Приложение №2

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ТРОЯН ЗА 2015 Г.
ПРИОРИТЕТ І:
СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Приета с Решени на ОбС Троян № 865/26.03.2015 г.
Цел
Дейност
Отговорни институции
І.1. Планиране и развиване на
І.1.1. Идентифициране на потребностите от
Община Троян
социални услуги в община Троян за
социални услуги.
Д „СП“, Троян
деца и семейства.
І.1.2. Разработване на план за развитие на
Община Троян, Д „СП“
социалните услуги за 2016г.
І.1.3. Предоставяне на социалната услуга „Личен
Община Троян, Д „СП“
асистент“ в рамките на процедура „Нови
алтернативи“ по ОП „РЧР“ 2014-2020г. и по НП
„Асистенти на хора с увреждания”.
І.1.4. Предоставяне на почасови социални услуги в Община Троян, Д „СП“
рамките на устойчивостта по проект
„Независимост и включване“, Схема за БФП
„Помощ в дома” на ОП„РЧР“2007-2013г. и
процедура „Независим живот“ по ОП „РЧР“20142020г.
І.1.5. Предоставяне на информация, консултиране и Д „СП” – Троян, Комплекснасочване към социални услуги.
с.Д.Дол, Община Троян.
І.1.6. Обучения на специалисти в системата за
МКБППМН
закрила на детето и социалните услуги;
Отдел „Закрила на детето”
провеждане на работни срещи.
педагогически съветници
І.1.7. Изграждане на Център за обществена
Община Троян, НПО
подкрепа /ЦОП/ в гр.Троян за работа с деца и
семейства в риск.
І.2. Развиване на алтернативни
І.2.1. Изпълнение на Проект „И аз имам семейство” Екип проект
услуги за семейна грижа.
по ОП„РЧР”.
Д„СП”
І.2.2. Настаняване на деца в риск в семейства на
Д„СП”/ Отдел „Закрила на детето”,
близки или в приемни семейства. Контролиране и
Екип проект
консултиране за подобряване качеството на

Финансови средства
не е необходимо
не е необходимо
БФП по ОП „РЧР“,
съфинансирана от ЕС;
МТСП
Общински бюджет;
БФП по ОП „РЧР“,
съфинансирана от ЕС

Не е необходимо
в рамките на
утвърдения бюджет
НПО чрез Фонд
„Социална закрила“
От фонд „Програми на
Европейския съюз”
в рамките на
утвърдения бюджет
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І.3. Създаване на условия за
социално включване на децата.
Толерантност и недискриминация на
групи деца /в т.ч. с увреждания; деца
в риск и други/.

грижите.
І.3.1. Дейности за преодоляване на социалната
изолация на деца и семейства в неравностойно
социално и здравословно положение. Дейности за
намаляване на детската бедност.
І.3.2. Създаване на доброволчески формирования
за подкрепа. Реализиране на дейности за подкрепа
на деца в неравностойно положение.
І.3.3. Провеждане на информационни кампании.

І.4.Ограничаване броя на децата в
специализирани институции.
Подкрепа на отговорно родителство.

І.5. Повишаване здравния статус на
деца от уязвими общности.

І.4.1. Семейно консултиране и планиране.
Провеждане на кампания за насърчаване на
родителската отговорност. Осигуряване на
социално, психологическо и правно консултиране
на родители.
І.4.2. Взаимодействие на институции за превенция
на изоставянето на новородени деца.
І.4.3. Социална работа със семейства на деца,
настанени в институция, с цел реинтеграция.
Контрол и наблюдение на деца, реинтегрирани в
биологичното семейство.
І.5.1. Провеждане на разяснителни кампании по
здравни въпроси сред обществено уязвими
общности /в т.ч. за предпазване от заразни
заболявания и инфекции; необходимост от
ваксиниран и др./
І.5.2. Извършаване обходи по местоживеене и
проучване здравния статус на деца от малцинствен
произход; водене на регистър.
Съдействие за избор на личен лекар.
І.5.3. Семейно консултиране и подкрепа за
превенция раждането на деца с аномалии.

Д„СП”/ Отдел „Закрила на детето”, в рамките на
училища и детски градини,
утвърдения бюджет на
здравен медиатор
съответната институция
Общински педагогически център,
училища

не е необходимо

Д„СП”/ Отдел „Закрила на детето”,
Комплекс - с.Дълбок дол
училища и детски градини
медицинските специалисти,
психолог към ОПЦ,
Отдел „Закрила на детето”,
Здравен медиатор

в рамките на
утвърдения бюджет на
съответната институция
не е необходимо

Отдел "Закрила на детето";
„МБАЛ-Троян“, здравен медиатор
Дирекция „СП”, социални
работници от отдел „Закрила на
детето“, здравен медиатор

