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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2018 г.
Общинската програма за закрила на детето се създава въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето,
Конвенцията на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени в Националната
стратегия за детето за 2008-2018 г.
Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат
определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за поефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Кресна във всички сфери на обществения живот.
I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРЕОРИТЕТИ, ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в
посока всяко дете от Община Кресна да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено,
нравствено и социално развитие.
ІІ. ПРИОРИТЕТИ
•
•
•
•
•

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата
Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца
Подобряване здравето на децата
Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация
Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето
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ІІІ. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
ЦЕЛ 1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда
ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
1. Подкрепа на семействата, в които се отглеждат деца чрез прилагане Д „СП” – Благоевград
на нов подход в предоставяне правото на социално подпомагане и
социални услуги, въведен в ЗСП и ППЗСП
2. Подкрепа на семействата с деца до завършване на средно Д „СП” – Благоевград;
образование на детето, но не повече от 20 год. възраст, обвързана с Община Кресна;
редовно посещаване на училище
Директор на СУ-Кресна
3. Осигуряване на финансова подкрепа от Община – Кресна чрез
освобождаване или намаление на таксите за ЦДЯ и ДГ; осигуряване на
помощ за инвитро процедури и еднократна помощ за раждане на второ
дете – съгласно Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Кресна
4. Осигуряване на финансова подкрепа от Община – Кресна чрез
предоставяне на еднократни финансови помощи на нуждаещи се
семейства с деца, за които е възникнала инцидентна нужда и/или риск
от институционализиране
5.Развитие на услуги, заместващи родителската грижа, чрез:
• Популяризиране на приемната грижа – доброволна и
професионална;
• Партньорство между Община Кресна като доставчик на
социалната услуга по Проект „Приеми ме“
• настаняване на деца в утвърдените приемни семейства и
наблюдение на грижата за тях;
• грижа за деца в семейства на близки и роднини
6.Прилагане на процедура за координация между родилни отделения,
ОЗД и ДМСГД за предотвратяване постъпването на деца в институция

Община Кресна

ФИНАНСИРАНЕ
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорната
институция
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорната
институция
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на общината

Община Кресна

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на общината

Д „СП” – Благоевград ;
Община Кресна;
Комисия за детето-община
Кресна
ОЕПГ - Благоевград
РДСП-Благоевград

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорната
институция

Д”СП” – Благоевград;
МБАЛ – Бл-град и Сандански
ДМСГД – Бл-град

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
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институции
7.Ранно идентифициране на случаите, при които съществува риск за
Д”СП” – Благоевград;
В
рамките
на
настаняване на деца в институция.
МБАЛ – Бл-град и Сандански утвърдения бюджет
ДМСГД – Бл-град
на
отговорните
институции
8.Оказване на социална и психологическа подкрепа на семействата за
Д”СП” – Благоевград;
В
рамките
на
предотвратяване на изоставяне на деца.
МБАЛ – Бл-град и Сандански утвърдения бюджет
ДМСГД – Бл-град
на
отговорните
институции
9.Подкрепа на семействата за отглеждане на децата в семейна среда, ДСП- Благоевград, Община В
рамките
на
чрез оптимално функциониране, развитие и усъвършенстване на Кресна; НПО
утвърдения бюджет
разкритите в общността социални услуги за деца
на
отговорните
- ЦСРИ за деца
институции;
- ЦОП

ЦЕЛ 2. Детско и семейно целево подпомагане, според индивидуалните потребности на детето с увреждане и на
възможностите на семейството
ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
2.1. Предоставяне правото на целево подпомагане на родителите и Д”СП”- Благоевград
семействата на деца с увреждания

ФИНАНСИРАНЕ
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

3. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната
система
ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
3.1.Идентифициране на деца, отпаднали и необхванати от училище на СУ-Кресна;

ФИНАНСИРАНЕ
В

рамките

на
3

територията на община Кресна

Община Кресна

утвърдения бюджет
на
отговорните
институции
СУ-Кресна; Община- Кресна, В
рамките
на
утвърдения бюджет
МКБППМН; О”ЗД”;
на
отговорните
Ресурсен център-Бл-д
институции

