ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КОТЕЛ ЗА
2016 ГОДИНА
ПРИОРИТЕТ 1: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА
УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1.
Развиване
на 1.1. Подкрепа на доходите
мерки за подкрепа на на
родителите
отговорно
(осиновители),
които
родителство
отглеждат деца с трайни
увреждания и на семейства
на роднини или близки
(приемни семейства), при
които са настанени деца с
трайни увреждания по реда
на чл.26 от ЗЗД чрез
предоставяне на месечна
добавка.
1.2.
Подкрепа
на
семействата с деца до
навършване
на
средно
образование на детето, но
не повече от 20 годишна
възраст,
обвързана
с
редовното посещаване на
училище.
1.3. Осигуряване на доходи
и финансова подкрепа на
семейства, отговарящи на
условията
за
месечно
социално подпомагане, за
децата които отглеждат.
2.
Развиване
на 2.1.
Подкрепа
на
мерки в подкрепа на семействата в съответствие
родителите
при и изпълнение на основната
наличие на риск за цел на ЗЗД – отглеждане на
детето от изоставяне. децата в семейна среда,
развитието
на
Превантивна работа с чрез
алтернативни
услуги
за
деца и работа с деца
деца,
както
и
чрез
реинтегрирани
в
предоставяне на финансови
биологичните
помощи и/или помощи в
семейства.
натура.
2.2.
Осъществяване
на
мерки за предотвратяване
на
изоставянето,
чрез
осигуряване
на
педагогическа,
психологическа и правна
помощ
на
родителите.

ОТГОВОРЕН
ОРГАН

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

ДСП-Котел

В рамките
утвърдения
бюджет

на

ДСП-Котел

В рамките
утвърдения
бюджет

на

ДСП-Котел

В рамките
утвърдения
бюджет

на

ДСП-Котел
Социални
услуги

В рамките
утвърдения
бюджет

на

ДСП-Котел
Социални
услуги

В рамките
утвърдения
бюджет

на

Насочване към подходящи
социални услуги.
2.3.
Осигуряване
на ДСП - Котел
В рамките на
подкрепа и работа със
утвърдения
семейства
и
деца
бюджет.
реинтегрирани
в
биологичните семейства и в
семейства на осиновители.
2.4. Детско и семейно ДСП- Котел
В рамките на
целево подпомагане, според
утвърдения
индивидуалните
бюджет.
потребности на детето с
увреждане
и
на
възможностите
на
семейството – осигуряване
на съвременни помощни
средства, приспособления,
съоражения и медицински
изделия предназначени за
деца, в зависимост от
потребностите им.
3. Подобряване на 3.1.
Функциониране
на Община Котел В рамките на
благосъстоянието на социалните услуги в община ДСП- Котел
утвърдения
децата чрез реформа Котел – ЦНСТ за деца и
бюджет. Външни
на
младежи с увреждания и
организации,
институционалните
ЦСРИ.
НПО.
грижи и създаване на
условия за живот в
сигурна и близка до
семейната среда.
4.
Подкрепа
на 4.1. Оказване на подкрепа ДСП-Котел
В рамките на
родители,
които на
родители,
които Община Котел утвърдения
отглеждат
сами отглеждат сами децата си –
бюджет. Външни
децата си и на насочване към програми за
организации,
семейства с деца до заетост и оказване на
НПО.
3 годишна възраст.
временна подкрепа чрез
НПО и др. организации.
5.1.
Популяризиране
и ДСП-Котел.
В рамките на
5.
Развиване
на развиване на Приемната Община Котел. утвърдения
грижа, чрез провеждане на Комисия
за бюджет. Външни
алтернативни
кампании
(брошури, закрила
на организации
семейни грижи.
дипляни, местни медии – детето
радиовъзел,
вестник,
кабелна телевизия и др.) и
провеждане на консултации.
4.2. Утвърждаване на нови
приемни семейства.
5.2. Консултиране, насочено ДСП-Котел
В рамките на
към подобряване качеството Социални
утвърдения
на грижи за настанените услуги
бюджет
деца
в
семейства
на
роднини или близки и в
приемни семейства.
ПРИОРИТЕТ 2: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА,
НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1. Осъществяване на
превенция
на
насилието,
сексуалната
и
трудова
експлоатация,
злоупотреба с деца в
Интернет
чрез
повишаване
на
осведомеността
на
обществото, децата и
семействата, относно
правата на детето и
стимулиране
на
участие
в
противодействие на
насилието.

