Приета с Решение № 187
по Протокол № 9/02.06.2016 г.
на Общински съвет – Кюстендил.

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
2016г.

гр. Кюстендил, 2016 год.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинската програма за закрила на детето е разработена съгласно чл. 3 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чл. 21, ал. 1 от Закона за закрила
на детето и в съответствие с Националната програма за закрила на детето и
международната Конвенция за правата на детето на ООН.
Общинската програма документира волята и готовността на институциите в
Община Кюстендил за повишаване качеството на живот на децата.
Настоящата Общинска програма за закрила на детето в Община Кюстендил за 2016
г. е разработена въз основа на Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната
стратегия за детето 2008-2018 г., Стратегия за развитие на социалните услуги на Община
Кюстендил и принципите в Закона за закрила на детето.
Общинската програма е разработена в съответствие с Националната програма за
закрила на детето и цели синхронизиране на действията на държавната, местната власт и
неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните
семейства в Община Кюстендил.
ІІ. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ:
Целта на общинската програма за 2016 година е да изведе на преден план
общинските приоритети в областта на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на
специфичните местни потребности.
Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане и развитие на
определен брой и вид социални услуги по закрила на детето с предимно превантивен
характер. Услугите и дейностите са фокусирани върху потребностите на детето и са
предназначени за всички деца и семейства в община Кюстендил.
Основните приоритетни области в Общинската програма за закрила на детето за
2016 год. са:
І. Политики за детето.Създаване на условия за социално включване на децата;
ІІ. Здравеопазване.Подобряване здравето на децата;
ІІІ. Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка
и училищно образование;
ІV. Правосъдие за детето ;
V. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и
други форми на експлоатация;
VІ. Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите;
VІІ. Насърчаване на детското участие;
VІІІ. Информационно общество, медийно пространство
IІІ. ВИЗИЯ:
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.
Визията определена в настоящата програма се основава на:
 защита висшите интереси на детето;
 отглеждане на детето в семейна среда;
 зачитане и уважение личността на детето;
Общинската програма за закрила на детето на Община Кюстендил за 2016 г. е изготвена
с участието на представители от следните институции и организации: Община Кюстендил,
Местна комисия за борба с противообществени прояви срещу малолетните и
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непълнолетните при Община Кюстендил, Регионален инспекторат по образованието,
Регионална здравна инспекция, Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Кюстендил, РУ на
МВР, Сдружение „Балис”, Превантивно – Информационен център по наркотични вещества,
Ресурсен център за деца с увреждания.
ІV. ПРИНЦИПИ:
Общинската програма е изготвена съгласно потребностите на децата и техните
семейства в Община Кюстендил и документира волята и готовността на институциите в
общината за повишаване качеството на живот на децата.
Закрилата на детето се основава на следните принципи:
 зачитане и уважение на личността на детето;
 отглеждане на детето в семейна среда;
 осигуряване най-добрия интерес на детето;
 специална закрила на дете в риск;
 насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата 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 на 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.
V. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:
Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот за
всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и
психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна
среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. Повишаване благосъстоянието,
качеството на живот и гарантиране законните интереси на всички деца на територията на
община Кюстендил.
VI. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:














работа по превенция на изоставянето на деца;
реинтеграция на деца в семейна среда;
подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение;
гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с
оглед пълноценна социална реализация;
осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със
специални образователни потребности в детски градини и училища;
подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.;
повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба
и други форми на експлоатация; - предотвратяване отпадането на деца от училище;
намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на
децата;
развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им изолация;
партньорско сътрудничество между ведомства, институции организации, насочено
към помощ и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение;
превенция на детска престъпност;
превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително обучение;
повишаване здравната култура на децата;
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І:
ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА
ДЕЦАТА
Цели
Цел
1:
Гарантиране
правото на детето да
живее в сигурна семейна
среда.

Дейности
1.1.Подкрепа
на
семействата
в
съответствие с изпълнение на основната
цел на Закона за закрила на детето отглеждане на децата в семейна среда,
включително чрез насочване към
алтернативни услуги за деца (ЦОП ,
ДЦДМУФУ, ЦСРИ за деца, Приемна
грижа), както и чрез предоставяне на
финансови помощи и/или помощи в
натура.

