Приложение 1
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ОБЩИНА КАСПИЧАН
2019 г.
I.
Въведение
Общинската програма за закрила на детето 2019 година е разработена в съответствие с международните и националните стандарти
– Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Националната стратегия за детето 2019-2030 г., Стратегия на
Съвета на Европа за правата на детето 2016 – 2021 г., Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България”, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.
Общинската програма документира готовността и желанието на институциите на територията на общината за повишаване качеството
на живот на децата и защитата на техните права.
Съгласно чл.2 от Закона за закрила на детето: „Дете е всяко физическо лице до навършване на 18 години”.
Закрилата на детето се основава върху следните приоритети:
II.

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, социални качества и
грижа за тяхната професионална квалификация;
незабавност в действията по закрила на детето;
грижа в съответствие с потребностите на детето;
осигуряване развитие на дете с изявени дарби;
насърчаване отговорните родители;
подкрепа на семейството;
превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
контрол и ефективност по предпиретите мерки.
Стратегическа цел:

Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за всички групи деца, съобразно
възрастта, социалният статус, физическото, здравословното и психическо състояние, като се осигурят всички необходими

мерки за подходяща социално-икономическа среда – образование, култура, здравни грижи, свобода на мислене, възгледи и
сигурност.
ПРИОРИТЕТИ:
1. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА - НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
НА ДЕЦАТА – политики за подкрепа на детето и семейството, гарантиране на сигурна семейна среда
2. ОБРАЗОВАНИЕ - ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА
НА ВСИЧКИ ДЕЦА – развиване на различни форми и услуги, насочени към увеличаване броя и достъността на децата в
образователна система, реализиране на пилитики към деца, със затруднено емоционално и поведенческо състояние в училищата и
детските градини
3. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА – подобряване качественото здравеопазване на майки и деца,
реализиране на програми обвързани с профилактични и превантивни мерки, с цел гарантиране здравето на децата, повишаване
достъпа до здравни услуги и средства
4. ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ – гарантиране на правата на
децата, пострадали от престъпления, и/или свидетели в наказателния процес и на децата правонарушители, подобряване
ефективността на системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие
5. СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ
6. НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
7. КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ПО ЗАКРИЛА

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Каспичан. 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 за основните права на детето от общината във всички сфери на обществения живот.
Програмата е отворен документ, подлежащ на промяна, предложения и усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности, в
съответствие с променящите се условия на средата и нормативната база.
Цели, дейности, отговараща институция/лица/ и индикатори за изпълнение на задачите поставени в Програмата:
ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

Отговорна
институция

Източник
на
финансиран
е

Срок за
изпълнение

Индикатор за
резултат

Индикатор за
въздействие

Приоритет 1: СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА – Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на
децата.
1.Гарантиране
правото на детето да
живее в сигурна
семейна среда

2. Развиване на
алтернативна грижа
за деца, настанени в
специализирани
институции или са в
риск от настаняване

1.1. Достъп до повече
социални услуги за
деца и семейства

ДСП Нови пазар/
Община Каспичан,
ЦНСТДБУ
„Слънце“
гр.Каспичан

Държавно
делегирана
дейност

2019 г.

Брой разкрити нови
социални услуги.

Гарантирано
право на
отговорните
институции

1.2. Подкрепа на
семействата с деца до
завършване на средно
образование на детето,
обвързано с редовно
посещение на
училище.
1.3 Предоставяне на
социални услуги от
резидентен тип –
ЦНСТДБУ”Слънце”
гр.Каспичан
1.4 Организиране на
информационни
кампании
сред
ромската общност за
насърчаване
отговорното
родителство
и
предпазване от риска
„Ранен брак“
2.1. Превенция на
изоставянето и
популяризиране на
услугите,
предоставяни в
община Каспичан.

ДСП Нови пазар,
училища ,ЦОП

Общински
бюджет

2019г.

Брой регистрирани
семейства и деца

Гарантирано
право на
социално
подпомагане

Община Каспичан

Държавно
делегирана
дейност

Постоянен

Брой настанени деца в
центъра. Брой случаи
по които се работи.