1.1.
Провеждане
на
информационни кампании за
превенция на насилието,
сексуалната и трудова
експлоатация
и
злоупотреба с деца в
Интернет.
1.1.2.
Провеждане на беседи по
темите
в
часовете
на
класния ръководител или в
др. подходящо време. 1.1.3.
Провеждане на изследване
относно
проблемите
с
агресията и насилието сред
децата във всички училища
на територията на община
Котел чрез анкетни карти и
др.
1.2.
Провеждане
на
разяснителна дейност по
правата на жертвите на
трафик
на
хора,
прожектиране на филми,
изработване на нагледни
материали, табла и др.

2. Повишаване на
професионалната
компетентност
на
специалистите,
работещи с деца за
разпознаване
на
белезите на насилие
и
незабавно
сигнализиране
на
насилие.
3. Грижа за деца на
улицата
и
деца
жертви на трафик.

2.1. Участие в обучения и
семинари
на
тема
предотвратяване на риска от
насилие
в
семейството,
училището и на улицата.

3.1.
Извършване
на
мониторинг на случаите на
деца на улицата, просещи и
деца жертви на трафик.
Провеждане на съвместни
регулярни
обходи
за
идентифициране
на
просещи и деца на улицата.
Регистриране на случаите.

ОТГОВОРЕН
ОРГАН
РИО на МОН.
Педагогически
съветници.
Отдел
“Социални и
хуманитарни
дейности”
Община Котел.
Директори на
училища.
МКБППМН и
др.
партниращи
органи

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
утвърдения
бюджет

РИО на МОН.
Педагогически
съветници.
Отдел
“Социални
и
хуманитарни
дейности”
Община Котел.
Директори на
училища.
Представители
на
БЧК
и
здравни
служители.
МКБППМН
ДСП-Котел.
Директори на
училища.
Педагогически
съветници.

В рамките
утвърдения
бюджет

на

В рамките на
утвърдения
бюджет. Външни
организации,
НПО.

ДСП-Котел. РУ В рамките
МВР. Община утвърдения
Котел
- бюджет
МКБППМН

на

4.
Превенция
наркоманиите.

Предприемане
на
подходящи мерки и действия
за закрила.
3.2. Участие в обучения на
учители,
педагогически
съветници,
директори,
социални работници и др.
лица работещи с рискови
групи деца и деца с
асоциално поведение.
на 4.1.
Изработване
и
разпространение
на
информационни материали,
провеждане
на
беседи,
разговори и анкети за
превенция на зависимостите
от
наркотици,
тютюнопушене и употреба
на алкохол за деца и
родители.

5. Превенция на найтежките форми на
детски
труд,
мониторинг
на
детския
труд
на
територията
на
общината.

6.
Защита,
възстановяване
и
реинтеграция
на
децата-жертви
на
насилие,
трафик,
сексуална, трудова и
др. експлоатация.

5.1.
Наблюдение
и
предприемане на мерки по
сигнали за детски труд, чрез
идентифициране на децата
въвлечени
в
най-тежки
форми на детски труд,
регистриране на случаите,
насочване на децата към
училище
или
други
подходящи
услуги,
включително алтернативни
форми за обучения на
отпадналите и непостъпвали
в училище.
6.1. Подкрепа и защита на
случаите на деца жертви на
трафик и др. Изпълнение на
Координационния
механизъм за рефериране
и обгрижване на случаи на
непридружени български
деца и деца – жертви на
трафик, завръщащи се от
чужбина. Насочване към
кризисните центрове и други
услуги.
6.2.
Изпълнение
на
Координационния
механизъм
за
взаимодействие
при
работа на случаи на деца,

РИО на МОН.
ДСП-Котел.
МКБППМН. РУ
МВР.

