ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ – ОБЛАСТ РУСЕ
7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” № 1, тел.: 08131–2795, факс: 08131–2876 ЕИК 000530657 E-mail: slivopole@ru-se.com

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
(приета с Решение №152 по Протокол №14 от заседание на Общински съвет- Сливо поле, проведено на 26.10.2012г.)

ПРИОРИТЕТ І :
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел
1.
Планиране
и
развиване на услуги за
деца и семейства и
подобряване
на
междуинституционалното взаимодействие и
координация

2. Мониторинг върху
спазване правата на децата и стандартите за
качество на услугите за
деца
3. Промяна на обществените нагласи и осигуряване на условия за
толерантност и недискриминация по отношение на всички деца от
общината.

Дейност
1.1. Развитие на социалните услуги за деца и семейства.
1.2. Провеждане на регулярни работни срещи на структурите на местното самоуправление, институциите и комисиите отговорни за развитието на нови и повишаване
качеството на съществуващите социални услуги за деца и
семейства.
1.3. Участия в обучения на професионалисти, работещи в
системата за закрила на детето, за адекватно прилагане на
международното и вътрешното законодателство в областта
на закрилата на децата и по-специално в административните и съдебните производства, по които се засягат права и
интереси на деца.
2.1. Извършване на проверки по сигнали за нарушаване на
правата на децата.
2.2. Осъществяване на контрол относно спазването на
всички стандарти и изисквания за деца с увреждания.
3.1.Издаване на информационни материали, провеждане на
кампании, подкрепа и участие в съвместни проекти с НПО,
насочени към повишаване на обществената информираност и чувствителност към правата на децата с увреждания.

4. Развиване на мерки за 4.1. Организиране на кампания за насърчаване на
подкрепа на отговорно
отговорното родителство, съвместно с НПО.

Отговорни институции
Дирекция ”Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле
Комисия за закрила на детето
Община Сливо поле
Дирекция ”Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле

Срок за изпълнение
постоянен

Общинска администрация
МКБППМН
Дирекция “Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле

Общинска администрация
Дирекция “Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле
Ръководствата на училищата и детските
заведения в общината

постоянен

Общинска администрация

постоянен

Общинска администрация
МКБППМН

постоянен
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родителство

5. Развиване на мерки в
подкрепа на родителите
при наличие на риск за
детето от изоставяне

4.2. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на
семейства, отговарящи на условията за месечно социално
подпомагане, за децата, които отглеждат.
4.3. Разширяване на дейността на МКБППМН за работа с
родители.

Дирекция “Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле

5.1. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение
на основната цел на ЗЗД - отглеждане на децата в семейна
среда, чрез развитието на алтернативни услуги за деца,
както и чрез предоставяне на финансови помощи и/или
помощи в натура.
5.2. Осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето, чрез осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите. Насочване към подходящи социални услуги в общността.

Общинска администрация
Дирекция “Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле

МКБППМН

постоянен

Общинска администрация
Дирекция “Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле

6. Развиване на
социални услуги в
общността за подкрепа
на децата и семействата

6.1. Идентифициране на потребностите в общността с цел
планиране и разкриване на социални услуги в общността.

Общинска администрация
Дирекция “Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле

постоянен

7. Развиване на алтернативни семейни грижи

7.1. Продължаване на кампанията по набиране, проучване
и обучение на приемни семейства, популяризиране на професионалната приемна грижа на територията на общината.

Общинска администрация
Дирекция “Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле

постоянен

7.2. Консултиране, насочено към подобряване качеството
на грижи за настанените деца в семейства на роднини и
близки или в приемни семейства.

