ОБЩИНА

ЯМБОЛ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 г.
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Общинската програма за закрила на детето в Община Ямбол за 2017 г. е разработена в съответствие Международните стандарти в
областта на правата на детето, основните принципи и мерки за закрила на детето в националното законодателство и провеждане на политика в
най-добрия интерес на детето, Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България, Конвенцията за
правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за здравето, Национална
стратегия за закрила на детето 2008-2018 г., Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в община Ямбол 2016-2020 г.
Общинската програма за закрила на детето има за цел да синхронизира действията на държавната и местната власт, на специализираните
институции, на неправителствените организации и на заинтересованите страни за гарантиране на основните права на детето във всички сфери
на обществения живот в общината и за подобряване благосъстоянието на децата и на техните семейства в община Ямбол.
Съгласно Чл. 2. От Закона за закрила на детето: „Дете по смисъла на този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години“.
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.
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, свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на
децата и семействата, обществена среда и сигурност.
Приоритетни направления:
I. Създаване на условия за социално включване на децата. Политики за детето и семейството;
II. Подобряване здравето на децата;
III. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование;
IV. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
V. Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите;
VI. Насърчаване на детското участие.
Заложените дейности са реално изпълними и спомагат за развитие политиките за детето в отделните сектори и за постигане на поефективна защита и гаранция на основните права на децата от Общината във всички сфери на Обществения живот.
Общинската програмата за закрила на детето 2017 г. е изготвена от Комисия за детето във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето.
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ПРИОРИТЕТ I. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА. ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО
Цел
Дейност
Индикатори
Отговорни
Предвидени
институции
средства
Цел 1:
1.1 Насочване към ползване на
 Брой информационни кампании, срещи,
Община Ямбол,
В рамките на
Гарантиране на
социални услуги в общността беседи
ДСП-Ямбол, ОЗД
утвърдения бюджет
правото на детето популяризиране на услугите
 Брой издадени информационни материали към ДСП- Ямбол,
на институциите;
да живее в
чрез организиране на
здравни работници
проекти
сигурна семейна
информационни кампании за
среда
насърчаване на отговорно
родителство.
1.2. Превенция на изоставянето
 Брой включени родители
Община Ямбол
В рамките на
и деинституализация на децата:
 Брой съвместни инициативи
МБАЛ
утвърдения бюджет
1.2.1. Ранно идентифициране на
ДСП
на институциите;
случаите, при които съществува
ДМСГД
проекти
риск за настаняване на деца в
специализирани институции.
Съвместни действия с
институциите във връзка с
процеса на
деинституционализация на
децата.
1.2.2. Оказване на социална и
психологическа подкрепа на
семействата с цел
предотвратяване изоставянето и
настаняването на деца взаимодействие и координация
на действията между АГ
отделение и Неонатологично
отделение при МБАЛ, ДСП и
ДМСГД.
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1.3.
Организиране
и
предоставяне
на
социалната
услуга „Приемна грижа“ по нов
областен модел. Увеличаване на
общините партньори по проекта
на територията на област Ямбол.
Актуализиране на Плана за
развитие на услугата.

Цел 2:
Провеждане на
процеса на
реформа в
грижата за деца
и спазването на
правата на
децата,
отглеждани в
специализирани
институции и
социалните
услуги
резидентен тип.

1.4.
Реализиране на проект
„Предоставяне на услуги за
ранно
детско
развитие
в
Общностен център – Ямбол“ с
цел
предоставяне
на
интегрирани услуги
за ранно
детско развитие, насочени към
деца от 0 до 7 годишна възраст
от уязвими групи, включително
деца с увреждания и техните
семейства, както и бъдещи
родители
2.1. Предоставяне на социални
услуги от резидентен тип –
оказване на педагогическа и
психологическа подкрепа на
деца, извършване на
превантивна, диагностична,
рехабилитационна и
корекционна дейности,
ресоциализираща работа с деца.
2.2. Прилагане на Областен
координационен механизъм по
деинституционализация
между
Община Ямбол и Фондация
„Надежда и домове за децата“ клон България.



Брой потребители, включени в
предоставянето на услугата „Приемна грижа”

Брой деца, настанени в приемни
семейства
 Брой одобрени и обучени приемни
семейства
 Брой проведени информационни кампании

АСП,
Община
Ямбол, ДСП, БЧК

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите и
средства по
изпълнявани
проекти

 Брой обхванати деца и семейства
 Брой предоставени услуги

Община Ямбол

В рамките на
бюджета на Проекта
по ОП РЧР 20142020,
съфинансирана от
ЕС чрез Европейски
социален фонд