В рамките на
утвърдения
бюджет. Външни
организации,
НПО.

МКБППМН.
Директори на
училища.
Педагогически
съветници.
Отдел
“Социални
и
хуманитарни
дейности”
Община Котел.
Здравни
служби.
Здравни
медиатори.
ДСП-Котел. РУ
МВР.
Инспекция по
труда.
Директори на
училища и др.

В рамките
утвърдения
бюджет

на

В рамките
утвърдения
бюджет

на

ДСП-Котел. РУ В рамките
МВР.
утвърдения
МКБППМН
бюджет
Община Котел

на

Участници
в В рамките
Координацион утвърдения
ния механизъм бюджет

на

7.
Превантивна
дейност и работа с
деца в криминогенен
риск
и
противообществени
прояви.
8.
Превенция
на
насилието
и
злоупотреба с деца.

жертви на насилие или в
риск от насилие и при
кризисна интервенция.
6.3.
Подобряване
на
сътрудничеството
и
взаимодействието
при
случаи на насилие над деца.
7.1.
Осигуряване
на
социални услуги за деца с
противообществени прояви
и в криминогенен риск и
работа с родители с цел
повишаване на капацитета
им.
8.1. Идентифициране на
деца жертви на насилие и
насочване към подходящи
услуги.

Община Котел. В рамките
НПО.
утвърдения
Доставчици на бюджет
услуги.

на

ДСП-Котел.
В рамките на
МКБППМН, РУ утвърдения
МВР
Котел. бюджет
Медии.
Директори на
училища.
Педагогически
съветници.
ПРИОРИТЕТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
ЦЕЛИ
ДЕЙНОСТИ
ОТГОВОРЕН
ФИНАНСОВО
ОРГАН
ОСИГУРЯВАНЕ
1. Разширяване на 1.1. Провеждане на беседи, Директори на В рамките на
формите
за семинари,
анкети, училища.
утвърдения
прилагане на здравно информационни кампании и Здравни
бюджет
образование
в прожектиране на филми в служби
и
училищата
с
цел час на класния ръководител служители.
подготовка
за с цел отговорна подготовка МКБППМН.
отговорно сексуално за сексуално поведение, Отдел
поведение
и предпазване от СПИН и др. “Социални
и
болести
предавани
по хуманитарни
повишаване
информираността на полов път.
дейности”
децата
за 1.2.
Повишаване
на Община Котел.
разпространение на информираността на децата Педагогически
ХИВ/СПИН, болести с цел отговорно поведение.
съветници.
предавани по полов
Здравни
път и злоупотреба с
медиатори.
психоактивни
вещества.
2. Намаляване на 2.1.
Провеждане
на Директори на В рамките на
социално значимите информационни кампании и училища.
утвърдения
заболявания
сред предприемане
на Здравни
бюджет
децата.
профилактични мерки за служби.
здравословно хранене и Здравни
здравословен
начин
на служители
в
живот.
училища.
Здравни
медиатори.
3.
Превантивна 3.1.
Повишаване ДСП-Котел.
В рамките на
работа с малолетни и информираност на родители Община Котел- утвърдения
непълнолетни с цел и деца. Превантивна работа здравни
бюджет
предпазване
от с малолетни и непълнолетни медиатори.

