ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БОТЕВГРАД през 2016 година
Цели
Цел 1:
Гарантиране на
правото
на детето да живее в
сигурна семейна
среда.

ПРИОРИТЕТ I:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Дейност
Индикатори
Отговорни
институции
1.1. Подкрепа на детето и семейството чрез
мерки за закрила в семейна среда:
1.1.1. Извършване на проверка и оценка на всеки ~Брой регистрирани сигнали;
ДСП - ОЗД
постъпил в ДСП/ ОЗД сигнал за нарушаване на
правата на дете;
1.1.2.
Консултиране
и
осигуряване
при ~ Брой деца и семейства, с които е ДСП - ОЗД
необходимост на педагогическа, психологическа и работено;
правна помощ на родителите или лицата, на
които са възложени родителски функции, по
проблеми свързани с отглеждането,
възпитанието и обучението на децата;
1.1.3. Консултиране и информиране на детето в ~ Брой консултирани деца;
ДСП-ОЗД
съответствие с неговата възраст и със степента му
на развитие;
1.1.4. Осигуряване на подходяща подкрепа на ~ Брой обхванати деца;
ДСП-ОЗД
децата с увреждания и техните семейства, вкл.
достъп до социални услуги;
1.1.5. Социална работа за улесняване връзките ~ Брой деца и родители, с които е ДСП-ОЗД
между децата и родителите при справяне с работено;
конфликти и кризи в отношенията;
1.2. Разработване на минимален пакет
гарантирани
услуги
за
подкрепа
на
семейството и механизъм за въвеждането
им:
1.2.1. Насочване към ползване на подходящи
социални услуги в общността;
1.2.2. Насочване към програми за заетост и
финансова подкрепа на семейства, отговарящи на
условията за месечно социално подпомагане, за
децата, които отглеждат;
1.2.3. Подкрепа на семействата с деца до
завършване на средно образование на детето, но
не повече от 20 годишна възраст, обвързана с
редовното посещаване на училище;

Срок

Текущ -2016г.
Текущ - 2016г.

Текущ -2016г.
Текущ -2016г.
Текущ -2016г.

~ Брой насочени към социални
услуги деца и родители;
~ Брой обхванати семейства;

ДСП – ОЗД;

Текущ -2016г.

ДСП, Община
Ботевград

Текущ -2016г.

~ Брой обхванати семейства;

ДСП

Текущ -2016г.
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1.3. Предоставяне на социални услуги в
общността за подкрепа на деца и семейства:
1.3.1.Популяризиране
на
съществуващата
социална
услуга
„Приемна
грижа”
сред
обществеността.
1.3.2. Работата по Проект „И аз имам семейство” „Приеми ме”;
1.3.3.Повишаване
качеството
на
услугата
„Приемна грижа” и увеличаване на броя на
приемните семейства - не по малко от едно
семейство, обучено и оценено през 2016г.;
1.3.4. Консултиране, насочено към подобряване
качеството на грижи за настанените деца в
семейства на роднини и близки или в приемни
семейства;
1.3.5. Осигуряване на обучение на кандидатосиновители и подкрепа в следосиновителния
период;
Цел 2: Развиване на
мерки в подкрепа на
родителите при
наличие на риск за
изоставяне на дете.

Цел 3:
Национална стратегия
„Визия за
деинституционализаци
я на децата в
Република България”.

~ Брой кандидати за приемни
родители;

ДСП – ОЗД, Община
Ботевград

Текущ -2016г.

~ Брой оценени приемни
семейства;
~ Брой действащи приемни
семейства;

ДСП- ОЗД, Община
Ботевград
ДСП - ОЗД, Община
Ботевград

Текущ -2016г.

~ Брой деца и семейства, с които е
работено;

ДСП - ОЗД, Община
Ботевград

Текущ -2016г.

~ Брой наблюдения на деца и
семейства в следосиновителен
период;

ДСП – ОЗД, Община
Ботевград

Текущ -2016г.

2.1. Подкрепа на семействата в съответствие
и изпълнение на основната цел на ЗЗД –
отглеждане на децата в семейна среда, чрез
предоставяне на услуги по превенция,
реинтеграция, развитие на алтернативни
услуги за деца;

~ Брой обхванати деца и
семейства;

ДСП - ОЗД, Община
Ботевград

Текущ -2016г.