 Брой услуги от резидентен тип
 Брой деца и младежи, ползватели на
услугите

Община Ямбол,
социални услуги,
ОЗД към ДСП, ДСП,

В
рамките
на
бюджета
на
социалната услуга;
проекти

 Брой случаи
 Брой деца

Фондация „Надежда
и домове за деца“ клон
България,
Община
Ямбол,
ОЗД към ДСП

По
преценка
на
заинтересованите
страни
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Цел 3:
Мониторинг
върху дейностите
по спазване
правата на
децата и
стандартите за
качество на
услугите за деца
на регионално
ниво

Цел 4: Промяна
на обществените
нагласи и
толерантно

2.3. Създаване на възможност
за извеждане на децата
настанени в ЦНСТ-та без
увреждания чрез търсене на
алтернативни услуги и
осигуряване на условия и
нагласи на децата за
социализация и равнопоставено
участие в живота на местната
общност.
2.4 Предоставяне на
алтернативна семейна грижа във
връзка с процеса на
деинституционализация на
децата, отглеждани в ДМСГД настаняване при близки и
роднини, развитие на приемната
грижа в изпълнение на
Националната стратегия „Визия
за деинституционализацията на
децата в Република България”.
3.1. Извършване на планови
проверки на доставчиците на
социални услуги за деца

 Брой деца, на които е осигурена
възможност и алтернатива за извеждане от
ЦНСТДМ без увреждания

Община
Ямбол,
ОЗД към ДСП, РДСП

Не са необходими

 Брой деца, на които е осигурена
възможност и алтернатива за извеждане от
ДМСГД

Община
Ямбол,
ОЗД към ДСП, РДСП

Не са необходими

 Брой извършени проверки

Община
РДСП, ДСП

Ямбол,

Не са необходими

3.2. Извършване на проверки по
сигнал
относно
нарушаване
правата на децата и по НКССУД.
3.3. Осъществяване на контрол
относно
спазването
на
стандартите от Приложение № 3
към чл. 48 и 48а от НКССУД във
всички центрове на територията
на град Ямбол, предоставящи
социални услуги за деца.
4.1. Организиране на форуми,
кръгла маса, семинари по теми,
свързани с проблемите на деца
с
увреждания
и
техните

 Брой извършени проверки

Община
Ямбол,
РДСП, ДСП, ОЗД
към ДСП

Не са необходими

Община
ДСП, НПО

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.

 Брой извършени проверки

 Брой проведени информационни срещи

Ямбол,

5

отношение към
деца с
увреждания

Цел
Цел 1: Приемане
на програми и
мерки за
подобряване на
майчиното и
детското здраве.

семейства
4.2.
Осъществяване
на  Брой инициативи
съвместни инициативи между
потребителите на ЦОП, ЦСРИ,
ДЦДУ,ЦНСТДМУ и представители
на детски и учебни заведения.
4.3. Участие на потребителите  Брой организирани екскурзии, лагери
на ДЦДУ и ЦНСТ за деца с  Брой посещения на културни събития
увреждания
в
обществени  Брой деца от услуги в общността, взели
мероприятия,
празници, участие в организираните мероприятия
чествания,
организиране
на
екскурзии,
посещения
на
културни институции и др.
ПРИОРИТЕТ II. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Дейност
Индикатори
1.1.
Осигуряване на здравни
услуги
сред
децата
в
образователната
система.
Разработване
на
здравни
програми
с
включени
специализирани
часове
по
здравно образование; занятия за
хармонично (физическо и психоемоционално)
развитие;
училищни
занимания
сред
природата; Изнасяне на здравни
беседи
ежемесечно
от
медицинските
специалисти
в
образователните институции по
предварително изработен план.
Предоставяне на здравни брошури
в часа на класния ръководител по
актуални за ученическата възраст
здравни проблеми свързани с
тютюнопушенето, употребата на
алкохол и наркотични вещества.
Поставяне
върху
информационните табла здравни
материали
за
заболяванията,






Брой
Брой
Брой
Брой

информационни кампании
тренинги с деца и родители
филми
разработени здравни програми

Община
Ямбол,
социални услуги,
Училища,
детски градини

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.

Община Ямбол
културни
институции

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.

Отговорни
институции
Община Ямбол,
Детски градини,
Детски ясли,
Училища, Здравни
работници, РЗИ

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите.
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характерни за детска и училищна
възраст
и
превенцията
им;
здравословното хранене и ползите
от него; здравословен начин на
живот.
1.2. Съдействие за по-пълно
обхващане
на
децата
в
профилактични прегледи и
имунизации,
включително
и
децата
от
етническите
малцинства, непосещаващи детски
заведения и училища
1.3 Съдействие от страна на
здравните медиатори за
осъществяване дейностите в
Здравно-консултативен център
при МБАЛ
1.4.
Мерки,
насочени
към
родители от социално уязвими
групи
с
цел
повишаване
информираността
относно
провеждането
на
редовни
профилактични
прегледи,
значението
на
имунизациите,
нежелана и ранна бременност.
1.5. Подкрепа за осигуряване на
здравна детска консултация и
дейности
по
превенция
на
заболяванията
редовно
наблюдение на здравословното
състояние,
физическото
и
психомоторното
развитие
на
бебетата и децата, посещаващи
Общностен център-Ямбол, с цел
превенция
на
детската
заболеваемост, смъртност и други
рискове в ранна детска възраст.
1.6. Създаване на условия за
спорт,
рехабилитация
с
цел

 Брой нови профилактични мерки

Лечебни заведения,
Здравно –
консултативни
центрове към МБАЛ,
Общопрактикуващи
лекари

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите.

