ПРОЕКТ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ОБЩИНА БРУСАРЦИ
2014-2015
І. Въведение
Общинската програма за закрила на детето 2014-2015 г. е разработена в съответствие с международните и националните
стандарти - Конвенция за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална стратегия за детето 2008-2018 г.,
Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015 г., Националната програма за младежта 2011-2015 г.(актуализиран
вариант), Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България", Национална стратегия за
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020, Стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Брусарци 2011-2015 г., както и Стратегическия план за периода 2014-2016г. на ДАЗД.
Общинската програма документира волята и готовността на институциите на територията на общината за повишаване качеството на
живот на децата и защита на техните права.
Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето: „Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години".
Закрилата на детето се основава на следните принципи:
-

зачитане и уважение на личността на детето;

-

отглеждане на детето в семейна среда;

-

осигуряване на най-добрия интерес на детето;

-

специална закрила на дете в риск;

-

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 и грижа за тяхната професионална квалификация;
-

временен характер на ограничителните мерки;

-

незабавност в действията по закрила на детето;

-

грижа в съответствие с потребностите на детето;

-

осигуряване развитието на дете с изявени дарби;

-

насърчаване на отговорното родителство;

-

подкрепа на семейството;

-

превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;

-

контрол по ефективността на предприетите мерки.

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.

ІІ. Стратегическа цел:
Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички груп деца съобразно
възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и психическо състояние, като се осигури на всички подходяща
социално-икономическа среда- образование, култура, здравни грижи, свобода на възгледите и сигурност.
ПРИОРИТЕТНИ
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І. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.
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ІІІ. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на
всички деца.
ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
V. Права на детето. Насърчаване участието на децата.
VІ. Координация и взаимодействие между органите по закрила

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Брусарци и са предложени от
широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване 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.
Програмата е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности и
в съответствие с променящите се условия на средата и нормативната база.
Цели, дейности, отговорници и индикатори за изпълнение на задачите поставени в Програмата:
ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

Отговорна
Източник на
Срок за
Индикатор за Индикатор за
институция
финансиране
изпълнение
резултат
въздействие
-1-2-3-4-5-6-7Приоритетно направление І. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на
децата.
1.Гарантиране правото
на детето да живее в
сигурна среда

1. Осигурен
достъп до
социални помощи
за всички
нуждаещи се деца
2. Мониториране и
управление на
процесите на
предоставяне на
социални услуги
за деца в риск –
приемна грижа
3. Разкриване на
алтернативни и
адекватни на
потребностите
соц.услуги за деца
и семейства с деца
в риск – Център
за обществена
подкрепа
1. Подкрепа на
семействата за
осигуряване на
подслон и
подходяща
жилищно-битова
среда за живот на
децата

2. Подобряване
качествата на
обитаемата от децата
среда

ДСП Брусарци

Бюджет на МТСП

2014-2015
/регулярно/

Брой
подпомагани деца

Гарантирано
право на
социално
подпомагане

ДСП Брусарци

Бюджет на МТСП

2014-2015
/регулярно/

Брой настанени
деца в приемни
семейства

Осигуряване на
заместваща
семейна среда

Община
Брусарци ДСП
Брусарци

Общински
бюджет; ДДД

м.ІV-м.Х 2015 г.

Кадрова
обезпеченост на
ЦОП;

Деца и семейства
получаващи
консултации;
психологическа
подкрепа,
напътствия и др.

Брой случаи по
които се работи

ДСП Брусарци
Община
Брусарци

В рамките на
утвърдените
бюджети

2014-2015
/регулярно/

Брой семейства
на които е
оказана помощ за
поддържане на
подходяща
жилищно-битова
среда

Минимизиране на
условията на
ЖБС като рисков
фактор за
развитие на
детето

3. Превенция на
институциализацията

4. Развитие на мерките
за подкрепа на
отговорно родителство

1. Извършване на
регулярни
актуални оценки
на
идентифицираните
семейства с деца в
риск
2.Предприемане
на мерки за
превенция на
институализацията
на деца в риск

ДСП Брусарци

1. Запознаване на
обществеността и
специалистите
работещи с деца с
политиките на ЕС
и ЕК в областта на
гарантиране на
правото на детето
на достоен живот

КЗД; ЦОП;

ДСП Брусарци

ДСП Брусарци;
училища и детски
градини

Не са необходими
финансови
средства

2014-2015

В рамките на
утвърдените
бюджети

2014-2015

Неса необходими
финансови
средства

м.ІІ-м.V 2015 г.