Общинска администрация
Дирекция “Социално подпомагане” Русе –
ИРМ Сливо поле
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ПРИОРИТЕТ ІІ :
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ
ДЕЦА
Цел
1. Разработване на
механизъм за проследяване на записването и
движението в образователната система на децата

2. Продължаване на
политиката за включващо обучение на децата със специални образователни потребности

3. Развиване на образователни и социални услуги с цел връщане на
децата, отпаднали от
образователната
система

Дейност
1.1. Училищните ръководства да разработят и приложат
система за оценка и механизъм за превенция на риска от
отпадане от училище.
1.2. Създаване на информационна система за събиране на
данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на
общинско ниво.
1.3. Повишаване ролята на училищните настоятелства в
създаването на стимулираща учебна среда чрез
разработване на проекти по програми за образование.
1.4. Интегриране на деца от ромски произход в
образователната система, чрез насърчаване на обучения за
учители, прилагане на подходящи обучителни методи.
2.1. Да се провеждат кампании за изграждане на
положителни нагласи към включващо обучение на деца и
ученици със СОП.
2.2. Периодично предоставяне на актуална информация на
родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие и
участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на
индивидуалните им програми.
2.3. Поетапно адаптиране на архитектурната среда в
детските заведения и училищата, към потребностите на
децата със СОП.
3.1. Контрол и превенция насочени към намаляване на
отпадането и намаляване на броя на необхванатите
ученици на общинско ниво.

Отговорни институции
Общинска администрация
Училищните ръководства

Срок за изпълнение
постоянен

Общинска администрация
Училищните ръководства
МКБППМН
Училищните ръководства
Училищните настоятелства
Общинска администрация
Училищните ръководства
Общинска администрация
НПО

на тримесечие

Училищните ръководства
Общинска администрация

Ръководствата на детските заведения и
училищата
Общинска администрация
Общинска администрация
Училищните ръководства
МКБППМН

постоянен
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ПРИОРИТЕТ ІІІ :
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел
Дейност
1. Намаляване на
1.1. Провеждане на информационни кампании за
социално-значимите
здравословното хранене и начин на живот чрез:
заболявания сред децата
• Разработване и прилагане на програми за здравно
образование на децата и учениците във всяко
детско заведение и училище;
• Организиране и участие в програми, свързани с
профилактиката и промоцията на здравето на
децата и учениците;
• Всяка учебна година медицинският специалист,
осигурява нагледна информация за спешните
състояния и правилата на действие при възникване
на такива състояния, поставя материалите на видно
и достъпно място в детското заведение или
училището и обучава ръководството и персонала
за оказване на първа помощ.
1.2. Разширяване на възможностите за обхващане на
децата и учениците в програми и форми за здравно
образование.
2. Разширяване на
профилактичните мерки
за опазване здравето на
децата

2.1. Провеждане на кампании за борба с наднорменото
тегло при децата и рисковите фактори свързани с него.
2.2. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето.

Отговорни институции
Училищните ръководства
Ръководствата на детските заведения
Медицинските специалисти

Срок за изпълнение
постоянен

Училищните ръководства
Ръководствата на детските заведения
Медицинските специалисти
Училищните ръководства
Ръководствата на детските заведения
Медицинските специалисти
Училищните ръководства
МКБППМН

постоянен
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3. Повишаване на
информираността на
децата за
разпространение на
ХИВ/СПИН, болести,
предавани по полов път
и злоупотреба с
психоактивни вещества

3.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване на информираността на децата за разпространението
на ХИВ/СПИН, употреба и злоупотреба с психоактивни
вещества.
3.2. Провеждане на инициативи на училищно и общинско
ниво на 01.12. – международен ден на борбата срещу
ХИВ/СПИН.

Училищните ръководства
Медицинските специалисти
МКБППМН

постоянен

Училищните ръководства
Медицинските специалисти
МКБППМН
Общинска администрация

ПРИОРИТЕТ ІV :
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цел
1. Повишаване осведомеността на обществото, децата и на техните
семейства относно правата на детето, насилието над деца и за стимулиране на активното им
участие в противодействие на насилието

Дейност
1.1. Провеждане на информационна кампания сред
младите хора по проблема „Трафик на хора и начините за
предпазване от въвличане в него”.
1.2. Провеждане на информационна кампания сред
младите хора по проблема „Да опознаем наркотиците”.
1.3. Провеждане на беседи в училищата на теми
„Побойничество, хулиганство”, „Кражби”, „Опасните
непознати” и „Последици от престъпленията”.
1.4. Провеждане на мероприятия под надслов „Искам
училище без насилие” – конкурс за есе и рисунка.