Деца получили
подкрепа

2.2. Развиване на
професионална и
приемна грижа.
Работа с приемни

Община Каспичан,
МКБППМН

Община Каспичан,
ДСП Нови пазар,
РДСП гр.Шумен

Общински
бюджет

2019 г.

Общински
бюджет
2019 г.

Брой
регистрирани
семейства и деца

Брой предотвратени
случай.
Намаляване броя на
изоставени деца.

Деца, с
идентифициран
и рискови
фактори за
извеждане от
семейна среда.

родители и
осиновители.
Извършване на подбор
и оценка на бъдещи
такива.
3. Развиване на мерки
за подкрепа на
отговорно
родителство

3.1. Дейности по
превенция на ранно
заживяване на
семейни начала и
ранно родителстване,
План за Младежта

3.2. Предоставяне на
пакет от услуги за
подкрепа на
семейството. Семейно
консултиране

Община Каспичан,
училища, ЦОП
МКБППМН

Общински
бюджет

2019 г.

Ограничаване
случаите на ранно
родителстване,
консултации

Институции,
работещи с
млади родители

ЦОП,ДСП

Приоритет 2: ОБРАЗОВАНИЕ – Осигуряване на качествено образование и предучилищна подготовка на всички деца.
1. Развиване на
различни видове и
форми на услуги,
насочени към попълно обхващане на
децата в
образователната
система. Повишаване
на предучилищното и
училищното
образование.

2.1. Разработване и
прилагане на мерки за
осигуряване правото
на децата до достъп на
образователни услуги
и превенции от
отпадането им от
училище. Задържане
на децата в училище.
Повишаване
качеството в
образователния
процес.Иновативна
програма за обучение.
2.2 Наблюдение и
контрол на
движението на децата
и учениците в

Училища, детски
градини, община
Каспичан, РИО,
ДСП,

Държавно
делегиран
бюджет,
Европейско
финансиране
и проекти

2019 г.

Ограничаване броя на
необхванатите от
образователната
система деца.
Намаляване на броя
деца отпаднали от
училище.

Община Каспичан,
ДСП,
МКБППМН,
ДПС,ЦОП

Общински
бюджет

2019.г

Брой деца върнати в
училище

Брой деца
обучавани по
нововъведени
методики. Брой
деца завършили
основно и
средно
образование.

задължителната
предучилищна и
училищна възраст.
2.2.1 Консултиране
на ученици преди
налагане на
санкция,съгласно
действащата
нормативна
уредба,както и
осигуряване на
представител от
ДСП/ОЗД при
изслушване на
детето,с оглед защита
на неговите права и
интереси.

2.Интегриране в
общообразователните
училища и детски

ДСП,МКБППМН,
ДПС

2.3. Разработване, при
необходимост, на
индивидуални
програми на деца.

Училища,
ДСП,ресурсен
център

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

2.4. Повишаване на
социалната
интеграция на децата с
увреждания в
обществото чрез
приобщаващо
образование.
2.1. Осигуряване на
ресурсни учители, за
подпомагане на децата

Община Каспичан,
ЦСРИ, ЦОП,ЦПЛР

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

Община , РИО,
Училища, детски
градини

В рамките на
утвърдения
бюджет на

2019г.

2019 г.

Брой разработени
индивидуални
програми за децата с
обучителни трудности
и дефицити. Брой
обхванати деца и
семейства.
Брой кампании,
анализи и
резултати.Брой
обхванати деца.

Брой обхванати деца.

градини на децата със
СОП / специални
образователни
потребности –
сензорни, физически
увреждания, езиковоговорни, психически
и поведенчески и
др./и интеграция на
децата и учениците от
етническите
малцинства.

3. Обхващане на
подлежащите на
задължително
образование деца.

със СОП.