1.2.Популяризиране и предоставяне на
комплекс от социални услуги за деца и
семейства в Център за ранно детско
развитие, насочени към осигуряване
правото на детето да живее в сигурна
семейна среда. Процесът ще бъде
подкрепян и от Център за обществена
подкрепа.

Отговорни институции Предвидени
финансови
средства
Отдел “Закрила на
В рамките на
детето” към
утвърдения
Дирекция “Социално бюджет
подпомагане”,
Център за обществена
подкрепа –
Кюстендил,
Дневен център за деца
и младежи с
увреждания,
Център за социална
рехабилитация и
В рамките на
интеграция за деца
утвърдения
бюджет

Център за ранно детско
развитие.
Център за обществена
подкрепа - Кюстендил

В рамките на
утвърдения
бюджет

Цел 2. Изпълнение на
Национална стратегия
„Визия за
деинституционализация
на децата в Република
България”

2.1. Оказване на финансова подкрепа на
деца и семейства в риск по реда на ЗЗД
(помощи за превенция и реинтеграция и
помощи при настаняване в семейства на
роднини и близки и приемни семейства)

Цел 3: Развиване на
мерки за подкрепа на
отговорно родителство.

3.1. Развиване на Център за ранно детско Община Кюстендил
развитие, насочени към повишаване на
капацитета на родителите.

В рамките на
утвърдения
бюджет

3.2. Разкриване на нов Център за Община Кюстендил
обществена
подкрепа,
насочен
към Отдел “Закрила на
решаване на проблематиката на децата и детето” към Дирекция
техните семейства в риск, които поради “Социално
социални, материални и здравословни подпомагане”,

В рамките на
утвърдения
бюджет

Отдел “Закрила на
детето” към Дирекция
“Социално
подпомагане”,
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причини, нямат възможност да изградят Районно управление
пълноценна връзка между себе си и „Полиция” обществото.
Кюстендил
3.3. Разговори и консултации с родители, с
цел постигане на
В рамките на
по-отговорно отношение от тяхна страна
утвърдения
към ангажиментите им като родители, Местна комисия за
бюджет
включително и насочване на семейства,
борба срещу
в които има нужда от оказване на противообществените
подкрепа на отговорното родителство към прояви на
ползване на услугите на Център за
малолетните и
ранно детско развитие и Център за непълнолетните,
обществена подкрепа – Кюстендил.
Екип на Център за ранно
детско развитие.
3.4. Разширяване на дейността на
Местна комисия за борба срещу
противообществените
прояви
на
малолетни и непълнолетни за работа с
родители.
3.5. Търсене от страна на училищните
ръководства на ефективни методи за
привличане и по-отговорно ангажиране
на родителите с образованието на
децата и поведението им в училище.

Цел 4: Финансова
подкрепа на семейства с
деца.

4.1.Осигуряване на финансова подкрепа
на семейства, отговарящи на условията
за месечно социално подпомагане, за
децата, които отглеждат.
4.2.Подкрепа на семействата с деца до
завършване на средно образование на
детето, но не повече от 20 г. възраст,
обвързана с редовното посещаване на
училище на детето.

Цел 5: Предприемане на

4.3.Подкрепа на доходите на родители
/осиновители/, когато отглеждат деца с
трайни увреждания и на семейства на
роднини или близки и приемни
семейства, при които са настанени деца
с трайни увреждания по реда на чл. 26
от ЗЗД чрез предоставяне на месечна
добавка за тези деца до 18 годишна
възраст и до завършване на средно
образование, но не по-късно от 20 г.
възраст.
5.1. В изпълнение на „Методическото

Съвет по наркотични
вещества,
Център за обществена
подкрепа

В рамките на
утвърдения
бюджет

Ръководствата на
училища

Дирекция “Социално
подпомагане”

Дирекция “Социално
подпомагане”

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет
Дирекция “Социално
подпомагане”

Отдел “Закрила на

В рамките на
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мерки в подкрепа на
родителите
при
наличие на риск за
детето от изоставяне.

Цел 6: Развиване на
алтернативна семейна
грижа за деца, които не
могат да живеят с
биологичните
си
родители и за деца,
настанени
в
специализирани
институции.