 Идентифициране на деца в риск и деца с
хронични заболявания
 Идентифициране на деца без ОПЛ

Лечебни заведения,
Здравно –
консултативни
центрове към МБАЛ,
Общопрактикуващи
лекари
Община
Ямбол,
здравни медиатори,
Здравноконсултативни
центрове към МБАЛ

В рамките на
утвърдения бюджет
на ЗКЦ при МБАЛ

 Брой консултации
 Брой дейности
 Брой потребители

Екип от специалисти
в Общностен център
- Ямбол

В рамките на
утвърдения бюджет
на
проект„Предоставяне
на услуги за ранно
детско развитие в
Общностен център –
Ямбол“

 Брой адаптирани спортни съоръжения
 Брой обхванати деца с увреждания

Община Ямбол, НПО,
Спортен
клуб
за

В рамките на
утвърдения бюджет

 Брой информационни кампании, срещи,
беседи;
 Брой обхванати родители

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите.
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Цел 2: Превенция
на
рисковото
поведение
и
промотиране
на
здравето
сред
децата.

терапия,
поддържане
и
подобряване на състоянието на
децата с увреждания.
2.1. Утвърждаване ролята на
здравния
медиатор
като
координираща
фигура
между
здравните
институции
на
малцинствените общности.
Активно съдействие от страна на
здравните медиатори в усилията
на личния лекар за обхващане на
ранна регистрация на бременност
и намаляване на бременността в
юношеска
възраст
и
ранни
бракове сред ромското население.
2.2. Работа в посока намаляване
употребата на психоактивни
вещества сред учениците –
тютюнопушенето, употребата на
алкохол и психоактивни вещества
от децата и подрастващите.
Придобити знания, повишена
информираност на учениците и
техните родители за
психоактивните вещества и
алкохола и въздействието им
върху подрастващите.
2.3. Национални и общински
политики
и
програми
за
превенция
и
контрол
на
ХИВ/СПИН, сексуално предавани
инфекции
и
туберкулоза.
Програми и мерки по превенция и
контрол на ХИВ/СПИН:
2.4.
Разпространение
на
информационни
материали
с
превантивна цел от МКБППМН,
ЦОП и ПИЦ, предназначени за
ученици и родители;

инвалиди „Ямбол-99“

на институциите.




Брой обхванати семейства;
Брой успешни случаи

Община
Ямбол,
Здравни медиатори,
Общопрактикуващи
лекари,РЗИ - Ямбол

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите




Брой проведени кампании
Брой издадени брошури

Община
Ямбол,
МКБППМН, ПИЦ, ОД
на МВР, РУП – Ямбол,
ОбСНВ, РЗИ-Ямбол,
Образователни
институции

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите

Община
Ямбол,
МКБППМН, ПИЦ, МЗ,
НЦОЗА, ОбСНВ, РЗИЯмбол,
ЦОП,
Образователни
институции

Програма
„Превенция
и
контрол
на
ХИВ/СПИН”
със
средства
от
Глобалния фонд за
борба
със
СПИН,
туберкулоза
и
малария – главен
получател
на
средствата е МЗ.

 Брой млади хора, обучени по подхода
„връстници обучават връстници”
 Брой на обучени обучители
 Брой деца от институции, достигнати
чрез здравно образование, базирано на
умения и услуги за превенция на
ХИВ/СПИН
 Брой проведени кампании за
осигуряване на достъп на младите хора до
здравно и сексуално образование в
българското училище
 Брой млади хора и родители, достигнати
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с кампанийни и образователни дейности
2.5.
Работни
срещи
с
представители на Общински съвет
по
наркотични
вещества
за
координиране и реализиране на
общи дейности.