2.2. Развитие на системата за планиране и
предоставяне
на
социални
услуги
на
регионално равнище;

~ Брой и вид разкрити
алтернативни услуги услуги;

Община Ботевград

Текущ -2016г.

3.1. Осигуряване на семейна среда за деца
изведени от институции чрез реинтеграция в
биологичното /разширеното семейство/ или
настаняване в алтернативна семейна грижа
(приемно семейство, осиновяване);

~ Брой реинтегрирани деца;

ДСП – ОЗД

Текущ -2016г.

3.2. Подкрепа на процеса на
деинституционализация
на
деца
чрез
развитие на приемната грижа - реализиране
и изпълнение на дейностите по проект “И аз
имам семейство”;

~ Брой деца, изведени от
институции и настанени в приемни
семейства на територията на
общината;

ДСП – ОЗД, Община
Ботевград

Текущ–2016г.

Текущ -2016г.
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Цел 4:
Мониторинг върху
спазване правата на
децата, отглеждани в
специализираните
институции.

4.1. Регулярни проверки за нарушения на
правата на децата в специализираната
институция на територията на Община
Ботевград;

~ Брой извършени
ДДЛРГ “Надежда”;

4.2. Оценка на потребностите на децата и
създаване на алтернативни услуги, които да
заменят институционалната грижа;

Цел 5:
Предоставяне на
социална услуга от
резидентен тип в две
ЦНСТДМ на
територията на гр.
Ботевград за деца
и
младежи
с
увреждания

5.1 Идентифициране на потребностите на
децата и младежите;
5.2.Осигуряване на жизнен стандарт,
съответстващ на нуждите на физическото,
умственото и социално развитие на децата и
младежите;

проверки

в

ДСП - ОЗД , Община
Ботевград

Текущ -2016г.

~Брой деца от ДДЛРГ „Надежда”,
на които е предоставена
алтернативна грижа;

ДСП - ОЗД, Община
Ботевград

Текущ – 2016г.

~ Брой изготвени индивидуални
планове и оценки на
потребностите;
~Брой изпълнени показатели
заложени в плана за грижи;

ДСП,Община
Ботевград

Текущ -2016г.

ДСП,Община
Ботевград

Текущ – 2016г.

ПРИОРИТЕТ II:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
Цели
Дейност
Индикатори
Отговорни
Срок
институции
Цел 1:
1.1. Разработване и прилагане на мерки
Утвърждаване на
за осигуряване на правото на децата на
устойчив модел за
достъп
до
образователни
услуги
и
повишаване на обхвата и
превенция на отпадането от училище:
проследяване
1.1.1. Наблюдение и контрол на движението ~ Брой обхванати деца;
Община Ботевград,
Текущ – 2016г.
посещаемостта на децата
на децата и учениците в задължителна
учебни заведения
от задължителна
училищна възраст;
образователна възраст в
1.1.2.
Утвърждаване
на
задължителната ~ Брой обхванати деца;
Община Ботевград,
Текущ – 2016г.
образователната система.
предучилищна подготовка като условие за
учебни заведения
равен достъп на децата до училищно
ДСП- ОЗД
образование чрез повишаване на контрола на
качеството
на
детското
обучение
в
предучилищна възраст;
1.2. Осигуряване на устойчиви мерки за
намаляване
на
броя
отпаднали
и
застрашени от отпадане ученици на
общинско ниво.

~ Брой деца, върнати в училище;

Община Ботевград,
учебни заведения,
ДСП – ОЗД;

Текущ – 2016г.

1.3. Осигуряване на безплатен транспорт
на ученици от населени места на община
Ботевград,
посещаващи
учебни
заведения в общинският център.

~ Брой деца, ползващи безплатни
карти за пътуване.

Община Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.
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Цел 2:
Продължаване на
политиката за включващо
обучение на децата със
специални образователни
потребности

2.1
Подкрепа
на
училищните
ръководства, учителите и родителите за
изграждане на положителни нагласи към
включващо обучение на деца и ученици
със СОП.

~Брой
обхванати
семейства;

деца

и

ДСП-ОЗД,
Ботевград,
заведения

Община
учебни

Текущ – 2016г.

2.2. Диагностика и комплексно оценяване
на
индивидуалните
потребности
и
ресурсите на дете с увреждане в найранна възраст и подкрепа на неговото
семейство
чрез
предоставяне
на
социални услуги, социални добавки,
помощни средства и медицински изделия,
компенсиращи дефицита на детето;

~ Брой деца със СОП;
~ Брой отпуснати МИПСП;
~ Брой предоставени направления
за социална услуга;

Учебни заведения,
Община Ботевград
ДСП - ОЗД

Текущ – 2016г.