забременяване
и майки, чрез насочване към Лични лекари.
подкрепа
на подходящи социални услуги. Център
за
непълнолетни майки.
майчино
и
детско здраве
.
Сливен
–
представител
в гр. Котел.
ДСП-Котел
4. Подобряване на 4.1. Насочване на деца и ДСП-Котел.
майчино и детско семейства към услуги за Община Котелздраве.
майчино и детско здраве. здравни
Оказване на психологическа медиатори.
подкрепа, както и подкрепа Лични лекари.
от
други
специалисти. Център
за
Ползване
ресурса
на майчино
и
мобилни групи към социални детско здраве
услуги с цел посещение от Сливен
–
медицински
и
др. представител
специалисти в домашна в гр. Котел.
среда.
ДСП-Котел.
Извършване
на
детски Социални
консултации, поставяне на услуги.
задължителни имунизации и
профилактични здравни и
стоматологични прегледи
ПРИОРИТЕТ 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
ЦЕЛИ
ДЕЙНОСТИ
ОТГОВОРЕН
ФИНАНСОВО
ОРГАН
ОСИГУРЯВАНЕ
1. Разработване на 1.1.
Училищните РИО на МОН. В рамките на
механизъм
за ръководства, съвместно с Директори на утвърдения
проследяване
на местните власти да прилагат училища.
бюджет
записването
и мерки за анализ и оценка на Отдел
движението
на риска
от
отпадане
от “Социални
и
децата
в училище.
хуманитарни
образователната
дейности”
система.
Община Котел
1.2.
Предприемане
и РИО на МОН. В рамките на
прилагане на мерки за Директори на утвърдения
превенция на отпадането на училища.
бюджет
учениците от училище.
Отдел
“Социални
и
хуманитарни
дейности”
Община Котел
2. Продължаване на 2.1. Интегриране на деца и РИО на МОН. В рамките на
политиката
за ученици
със
специални Директори на утвърдения
включващо обучение образователни потребности училища
и бюджет
на
децата
със в
общообразователния детски
специални
процес в общинските детски градини.
образователни
градини и училища чрез Отдел
потребности.
създаване на подкрепяща “Социални
и
среда.
Осигуряване
на хуманитарни
ресурсни
учители, дейности”
специалисти
и Община Котел

3.
Развиване
образователни
социални услуги
цел
връщане
децата, отпаднали
образователната
система.

на
и
с
на
от

допълнителен
помощен
персонал
(придружители,
лични асистенти).
2.2.
Провеждане
на
обучения на педагогически и
управленски кадри за работа
с деца и ученици със
специални
образователни
потребности.
3.1.
Съдействие
на
образователните институции
за обхващане в училище на
подлежащите
на
задължително образование
деца и ограничаване на
отпадането от училище на
деца в криминогенен риск.
3.2. Организиране на форми
за привличане и адаптиране
към учебния процес на
необхванатите от училище
ученици.
4.1. Осигуряване на условия
за подкрепа на обучението и
развитието
на
деца
и
ученици
с
обучителни
трудности
и
девиантно
поведение.

РИО на МОН

В рамките
утвърдения
бюджет

на

МКБППМН.
В рамките
Директори на утвърдения
училища. РИО бюджет
на
МОН.
Община Котел.
ДСП-Котел.

на

Директори на В рамките
училища. РИО утвърдения
на МОН.
бюджет

на

4.
Подобряване
Директори на В рамките на
дейностите
на
училища. РИО утвърдения
образователните
на
МОН. бюджет
заведения
за
МКБППМН.
идентифициране
и
подкрепа на деца в
риск.
ПРИОРИТЕТ 5: ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В
СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
ЦЕЛИ
ДЕЙНОСТИ
ОТГОВОРЕН
ФИНАНСОВО
ОРГАН
ОСИГУРЯВАНЕ
1. Провеждане на 1.1.
Осъществяване
на Директори на В рамките на
активна превантивна целенасочена превантивна училища.
утвърдения
дейност по опазване дейност и активизиране на Кметове
по бюджет. Външни
на живота и здравето изпълнението
на населени
организации
на
децата
в кампаниите, насочени към места.
РУ
движението
по защита на децата на пътя.
МВР.
пътищата
на
страната.
2.
Повишаване 2.1.
Организиране
на Директори на В рамките на
знанията,
състезания,
викторини, училища
и утвърдения
транспортната
конкурси, изложби, забавни детски
бюджет
култура и поведение игри и изнасяне на беседи, градини.
РУ
на децата.
свързани с прилагане на МВР. Община
правилата за безопасност Котел.
на
движението
по
пътищата.
3.
Развитие
на 3.1.
Провеждане
на Директори на В рамките на
различни
форми, ученически
състезания, училища
и утвърдения
модели
и конкурси и турнири с цел детски
бюджет
инструменти
за повишаване
градини.
превенция
на информираността на децата Педагогически

инциденти
травматизма
децата.