 Брой специализирани родителски срещи
 Брой разпространени информационни
материали
 Брой проведени кампании с цел
превенция на употребата на наркотични
вещества

2.6. „Развитие на програми за
ранна интервенция сред млади
хора с експериментална употреба
на
наркотични
вещества”;
обучение
на
членове
на
МКБППМН,
ПИЦ,
обществени
възпитатели,
ИДПС,
педагогически
съветници,
социални работници.
2.7.
Съвместни
усилия
на
обучители и доброволци в борбата
с различните видове зависимости
и свързаното с това рисково
поведение при подрастващите.
Провеждане на информационни
срещи
с
учениците
относно
рисковете
от
употреба
на
забранени наркотични вещества.
2.8.
Разпространение
на
информационни
материали
за
родители
по
отношение
на
употребата на наркотици сред
децата.
2.9. Отбелязване на:
- Международния ден за борба с
наркоманиите - 26 юни;
- Международния ден за борба
със СПИН - 1 декември;
- Световен ден без тютюнев дим –

 Брой организирани информационни
кампании, представяне и обсъждане на
документални филми, провеждане на
конкурси за рисунка и есе, фотоизложба.
 представяне на документални филми по
проблема и дискусии.
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31.05.2017 г.;
„Международен
ден
без
тютюнопушене” -19.11.2017 г.;
- „Световен ден за борба с
туберкулозата” – 24.03.2017 г. –
здравно-информационна кампания
сред
деца
образователни
институции и деца, настанени в
ЦНСТ И ЗЖ.
– „Световен ден на здравето” април 2017 г.– седмица на
здравето – спортни празници в
детски градини и училища.
– „Световен ден за борба с
Хипертонията” – 17.05.2017 г.,
- „Световен ден за борба с
Хепатита” - 19.05.2017 г.
- „Световен ден на сърцето” –
30.09.2017
г.
–
здравноинформационни кампании.
- „Световен ден на храните” –
16.10.2017
г.
–
здравноинформационна кампания.
2.10. По-добра информираност на
децата и семействата относно
здравето, здравословното хранене
и здравословен начин на живот.
Запознаване с философията на
„Йога“
техника.
Борба
с
наднорменото тегло при децата.
2.11. Превантивна дейност по
опазване на живота и здравето на
децата в движението по пътищата.
Повишаване
знанията
относно
транспортната
култура
и
поведението на децата на пътя.

 извършване на обща проверка,
съвместно с Община Ямбол, МВР-Ямбол,
ДСП, ОЗД във връзка спазване наредбите
на тютюнопушенето на територията на
училищата в гр. Ямбол.

 Брой проведени кампании
 Брой издадени и раздадени брошури
 Брой обхванати деца от образователни
институции, ЦНСТДМ и ЗЖ
 Брой проведени срещи, беседи
 Брой проведени спортни мероприятия
 Брой обучения на деца

Община
Ямбол,
МИКЦ - Ямбол, НПО,
РЗИ -Ямбол, БЧК,
ДПС
при
РУП
Ямбол, ОбСНВ, ОДК,
Образователни
институции,
ПИЦ,
МКБППМН, КАТ, ОД
на МВР-Ямбол

Национална
програма
за
младежта
за
следващия
програмен
период
2014-2020 в рамките
на
утвърдения
бюджет
на
институциите

2.12. „Да се забавляваме заедно”
- провеждане на „Зумба“ парти,
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спортни и други мероприятия като
превенция
на
поведенческите
отклонения при подрастващите.
2.13. Организиране на обучения
по
превенция
на
водния
травматизъм по време на лятната
ваканция на децата.
ПРИОРИТЕТ III. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цел
Дейност
Индикатори
Отговорни
Предвидени
институции
средства
Цел 1.
Образование
достъпно за
всички деца.
Подобряване
качеството на
образователната
система и
гарантиране
максимален
обхват на децата
в училищна
възраст.

1.1. Мерки за осигуряване на
задължително предучилищно и
училищно образование на децата
и учениците от община Ямбол:
1.1.1.
Осигуряване на места в
образователните институции за
приемане на всички подлежащи 5и 6-годишни в ПГ;
1.1.2. Подготовка на децата в ДГ и
в подготвителни групи в училище
за бъдещо пълноценно включване
в образователната система;
1.1.3. Проследяване движението
на децата и учениците чрез
поддържаният от МОН, Регистър
за движението на децата и
учениците/АДМИН/;Актуализиране
данните в създадения „Регистър
за движение на деца и ученици в
община Ямбол, подлежащи на
задължително предучилищно и
училищно образование“ съвместно
със здравните медиатори;
1.1.4. Работа с родители в
общността по проекти:
- Реализиране на проект
„Предоставяне на услуги за ранно
детско развитие в Общностен

 Брой обхванати деца и ученици в ДГ и
училища
 Поддържане
на
база
данни
на
подлежащите на задължително обучение
деца и ученици, работа с Регистър към
МОН;

Община Ямбол,
Училища, Детски
градини, РУО –
Ямбол, ОДК, ОЗД при
ДСП – Ямбол, Екип
от специалисти в
Общностен център;
ЦОП, Здравни
медиатори