Цел 7: Създаване на
условия за социално

ръководство
по
превенция
на детето” към Дирекция утвърдения
изоставянето на деца на ниво родилен
“Социално
бюджет
дом” координиране на връзка между отдел
подпомагане”,
“Закрила на детето”, Център за ранно АГО към МБАЛ „Д-р
детско развитие и родилното отделение Никола Василиев” гр.
към МБАЛ „ Д-р Никола Василев” гр. Кюстендил,
Кюстендил
за
своевременно Център за ранно детско
сигнализиране в случай на установена развитие, ЦОП
вероятност за изоставяне на новороденото
В рамките на
и предприемане на спешни мерки за
утвърдения
предотвратяване на изоставянето.
бюджет
Отдел “Закрила на
5.2. Осъществяване на мерки за
детето” към Дирекция
предотвратяване на изоставянето, чрез
“Социално
осигуряване
на
педагогическа,
подпомагане”, ЦОП
психологическа и правна помощ на
родителите, чрез насочване към
подходящи
социални
услуги
в
общността, чрез консултиране на
родителите по въпроси на социалното
подпомагане и социалните услуги.
6.1. Развиване на приемната грижа в
Община Кюстендил – В рамките на
Община Кюстендил. През 2016 г. всички
екип
по
проект бюджета по
дейности по популяризиране на
„Приеми ме 2015”
проекта
приемната
грижа,
набиране
на
кандидати за приемни семейства,
тяхното
обучение,
оценяване
и
Отдел “Закрила на
утвърждаване ще се осъществяват по
детето” към Дирекция
проект „Приеми ме 2015” и друг
“Социално
доставчик.
подпомагане”,
В рамките на
Към броя на действащите приемни
Община Кюстендил –
утвърдения
семейства за 2016г да бъдат планирани
екип по проект
бюджет
и следните семейства:
„Приеми ме 2015”
3
бр.
професионални
приемни
семейства за деца с тежки увреждания и
за предоставяне
на
„заместваща
Община
Кюстендил, В рамките на
приемна грижа” за деца с увреждания.
Отдел “Закрила на утвърдения
3
бр.
професионални
приемни
детето” към Дирекция бюджет,
семейства подходящи за отглеждане на
“Социално
Проекти
деца от 12 до 18 годишна възраст.
подпомагане”,
3
бр.
професионални
приемни
семейства за отглеждане на деца с
Център за обществена
проблеми в поведението.
подкрепа – Кюстендил
3 бр. доброволни приемни семейства.
Община Кюстендил –
екип по проект
6.2. Подкрепа на семействата на
„Приеми ме 2015”
роднините или близките, на приемните
родители, и на децата, настанени при
тях.

7.1. Реализиране на Проекта”Услуги за
ранно детско развитие” чрез прилагане

Община Кюстендил – В рамките на
екип по проекта.
бюджета по
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включване на децата.

на интегрирани социални политики за
предоставяне на алтернативни услуги,
целящи социално включване в Община
Кюстендил.

проекта

7.2. Продължаване на услугите за ранно
детско развитие с за предотвратяване на
Община Кюстендил –
изоставянето
или
екип по проекта.
институционализирането на детето с
увреждане
чрез
подпомагане
на
родителите и формиране у тях на
подходящи умения за отглеждане на
детето.

В рамките на
бюджета по
проекта

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ :
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цели

Дейности

Цел 1: Разширяване на
превантивните
и
профилактичии мерки
за опазване здравето на
децата.

1.1.
Подобряване
на
здравната
профилактика на децата от 0 до 7
години, чрез реализация на Проект „
Услуги за ранно детско развитие”.
1.2.Подкрепа на семействата с деца до
завършване на средно образование на
детето, но не повече от 20 г. възраст,
обвързана с извършени задължителни
имунизации и профилактични прегледи
на детето.

1.3. Подобряване на работата на
здравните
кабинети
в
учебните
заведения
и детски градини за
профилактика на здравето на децата.
Цел 2 : Повишаване на 2.1. Провеждане на информационни
здравната култура на кампании или обучения на деца и/или
децата.
родители за здравословното хранене и
начин на живот.

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

2.3. Провеждане на кампании за борба с
гръбначните изкривявания.