2.3.
Разработване
и
прилагане
на
специални образователни програми за
децата
и
учениците
с
обучителни
трудности.

~ Брой обхванати деца;

Учебни заведения,
Община Ботевград

Текущ – 2016г.

2.4. Осигуряване на ресурсни учители за
подпомагане на деца със СОП;

~ Брой ресурсни учители. Брой
деца на ресурсно обучение;

Учебни заведения,
Община Ботевград

Текущ – 2016г.

2.5. Щатно осигуряване на подкрепяща
среда /логопеди, психолози и други
специалисти / в училища и ЦДГ;

~ Брой назначени специалисти;

Община Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.

2.6.
Подпомагане
на
пълноценното
участие в учебно-възпитателния процес
на ученици със СОП чрез осигуряване на
средства за учебници и учебни помагала,
учебни екскурзии, лагери, пленери и
състезания, хранене и др.;

~ Брой обхванати деца;

Община Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.

2.7. Поетапно адаптиране на градската
архитектурна
среда,
включително
в
детските
градини
и
училища,
към
потребностите на децата със СОП;

~ Брой адаптирани сгради и
учебни заведения;
~ Брой изградени съоръжения
съобразени с потребностите на
деца с увреждания;

Община Ботевград,

Текущ – 2016г.
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Цел 3:
Социална
и образователна
интеграция на
децата и учениците
от етническите
малцинства.

Цел 4:
Подобряване на условията
за
спорт
в
образователната система с
цел
насърчаване
спортната активност сред
учащите.

3.1. Интегриране на деца от ромски
произход в образователната система,
чрез
насърчаване
разработването
и
работа по проекти, отнасящи се до
образователната интеграция на деца от
малцинствен произход.

~ Брой деца от малцинствата,
включени в различни проекти;

Община Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.

3.2. Създаване на условия за социална
реализация на ученици от етническите
малцинства.

~ Брой деца от малцинствата,
включени в програми,пленери,
олимпиади и др;

Община Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.

3.3. Обучение на учители за работа в
интеркултурна среда. Формиране на нови
умения, знания и компетентности.

~ Брой обучени и
преквалифицирани педагози.

Община Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.

3.1. Провеждане на тематични спортни
състезания и празници с участие на деца
с увреждания;

~ Брой мероприятия;
~Брой участвали деца

Община
Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.

3.2.
Подкрепа на изграждането на
училищни спортни клубове с оглед
подобряване
на
извънкласната
и
извънучилищната спортна дейност;

~ Брой обхванати деца

Община
Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.

3.3.Разширяване на възможностите за
участие на децата с увреждания и децата
в неравностойно положение в различни
форми
на
отдих,
спорт,
културни
дейности и занимания по интереси;

~
Брой обхванати
увреждания;

Община
Ботевград,
учебни заведения

Текущ – 2016г.

Дейност
Цели
Цел 1:
Разширяване на обхвата и
повишаване качеството на
грижите за децата в ранна
възраст. Подобряване на
родителския капацитет

ПРИОРИТЕТ III:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Индикатори

1.1.
Осигуряване
на
здравословна
жизнена
среда
за
отглеждане
и
възпитание на децата от ранна детска
възраст в общинските детски заведения,
чрез:
- здравословно и балансирано хранене;
превенция
на
възникване
и
разпространение на заразни и социално

деца

с

Отговорни
институции
~Предоставяне на качествена грижа Учебни заведения
за децата в учебните заведения.

Срок
Текущ – 2016г.
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значими заболявания;
1.2. Превенция за опазване на детско юношеското
здраве
чрез
осигурена
медицинска грижа в детските и учебни
заведения.

~ Брой разкрити
учебните заведения;

кабинети

в

Учебни заведения

Текущ – 2016г.

Учебни заведения

Текущ – 2016г.

Лични лекари, ДСП,
МБАЛ, АГО, Община
Ботевград

Текущ – 2016г.

Лични лекари, ДСП,
МБАЛ, АГО, Община
Ботевград

Текущ –2016г.

ДСП – ОЗД, лични
лекари.

Текущ – 2016г.