2.
Повишаване
на
професионалната компетентност
на
специалистите,
работещи
с
деца,
за
разпознаване белезите
на насилие и незабавно
сигнализиране
за
случаите на насилие

2.1. Популяризиране на дейността на отдел “Закрила на
детето” Русе, свързана с предотвратяване на риска от
насилие в семейството, училището и на улицата.
2.2. Сформиране на мобилни групи от РУП Сливо поле,
отдел „ЗД” Русе и МКБППМН за периодични проверки с
цел превенция на попадането на децата на улицата и
контрол по спазване на обществения ред, извършване на
проверки в питейни заведения за присъствие на
непълнолетни деца.

Отговорни институции
Срок за изпълнение
МКБППМН
постоянен
РУП Сливо поле
Училищните ръководства
МКБППМН
РУП Сливо поле
Училищните ръководства
МКБППМН
РУП Сливо поле
Училищните ръководства
МКБППМН
РУП Сливо поле
Училищните ръководства
Дирекция “Социално подпомагане” Русе – постоянен
ИРМ Сливо поле
МКБППМН
МКБППМН
РУП Сливо поле
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3. Повишаване на
обществената ангажираност с проблемите на
безопасността на децата
в интернет

3.1. Провеждане на кръгла маса по проблемите на
безопасността на децата в Интернет с участие на учители
по информатика, ученици и представители на фирмите –
интернет доставчици.

Общинска администрация
Училищните ръководства
Интернет доставчици
МКБППМН

15.06. – национален
информационен ден

4. Осигуряване правото
на децата правонарушители на справедливо и
законосъобразно отношение при зачитане на
тяхното достойнство

4.1. Участие в обучения за повишаване на квалификацията
на членовете на МКБППМН .

МКБППМН

постоянен

5. Оказване на
ефективна закрила на
деца, преживели
насилие

5.1. Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случай на деца, жертва на насилие
или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция.

Общинска администрация
Дирекция “Социално подпомагане” Русе
РУП Сливо поле

постоянен

ПРИОРИТЕТ V :
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Цел
1.Консултиране на
мнението на децата при
изработването и прилагането на политиките,
свързани с техните
права и отговорности

Дейност
1.1. Участие на ученическите съвети във всички училища
на общината в разработване на политиката на съответното
училище.
1.2. Повишаване капацитета на Ученическите съвети да
дават мнение и предложения при изработването на общинската политика за децата и младежите.

2. Повишаване на
информираността на
децата за техните права

2.1. Разширяване на обхвата на обучението по правата на
човека и правата на детето в средното образование и
предучилищната подготовка и възпитание, като се
използват възможностите на общообразователната
подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности.

Отговорни институции
Училищните ръководства

Срок за изпълнение
постоянен

Общинска администрация
Училищните ръководства
Училищните ръководства
Ръководствата на детските заведения
МКБППМН
Общинска администрация

постоянен
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ПРИОРИТЕТ VІ:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО
Цел
1. Увеличаване броя на
децата, участващи в
различни спортни, културни, развлекателни
дейности, клубове по
интереси и други занимания в свободното
време
2. Разширяване на възможностите за участие
на децата с увреждания,
децата в неравностойно
положение и децата с
асоциално поведение в
различни форми на
отдих, спорт, културни
дейности
3. Насърчаване на
творческите заложби и
потребности на деца с
изявени дарби

Дейност
1.1.Активно участие на децата и младежите в различните
извънкласни и извънучилищни спортни дейности в община
Сливо поле.

Отговорни институции
Общинска администрация
Училищните ръководства

1.2.Участие на учениците от общината в общински, регионални и национални спортни състезания.

Общинска администрация
Училищните ръководства

2.1. Осигуряване на безплатен достъп до организирани
дейности за деца с увреждания, деца в неравностойно
положение и деца с девиантно поведение.
2.2. Кандидатстване по проекти, както за дообогатяване на
съществуващите дейности , така и за творчески дейности и
изяви на деца с увреждания, деца в неравностойно положение.

Общинска администрация
Училищните ръководства

3.1. Подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука
и спорт.
3.2. Подпомагане за участие в национални и международни
конкурси, олимпиади и състезания.

Срок за изпълнение
постоянен

постоянен

Общинска администрация
Ръководствата на детските заведения
Училищните ръководства

Общинска администрация
Училищните ръководства
Училищните настоятелства
НПО
Донорски организации

постоянен
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