Отговорни институции Предвидени
финансови
средства
Община Кюстендил – В рамките на
екип по проекта
бюджета по
проекта
В рамките на
Дирекция
“Социално утвърдения
бюджет
подпомагане”,
РЗИ
В рамките на
утвърдения
бюджет
Община Кюстендил,
Директори на училища и
детски градини
РЗИ Кюстендил,
Директори на училища
и
детски
градини,
Медицински
специалисти,
Център за обществена
подкрепа – Кюстендил;
ПИЦ
РЗИ Кюстендил,
Директори на училища
и
детски
градини,
Медицински
специалисти,
Център за обществена
подкрепа – Кюстендил

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет
В рамките на
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2.4. Провеждане на информационни
кампании
за
повишаване
на
информираността
на
децата
за
разпространението
на
ХИВ/СПИН,
туберкулоза, болести предавани по
полов
път
и
злоупотреба
с
психоактивни вещества.

утвърдения
Директори на училища бюджет
и
детски
градини,
Медицински
специалисти,
Център за обществена
подкрепа – Кюстендил,
ЦСРИ за деца –
Кюстендил,
Превантивноинформационен
център по наркотични
вещества към Община
Кюстендил,
МБЧК,
РЗИ

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ :
ОБРАЗОВАНИЕ
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
Цели
Цел 1: Проследяване
на обхванатите и
необхванати деца и
движението в
образователната
система.

Цел 2: Осигуряване на
условия и развиване
на образователни и
социални услуги,
насочени към по –

Дейности

Отговорни институции Предвидени
финансови
средства
1.1.Координиране на усилията на Отдел Отдел
“Образование, В рамките на
“Образование, младежки дейности и младежки дейности и утвърдения
спорт” към Общинска администрация и спорт” към Община бюджет
ръководствата на училищата и детските Кюстендил,
заведения за записване на децата в Директори на училища
училище и в подготвителните групи.
и детски градини, РИО
на МОН
В рамките на
1.2.Проследяване на движението на
утвърдения
децата и учениците, подлежащите на
бюджет
задължително обучение при движението Отдел “Образование,
им от едно учебно /детско/ заведение в младежки дейности и
друго, като при липса на обратна спорт” ” към Община
информация от приемащото учебно Кюстендил,
/детско/ заведение да се предприемат Директори на училища
мерки за откриване на детето и и детски градини
записването му в училище /детско РОН на МОН
В рамките на
заведение/.
утвърдения
Директори на училища,
бюджет
1.3.Своевременно идентифициране на
Отдел
“Образование,
необхванатите или отпаднали от училище младежки дейности и
деца и предприемане на мерки за тяхното спорт”
към
Община
обхващане или връщане в образователната Кюстендил
система.
Отдел
“Закрила
на
детето”към
Дирекция
“Социално подпомагане”
2.1.Реализиране на Проект „Услуги за Община Кюстендил – В рамките на
ранно детско развитие”, насочен към екип по проекта.
бюджета по
подобряване на училищната готовност на
проекта
децата от семейства с ниски доходи и
децата с увреждания на възраст до 7
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пълно обхващане на
деца от
образователната
система.

години; повишаване благосъстоянието на
децата и разширяване на обхвата на
предоставяните за тази целева група Община Кюстендил,
услуги.
Център за обществена
подкрепа,
2.2. Предоставяне на образователна училища
подкрепа и индивидуално консултиране
в Център за обществена подкрепа Кюстендил, насочени към отпадналите и Отдел “Закрила на
необхванатите деца от образователната детето” към Дирекция
система, включително и деца, застрашени “Социално
от отпадане от училище.
подпомагане”,
ЦСРИ
за
деца,
2.3. Осигуряване на подходяща подкрепа ДЦДМУФУ, Център за
за децата с увреждания и техните обществена подкрепа,
семейства, включително достъп до Ресурсен
центърсоциални услуги и закрила, която да им Кюстендил,
позволи да останат в семейството и да се Директори на училища
обучават интегрирано.
и детски градини
Община Кюстендил,
Директори на училища
2.4. Поддържане
на условия и
възможности за целодневно обучение на Община Кюстендил,
децата
от
общинските
училища, Дирекция
“Социално
отчитайки специфичните условия в подпомагане”,
общината.
Директори на училища,
Неправителствени
2.5. Търсене на възможности за организации
финансиране на непреките разходи за
образование (които включват разходи за
дрехи,
учебници
и
училищни
принадлежности, хранене, транспорт) на
децата от уязвимите семейства.