~ Брой реализирани инициативи.
1.3. Разширяване формите на прeванция
на
рисково
поведение
и
здравно
образование.
Цел 2:
Мерки за подобряване
на майчиното и детско
здраве на територията
на община Ботевград.

2.1.
Създаване
и
внедряване
на
механизми
за
достъп
на
здравно
неосигурените
бременни
до
профилактични прегледи;

~ Брой здравно неосигурени
бременни, обхванати с
профилактични прегледи;

2.2. Обхващане на майките от рискови
групи в женски консултации;

~ Брой здравно неосигурени
майки, обхванати с профилактични
прегледи;
~ Брой консултирани майки;

2.3. Обхващане на майките от рискови
групи в семейно планиране
2.4.
Осигуряване
на
социалнопсихологическа подкрепа в родилно
отделение на непълнолетните майки;

~ Брой консултирани непълнолетни Лични лекари, МБАЛ
майки и майки от рискови групи;

Текущ – 2016г.

~ Пълно обхващане на децата и
своевременно извършване на
профилактични прегледи и
имунизации;

Лични лекари, МБАЛ

Текущ – 2016г.

3.1. Провеждане на информационни
кампании
за
повишаване
на
информираността
на
децата
за
разпространението
на
ХИВ/СПИН
и
употреба и злоупотреба с психоактивни
вещества;

~ Брой проведени беседи и
кампании.

Учебни заведения

3.2.
Учителите
и
педагогическите
съветници да работят по
програми в
областта на превенцията и рисковото
сексуално поведение и употреба на
психоактивни вещества;

~ Повишаване на
информираността на деца и
родители за опасностите при
рисково сексуално поведение и
пристрастяването към наркотици и
психоактивни вещества.

Учебни заведения

2.5.
Подобряване
обхвата
на
извършваните
детски
консултации,
задължителни
имунизации,
профилактични
здравни
и
стоматологични прегледи;
Цел 3:
Повишаване
информираността
на
децата
за
разпространение
на
ХИВ/СПИН,
болести,
предавани по полов път
и
злоупотреба
с
психоактивни вещества.

Текущ –2016г.

Текущ –2016г.
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Цел 4:
Намаляване на социално
значимите заболявания и
травматизма сред децата и
учениците.

Цели
Цел 1:
Повишаване
осведомеността на
обществото, децата и на
техните семейства, относно
правата на детето,
насилието над деца и
стимулиране на активното
им участие в
противодействие на
насилието.
Цел2:
Повишаване на
обществената
ангажираност с проблемите
на безопасността на децата
в интернет.

Цел 3:
Повишаване
осведомеността
на
обществото, децата и на
техните
семейства,
относно
правата
на
детето,
насилието
над
деца и стимулиране на

1.1.Провеждане
на
информационни
кампании за здравословното хранене и
здравословен начин на живот.
1.2. Организиране и участие в програми,
свързани с профилактиката на здравето
на децата и учениците.

~ Брой проведени беседи и
кампании.

Учебни заведения

Текущ –2016г.

~ Брой реализирани инициативи.

Учебни заведения

Текущ – 2016г.

1.3. Разширяване на възможностите за
обхващане на децата в програми и форми
за здравно образование.

~ Повишаване на
информираността на деца и
родители за опасностите при
рисково сексуално поведение и
употребата на наркотици и
психоактивни вещества.

Учебни заведения

Текущ – 2016г.

ПРИОРИТЕТ IV:
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВА ФОРМА НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Дейност
Индикатори
Отговорни
институции
1.1. Идентифициране на деца жертва на ~ Брой деца и семейства, с които е РУП, РП, ДСП-ОЗД
насилие и при необходимост насочването работено;
им към социална услуга;

Срок
Текущ – 2016г.

1.2. Провеждане на информационна
кампания за превенция на насилието;

~ Брой проведени кампании;

МКБППМН, ДСП – ОЗД,
училища

Текущ – 2016г.

1.3. Организиране на групови беседи с
ученици във връзка с превенция на
насилието между и върху деца;

~ Брой проведени мероприятия;

МКБППМН, ДСП-ОЗД,
Текущ – 2016г.
педагогически съветници
към училища

2.1.Използване
и
проследяване
на
сигнали и случаи за деца по Национална
телефонна линия на деца 116 111;

~ Брой получени сигнали;

РУП, ДСП-ОЗД,

Текущ –2016г.