Брой извършени
актуални оценки

Деца за които са
идентифицирани
рискови фактори
за извеждане от
семейна среда

Брой деца спрямо
които са
предприети
мерки за закрила
по чл.23 от ЗЗД;
Брой деца
получили
еднократни
помощи по реда
на чл.48 от
ППЗЗД
Брой проведени
срещи; беседи;
лекции и др.

Деца, за които
успешно е
превентирано
извеждането от
семейна среда.

Брой
образователни
структури
обслужвани от
медиц. лице
100 % от децата с
личен лекар

100%
осигуреност на
първични здравни
грижи за децата

/ според
сроковете в
нормативните
документи/

/постоянно/

Специалисти и
общественици
повишили
познанията си в
областта на
гарантиране на
правата на детето.

Приоритетно направление ІІ. Подобряване здравето на децата
1. Достъп до здравни
грижи

2. Развитие на
превантивни здравни
грижи за децата

1. Осигуряване на
медиц. Лица в
образователните
институции

Община
Брусарци;
училища; детски
градини

В рамките на
бюджетите на
ДДД

2014-2015
/постоянно/

2. осигуряване на
личен
/общопрактикуващ
лекар за всяко дете

Общопр. лекари;
ДСП Брусарци;
кметове на
населени места

Не са необходими
финансови
средства

2014-2015
/постоянно/

1. Спазване на
имунизационния
календар

ОПЛ;
ДСП Брусарци;
родители;
учители

В рамките на
утвърдените
бюджети на МЗ

2014-2015

2. Осигуряване на
текущи
профилактични
прегледи на децата

ОПЛ; родители;
медиц.лица в
образователните
институции

В рамките на
утвърдените
бюджети на МЗ

/ постоянно по
утвърдените
графици/
2014-2015
/постоянно по
утвърдените
графици/

Брой деца с
пълни
имунизации

% деца
преминали
профилактични
прегледи

Осигуряване на
оптимални
здравни грижи за
децата в средата
на обитаване
Деца получили
превантивна
грижа за рискови
заболявания
Деца получили
превантивни
медиц. Грижи и
първична оценка
на клиничното им

ДСП Брусарци

здраве

Приоритетно направление ІІІ. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно
образование на всички деца
1. Подобряване
качеството на
предучилищното
образование

1. Въвеждане на
нови методи и
практики в
образователния
процес
1. Разнообразяване
на извънкласните
форми за
придобиване на
знания и умения
2. Задържане на
децата в училище

Училища; детски
градини

Делегирани
бюджети;
Оперативни
програми

2014-2015

Брой иновативни
решения

% деца обучавани
по иновативни
методи

Училища;
читалища

Делегирани
бюджети;
оперативни
програми

2014-2015
/постоянно/

Брой реализирани
форми

Деца обхванати
от формите на
извънкласни
дейности

Училища;
община Брусарци
ДСП Брусарци

Общ.бюджет;
делегирани
бюджети;
дарителство

2014-2015

Брой деца
отпаднали от
училище

3. Подобряване
условията за спорт в
образователните
институции

1. Реновиране на
спортните
съоръжения в
училищата

Община
Брусарци;
училища

Общ.бюджет;
оперативни
програми

2014-2015

Брой реновирани
спортни обекти и
съоръжение

4. Създаване на
устойчив модел на
образование в община
брусарци

1. Изработване и
приемане на
Общинска
стратегия за
образование –
подготвителен
етап
1. Организиране
на извънучилищни
мероприятия с
познавателна и
възпитателна
насоченост
2. Участие на
децата от
училищата и
детските градини
в общоселски и
общински
мероприятия
1. Активно
участие на
учениците в нац.
прояви за изяви на

Училища; детски
градини; община
Брусарци;

Общински
бюджет

м.ІХ. 2014 –

Брой институции
/ общественици
ангажирани с
проекта

% на децата
успешно
завършили
основно и средно
образование
Деца
осъществяващи
ефективна
физическа
подготовка в
училище
Поставяне
началото на
«пътна карта» за
развитие на
образованието в
общината

училища

Собствени
средства

2014-2015

Брой проведени
екскурзии;
чествания на
годишнини и др.

Деца повишили
гражданската си
култура

Училища; детски
градини; община;
кметства

В рамките на
предвидените
средства

2014-2015

Брой проведени
мероприятия с
участие на деца

Брой детски
изяви

Училища;
читалища

В рамките на
предвидените
средства

2014-2015

Брой участия в
олимпиади;
спортни
състезания;

Деца получили
награди за
проявени
способности и

2. Повишаване
ефикасността на
училищното
образование

5. Училищетовъзпитател на децата
като бъдещи активни
личности в
гражданското
общество

6.Насърчаване на
изявите на
способностите и
дарбите на децата

м.V. 2015

научнотехническите и
културнотворческите
знания и умения
на децата и
младите хора
2. Организация на
свободното времевъзможност за
личностно
развитие
3. участие в
Национална
кампания - Проект
«Детската
безопастностсподелена
отговорност и
грижа»

прегледи на
художественото и
техническо
творчество и др.

