бюджет

2019 г.

Медицински

В рамките
4

вещества.

3.Подобряване
на достъпа до
здравни грижи
на децата от
рисковите групи

сексуално предавани инфекции (СПИ), ХИВ/СПИН и на
рисково поведение (сексуално насилие, употреба на
алкохол и наркотици) сред юношите.

информираност
та на
учениците
Брой
участващи
младежи

2.3. Утвърждаване на практиката за своевременно
уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане”
Свищов от страна на лични лекари и медицинския
персонал в училищата и детските градини, при съмнение
за наличие на риск за детето в семейството.

Брой
регистрирани
сигнали

2.4 .Разпространение на информационни материали за
родители и младежи с цел повишаване капацитета по
отношение употребата на наркотици

Проведени
превантивни
дейности

2.5. Разработване и разпространение на информационни
материали за насърчаване на неформалното образование
на младите хора в областта на зависимостите и грижа за
здравословния им начин на живот, употребата на
наркотични вещества и за рисковете от употребата на
предписани или закупени без рецепта лекарствени
продукти

Разработени и
2019г.
разпространени
материали

3.1. Усъвършенстване на работата по промоция на
дейности /имунизации, правилно хранене, ограничаване
влиянието на вредните фактори и не инфекциозните
заболявания.

Брой
обхванати
родители

специалисти,
Училища,
ЦОП;
МКБППМН

на
утвърдения
бюджет

2019 г.

Медицински
специалисти;
Лични лекари,
ЦОП, Училища,
ДГ, МКБППМН
Д”СП”Свищов

В рамките
на
утвърдения
бюджет

2019 г.

Община
П.Тръмбеш;
Училища,
МКБППМН
ЦОП
Община
П.Тръмбеш;
МКБППМН;
Училища
ЦОП

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Община
П.Тръмбеш;
ДГ, Училища
ЦОП

В рамките
на
утвърдения
бюджет

2019 г.

В рамките
на
утвърдения
бюджет

3.2.Работа с родителите относно провеждане на здравните
грижи на децата.
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Приоритет 2: ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА НА ВСЯКО ДЕТЕ ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ
ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ И ПРИДОБИВАНЕТО НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧВАНЕ В
ОБЩЕСТВОТО
Предвиден
Срок за
Отговорни
и
Цели
Дейности
Индикатори
изпълнение
институции
финансови
средства
Брой
2019 г.
Община
В рамките
осъществени
П.Тръмбеш;
на
посещения в
ДГ; Училища
утвърдения
1.1.Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на
домовете на
Д”СП”Свищов;
бюджет
институциите по обхващане и задържане в
децата и
РУ „Полиция”
образователната система на деца и ученици в
проведени
РУО
задължителна предучилищна и училищна възраст.
разговори с
родителите;
Брой деца,
върнати в
1.Превенция на
училище
отпадането от
1.2. Ограничаване броя на децата, отпадащи от
Брой деца,
2019 г.
Община
В рамките
училище
образователната система поради социални причини и на
върнати в
П.Тръмбеш;
на
децата с поведенчески проблеми.
училище;
ЦОП,
утвърдения
Брой
Д”СП”Свищов
бюджет
1.2.1. Осигуряване на подкрепа за повишаване на
консултирани
ДГ; Училища;
мотивацията за продължаване на образователния процес и ученици
МКБППМН
преодоляване на трудностите при усвояване на учебния
материал.

2. Интегриране
в училищата и
детски градини
на децата със
СОП, както и
социална и
образователна
интеграция

1.2.2. Мобилна работа и работа на терен с родителите,
които не мотивират децата си да посещават редовно
училище.
2.1. Продължаване на политиката за включващо обучение
на децата със специални образователни потребности, чрез
организиране и провеждане на информационни кампании
и предоставяне на актуална информация на родители на
деца със СОП за процеса на включващото обучение.
2.2. Увеличаване броя на архитектурно адаптираните
детски градини и училища за достъп на деца със СОП.

Брой
информирани
родители

2019 г.

Училища; ДГ
Община
П.Тръмбеш;
ЦОП

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Брой
адаптирани
учебни

2019 г.

Училища; ДГ;
Община
П.Тръмбеш;

В рамките
на
утвърдения
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на децата и
учениците от
етническите
малцинства.

заведения
2.3. Подпомагане обучението на експерти, директори на
училища, учители, психолози, педагогически съветници
за работа по интегриране на децата със СОП и деца от
етническите малцинства.

Брой
специалисти,
преминали
обучение

бюджет
2019 г.