Цел 3: Създаване на
благоприятна за
децата училищна
среда

3.1. Превръщане на училището /детското
заведение/ в социална територия,
допринасяща за здравното, психичното и
емоционално благополучие на детето,
чрез:
3.1.1.Осигуряване
участието
на
учителите в организирани обучения за
разпознаване и прилагане на определени
подходи при деца с обучителни
затруднения и емоционални проблеми.
3.1.2.Идентифициране и оптимизиране
на
елементите от училищната среда,
гарантиращи здравното и психичното
благополучие на детето.
3.2. Разширяване участието на детето в
учебния процес, чрез:
3.2.1.
Осигуряване
участието
на
учителите в организирани обучения за
прилагане на интерактивни методи на

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет,
По проекти

Отдел
“Образование, В рамките на
младежки дейности и утвърдения
спорт” към Община бюджет
Кюстендил,
Директори на училища
и детски градини

В рамките на
утвърдения
Отдел
“Образование, бюджет
младежки дейности и
спорт” към Община
Кюстендил
Директори на училища
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обучение, които поставят ученика в
активна позиция.
3.2.2.Мотивиране на децата в процеса на
обучение.
3.2.3.Предоставяне
на
реално
пространство за участие на децата в
органите за управление на училището,
пространство на техни форуми.

Цел 4: Продължаване
на политиката за
включващо обучение
на децата със
специални
образователни
потребности

3.3. Повишаване отговорността на
училището като територия на учениците
в лицето на ръководствата и всички
учители за създаване на среда на
безопасност и сигурност за учениците,
нетърпимост към дискриминационни
практики,
нагласа
за
незабавно
съобщаване на случаите на насилие и
предприемане на мерки за защита на
жертвата и подходящо третиране на
насилника.
4.1. Предоставяне на информация и
консултации на родителите, учители и
ученици за интегрираното обучение,
социалните услуги и правата на децата
със
специални
образователни
потребности.

4.2. Информиране, консултиране и
оказване на психологическа подкрепа на
родителите при взимане на решение за
избора на обучение на детето им –
интегрирано или в специализирано
училище.

4.3. Създаване на подкрепяща среда за
обучението и възпитанието на деца със
специални образователни потребности
в общообразователните училища и
детски градини, която да включва:
достъпна
архитектурна
среда;
специални учебно-технически средства
и
апаратура;
индивидуални
образователни програми и други.

В рамките на
утвърдения
бюджет

Директори на училища

Отдел
“Образование,
младежки дейности и
спорт” към Община
Кюстендил, Ресурсен
център- Кюстендил
Център за обществена
подкрепа Директори
на училища,
Отдел “Закрила на
детето” към Дирекция
“Социално
подпомагане”,
ЦСРИ за деца

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет

Ресурсен
центърКюстендил,
Център за социална
рехабилитация
и
В рамките на
интеграция за деца ,
Център за обществена утвърдения
бюджет,
подкрепа, РЗИ
Проекти
Ресурсен
центърКюстендил,
Община Кюстендил,
Директорите
на
училища
и
детски
градини,
Неправителствени
организации
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV:
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА
Цели
Цел
1:
По-добро
гарантиране правата на
децата, пострадали от
престъпления
и/или
свидетели
в
наказателния процес и
на
децата
правонарушители.

Дейности
1.1. Стриктно изпълнение на чл.15 от
Закона за закрила на детето при всички
съдебни
или
административни
производства, при които се засягат права
или интереси на дете.

1.2. Насочване на деца при необходимост
към ползването на специализирани
услуги за изслушване и подкрепа в съда.

Цел 2: Осигуряване
правото на децата
правонарушители на
справедливо
и
законосъобразно
отношение
при
зачитане на тяхното
достойнство

2.1. Осигуряване на присъствието на
представител на отдел “Закрила на
детето” на възпитателните дела на
Местна комисия за борба срещу
противообществените
прояви
на
малолетните и непълнолетните, който да
информира
предварително детето и
родителите за начина на протичане на
възпитателните дела и за евентуалните
възпитателни мерки, които може да им
се наложат, както и да защитава правата
и интересите на детето на самото
възпитателно дело.