и за правилна реакция
при безопасно поведение.

за съветници. РУ
МВР.

3.2.
Повишаване
информираност при децата
за рисковете, които крие
градската среда. Подготовка
за защита при пожари и
бедствия.
Повишаване
знанията на децата за
безопасни
игри
през
свободното
време.
Повишаване сигурността на
децата
по
време
на
празници и ваканционни дни.
ПРИОРИТЕТ 6: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА И ГРИЖИ ЗА ОТДИХ И
СВОБОДНО ВРЕМЕ, РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ ИМ И ПОДОБРЯВАНЕ НА
БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА КОТЕЛ
ЦЕЛИ
ДЕЙНОСТИ
ОТГОВОРЕН
ФИНАНСОВО
ОРГАН
ОСИГУРЯВАНЕ
1. Повишаване на 1.1. Запознаване с правата Директори на В рамките на
информираността на на човека и правата на училища.
утвърдения
децата за техните детето
в
средното Педагогически бюджет
права.
образование
и съветници.
предучилищната подготовка РИО.
и възпитание, като се
използват възможностите на
общообразователната
подготовка, извънкласните и
извънучилищни дейности.
2. Осигуряване на 2.1. Стимулиране участието РИО на МОН. В рамките на
достъпа
и на повече деца в различни Директори на утвърдения
увеличаване броя на ученически игри, олимпиади, училища.
бюджет. Външни
децата участващи в състезания,
клубове
по Спортни
организации.
различни
спортни, интереси
и
др. организации.
културни,
развлекателни и културни Община Котел.
развлекателни
дейности. Участие в спортни НПО
дейности и клубове занимания и дейности.
по интереси и др.
занимания
в
свободното време.
3.
Създаване
на 3.1.
Подобряване
на Директори на В рамките на
условия
и физическа и психическа училища.
утвърдения
възможности
за дееспособност на децата. Община Котел бюджет. Външни
участие в занимания, Утвърждаване самочувствие – О”СХД”.
организации.
физически
на децата чрез средствата
упражнения и спорт.
на спорта.
4. Насърчаване на 4.1.
Реализиране
на Община Котел. В рамките на
изявата на деца с дейности и мерки за закрила РИО на МОН. утвърдения
на деца с изявени дарби.
изявени дарби.
Директори на бюджет
училища

5.
Подобряване
благосъстоянието на
децата в Община
Котел.

6.
Превантивна
дейност с деца в риск
и в конфликт със
закона
–
проект
„Подкрепа за деца в
конфликт със закона,
деца в риск и техните
семейства”.

5.1.
Участие
и
кандидатстване
със
социални проекти с цел
подобряване
благосъстоянието
и
развитието на децата в
Община Котел. Създаване
на социални услуги.
6.1.
Създаване
на
специализиран ЦРДУ, като
услуга за деца в риск, деца в
конфликт със закона и
техните семейства.

Община Котел.
НПО

Участие
проекти

в

Община Котел
НПО

Проект
финансиран
от
УНИЦЕФ. Местна
дейност
финансирана от
външен източник.

ПРИОРИТЕТ 7: ГАРАНТИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ДЕТСКО ПРАВОСЪДИЕ

1. Подобряване на
междуинституционал
ното сътрудничество
и
превенция
на
рисковото
поведение
на
децата.

1.1. Подобряване на ДСП-Котел. Община В
рамките
на
координацията
Котел. РУ МВР. РС. утвърдения бюджет.
между
РП. МКБППМН.
правораздавателнат
а,
социалната,
здравната
и
образователна
система.
Регистрация
и
работа при случаи
на
детска
престъпност.

Изготвил:
Комисия за закрила на детето към Община Котел
назначена със Заповед № РД 13 – 114 / 07.04.2016год.
на Кмета на Община Котел Коста Каранашев

Приета с Решение № 156/27.04.2016 г. на Общински съвет – Котел.

Председател на Общински съвет – Котел: /п/
(Христина Чолакова)