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите и на
проекта
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център-Ямбол“ чрез услугите:
 „Индивидуална педагогическа
подкрепа за деца с увреждания“;
 „Допълнителна педагогическа
подготовка за повишаване на
училищната готовност на децата
за равен старт в училище“.
1.2. Мерки за задържане на
децата в училище и понижаване
процента на необхванатите и
отпадналите деца от училище:
1.2.1. Работа на Община Ямбол в
пилотен проект на МОН по
прилагане на Системата за ранно
предупреждение
за
риск
от
отпадане от предучилищно и
училищно
образование
на
територията
на
Югоизточния
район;
1.2.2.
Периодични
срещи
с
директори на детски градини и
училища
–
подкрепа
на
инициативите
и
проекти
на
педагогическите
колективи
в
детските градини и училища;
1.2.3. Изработване на годишни
училищни програми за превенция
на отпадането от училищата;
1.2.4.
Обучение на учители за
превенция на отпадането на деца
от
училище
Обучителни
семинари;
1.2.5. Координирани действия за
организация на подходящи
извънучилищни занимания на
деца и ученици – проект „Твоят
час“;
1.2.6. Развитие на възможностите
за
целодневно обучение на

 Брой деца и ученици;
 Брой обучителни семинари;
 Брой обучени учители;
 Брой осигурени класни стаи за
целодневно обучение на учениците

Община Ямбол, РУОЯмбол, ОУ „Хр.
Смирненски“ и ОУ
„Д.Дебелянов“

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите и на
проекта
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учениците - повишаване броя на
децата, обхванати в целодневна
организация на учебния ден;
1.2.7. Удовлетворяване
интересите и потребностите на
децата в свободното им време;
1.2.8. Стимулиране творческата
изява на децата чрез
организиране на конкурси,
състезания, изложби.
1.3. Подпомагане на
пълноценното участие в
образователния процес на
ученици в неравностойно
положение - приобщаващото
образование като неизменна част
от правото на образование
съгласно Закона за
предучилищното и училищното
образование. Разработване и
приемане на Общинска стратегия
за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците.
1.4. Подобряване на условията за
спорт в образователната система.

Цел 2: Развиване
и разширяване
на дейностите,
предназначени за
деца със СОП в
съществуващите
форми на
социални услуги
действащи в
общността.

2.1
Разширяване
на
възможностите за обучение на
деца и ученици със специални
образователни потребности
- Осигуряване на условия за
подкрепа за личностно развитие
на децата – обща и допълнителна;
– Обособяване на логопедични и
ресурсни кабинети в
образователните институции,
назначаване на специалисти -

 Брой обхванати ученици

Училища, РУО –
Ямбол, ОДК

В рамките на
утвърдения бюджет

 Брой ремонтирани физкултурни салони в
училище
 Брой построени спортни площадки
 Брой ученици обхванати в извънкласни
дейности и извънучилищни спортни
дейности
 Брой обхванати деца със СОП
 Брой логопедични и ресурсни кабинети;
 Брой назначени логопеди, ресурсни
учители и психолози в ДГ и училища;
 Брой образователни институции с
адаптирана среда
 СУ „Св. Климент Охридски; ОУ „Христо
Смирненски“; ОУ „Любен Каравелов“, ДГ
„Червената шапчица“

Община
Ямбол,образователни
институции, НПО,
ОСК

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите.

Община Ямбол, РУО
– Ямбол, училища,
Детски градини

В рамките на
утвърдения бюджет
и по проекти по ОП
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ресурсен учител, логопед и
психолог за обучението на децата
и учениците със СОП;
- Подобряване на архитектурната
среда в училищата и детските
градини с цел улесняване на
достъпа на деца/ученици със
СОП;
- Работа по Проект „Подкрепа за
равен достъп и личностно
развитие“ на МОН
2.2. Повишаване квалификацията
на учители за работа с ученици
със СОП в детските и учебни
заведения
2.3. Работа по проекти със
социална
насоченост
„Предоставяне на услуги за ранно
детско развитие в Общностен
център – Ямбол“ и подпомагане
развитието
на
децата
в
социалните услуги.
Ресурсно подпомагане на деца с
увреждания – възможност за
почасово пребиваване на децата в
Център за обществена подкрепа
/ЦОП/ с цел подкрепа и помощ за
родителите на деца с увреждания;
Релационна психомоторика
2.4. Предоставяне на логопедична
помощ
и
терапия
на
потребителите
в
социалните
услуги в общността
2.5. Обследване, диагностика и
терапия на различни езиковоговорни нарушения при децата,
потребители
на
услугите
в
Общностния център от логопед,
съвместно с психолог и специален
педагог.