2.2
Популяризиране
правилата
за ~Брой отчетени мероприятия;
безопасност
на
децата
в
интернет
пространството;

Учебни заведения

Текущ –2016г.

3.1. Провеждане на информационна
кампания за превенция на насилието;

~ Брой проведени кампании;

Училищни ръководства,
Община Ботевград;

Текущ –2016г.

3.2.Организиране на групови беседи с
ученици във връзка с превенция на
насилието;

~ Брой проведени беседи;

Училищни ръководства,
Община Ботевград,
РУП

Текущ –2016г.
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активното им участие в
противодействие
на
насилието.
Цел 4:
Осигуряване правото на
деца правонарушители на
законосъобразно и
справедливо отношение
при зачитане на тяхното
достойнство.

4.1.
Регламентирано
участие
на
институциите и работа с деца обект на
правораздаването, с цел – гарантиране
на правата им в рамките на наказателния
процес;

~ Брой дадени становища в
Пробационна служба;

ДСП – ОЗД, Областна
пробационна служба,
РП

Текущ –2016г.

4.2. Дефиниране интереса на детето
обект на МКБППМН и предприемане на
мерки съобразени с възможностите му за
осъзнаване и социализиране;

~ Брой деца и семейства, с които е
работено;

МКБППМН, ДСП- ОЗД,
Училищни ръководства,
РУП

Текущ –2016г.

~ Брой проведени беседи;

РУП, училищни
ръководства

Текущ –2016г.

~ Гарантирана сигурност;

Община Ботевград

Текущ -2016г.

Цел 5:
5.1.Провеждане на беседи по темата с
Намаляване броя на децата деца в предучилищна възраст в различни
жертви на пътно
детски градини и училища в общината;
транспортни произшествия.
5.2.
Изграждане
на
безопасна
транспортна
инфраструктура
около
училищата и детските градини;

Цели

Цел 1:
Създаване
на
по-добри
условия
за
гарантиране
правота на детето на защита
от насилие, злоупотреба и
въвличане в престъпни
и
несвойствени действия.

ПРИОРИТЕТ V
КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГНИТЕ ПО ЗАКРИЛА
Дейност
Индикатори

1.1. Повишаване на ефективността в
работата между институциите ангажирани
с дейностите, касаещи закрилата на
детето:
1.2.Развиване
дейността
Координационния
механизъм
взаимодействие
между
органите
закрила на местно ниво:

Отговорни
институции

~ Брой деца, спрямо които е
приложен
Координационния
механизъм;

Мултидисциплинарен
екип/РП, РУП, ОЗД ДСП,лекари, психолози

~ Прилагане на
междуинституционален
подход и прилагане на
своевременни и адекватни

Мултидисциплинарен
екип/РП, РУП, ОЗД ДСП,лекари, психолози

Срок

Текущ – 2016г.

на
за
за

1.2.1 Спазване на правата и задълженията на
органите по закрила на детето на местно ниво
по изпълнение на Координационния механизъм
за взаимодействие при работа в случаи на
деца – жертви на насилие или в риск от

Текущ – 2016г.
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насилие, както и за
кризисна интервенция;

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

взаимодействие

при

мерки за закрила на дете в
риск;

1.2.1. Поддържане на добра практика за
ефективното прилагане на Координационния
механизъм за работа с деца, жертви на
насилие или в риск от насилие и при кризисна
ситуация;

~ Подобряване на
междуинституционалното
взаимодействие при работа
по случаи на деца, жертви на
насилие;

Мултидисциплинарен
екип/РП, РУП, ОЗД ДСП,лекари, психолози

Текущ – 2016г.

1.2.3. Незабавно реагиране при сигнал за
насилие и предприемане на бързи, адекватни и
координирани действия за закрила на дете,
жертва на насилие или в риск от насилие и в
случаи, при които е необходима кризисна
интервенция;

~Предотвратяване на риск от
насилие
или
намаляване
ефекта от преживяното за
детето.

Мултидисциплинарен
екип/ДСП-ОЗД, РУП,
Община Ботевград, РП

Текущ – 2016г.

Мултидисциплинарен
екип/ДСП-ОЗД, РУП,
Община Ботевград, РП

Текущ – 2016г.

РУП – Ботевград,
Община Ботевград, ОЗД
- Ботевград

Текущ – 2016г.

