ОТЧЕТ
По изпълнението на Общинска програма за закрила на детето
в община Брусарци 2012 г.
Дейност: Развитие на услугата приемна грижа
Резултати: През отчетния период са утвърдени и вписани в регистър 5 лица- приемни родители; в
процес на проучване са още 4 кандидати за приемни родители; настанени са две деца в приемни
семейства.
Дейност: Разкриване на социални услуги в общността за деца и семейства
Резултати: С решение на Общинския съвет бе дадено съгласие за разкриване на социалната услуга
„Център за обществена подкрепа” в гр.Брусарци с капацитет 20 бр. потребители. Необходимите
документи бяха препратени на РДСП –Монтана за по-нататъшни действия съгласно нормативните
разпоредби.
Дейност:Оценка на възможностите на родителите и капацитета на семейството
Резултати: През отчетния период са извършени комплексни оценки на 29 деца, пребиваващи в
институции, като е оценен капацитетът на семействата и възможностите за реинтеграция в
биологичното семейство или настаняване в среда близка до семейната.
Дейност:Създаване на образователни материали за родители и насърчаване на добри родителски
практики
Резултати: отговорните институции – ДСП и училищата основно поради липса на финансови средства
не изготвиха образователни материали и не промотираха добри родителски практики.
Дейност:Провеждане на кампании за промотиране на здравето
Резултати: Не са проведени кампании промотиращи здравословния начин на живот, основно поради
липса на средства в училищните и общинския бюджет и недостатъчна активност от страна на личните
лекари.
Дейност:Подобряване условията за спорт в образователната система
Резултати: Спортната база в училищата е в незадоволително състояние. Поради недостиг на финансови
средства същата не се реконструира и обновява.
Дейност:Организиране на клубове по интереси в училищата за осмисляне на свободното време на
учениците
Резултати: В училищата не се предприемат необходимите действия по създаване на организация за
обхват на децата през свободното им време.
Дейност: Предоставяне на стипендии и помощи на деца с изявени дарби
Резултати: В процес на изготвяне е Наредба за подпомагане на деца с изявени дарби в Община
Брусарци.

Дейност: Създаване на общински училищен съвет на децата
Резултати: Проучва се опита на Фондация „Партньори-България” при създаването и функционирането
на детски и училищни съвети. В процес на разработване е Общинска харта за детското участие.
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