 Брой обучения
 Брой учители

РУО
–
Ямбол,
образователни
институции

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите

 Брой деца

Община Ямбол, ЦОП

В рамките на
утвърдения бюджет

 Брой деца

Социални услуги
общността

в

В рамките на
утвърдения бюджет

 Брой потребители

Общностен център Ямбол

В рамките на
утвърдения бюджет
на проекта
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ПРИОРИТЕТ IV. ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цел
Дейности
Индикатори
Отговорни
институции
Цел 1:
1.1.
Идентифициране на деца  Брой деца жертви на насилие;
Община
Ямбол;
Повишаване
жертви на насилие и осигуряване  Брой проведени срещи
МКБППМН; ОД на
осведомеността
на достъп до психологическа,
МВР; РУП – ДПС;
на обществото,
социална и медицинска подкрепа,
ДСП - ОДЗ
децата и техните
както и насочване към подходящи
семейства по
социални услуги
отношение на
1.2.
Сътрудничество
при  Брой деца жертви на насилие;
Община Ямбол, ДСП,
правата на детето прилагането на Координационен  Брой проведени срещи
ДСП - ОЗД, РУП –
и стимулиране на механизъм за взаимодействие при
Ямбол
активното им
работа в случаи на деца, жертви
участие в
или в риск от насилие и за
противодействие
взаимодействие
при
кризисна
на насилието над интервенция;
отчитане
на
деца
резултатите за всеки конкретен
случай
1.3. Разширяване на социалните  Брой проведени кампании
МКБППМН,
ДПС –
услуги в общността - Кризисен  Брой обхванати училища
ОЗД, РУО - Ямбол
център
за защита на деца  Брой обхванати деца
пострадали от насилие, трафик
или друга форма на експлоатация,
които има за цел да предоставя
подкрепа и закрила за период от
3 до 6 месеца
Цел 2:
2.1.
Организиране
на  Брой проведени кампании
МКБППМН,
ДПС,
Повишаване на
мероприятия
във
връзка
с  Брой обхванати училища
НПО, ОЗД към ДПС
обществената
превенция
на
насилието
и  Брой обхванати деца
ангажираност по
агресията
в
училище
и
превенция на
безопасност в интернет
насилието,
2.2. Координиране на действията  Брой обхванати деца
ДСП – ОЗД, ДБТ,
сексуалната и
между
заинтересованите
Дирекция
трудова
институции
за
недопускане
„Инспекция
по
експлоатация,
прояви на експлоатация на детски
труда“
Ямбол,
злоупотребата с
труд
Община Ямбол
деца в интернет
2.3. Провеждане на периодични  Брой проведени обходи
Община Ямбол, ДСП,
пространството и
обходи за идентифициране на
ОЗД към ДСП, РУП –
на обществени
просещи деца и деца, живеещи на
Ямбол

И ДРУГИ ФОРМИ НА
Предвидени
средства
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.

Не се изискват

Бюджет
на
услуга ДДД

соц.

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.
Не е необходим
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места.

Цел 3:
Гарантиране
правото на деца
правонарушители
на справедливо и
законосъобразно
отношение.

улицата от ДСП, ОЗД към ДСП,
Община Ямбол, РУП – Ямбол

 Брой регистрирани просещи деца

2.4. Създаване на училищни
политики
за
превенция
на
насилието между децата.
2.5. Продължаване на дейностите
по контрола върху питейните
заведения - участие на членовете
на
МКБППМН
съвместно
с
органите
на
РУП
Ямбол,
проверки
по
заведения
и
търговски обекти за спазване на
Наредба № 1 на Община Ямбол в
частта, засягаща малолетните и
непълнолетните.
2.6.Отбелязване на Международен
ден за безопасен интернет на 9
февруари

• Брой проекти на училищни политики
• Брой училищни политики

РУО-Ямбол, училища,
НПО

 Брой проверки

МКБППМН,
СПООР
при Община Ямбол,
ОД на МВР, РУП Ямбол, ОЗД при ДСП
- Ямбол

 Брой участници

МКБППМН, училища,
читалища, НПО

В
рамките
на
утвърдения бюджет

3.1. Индивидуална възпитателна
работа
и
психологическо
консултиране
на
деца
правонарушители

 Брой проведени индивидуални и
групови консултации
 Брой обхванати деца

РУП - ДСП, Център
за
социална
превенция
към
МКБППМН,
ПИЦ,
ОДК, БМЧК, КСУДВ

В
рамките
на
утвърдения бюджет

3.2.
Разширяване
на
индивидуално-възпитателната
и
групова работа с малолетните и
непълнолетните извършители на
противообществени
прояви
и
престъпления и такива, поставени
в неблагоприятни условия на
живот, развитие и възпитание.