институциите

2.2 Допълнително
обучение на експерти,
директори,
преподаватели,
психолози за работа
по интегриране на
деца със СОП.
Прилагане на
иновативни
педагогически
технологии и
адекватни модели на
педагогически
практики.
2.4. Обхващане на
целодневна
организация на
учебния процес на
всички деца от
етнически малцинства
– ПИГ, СИП, и
др.извънкласни
форми.
3.1. Оказване на
съдействие на
образователните
институции за попълно обхващане на
подлежащите на
задължително
образование деца,във
връзка с ПМС с №
100/2018 г.
3.2. Разработване на
система за оценка и
превенция на риска от
отпадане от училище.

Училища, Община
Каспичан, КСУДС

Общински
бюджет

Община Каспичан

Общински
бюджет

2019г.

Повишаване на
обхвата на
подлежащите на
задължително
обучение деца.

Брой случаи.
Предотвратяване на
отпадането от
задължително
обучение.

Брой завършили
успешно
основно и
средно
образование

Приоритет 3: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – Подобряване здравето на децата.
1. Ранна превенция.
Достъп до здравни
грижи. Ранно
майчинство.

2. Разширяване на
профилактичните
мерки и
превантивните
програми с цел
гарантиране здравето
на децата

1.1. Осигуряване на
медицинско лице в
образователните
институции.

Община Каспичан,
училища, детски
градини

Общински
бюджет

Целогодишн
о

1.2. Подобряване
обхвата на
извършваните детски
консултации,
задължителни
имунизации,
профилактични
прегледи.
2.1. Провеждане на
здравнообразователни
кампании и беседи,
насочени към
подрастващите и
техните родители.
2.2. Разширяване на
превантивните и
профилактични мерки
за опазване
физическото и
психическото здраве
на децата.Повишаване
информираността на
децата за
разпространението на
ХИВ/СПИН/, болести
предавани по полов
път и злоупотреба с
психо-активни
вещества.
2.2.1 Провеждане на
кампании за
здравословно хранене
и начин на живот.

РЗИ, личен лекар,
Център за „Майчино
и детско здраве“ ,
гр.Шумен

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
Проектно
финансиране
от УНИЦЕФ

2019 г.

Община Каспичан,
ЦОП, ЦСРИ,
медицински лица

Общински
бюджет.

2019 г.

Училища,
МКБППМН,ЦОП,
медицински лица,
Община
Каспичан,,Директор
и на училища и
детски градини

Общински
бюджет

2019 г.

Брой образователни
структури обслужвани
от медицинско лице –
учебни заведения,
детски градини
Брой обхванати деца, и
семейства.

100%
осигуреност на
първични
здравни грижи
на децата.
Обхващане на
децата със
задължителна
имунизация.

Повишена здравна
култура на
подрастващите.

Повишаване
здравното
образование в
децата

2.2.2 Провеждане на
кампании за борба с
тютюнопушенето.

Приоритет 4: ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ –
Повишаване мерките за защита на децата.
1. Създаване на
условия за
гарантиране правата
на детето на защита
от насилие.
Ефикасност на
функционирането на
Координационния
механизъм за работа с
деца жертви на
насилие, или в риск
от такова.

2. Гарантиране на
сигурна и безопасна
среда за децата.
Система за превенция
и работа с деца,
жертви на насилие.

1.1. Провеждане на
социално-превантивна
дейност – срещи с
психолог, семейно
консултиране, беседи
с подрастващите за
превенция на
насилието.
1.2. Доклад-оценка на
Координационния
механизъм за
реализирани случаи на
деца жертви на
насилие или в риск.

МКБППМН, РИО,
Училища, ЦОП, ОЗД Общински
бюджет

Брой обхванати
непълнолетни
правонарушители.
Брой беседи и
участници. Брой
консултации.
Информираност.
2019 г.
Изготвен доклад

ДСП, Община

Идентифициран
е на проблеми и
добри практики.

Не е
необходимо
финансиране

1.3. Намаляване на
насилието между и
над децата.
Отбелязване на
Световния ден за
борба с детската
агресия

МКБППМН, ДСП,
Училища,детски
градини

Общински
бюджет

2.1. Закрила на децата
от битово-социални
травми.