Отговорни институции Предвидени
финансови
средства
Районен
съд В рамките на
Кюстендил,
утвърдения
Отдел “Закрила на
бюджет
детето” към Дирекция
“Социално
подпомагане”, Местна
комисия за борба
срещу
противообществените
прояви на малолетните
В рамките на
и непълнолетните
утвърдения
бюджет
Районен
съд
Кюстендил,
Отдел “Закрила на
детето” към Дирекция
“Социално
подпомагане”
Местна комисия за В рамките на
борба
срещу утвърдения
противообществените бюджет
прояви на малолетните
и непълнолетните,
Отдел “Закрила на
детето” към Дирекция
“Социално
подпомагане”

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V :
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБАИ
ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ.
Цели

Цел 1: Развиване на
услуги, насочени към
превенция на насилието
и
възстановяване
и
реинтеграция
в
семейството, училището
и обществото на деца,

Дейности
1.1. Развиване на програми и услуги,
насочени към превенция на насилието.

1.2. Провеждане на тренинг-обучения с
групи
ученици
на
теми:
«Толерантност», «Как да се справим с
гнева» , «Как да постъпя когато съм

Отговорни институции Предвидени
финансови
средства
Център за обществена
В рамките на
подкрепа, училища.
утвърдения
бюджет
Център за обществена
подкрепа

В рамките на
утвърдения
бюджет
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жертви на насилие.

отчаян и безпомощен», «Умеем ли да
слушаме», «Разрешаване на спор или
конфликт».
1.3. Насочване на деца, жертви на
насилие и/или трафик към услугите
„Център за обществена подкрепа”, или
други подходящи социални услуги в
общността.
1.4. Съдействие за осигуряване на достъп
до здравни грижи, психологическа
подкрепа, както и консултиране и
информиране на децата, жертва на
насилие и семействата им.

Местна комисия за борба В рамките на
срещу
утвърдения
противообществените бюджет
прояви на малолетните
и непълнолетните
В рамките на
утвърдения
Отдел “Закрила на
бюджет
детето” към Дирекция
“Социално
подпомагане”,
В рамките на
РЗИ,ЦОП.
утвърдения
бюджет
Отдел “Закрила на
детето” към Дирекция
В рамките на
“Социално
утвърдения
подпомагане”,
бюджет
Център за обществена
подкрепа

1.5.
Предоставяне на подходящи
социални услуги на деца, преживели
насилие и семействата им в Център за Център за обществена
подкрепа
обществена подкрепа .
1.6. Повишаване на обществената
ангажираност
с
проблемите
на
безопасността на децата в Интернет.

Цел 2: Осигуряване на
адекватни мерки за
закрила на деца, жертва
на насилие.

2.1. Изпълнение на Координационния
механизъм за взаимодействие и работа в
случаи на деца, жертви на насилие или в
риск от насилие и за взаимодействие при
кризисна интервенция.

2.2. Екипна работа за превенция на
просията и скитничеството сред
децата.

Център за обществена
подкрепа
Местна комисия за борба
срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните
Мултидисциплинарен
екип на местно ниво по
Координационен
механизъм, включващ
представители
на
Дирекция
“Социално
подпомагане”,
на
Районно
управление
„Полиция”
и
на
Общинска
администрация
Кюстендил.
Отдел “Закрила на
детето” към Дирекция
“Социално
подпомагане”,
Районно
управление
„Полиция” – Кюстендил,
Местна комисия за
борба
срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните,
Център за обществена
подкрепа.

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІ:
СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТТИ
Цели
Цел 1: Увеличаване броя
на децата, участващи в
различни спортни,
културни,
развлекателни
дейности, клубове по
интереси и др.
занимания в свободното
време

Дейности
1.1. Насърчаване участието на децата в
спортни, културни и развлекателни
дейности.

1.2.Организиране и провеждане на
ученически игри с включване на децата в
различни
видове
спорт,
съгласно
правилата за организиране и провеждане
на ученически игри.

1.3. Изпълнение на мероприятията,
предвидени в Календарния план за
културните и спортни прояви в Община
Кюстендил за 2016 г.

1.4.
Развиване
на
допълнителни
извънкласни и извънучилищни дейности
в съответствие с потребностите и
интересите на децата и обхващане на поголям брой деца и ученици.
1.5. 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 и
занимания по интереси.