 Брой малолетни и непълнолетни,
включени в заниманията

РУП - ДСП, Център
за
социална
превенция
към
МКБППМН,
ПИЦ,
ОДК, БМЧК, КСУДВ

В
рамките
на
утвърдения бюджет

3.3.
Провеждане
на
информационни кампании срещу
насилието и агресията, участие на
децата от клуб „Приятели на
МКБППМН”.

 Брой информационни кампании
 Брой участници

РУП - ДСП, Център
за
социална
превенция
към
МКБППМН,
ПИЦ,
ОДК, БМЧК, КСУДВ

В
рамките
на
утвърдения бюджет

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.
В
рамките
на
собствения бюджет
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Цел 4:
Повишаване на
информираността
и активното
участие на
обществото в
безопасността на
децата
Цел 5:
Повишаване на
професионалната
компетентност на
специалистите
работещи с деца,
за разпознаване
белезите на
насилие и
незабавно
сигнализиране

3.4.
Включване на деца с
наложени възпитателни мерки и
водени на отчет в ДПС при РУП Ямбол в извънкласни форми с цел
запълване
на
свободното им
време с полезни за тях дейности.

 Брой извънкласни форми
 Брой включени деца

РУП - ДСП, Център
за
социална
превенция
към
МКБППМН,
ПИЦ,
ОДК, БМЧК, КСУДВ

В
рамките
на
утвърдения бюджет

3.5.
Работни
срещи
с
ученическите съвети във връзка с
наболели
проблеми
от
ежедневието на подрастващите,
както
и
обсъждане
на
възможности
за
осмисляне
свободното време на децата.
3.6. Ежемесечни срещи с децата,
настанени
в
ЦНСТ
относно
превенцията
на
рисковото
поведение и опасните последици
от него.

 Брой работни срещи
 Брой решени проблеми

РУП - ДСП, Център
за
социална
превенция
към
МКБППМН,
ПИЦ,
ОДК, БМЧК, КСУДВ,
училища

В
рамките
на
утвърдения бюджет

 Брой срещи
 Брой деца, участващи в срещите

В
рамките
на
утвърдения бюджет

4.1. Провеждане на кампании по
безопасност на движението

 Брой проведени кампании
 Брой информационни материали

4.2. Провеждане на кампании за
превенция
на
противообществените прояви и
трафик на деца

 Брой проведени кампании
 Брой информационни материали

5.1. Провеждане на обучения на
педагози и психолози, работещи в
учебните и детските заведения
5.2.
Сформиране и участие на
Младежки консултативен съвет в
общински,
регионални
и
национални
инициативи
и
кампании
за
борба
срещу
насилието над деца
5.3. Провеждане на обучения на
общински служители, отговорни
за
социалните
дейности
в
общината;
на
обществените

 Брой проведени обучения

РУП - ДСП, Център
за
социална
превенция
към
МКБППМН,
ПИЦ,
ОДК, БМЧК, КСУДВ,
училища
ОД на МВР, РУП –
Ямбол,
Училищни
ръководства, НПО
ОД на МВР, РУП –
Ямбол,
Училищни
ръководства,
МКБППМН,
Община
Ямбол, НПО
РУП-ДПС, ДСП-ОЗД,
МКБППМН,
РУОЯмбол
Община
Ямбол,
МКБППМН, РУП-ДПС

Община Ямбол, ДСПОЗД,
КСУДВ,
МКБППМН, РУП-ДПС

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институцията

 Брой проведени мероприятия

 Брой проведени мероприятия

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.
В
рамките
на
утвърдения бюджет
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институцията
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възпитатели и на работещите в
социалните услуги в общността за
разпознаване белезите на насилие
Цел
Цел 1: Достъп на
всички деца до
културни
дейности и
дейности за
свободното
време.

ПРИОРИТЕТ V. СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ
Дейности
Индикатори
Отговорни
институции
1.1. Насърчаване участието на  Брой културни институти, осигурили
Община
Ямбол,
децата в културни дейности и безплатен достъп за деца, обхванати в
Културни
дейности за свободното време:
програмата
институции, ОДК
1.1.1
Определяне
на  Брой подкрепени проекти за създаване
преференциални
цени
или на спектакли и концерти за деца.
безплатен вход в театри, музеи,  Брой Дни на отворените врати
концерти.
1.1.2. Подкрепа за създаване на
спектакли и концерти за деца.
1.2. Насърчаване участието на  Брой обхванати деца - по дейности
Община
Ямбол,
децата в занимания в областта на  Брой новоразкрити форми и занимания
Читалища, културни
изкуството:
 Брой подкрепени проекти, свързани с
институти, училища,
1.2.1. Извънкласна дейност в деца и педагогическа дейност в
ОДК
училища и обслужващи звена; културните институти
школи,
състави,
клубове
и
кръжоци в народните читалища.
1.2.2. Подкрепа на проекти,
свързани с деца, педагогическа
дейност в културните институти,
осъществяваща
връзката
образование
–
култура
–
лектории,
курсове,
творчески
ателиета.
1.3. Създаване на условия и  Брой участници
Община Ямбол
възможности за участие на деца с  Брой мероприятия
НПО
увреждания и в риск в безплатни
Училища,
Спортни
спортни
занимания
с
оглед
клубове
подобряване на тяхното здраве и
физическа дееспособност

Предвидени
средства
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите.