не е необходимо

здравен медиатор

не е необходимо

здравен медиатор

в рамките на
утвърдения бюджет

„МБАЛ-Троян“, Здравен медиатор,
Отдел „Закрила на детето”

не е необходимо

не е необходимо
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ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ РАВЕН ДОСТЪП НА ВСИЧКИ ДЕЦА ДО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цел
Дейност
Отговорни институции
Финансови средства
ІІ.1. Проследяване движението на
ІІ.1.1. Превенция на риска от отпадане от училище Училища, РИО-Ловеч,
не е необходимо
децата в образователните
/в т.ч. събиране на данни за отпаднали и
Община Троян, здравен медиатор,
институции.
застрашени от отпадане ученици/; издирване и
Д„СП”, Детска педагогическа стая,
социална работа с деца, необхванати от
МКБППМН
образователната система.
ІІ.1.2. Интегриране в образователната среда на
Училища и детски градини;
не е необходимо
деца, чийто майчин език не е български.
РИО, Ловеч
Оптимизиране на формите за интеграция чрез
дейности с родители.
ІІ.1.3. Създаване на стимулираща учебна среда.
Училища и детски градини
в рамките на
утвърдения бюджет
ІІ.1.4. Организиране на обучения за учители.
Училища и детски градини
в рамките на
утвърдения бюджет
ІІ.2. Включващо обучение на деца
ІІ.2.1. Интегрирано обучение и възпитание на деца Училища и детски градини;
не е необходимо
със специални образователни
и ученици със СОП. Консултиране на родителите.
Комплекс, с.Дълбок дол
потребности (СОП).
ІІ.2.2. Обучения на педагогически и помощен
Детски градини и училища;
в рамките на
персонал за работа с деца и ученици със СОП.
Комплекс, с. Дълбок дол,
утвърдения бюджет
РИО – Ловеч
ІІ.2.3. Изнасяне на беседи на тема: „Подходи към
Училища и детски градини
не е необходимо
хората с увреждания, образование и интеграция”.
ПРИОРИТЕТ ІІІ: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел
Дейност
Отговорни институции
Финансови средства
ІІІ.1. Намаляване на социалноІІІ.1.1. Профилактика и диагностика на често
Училища и детски градини;
в рамките на
значими заболявания сред децата и
срещани заболявания в детска и училищна възраст. медицински специалисти
утвърдения бюджет
учениците.
Сформиране на група „Лечебна физкултура“.
ІІІ.1.2. Здравно образование в училища и детски
Училища и детски градини;
не е необходимо
градини. Провеждане на информационни
медицински специалисти
кампании.
ІІІ.1.3. Осигуряване на условия за повишаване
Училища и детски градини;
не е необходимо
двигателната активност и системно практикуване
медицински специалисти
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ІІІ.2. Повишаване информираността
на подрастващите за определени
заболявания.

ІІІ.3. Информираност на децата и
учениците за пътната безопасност.

Цел
ІV.1. Преодоляване на агресията и
насилието сред децата и учениците.

ІV.2. Справяне с рисковете и
опасностите в Интернет

ІV.3. Превенция на детската
престъпност.

на спорт от деца и ученици.
ІІІ.1.4. Оказване логопедична помощ на деца и
Училища и детски градини,
ученици до ІV клас.
ОПЦ, Троян
ІІІ.1.5. Подобряване качеството и условията за
Училища и детски градини;
хранене на децата и учениците.
медицински специалисти
ІІІ.2.1. Провеждане на информационни кампании
Училища, Медицински
за разпространението на СПИН; болести по полов
специалисти; Психолог ОПЦ;
път; употреба на психоактивни вещества.
Здравен медиатор, МКБППМН
ІІІ.2.2.Отбелязване на Международния ден за
Училища, Медицински
борба със СПИН и Световния ден за борба с
специалисти; Психолог ОПЦ;
наркотиците /провеждане на детски спортен
Здравен медиатор, МКБППМН
празник „Здравей ваканция, без дрога!”/.
ІІІ.3.1. Запознаване с правилата за безопасно
училища и детски градини;
движение по пътищата. Отбелязване на Световен
РУ„Полиция”,Троян
ден на мобилността.
ПРИОРИТЕТ ІV:
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ФОРМИ НА НАСИЛИЕ И ЗЛОУПОТРЕБИ
Дейност
Отговорни институции
ІV.1.1. Определяне на факторите, пораждащи
Училища, Психолог ОПЦ,
агресия и насилие; на мерки за преодоляването им. МКБППМН, РУП, О„ЗД”
ІV.1.2. Помощ и подкрепа на деца, жертва на
училища, педагогически
насилие.
съветници; Психолог ОПЦ;
МКБППМН, РУП, О„ЗД”
ІV.2.1. Мерки за справяне с рисковете и опасности- педагогически съветници,
те в Интернет /в т.ч. провеждане на
психолог ОПЦ,
информационни кампании, популяризиране на
училища и детски градини,
телефонна линия за борба с незаконно и вредно за
МКБППМН
деца съдържание и поведение в интернет/.
ІV.3.1. Приемане и популяризиране на планМКБППМН, Община Троян
програма за дейността на МКБППМН.
ІV.3.2. Превенция на агресията и
педагогически съветници
противообществените прояви в училищна възраст с училища, ОПЦ, МКБППМН
участието на родителите и обществото.
ІV.3.3. Сътрудничество между институциите,
Д„СП“, РУП, МКБППМН;
работещи с деца.
Училища, педагогически

