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При изготвяне на Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. са взети под внимание:
Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.
Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“
План за действие по изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България“
Общински план за развитие на Община Провадия 2014г. – 2020 г.
Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. си поставя за цел да осигури различни възможности за
подобряване качеството на живот на децата от общината, като условие за пълноценното им личностно развитие.
В Общинската програма за закрила на детето за 2017 г. са залегнали следните приоритети:
Приоритет 1: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.
Приоритет 2: Осигуряване на равен достъп до качествено образование и предучилищна подготовка на всички деца.
Приоритет 3: Подобряване здравето на децата.
Приоритет 4: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
Приоритет 5: Насърчаване участието на децата.
Приоритет 6: Спорт, култура и дейности за свободното време.
Приоритет 7: Мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.
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Приоритет 1: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.
Цел

Дейност

Цел 1: Гарантиране
правото на детето да
живее в сигурна семейна
среда

1.1. 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

Очакван резултат
Индикатори
Превенция на
изоставянето.
Брой предотвратени
случаи.

1.2. Превенция на
Проектът предвижда
разкриване на услуги за
социалното
ранно детско развитие.
изключване и
Услугите ще
намаляване на
предоставят подкрепа на
бедността сред децата
деца в ранна детска
чрез инвестиции в
възраст - от 0 до 7г. и
ранното детско
техните семейства, за
подобряване на достъпа
развитие.
до здравна грижа,

Отговорни
институции

Предвидени
финансови средства

Дирекция
„Социално
подпомагане”
Екип по приемна
грижа
ЦОП

В рамките на
бюджетите на:
Дирекция
„Социално
подпомагане”
ЦОП

Общинска
администрация

ОП РЧР

Център за ранно
детско развитие

2014-2020
Приоритетна ос 2:
„Намаляване на
бедността и
насърчаване на
социалното
включване“
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1.3. Обучение и
супервизия на
персонала в услугите
от резидентен тип и
услуги в общността за
деца.
1.4. Развитие на
услугата „Приемна
грижа“.

формиране на
родителски умения,
подобряване на
семейната среда,
повишаване на
училищната готовност
на децата за включване в
образователната система
и предотвратяване на
изоставянето и
неглижирането на деца
от рискови групи.
Повишаване
компетенциите на
специалистите в СУ.
Брой проведени
обучения и супервизии.
Добра обществена
осведоменост за
същността и смисъла на
приемната грижа.
17 професионални
приемни семейства

Процедура:
BG05M9ОP001-2.004
„Услуги за ранно
детско развитие“

Общинска
администрация
ЦОП, ЦСРИ,
ПЖ,
ЦНСТ

В рамките на
бюджетите на:
ЦСРИ
ПЖ
ЦНСТ
ЦОП

Общинска
администрация
Областен екип по
приемна грижа
Д „СП“ - Отдел
„Закрила на детето“

В рамките на
бюджетите на
отговорните
институции и
ОП Развитие на
човешките ресурси,
Проект „Приеми ме
2015” на ОП РЧР
2014-2020
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Цел 2: Мониторинг върху
спазване на Наредба за
критерии и стандарти за
социалните услуги за
деца

2.1. Организиране и
провеждане на
интегрирани
проверки на
общинско ниво.

Оценка на качеството
на предоставяните
услуги.

Д „СП“ - Отдел
„Закрила на детето“
Общинска
администрация

В рамките на
бюджетите на
Дирекция
„Социално
подпомагане”
Община Провадия

Общинска
администрация

В рамките на
бюджетите на: ОП
„Добро управление”
2014-2020, ОП РЧР
2014-2020, Община
Провадия

Дирекция
„Социално
подпомагане” –
отдел „Закрила на
детето”
ЦОП

В рамките на
бюджетите на
Дирекция
„Социално
подпомагане”
и ЦОП

Подобрено качество на
предоставяните услуги
за деца.
Брой констатирани и
отстранени нарушения.
Гарантирани права на
децата.

Цел 3: Развиване на
мерки за подкрепа на
отговорното родителство

2.2.Участия в
обучения на
общински експерти
за планиране и
управление услугите.

Повишени компетенции
на общинските
експерти.

3.1.Дейности по
превенция на ранно
заживяване на
семейни начала и
ранно родителстване.

Ограничаване на
случаите на ранно
родителстване.

Брой обучения и брой
участници.
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3.2. Дейности за
повишаване на
родителския
капацитет.

Повишен родителски
капацитет.

ЦОП
Д „СП“ - Отдел
„Закрила на детето“
Здравни медиатори
Център за ранно
детско развитие

В рамките на
бюджетите на
Дирекция
„Социално
подпомагане”
ЦОП
Община Провадия
Процедура:
BG05M9ОP001-2.004
„Услуги за ранно
детско развитие“ на
ОП РЧР

Приоритет 2: Осигуряване на равен достъп до качествено образование и предучилищна подготовка на всички деца.
Цел
Цел 1: Осигуряване на
равен достъп на децата
със специални
образователни
потребности до
качествено образование
и подготовка с оглед
пълноценното им
социално включване

Дейност
1.1. Оказване на
подкрепа на
семейства, в които се
отглеждат деца с
увреждания.