1.2.4.Либерализиране на възможностите за
обмен на информация между различните
институции работещи с деца;

~ Брой извършени проверки;

1.3.Контрол на посещенията на питейни
заведения и осигуряване на обществен
ред и сигурност на обществени места,
посещавани от деца;

~ Брой наложени санкции на
родители, допускащи
нарушения на децата си,
посещаващи питейни
заведения и осигуряване на
закрила на децата на
обществени места;

2.1. Популяризиране на
дейността на
отдел „Закрила на детето”, свързани с
предотвратяване на риска от насилие в
семейството, училището и на улицата;

~Брой получени сигнали; Брой ДСП – ОЗД, училищни
деца и семейства, с които е
ръководства, РУП
работено;

2.2. Осъществяване на акции, с цел
превенция на попадането на деца на
улицата;

~ Брой извършени обходи;

2.3. Организиране и провеждане на
обучения на работещите в учебни и детски

~Предприемане
своевременни действия

на
за

Текущ – 2016г.

ДСП-ОЗД, РУП

Текущ – 2016г.

Учебни заведения, РУП,
Община Ботевград, ОЗД

Текущ – 2016г.
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заведения за разпознаване белезите на
насилие и процедурите за незабавно
сигнализиране.

Цели
Цел 1:
Гарантиране правата на
децата, чрез участието им
в процесите на вземане на
решения.

защита на живота и здравето
на детето.

- Ботевград

2.4. Организиране на мероприятия във
връзка с превенция на насилието и
агресията в училище и безопасност в
Интернет.

~Брой мероприятия

Учебни заведения, РУП,
Община Ботевград, ОЗД
- Ботевград

Текущ – 2016г.

2.5.Координиране на действията между
заинтересованите
институции
за
недопускане прояви на експлоатация на
детския труд.

~ Брой мероприятия

Учебни заведения, РУП,
Община Ботевград, ОЗД
- Ботевград

Текущ – 2016г.

ПРИОРИТЕТ VI
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ
Дейност
Индикатори
1.1.
Осигуряване на широко участие на ~ Гарантиране правото на
децата в прилагане на местната политика за детето за свободно изразяване
децата;
на мнение;
1.2. Създаване на механизъм за
сътрудничество между училищните съвети
и местната власт.

Цел 2:
2.1. Разширяване на обхвата на обучението
Повишаване на
по правата на човека и правата на детето в
информираността на децата средното образование и предучилищната
за техните права.
подготовка
и
възпитание
чрез
общообразователната
им
подготовка,
извънкласни и извънучилищни дейности,
популяризиране
на
специализираната
електронна страница на ДАЗД;

Отговорни
институции
ДСП - ОЗД МКБППМН
учебни заведения

Срок
Текущ -2016г.

~ Брой реализирани
мероприятия;

Общинска
администрация,
учебни заведения

Текущ -2016г.

~ Брой реализирани
инициативи;
~ Стимулиране на децата и
запознаване с правата и
задълженията им в
обществото;

Общинска
администрация,
учебни заведения

Текущ -2016г.
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ПРИОРИТЕТ VII:
КУЛТУРА, СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА
Цели

Цел 1:
Развитие на творческите
заложби на децата чрез
насърчаване на изявите
им. Осмисляне на
свободното време на
младите хора.

Дейност

1.1. Насърчаване участието на всички деца
в културни дейности и дейности за
свободното време – чрез мрежата от
културни институти и чрез проекти –
намалени цени или безплатен вход в
театри, музеи, концерти, подкрепа за
създаване на спектакли, концерти за деца;

Отговорни
институции
Община
училища

~ Брой проведени
мероприятия;

Община Ботевград,
училища

Текущ -2016г.

2.1. Насърчаване участието на децата от
различни възрастови групи в занимания в
областта на изкуството –
извънкласна
дейност в училища и обслужващи звена,
школи, състави, клубове и кръжоци чрез
мрежата на читалищата, подкрепа на
проекти свързани с деца, педагогическа
дейност
в
културните
институти
осъществяваща връзката образование –
култура;

~ Брой проведени кампании
на местно ниво;
~ Брой обхванати деца - по
дейности;
~ Брой новоразкрити
занимания;
~ Брой подкрепени
проекти,
свързани с деца;

Община Ботевград,
Комисия за детето,
учебни заведения,
медии

Текущ -2016г.