ДСП,училища,
детски градини,
МКБППМН

Общински
бюджет

2.2. Превантивна

МКБППМН,

Общински

2019 г.

2019 г.

Насочване на
вниманието на
обществото върху
проблема с насилието
и агресията сред
децата.Популяризиран
е на ДАЗД, телефон :
116 111, правата на
детето и ЗЗД
Брой проведени
кампании и
меропирятия

-

Обхванати деца
и родители.

работа и
индивидуално
консултиране с
ученици с обществени
възпитатели,
назначени към
МКБППМН, и ЦОП,
след насочване от
училищните
ръководство и
педагогически
съветник
2.3. Извършване на
проверки и работни
срещи на
Мултидисциплинарни
я екип, ИДПС,
МКБППМН за
наблюдения на
детския труд, нощни
заведения, битови и
училищни проблеми,
работа с уязвими деца.
3. Намаляване на броя 3.1. Разпространяване
на децата, жертви на
на подходящи
ПТП
информационни и
рекламни материали,
чиято превантивна цел
е предоставяне на
полезна информация
за деца и родители,
презентиране на добри
практики ориентиране
към намаляване броя
на децата, жертви на
ПТП.
3.2. Повишаване
знанията и обучение
на подрастващите по
безопасност на
движението по

Училища, ЦОП,
обществени
възпитатели

бюджет

Община Каспичан,
МКБППМН, ИДПС,
ОЗД

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите,
общински
бюджет

РУП, Училища и
детски градини,
Община Каспичан

РУП, училища и
детски градини

2019 г.

-

2019 г.

Брой обхванати деца и
родители

Брой информационни
срещи и брой деца
участвали в тях.

пътищата и
транспортната
култура.

Приоритет 5: СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ
1. Създаване на
условия и
възможности за
участие в занимания с
физически
упражнения и спорт

1.1. Организиране и
участие на децата в
спортни състезания и
инициативи.

1.2. Включване на
децата в масови
мероприятия –
празници, рецитали,
концерти, тържества,
конкурси, състезания
и др./ ЦНСТ,
училища, детски
градини/
1.3. Задоволяване
нуждите на децата от
отдих, чрез участия в
екскурзии, посещения
на исторически
забележителности
1.4. Дневни занимания
за деца и юноши,
настанени в ЦНСТ,
гр.Каспичан –
алтернативни
дейности, арттерапии,
творчески изяви.
2. Достъп до услуги, с 2.1.Дневни занимания
цел физическа
за деца с физически
терапия и
увреждания в ЦСРИ,
подобряване
гр.Каспичан –
състоянието на децата кинезитерапия,
с увреждания
физиотерапия,

Спортни клубове,
училища, Община
Каспичан

В рамките на
утвърдения
бюджет на
клуба,
дарения,
др.видове
приходи
Училища,
ЦНСТ, В рамките на
детски
градини, утвърдения
Община Каспичан, бюджет
ЦПЛР

2019 г.

Брой инициативи,
брой деца.

2019 г.

Брой обхванати деца.
Брой реализирани
мероприятия.

Община Каспичан,
училища, детски
градини

2019 г.

Брой обхванати деца

Община Каспичан,
ЦНСТ

2019 г.

Брой творчески
изяви,брой дейности

2019 г.

Брой обхванати деца

Община Каспичан,
ЦСРИ

В рамките на
утвърдения
бюджет

3. Достъп на всички
деца до културни
дейности и дейности
за свободното време

рехабилитация,
масажи.
3.1.Осигуряване на
подходящи условия за
спорт и отдих на
децата и учениците,
чрез поддържане на
съществуващата и
изграждане на нова
спортна база и
инфраструктура в
училища и детски
градини / физкултурни
салони, открити
спортни полщадки, и
др./
3.2. Организиране и
провеждане на
спортни и младежки
прояви, съгласно
изготвения календар
3.3.Подпомагане
участието на ученици
в олимпиади и
състезания на местно,
регионално и
национално ниво
3.4. Ваканционна
програма за деца,
нуждаещи се от
ангажиране на
свободното време, с
образователна и
занимателна
насоченост - ЦСРИ,
ЦДГ, Училища,
Община.
3.5.Насърчаване
участието на децата в
занимания в областта
на изкуството и

Община Каспичан

В рамките на
утвърдения
бюджет.
Реализиране
на проекти

2019 г.