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите, по
национални
програми

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите

18

Цел 2:
Насърчаване на
изявите на
дарбите на
децата.

1.4. Подобряване на условията за
спорт
на
децата
в
образователните институции за
повишаване на физическата и
психическата дееспособност на
децата.

 Брой реновирани спортни площадки и
физкултурни салони

Община Ямбол
Училища,
детски
градини, ОДК

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите
ПМС
№
129
за
подпомагане
на
физическото
възпитание и спорт в
училища и детски
градини

1.5. Осигуряване на 10-минутна
физическа
активност
преди
началото
на
учебния
ден
/първокласници/

• Брой участници

Община
училища

Не се изискват

1.6. Организиране на клубове по
спорт
в
училищата
за
оптимизиране
на
свободното
време
на
учениците
и
организиране
на
спортни
състезания.

 Брой спортни клубове
 Брой треньори по вид спорт
 Брой обхванати деца

Община Ямбол
Училища

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите

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

 Брой деца с изявени дарби, участвали в
конкурси

Община
Ямбол,
училища,
детски
градини, читалища,
Младежки дом „Г.
Братанов”, ОДК
МОН, МК, МЗХ, МС,
Община Ямбол

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите

Отговорни
институции
Община Ямбол, НПО,
училища

Предвидени
средства
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на институциите

Ямбол,

2.1. Предоставяне на стипендии
 Брой обхванати деца
на деца от града с изявени дарби
по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби
от държавни и общински училища
през 2017 г.
ПРИОРИТЕТ VI. НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ
Цел
Цел 1.
Гарантиране
правото на
децата на мнение

Дейности
1.1.Осигуряване на достъп и
стимулиране на неформалното
образование:
1.1.1. „Ден на отворените врати“

Индикатори
 Брой внедрени добри практики в
сферата на неформалното образование
 Брой участници

От
бюджета
по
Програмата
на
мерките за закрила
на деца с изявени
дарби през 2017 г.
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и участие в
процесите на
вземане на
решения.

– инициатива „Кмет за един ден“
1.1.2. Създаване на неформални
общности от ученици с цел
взаимопомощ между връстници.
1.2. Включване в обществения
живот
чрез
участие
в
доброволчески
кампании
и
инициативи
1.3.Развитие на дейността на
ученическите
съвети
и
ученическите
парламенти
в
училищата
- създаване на
възможности
за
детско
и
младежко участие; сформиране на
Младежки консултативен съвет
1.4.
Създаване
на
нови
училищни, общински и областни
съвети на децата.
1.5. Изготвяне и прилагане на
механизми
за
сътрудничество
между младежите в града и
местната власт:
1.5.1. Повишаване възможностите
на
децата
и
младежите
да
участват в живота на общността;
1.5.2. Да изразяват позиция и
мнение
и
повишаване
на
чувствителността към проблемите
на техни връстници от уязвими
групи
за
постигане
на
похомогенна
и
подкрепяща
се
детска общност.
1.6. Разширяване обхвата на
обучението по правата на човека
и правата на детето в училище:
1.6.1. Използване възможностите
на извънкласната и
извънучилищна дейност за
придобиване на обща правна





Брой кампании
Брой инициативи
Брой участници

 Брой инициативи и обсъждане на
стратегически училищни програми;
 Брой участници

 Брой създадени училищни, общински и
областни детски съвети




Брой работни групи
Брой проведени срещи
Брой участници





Брой разработени програми
Брой часове
Брой привлечени ученици

КСУДВ, БМЧК,
Младежки дом
„Георги Братанов”
читалища, НПО,
сдружения
Община Ямбол,
Училища

Собствени средства

РУО
Ямбол,
областен управител,
кмет, МКС
Община Ямбол, НПО,
Училища

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите
Не са необходими

Училища,
Ямбол

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите

РУО

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите

–
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култура.
1.6.2. Обучение в областта на
гражданското образование на
децата и получаване на основни
правни знания.;
1.6.3. Насърчаване за изразяване
мнението на децата и участие на
техни представители при
обсъждане и вземане на решения
в областта на образованието и на
здравеопазването.
Програмата е отворен и гъвкав документ, подлежащ на допълване и усъвършенстване в съответствие с възникнали нови потребности и
услуги и в съответствие с променящите се условия на средата и нормативната база.
Общинската програма за закрила на детето е разработена за 2017 година.
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