1.6 Изграждане на стена за рисуване на
графити.
Цел 2: Насърчаване на
деца с изявени дарби

Отговорни институции Предвидени
финансови
средства
Община Кюстендил,
В рамките на
Директори на детски
утвърдения
градини и училища,
бюджет,
Спортни клубове,
Проекти
Читалища
Община Кюстендил,
Спортни клубове,
Директори на училища

В рамките на
утвърдения
бюджет

Община Кюстендил,
Директори на детски
градини и училища,
Спортни
клубове,Читалища

В рамките на
утвърдения
бюджет

Община Кюстендил,
Директори на детски
градини и училища

В рамките на
утвърдения
бюджет,

Проекти
Център за социална В рамките на
рехабилитация и
утвърдения
интеграция за деца ,
бюджет
Спортни клубове,
Читалища,
Местна комисия за борба
срещу
противообществените
прояви на малолетните
и непълнолетните,
Дирекция
“Социално
подпомагане”,
Център за обществена
подкрепа

Отдел “Образование,
2.1. Реализиране на дейности по младежки дейности и
Програма на мерките за закрила на деца с спорт” към Община
Кюстендил
изявени дарби в Община Кюстендил.
Директори на училища

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
“Образование, бюджет
2.2.
Финансово
подпомагане
и Отдел
стимулиране на деца с изявени дарби младежки дейности и
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чрез отпускане
НУРОЗДИД.

на

стипендии

по спорт”
към
Кюстендил

Община В рамките на
утвърдения
бюджет

2.3.
Стимулиране
на
творческите Община Кюстендил,
заложби на децата чрез осигуряване на Директори на училища,
възможност за изяви на местно, Читалища
регионално и национално ниво.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VIІ:

НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦАТА ЗА УЧАСТИЕ
Цели
Цел 1: Подкрепа и
гарантиране правото на
децата за изразяване на
мнение, идеи и
препоръки .

Дейности

Отговорни институции Предвидени
финансови
средства
1.1. Активиране на ученическите съвети Директори на училища, В рамките на
към училищата и участието им при Педагогически
утвърдения
обсъждането и вземането на решения.
съветници
бюджет
1.2.Създаване
на
възможност
за
изразяване
мнението на децата
и
даването
на предложения
при
обсъждането на въпроси, касаещи
образователната и социална политика на
Община Кюстендил.

Всички институции,
работещи с деца
Съвет по наркотични
вещества,
БЧК

Отдел “Образование,
1.3. Популяризиране на успешни местни, младежки дейности и
национални и международни практики спорт” към Община
за детска активност.
Кюстендил
Младежки
консултативен съвет
Цел 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.

Цел 3: Насърчаване на

3.1.

В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет

Директори на училища, В рамките на
Педагогически
утвърдения
съветници,
бюджет
МКБППМН,
Дирекция „Социално
подпомагане”
В рамките на
Директори на училища и утвърдения
детски градини,
бюджет
Педагогически
2.2. Популяризиране на
съветници,
специализираната
МКБППМН,
електронна
страница
на
ДАЗД Дирекция „Социално
http://www.stopech.sacp.government.bg/ и подпомагане”
специализираната електронна страница
на ЦКБППНМ във всички училища и
детски градини.
„Деца

помагат

на

деца”

– Център за обществена

В рамките на
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самоинициативността на култивиране у децата на чувство за
децата .
солидарност с връстниците им в
неравностойно положение и насърчаване
участието им в доброволчески дейности.

подкрепа, Спортни
клубове, Читалища,
ЦСРИ за деца, училища,
Съвет по наркотични
вещества, БЧК

3.2. Подкрепа на благотворителните Всички институции,
работещи с деца
инициативи на децата.
Всички институции,
3.3. Всички ангажирани институции да работещи с деца
продължат да подкрепят и насърчават
всички детски и младежки дейности,
които допринасят за обогатяване на
културния и социалния живот на
младите хора в Община Кюстендил.

утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет
В рамките на
утвърдения
бюджет

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VIІІ:
ИНФОРМАЦИАННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО
Цели
Цел 1:
Гарантиране правота на
децата за защита на
личността, достойнството
и безопасността от
българските медии.

Дейности

Отговорни институции Предвидени
финансови
средства

1.1. Информиране на родителите относно
безопасната употреба на Интернет и Всички институции,
възможностите за сигнализиране при работещи с деца
злоупотреба.
1.2. Актуализиране и популяризиране на
критериите за вредно съдържание
онлайн пространството.

В рамките на
утвърдения
бюджет
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