Училища; ДГ;
Община
П.Тръмбеш;

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Приоритет 3:ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТА НА ВСЯКО ДЕТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО МУ ДА ЖИВЕЕ В
ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО МУ СЕМЕЙНА СРЕДА ИЛИ БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА СРЕДА.
Предвиден
Срок за
Отговорни
и
Цели
Дейности
Индикатори
изпълнение
институции
финансови
средства
1. Развитие на
достъпни
1.1.Провеждане на съвместни тематични кампании от
Брой
2019 г.
Община
В рамките
социални услуги представителите на социалните институции в Община
проведени
П.Тръмбеш,
на
за подкрепа на
Полски Тръмбеш съвместно с училища, детските градини, тематични
ЦОП,
утвърдения
децата и
полицията за развитие на родителските умения.
кампании
Училища; ДГ;
бюджет
семействата и
МКБППМН,
подкрепа за
ДСП Свищов
развитие на
родителските
умения.
2. Подобряване
2.1.Засилване на ролята на медицинските специалисти, в
Разработване
2019 г.
Община
В рамките
на
детските градини за консултиране, партньорство и
на система за
П.Тръмбеш;
на
интегрираната
подкрепа на родителите за пълноценна грижа за децата в
специфична
МКБППМН
утвърдения
работа между
ранна възраст
работа в
Училища; ДГ;
бюджет
образователните
рисковите
ЦОП
институции и
2.2.Развиване на родителските умения и подкрепа на
общности
общинските
бъдещите родители и родители, които полагат грижи за
структури по
деца в ранна възраст, за осигуряване на пълноценна грижа
отношение на
в семейна среда, вкл. за осигуряване на условия за игра
осигуряване на
като основа за развитието на децата в семейството
достъпа на
образование на
децата.
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Приоритет 4: ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ ДА ЖИВЕЕ В СИГУРНА СРЕДА, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ
НАСИЛИЕ И ДРУГИ ВРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ И ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ
Предвиден
и
Срок за
Отговорни
Цели
Дейности
Индикатори
финансови
изпълнение
институции
средства
1.Ефективна
защита от
всички форми
на насилие за
всички деца,
включително в
семейната среда,
в училището, в
общността и в
дигиталното
пространство
2. Повишаване
осведомеността
на обществото,
децата и на
техните
семейства за
правата на
детето,
насилието над
деца и
стимулиране на
активното им
участие в
противодействи
ето срещу
насилието

1.1.Въвеждане на мерки за предотвратяване на случаите
на насилие в детските градини и училища.
1.2.Провеждане на обучения за подобряване на уменията
на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст,
за разпознаване на насилието в семейна среда и
ефективно сигнализиране
1.3.Повишаване на мерките за обезопасяване на детските
площадки и обществените пространства за игра на децата

Въведени
мерки

2019 г.

Община
П.Тръмбеш,
ДГ, Училища
МКБППМН,
ЦОП
Дирекция”СП”,
РУ”Полиция”

В рамките
на
утвърдения
бюджет

2019 г.

Община
П.Тръмбеш;
Училища;ДГ
ЦОП;
Дирекция”СП”
Свищов,
МКБППМН;
РУ”Полиция”
Община
П.Тръмбеш
ДГ, училища

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Проведени
обучения
Предприети
мерки

2.1. Провеждане на информационни кампании за
повишаване осведомеността на обществото, децата и на
техните семейства за правата на детето, насилието над
деца и стимулиране на активното им участие в
противодействието срещу насилието

Брой
информационн
и кампании

2.2. Увеличаване броя на психолозите в училищата и
назначаване на психолози в детските градини на
територията на общината.

Брой назначени 2019 г.
психолози

2.3. Извършване на проверки в учебните заведения по
отношение сигурността на децата в училище и
прилежащите им територии.

Брой проверки

2019 г.

Община
П.Тръмбеш;
Училища;ДГ
РУ”Полиция”

В рамките
на
утвърдения
бюджет
В рамките
на
утвърдения
бюджет
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3. Реализиране
на мерки за
намаляване
броя на децата,
жертви на ПТП

2.4. Подобряване качеството на превантивната работа в
училищна и извънучилищна среда за ограничаване на
конфликтното поведение на децата и учениците.

Брой
превантивни
мерки

2019г.

Община
П.Тръмбеш;
Училища;ДГ
Дирекция”СП”
Свищов,
МКБППМН;
РУ”Полиция”
ЦОП

В рамките
на
утвърдения
бюджет

2.5. Повишаване чувствителността на гражданите към
детското насилие чрез тематични дни и кампании.

Брой обхванати
деца и лица
Брой
проведени
кампании

По време на
тематични
дни и
кампании
2019г.

Община
П.Тръмбеш;
МКБППМН,
РУ”Полиция”
Училища, ДГ,
ЦОП

В рамките
на
утвърдения
бюджет

3.1. Разпространяване на подходящи видеофилми и
информационни материали, чиято превантивна цел е
предоставяне на полезни съвети за деца и родители,
презентиране на положителни практики ориентирани към
намаляване броя на децата, жертви на ПТП.