изявени дарби

Деца включени в
организирани
мероприятия за
осмислено
свободно време
Деца обхванати
от кампанията

училища

Собствени
средства

2014-2015

Брой проведени
екскурзии, излети
и др.

Училища; детски
градини

В рамките на
утвърдените
бюджети;
собствени
средства

м.V-м.Х 2014 г.

Брой инициативи

Приоритетно направление ІV. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба,насилие и експлоатация
1. Ефикасност на
функционирането на
Координационния
механизъм за работа с
деца жертви на
насилие или в риск от
насилие и при
кризисна интервенция
2.Намаляване
насилието между и над
деца
3. Гарантиране на
сигурна и безопасна
среда за децата

4. Превенция на
употребата на

1. Изготвяне на
Ситуационен
доклад-оценка на
дейността на
Координационния
механизъм

ДСП Брусарци

Не са необходими
финансови
средства

М. Ноември 2014

Изготвен доклад

Идентифициране
на проблеми и
добри практики

1. Провеждане на
кампания под
надслов « Не на
насилието»
1. Закрила на
децата от битов
травматизъм –
общинска
кампания
2. Действия по
превенция на
удавянето във
водни басейни –
реки, езера,
язовири и др. –
общинска
кампания
1. Общинска
кампания

ДСП Брусарци;
община
Брусарци;
училища и др.
Училища; детски
градини; община
Брусарци; ДСПБрусарци

Собствени
средства

м.Х. 2014 г. –

Брой проведени
мероприятия

Обхват на деца,
родители и
специалисти

Собствени
средства

м.май 2014 –
м.май 2015 г.

Брой проведени
мероприятия

Обхванати деца,
родители.
Привлечени
специалисти

Община
Брусарци;
училища;
МКБППМН

Не са необходими
финансови
средства

м.юни 2014;

Брой проведени
мероприятия

Обхванати деца

Училища;
община

Не са необходими
финансови

м. Януари – м.
Април 2015 г.

Брой проведени
мероприятия

Деца участвали в
кампанията

м. ІV. 2015 г.

м.май 2015 г.

наркотични средства

«Наркотиците –
истини и илюзии»

Брусарци; ДСП Брусарци; ЦОП

средства

Приоритетно направление V. Права на детето. Насърчаване участието на децата.
1. Гарантиране правата
на детето – основна
функция на
гражданското
общество

2. Нсърчаване на
детското участие

1. Честване на 25
години от
приемането от
ООН на
Конвенцията за
правата на детето
2. Мероприятия
по отбелязване на
«2014г.- година
на правата на
детето» в
РБългария
1. Приемане на
Общинска харта
за детското
участие и
механизъм за
детското участие
2. Създаване на
Училищни и
Общински съвети
на децата

Община
Брусарци; ДСПБрусарци;
училища

Не са необходими
финансови
средства

м. Ноември –
м.декември 2014 г

Брой
мероприятия

Деца; родители ;
общественици и
специалисти
участвали в
честванията

Училища; община
Бусарци; ДСПБрусарци

Собствени
средства

2014 г.

Брой
мероприятия

Деца и граждани
участвали в
мероприятията

Община
Брусарци;
общински съветБрусарци

Не са необходими
финансови
средства

М. Юни 2014 г.

Приети харта и
механизъм

Разработен
регламент за
детско участие

Училища; община
Брусарци

Не са необходими
финансови
средства

м Октомврим.ноември 2014 г.

Брой създадени
съвети

Активиране на
процесите на
детско участие

Приоритетно направление VІ. Координация и взаимодействие между органите по закрила
1. Утвърждаване на
мултидисциплинарния
подход като основа
при работата по
закрила на детето

1. Регулярни
кръгли маси по
проблемите на
работата по
закрила на детето
2. Съдействие от
всички
институции
работещи с деца в
процеса на работа
на О»ЗД» Брусарци

ДСП-Брусарци
Община Брусарци
училища; детски
градини и др.

Не са необходими
финансови
средства

Декември 2014
юни 2015
декември 2015

Проведени срещи

Активни
участници

О»ЗД» - Брусарци
всички
институции
работещи пряко и
косвено по
проблемите на
децата

Не са необходими
финансови
средтва

2014-2015

Брой случаи на
оказано
съдействие

Повишаване
ефикасността на
дейностите по
закрила на детето