Община Каспичан,
спортни клубове,
училища и детски
градини

2019 г.

Реализирани
мероприятия

Община Каспичан,
Училища

2019 г.

Брой участия

Община Каспичан,
ЦСРИ, ДГ,Училища

2019 г.

Брой обхванати деца

Учебни заведения,
читалища,
ОКС/Образование,
култура, спорт/ -

2019 г.

Повишаване броя на
обхванатите деца в
извънкласни дейности
и на образователни

4.Насърчаване на
деца с изявени дарби.

обслужващите звена –
състави, кръжоци,
клубове чрез мрежата
на читалищата и
образователни
проекти.
4.1.Създаване на
възможности и
насърчаване на децата
с изявени дарби

Община Каспичан

проекти за деца

Община Каспичан,
Училища, ДГ,
Читалища, ЦРД

2019 г.

Увеличаване броя на
децата с изявени дарби

2019 г.

Гарантиране правото
на детето за свободно
изразяване на мнение /
брой подадени
сигнали/
Разширен обхват

Приоритет 6: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
1. Гарантиране
правата на детето –
основна функция на
гражданското
общество.

1.1. Осигуряване
участието на детето
при вземане на
решения, касаещи
неговия интерес
1.2. Разширяване
обхвата на
запознаване с правата
и задълженията на
детето в училищата и
ЦДГ.

ДСП,училища,
детски градини

ДСП, ЦНСТ,
Община Каспичан,
училища, ДГ

Общински
бюджет

Повишаване
броя на детско
участие.

Приоритет 7: КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ ПО ЗАКРИЛА
1. Утвърждаване на
мултидисциплинарни
я подход като основа
при работата по
закрила на детето
2. Повишаване
капацитета на
системата на закрила
на децата

1.1. Регулирани срещи
по проблемите на
работата по закрила на
детето. Съдействие от
всички институции
работещи с деца.
2.1. Укрепване
капацитета на
специалистите за
повишаване на
качеството и
ефективността на
социалната работа.
2.2. Прилагане на
Координационния

Всички институции
работещи пряко или
косвено с децата.

Общински
бюджет

2019 г.

Проведени срещи.
Брой оказано
съдействие

Община Каспичан,
ДСП

Общински
бюджет

2019 г.

Повишаване
професионалния и
административния
капацитет на
специалистите

ОЗД, РУ,
МКБППМН, ЦОП

Общински
бюджет

2019 г.

Подобряване
сътрудничеството

Повишаване
ефективността
на дейностите
по закрила на
детето.

механизъм за работа с
деца, жертви на
насилие и/или при
кризисни ситуации

между институциите,
които имат
отговорност по
прилагане на КМ

Програмата за детето е отворена за предложения, промени и актуализация.
РДСП – Регионална дирекция социално подпомагане, гр.Шумен
ДСП – Дирекция „Социално подпомагане”, гр.Нови пазар
ОЗД – Отдел „Закрила на детето”, гр.Каспичан
ЦОП – Център за обществена подкрепа, гр.Нови пазар
КСУДС – Комплекс за социални услуги на деца и семейства, гр.Шумен
ЦМДЗ – Център за майчино и детско здраве, гр.Шумен
ЦНСТДБУ/ЦНСТ/, гр.Каспичан – Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания
МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
ИДПС – Инспектор детска педагогическа стая
РУ – Районно управление
ДГ – Детска градина
ЦРД – Център за работа с деца
ЦПЛР- Център за подкрепа на личностното развитие
РИО- Регионален инспекторат по образование

Изготвил: …………
Мирослава Петева
Инспектор „ТТМДДП“

Утвърдил:
Милена Недева
Кмет на община Каспичан
Одобрил:
Общински съвет Каспичан
Решение №