Брой
2019г.
реализирани
мерки;
Брой обхванати
деца и
родители
Брой
2019 г.
реализирани
дейности

Община
П.Тръмбеш;
МКБППМН,
РУ”Полиция”
Училища, ДГ,
ЦОП
Община
П.Тръмбеш
Училища, ДГ,

В рамките
на
утвърдения
бюджет

3.3. Повишаване на знанията, транспортната култура и
поведение на децата и учениците за безопасно
предвижване чрез провеждане на беседи, викторини,
състезания и изложби.

Брой
проведени
беседи,виктори
ни, състезания
и изложби

2019г.

4.1. Повишаване обществена информираност с цел
предпазване на децата в онлайн среда чрез включване в
национални и регионални кампании.

Брой
проведени
информационн
и кампании

2019 г.

Община
П.Тръмбеш;
МКБППМН,
РУ”Полиция”
Училища, ДГ;
ЦОП
Община
П.Тръмбеш;
Училища, ДГ
РУ”Полиция”
МКБППМН;
ЦОП

3.2. Поддържане на изградената безопасна транспортна
инфраструктура около училищата и детските градини.

4. Превенция на
злоупотребата с
деца в интернет
пространството.

В рамките
на
утвърдения
бюджет
В рамките
на
утвърдения
бюджет
В рамките
на
утвърдения
бюджет
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Приоритет 5: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ,
КОИТО ГО ЗАСЯГАТ, КАКТО И ДОСТЪП ДО ИГРА, СПОРТ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ
РАЗВИТИЕТО МУ И ФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Предвиден
Срок за
Отговорни
и
Цели
Дейности
Индикатори
изпълнение
институции
финансови
средства
1.Укрепване на
съществуващите
механизми,
Подобрени
създаване на
възможности и
Община
нови и
1.1. Укрепване на съществуващите механизми, създаване механизми за
В рамките
П.Тръмбеш;
стимулиране на на нови и стимулиране на участието на децата в
участие на
на
2019 г.
МКБППМН;
участието на
процесите на вземане на решения
децата в
утвърдения
Училища; ДГ;
децата в
процеса на
бюджет
ЦОП
процесите на
вземане на
вземане на
решения.
решения
2.Създаване на
условия и
възможности за
практикуване на
спорт и участие
в спортни
занимания и
организирани
спортни прояви
на деца в
свободното
време

2.1 Насърчаване на участието на децата и учениците в
извънкласни и извънучилищни дейности в областта на
спорта

Брой
инициативи;
Брой включени
деца

2019 г.

Училища; ДГ;
ЦОП;
Община Полски
Тръмбеш;
МКБППМН

2.2. Изпълнение на Програма „Спорт за децата в
свободното време“. Осигурени възможности за деца за
включване в спортни занимания. Популяризиране
ползата за децата от спорта и физическата активност.

Брой включени
деца

2019 г.

Училища; ДГ;
Община
П.Тръмбеш;
ЦОП;
МКБППМН

2.3. Участие в провеждания общински, областен и
републикански кръг на състезания на младежките
противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Повишаване
подготовката на подрастващите за защита при бедствия и
аварии.

Брой участия;
2019 г.
Брой обхванати
деца

Училища,
МВР - РД
ПБЗН
Община
П.Тръмбеш

В рамките
на
утвърдения
бюджет;
Финансиран
е по проект
В рамките
на
утвърдения
бюджет;
Финансиран
е по проект
В рамките
на
утвърдения
бюджет
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3. Осигуряване
на подходяща и
достъпна
физическа среда
и материална
база в
населените
места за спорт,
отдих, игра и
свободно време

3.1. Изграждане на приобщаваща среда чрез кампании и
дейности, насочени към запознаване с културата на
различни етноси и националности и преодоляване на
стереотипите, свързани с тях.

Брой обхванати 2019 г.
деца

Община
П.Тръмбеш;
ЦОП;
МКБППМН;
Училища

В рамките
на
утвърдения
бюджет

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
 Разкрити качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата;
 Повишен родителския капацитет;
 Повишен капацитет на специалистите, предоставящи социални услуги;
 Превенция на детското здраве, намален брой деца, болни от социално-значими заболявания;
 Повишена спортна активност сред всички деца ;
 Повишена информираност на децата с цел превенция от насилие и експлоатация;
 Намален брой на случаите на насилие над деца;
 Повишена обществена информираност с цел предпазване на децата в интернет пространството;
 Увеличен брой деца, участващи в културни дейности и дейности за осмисляне на свободното време;
Общинската програма за закрила на детето в Община Полски Тръмбеш за 2019 година е разработена от Комисията за детето,
съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и е в съответствие с приоритетите, заложени в
Проекта на Националната стратегия за детето 2019-2030 година.
Общинската програма за закрила на детето за 2019 година е приета с Решение №638 по Протокол № 45 от 25.04.2019 г. на
Общински съвет Полски Тръмбеш.
Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш
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