Очакван резултат

Отговорни
институции

Предвидени
финансови средства

Брой консултирани
семейства, в които се
отглеждат деца с
увреждания

Д „СП“ - Отдел
„Закрила на детето“
ЦОП
ЦСРИ

В рамките на
бюджетите на
Дирекция „Социално
подпомагане”,
ЦОП и
ЦСРИ
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1.2. Осигуряване на
подкрепа на деца със
СОП за включващо
обучение.

Брой случаи на
осигурен достъп на
деца със СОП за
включващо обучение

Учебни заведения
ЦОП
ЦСРИ

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения,
ЦОП и
ЦСРИ

Цел 2:Развиване на
различни видове и
форми на услуги,
насочени към попълно обхващане на
децата в
образователната
система

2.1.Разработване, при
Брой разработени
необходимост, на
индивидуални
индивидуални
програми за децата с
програми в
обучителни трудности
общообразователните
и дефицити.
училища за децата с
обучителни трудности
и дефицити.

Учебни заведения

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения

Цел 3: Обхващане на
подлежащите на
задължително
обучение деца

3.1.Оказване на
съдействие на
образователните
институции за попълно обхващане на
подлежащите на
задължително
обучение деца.

Пълно обхващане на
подлежащите на
задължително
обучение деца.

Учебни заведения

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения и
Община Провадия

3.2. Разработване и
прилагане на система
за оценка и превенция

Предотвратяване на
отпадането от
задължително

Учебни заведения

Общинска
администрация

Общинска

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения
Община Провадия,
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на риска от отпадане
от училище.

обучение.
Брой предотвратени
случаи.

администрация
Дирекция „СП”Отдел „ЗД”;
МКБППМН

Дирекция „Социално
подпомагане”и
бюджета на
МКБППМН

Приоритет 3: Подобряване здравето на децата.
Цел

Дейност

Очакван резултат

Отговорни
институции

Предвидени
финансови средства

Цел1:Ранна превенция 1.1.Популяризиране
на необходимостта от
провеждане на
профилактични
прегледи и
консултации със
специалист на
бременни жени.

Повишаване обхвата
на профилактичните
прегледи и
консултации със
специалист на
неосигурени
бременни жени.

Здравни медиатори

В рамките на бюджета
на Община Провадия

1.2. Оказване на
съдействие на ОПЛ за
обхващане на децата,
подлежащи на
задължителни
имунизации, според

Повишаване обхвата
на децата, подлежащи
на имунизиране.

Общинска
администрация

В рамките на бюджета
на Община Провадия

Здравни медиатори

Пълно обхващане на
децата подлежащи на
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НИК.
Цел 2: Разширяване на
профилактичните
мерки и
превантивните
програми за ранна
превенция на
рисковете и рисковото
поведение на децата.

2.1. Провеждане на
здравнообразователни
кампании и беседи,
насочени към
подрастващите и
техните родители.

Цел 3: Промотиране
на здравето сред
децата

3.1. Повишаване на
информираността за
превенция на
поведенческите
рискови за здравето
фактори чрез беседи с
подрастващите

3.2. Отбелязване на
световния ден за
борба с ХИВ/СПИН и
полово предавани
болести

имунизиране
Повишена здравна
култура на
подрастващите.
Брой на проявите и
участниците.

Подобрена
информираност на
децата за вредата от
тютюнопушене,
алкохол и
нездравословно
хранене и за
предимствата на
здравословния начин
на живот
Повишена здравна
култура на
подрастващите.

Общинска
администрация
Ръководства на учебни
заведения
ЦОП
ЦСРИ

Общинска
администрация
Ръководства на учебни
заведения

В рамките на
бюджетите на Община
Провадия
учебните заведения,
ЦОП и
ЦСРИ

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения
и ЦОП

ЦОП

Ръководства на учебни
заведения
ЦОП, МКБППМН
Общинска

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения,
ЦОП, Община
Провадия и
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администрация

МКБППМН

Училищни лекари и
медицински сестри
3.3.Провеждане на
кампания с цел
ограничаване
употребата на
психоактивни
вещества.

Придобити знания,
повишена
информираност на
учениците за
психоактивните
вещества и
въздействието върху
растящия им
организъм.

Ръководства на учебни
заведения
МКБППМН

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения и
МКБППМН

Приоритет 4: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
Цел
Цел 1: Създаване на
условия за
гарантиране правото
на детето на защита от
насилие.

Дейност
1.1. Инициативи за
превенция на
насилието и борба с
детската агресия..

Очакван резултат
Повишена
информираност на
децата за
възможностите за
подкрепа.

Отговорни
институции

Предвидени
финансови средства

Учебни заведения

В рамките на
бюджетите на РУ
„Полиция”,
МКБППМН,
ЦОП

Инспектор ДПС
МКБППМН
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Фокусиране на
общественото
внимание върху
проблема с насилието
и агресията върху
деца.