в рамките на
утвърдения бюджет
в рамките на
утвърдения бюджет
в рамките на
утвърдения бюджет
в рамките на
утвърдения бюджет
не е необходимо

Финансови средства
не е необходимо
не е необходимо
не е необходимо

не е необходимо

не е необходимо
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ІV.4.Повишаване на
професионалната компетентност на
специалистите, работещи с деца

Цел
V.1. Прилагане на политики за
правата и отговорностите на
учениците.

съветници, ОПЦ, Община Троян
ІV.3.4. Периодични проверки за превенция на
РУ„Полиция”, Троян
детската престъпност и контрол по спазване на
Д”СП”/О„ЗД”- Троян,
обществения ред.
МКБППМН
ІV.3.5. Консултиране на деца с поведенчески
Д„СП”- Троян, МКБППМН
проблеми и на техните родители. Провеждане на
педагогически съветници,
възпитателни дела и обучителни модули.
ОПЦ
ІV.3.6. Провеждане на информационни кампании
педагогически съветници,
за вредата от употребата на дрога, алкохол,
училища, детски градини,
тютюнопушене. Разпространение на Наръчник за
ОПЦ, МКБППМН,
родители „Как да предпазим детето си от
Община Троян,
престъпление”.
Детска педагогическа стая
ІV.4.1. Провеждане на обучения за повишаване на
училища и детски градини,
професионалната компетентност.
медицински специалисти,
Изнасяне на беседи за подпомагане на семейства
педагогически съветници;
при отглеждане и възпитание на децата.
МКБППМН, ОПЦ, РУП, О„ЗД”
ПРИОРИТЕТ V:
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Дейност
Отговорни институции
V.1.1. Участие на ученически съвети при
Училища
разработване политиката на съответното училище.

V.1.2. Повишаване информираността на учениците Училища,
и техните родители за правата и задълженията им
Ученически съвети
като участници в учебно-възпитателния процес.
V.2.Насърчаване участието на децата V.2.1. Организиране на тематични срещи и изяви
училища и детски градини
и учениците.
на деца и ученици в подкрепа на хора с физически
увреждания и възрастни /празници, концерти,
изложби и други/
ПРИОРИТЕТ VІ:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО
Цел
Дейност
Отговорни институции
VІ.1. Осмисляне на свободното време VІ.1.1. Обогатяване на съществуващите и
Общински педагогически център,
и организиране на занимания по
откриване на нови форми в ОПЦ за по-широко
училища и детски градини
интереси за децата и учениците от
обхващане на децата и учениците в

В рамките на
утвърдения бюджет
не е необходимо
в рамките на
утвърдения бюджет

в рамките на
утвърдения бюджет

Финансови средства
не е необходимо
не е необходимо
не е необходимо

Финансови средства
не е необходимо
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община Троян.

VІ.2. Подкрепа на деца с изявени
дарби от община Троян.

извънучилищни дейности; популяризирането им.
VІ.1.2. Организиране на участия на деца и ученици
в олимпиади, конкурси, състезания.
VІ.1.3. Разкриване на извънкласни форми в
училищата в съответствие с интересите на
учениците и увеличаване на участието им.
VІ.1.4. Осмисляне свободното време на децата с
увреждания, в неравностойно положение и на
малолетни и непълнолетни с противообществени
прояви чрез включване в различни форми и
занимания по интереси.
VІ.2.1. Подпомагане на даровити деца съгласно
Наредба условията и реда за осъществяване
закрила на деца с изявени дарби и Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби през
2015г./след приемане от Министерски съвет/.
VІ.2.2 Подпомагане на даровити деца съгласно
Правила за реда и организацията при предоставяне
на закрила на деца с изявени дарби от община
Троян за 2015г.

ОПЦ, училища, детски градини,
Община Троян
Училища

в рамките на
утвърдения бюджет
не е необходимо

Училища
ДЦВУ, с.Дълбок дол
Общински педагогически център
МКБППМН, Общинска
администрация, Д„СП”
Експертно-консултативна комисия,
Община Троян

в рамките на
утвърдения бюджет

Общинска експертноконсултативна,
Община Троян

в рамките на
утвърдения бюджет

Средствата се
осигуряват от ЦБ на РБ

Програмата е отворена за допълнения и промени, както и за подкрепа от други организации и институции.

6