2.2.
Организиране на познавателни
екскурзии
в
свободното
време
на
учениците с цел опознаване на културноисторическото наследство на България;

~ Брой проведени екскурзии с
опознавателна цел. Брой
обхванати деца;

Община Ботевград,
учебни заведения

Текущ -2016г.

Ръководството на
ДДЛРГ “Надежда”

Текущ – 2016г.

2.3. Дневни занимания за децата настанени
в ДДЛРГ”Надежда”, с. Гурково:
2.3.1. Алтернативни дейности за физическа
активност;
2.3.2.Занимания с художествено творчески
дейности и арт дейности;

~ Брой обхванати деца;
~ Брой обхванати деца;

Ботевград,

Срок

~ Брой участия;

1.2. Участие на децата в организиран
отдих през ваканциите – туристически
походи,
посещение
на
хижи
и
балнеосанаториуми, летен отдих на море с
цел
закаляване
и
укрепване
на
здравословното им състояние;
Цел 2:
Достъп на всички деца до
културни дейности и
дейности за свободното
време.

Индикатори

Ръководството на
ДДЛРГ “Надежда”

Текущ -2016г.

Текущ – 2016г.
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Цел 3: Създаване на
условия за безплатен
достъп до
спортни бази и
съоръжения за всички
деца.

3.1. Разширяване
и обогатяване на
извънкласната и извънучилищната спортна
дейност;

~ Брой обхванати деца;

Община Ботевград,
учебни заведения

~ Брой обхванати деца;

Община Ботевград,
учебни заведения

Цел 4: 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

4.1. Съдействие за безплатен достъп до
организирани
дейности
на
деца
с
увреждания и деца в неравностойно
положение.

~ Брой обхванати деца;

Община Ботевград,
учебни заведения

4.2. Повишаване на възможностите за ~ Брой обхванати деца;
кандидатстване по проекти
както за
дообогатяване
на
съществуващите
дейности , така и за творчески дейности и
изяви на деца с увреждания и деца в
неравностойно положение
ПРИОРИТЕТ VII:

Община Ботевград,
учебни заведения

3.2. Провеждане на ученически игри в
изпълнение
на
националния
спортен
календар на МОН.

Текущ – 2016г.

Текущ – 2016г.

Текущ – 2016г.

Текущ – 2016г.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Цели
Цел 1:
Създаване на възможности
за развитие на заложбите
на децата, чрез участие в
различни мероприятия.

Цел 2:
Осъществяване на

Дейност

Индикатори

Отговорни
институции
Община Ботевград,
училищни ръководства,
Комисия за детето,

1.1. Организиране и осигуряване на
възможности за участие в конкурси,
стимулиращи
детското
творчество
и
развитие на способностите на децата;

~ Публикации в местните
медии;

1.2.
Предоставяне
на
стипендии
еднократно финансово подпомагане
деца с изявени дарби;

~ Брой обхванати деца от
мерките;

Община Ботевград,
училищни ръководства,

1.3.
Повишаване
броя
на
децата,
участващи
в
обучителни
курсове,
майсторски класове, пленери, лагери,
национални и международни конкурси,
олимпиади и състезания .

~ Брой обхванати деца от
мерките;

Община Ботевград,
училищни ръководства,
Комисия за детето;

2.1. Подпомагане на деца с изявени дарби,
съгласно Наредбата за условията и реда за

~ Брой обхванати деца от
мерките;

Община Ботевград,
училищни ръководства,

и
на

Срок
Текущ -2016г.

Текущ -2016г..

Текущ -2016г.

Текущ -2016г.
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специална закрила
на деца с изявени
дарби.

осъществяване на закрила на
изявени дарби;

деца с

ДСП - ОЗД
Текущ -2016г.

2.2. Стимулиране
и награждаване на
ученици, спечелили призови места
в национални и международни олимпиади,
конкурси и състезания.

~ Мотивиране за
интелектуално развитие и
създаване на устойчиви
интереси;

Община Ботевград,
училищни ръководства

Програмата е изготвена от Местна комисия за детето към Община Ботевград и приета с Решение
№93/28.04.2016 година на Общински съвет Ботевград
Използвани съкращения:
ДСП – Дирекция “Социално подпомагане”
ОЗД – отдел “Закрила на детето”
РУП – Районно управление – Полиция
РП – Районна прокуратура
МКБННМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
РО – Родилно отделение
МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение
МИПСПС- Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето
СОП – Специални образователни потребности
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