ЦОП

Брой инициативи
1.2.Популяризиране
правата на децата и
възможностите за
оказване на помощ и
закрила.

Повишаване
информираността на
децата.

Дирекция „СП“Отдел „Закрила на
детето“
МКБППМН

В рамките на
бюджетите на
Дирекция „Социално
подпомагане“,
МКБППМН

Обществени
възпитатели
1.3.Дейности по НП
„Работа на полицията
в училище“.

Повишаване
информираността на
децата.

Инспектор ДПС

В рамките на бюджета
на РУ „Полиция”

1.4. Отбелязване на
Международен ден за
безопасен интернет.

Повишаване
информираността на
децата по темата.

МКБППМН

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения и
МКБППМН

Училищни
ръководства
Учители по IT
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технологии
Приоритет 5: Насърчаване участието на децата.
Цел

Дейност

Очакван резултат

Отговорни
институции

Предвидени
финансови средства

Цел 1: Гарантиране
правото на децата да
изразяват мнение

1.1. Продължаване
дейността на
ученическите съвети
по училища.

Утвърждаване
дейността на
ученическите съвети

Учебни заведения

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения

Цел 2: Включване на
децата в
доброволчески
дейности с цел
формиране на
положителна нагласа
към доброволчеството

2.1. Провеждане на
доброволчески
инициативи

Повишаване
информираността на
децата.

Учебни заведения

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения

Цел 3: Насърчаване
изявите на талантливи
деца.

3.1.Организиране на
разнообразни форми
за изява на талантливи
деца

Популяризиране на
постиженията на
даровитите деца от
общината

Учебни заведения

В рамките на
бюджетите на
учебните заведения и
ОДК

Създадени
предпоставки за

Учебни заведения

3.2. Създаване на
условия и

ОДК

В рамките на
бюджетите на
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предпоставки за
развитие на талантите.

развитие на
талантливите деца.

ОДК

учебните заведения и
ОДК

Отговорни
институции

Предвидени
финансови средства

Спортни клубове

В рамките на
бюджетите на
спортните клубове и
ОДК

Приоритет 6: Спорт, култура и дейности за свободното време.
Цел

Дейност

Цел 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.

Цел 2: Достъп на
всички деца до
културни дейности и
дейности за
свободното време.

2.1. Насърчаване на
участието на децата в
културни дейности и
дейности за
свободното време,
чрез мрежата от

Очакван резултат
Подобряване на
физическата и
психическа
дееспособност на
децата.

ОДК

Утвърждаване
самочувствието на
децата чрез средствата
на спорта.
Увеличен брой деца
участници в културни
дейности и дейности
за свободното време.

ОДК
Читалища

В рамките на
бюджетите на
читалищата и ОДК
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културни институти.
Приоритет 7: Мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.
Цел
Цел 1: Повишаване
капацитета на
системата за закрила
на децата.

Дейност
1.1.Укрепване
капацитета на
специалистите за
повишаване на
качеството и
ефективността на
социалната работа.

1.2. Продължаване
работата на Комисия
за детето към Община
Провадия.

Очакван резултат
Повишаване
професионалния и
административния
капацитет на
специалистите.

Предвидени
финансови средства

Общинска
администрация

В рамките на
бюджетите на
Община Провадия,
ЦОП, ЦСРИ, ЦНСТ и
ПЖ

Ръководители на
социални услуги

ОП „Добро
управление” 2014-2020
Подобряване на
диалога между
органите за закрила на
детето.
Брой съвместни
форуми и
организационни
документи.

1.3. Прилагане на

Отговорни
институции

Подобряване на

Дирекция „Социално
подпомагане” – отдел
„Закрила на детето”,
Община Провадия,
РУ „Полиция”

В рамките на
бюджетите на
Община Провадия,
Дирекция „СП”, РУ
„Полиция”, учебни
заведения

Учебни заведения
Дирекция „Социално

В рамките на
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Координационния
механизъм за работа с
деца, жертви на
насилие и/или при
кризисна ситуация.

сътрудничеството
между институциите,
които имат
отговорности по
прилагането на Координационния механизъм.

подпомагане” – отдел
„Закрила на детето”,

1.4. Прилагане на
Координационен
механизъм за
взаимодействие при
работа в случаи на
деца в риск от ХИВ,
хепатит В, хепатит С и
сексуално предавани
инфекции

Подобряване на
сътрудничеството
между институциите,
които имат
отговорности по
прилагането на Координационния механизъм.

Дирекция „Социално
подпомагане” – отдел
„Закрила на детето”,

Община Провадия,

бюджетите на
Община Провадия,
Дирекция „СП”, РУ
„Полиция”,

РУ „Полиция”

Община Провадия,

В рамките на
бюджетите на
Община Провадия,
Дирекция „СП”, РУ
„Полиция”,

РУ „Полиция”
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