3.2. Разработване на система за координация дейността на СУ-Кресна,
Община Кресна и отдел „ЗД” с цел превенция на отпадане от училище
и връщане на децата, отпаднали от образователната система; както и
непосещаващи редовно училище, с риск от отпадане от образователната
система
3.3. Функциониране на мултидисциплинарен Екип за обхват на Екипи за обхват
общинско ниво, включващ представители на изпълнителната власт и
органи на местно самоуправление във връзка с изпълнение на
дейностите за обхващане и задържане в образователната система на
деца и ученици в предучилищна и училищна и училищна възраст.
3.4.Осигуряване на допълващо обучение на застрашените от отпадане СУ-Кресна;
МКБППМН;
деца
ЦСРИ за деца и ЦОП

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

ЦЕЛ 4. Продължаване процеса на интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични
заболявания в образователната система и гарантиране на правото им на отглеждане в семейна среда;
ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
4.1.Идентифициране на деца със специални образователни потребности СУ-Кресна,
и/или с хронични заболявания в Община Кресна на възраст от 0 до 18 Лични лекари;
години
Д”СП” - Благоевград
4.2. Осъществяване на психологическа подкрепа на родителите при
взимане на решение за избора на обучение на детето им – интегрирано
или
специално училище, както и тяхното информиране и
консултиране;
4.3. Създаване на подкрепяща среда в детските градини и училища за
включване на деца със специални образователни потребности и / или с
хронични заболявания в общообразователният процес;
-въвеждане на гражданско образование в ДГ;

ФИНАНСИРАНЕ

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции
ЕКПО към РИО-Благоевград; В
рамките
на
ОЗД-Благоевград;
утвърдения бюджет
Ресурсен център-Благоевград на
отговорните
институции
Директори на СУ и ДГ- В
рамките
на
Кресна;
утвърдения бюджет
Община Кресна
на
отговорните
институции
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4.4. Осигуряване на ресурсни учители и специалисти за подпомагане на Ресурсен център-Благоевград
интегрираното обучение;

4.5. Оценяване на образователните потребности на децата, които в
момента се обучават и възпитават в специални училища и насочването
им към общообразователните училища;
4.6. Осигуряване на подходяща подкрепа за децата с увреждания и
техните семейства, включително достъп до социални услуги и закрила,
която да им позволи да останат в семейството и развитие на услугата
„социален асистент за деца”

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции
ЕКПО към РИО-Благоевград
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции
Д”СП”
–
Благоевград; В
рамките
на
Община Кресна; Ресурсен утвърдения бюджет
център-Благоевград; НПО
на
отговорните
институции;
НП”АХУ”,ОП”РЧР”

ЦЕЛ 5. Подобряване на ефективността и взаимовръзката между институциите на местно ниво за превенция и работа с
деца, жертви на насилие
ДЕЙНОСТИ
5.1.Функциониране на мултидисциплинарен екип на местно ниво,
включващ представители на изпълнителната власт и органи на местно
самоуправление във връзка с изпълнение на Координационния
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на
насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция, включително и използване на механизмите за
взаимодействие по Закона за защита от домашното насилие

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
Д”СП”;
Община Кресна; РУ на МВР –
Сандански;
ОПЛ от Кресна;
„Спешна помощ”;
Директори на
СУ, ДГ и ЦДЯ -Кресна;
МКБППМН,
Д”СП”; МКБППМН;
Директор на СУ-Кресна

5.2. Повишаване на информираността сред децата относно тяхното
право на закрила от всички форми на насилие чрез провеждане на
образователни и информационни кампании в училищата, детските
градини и специализираните институции.
Разпространение и популяризиране на различни информационни
материали за превенция на насилието между и спрямо деца.
5.3. Провеждане на съвместни акции от екип съставен от представители ОЗД;
на МКБППМН, ПУ-Кресна и ОЗД, с оглед превенция на попадането на МКБППМН; ПУ-Кресна

ФИНАНСИРАНЕ
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

В
рамките
на
утвърдения бюджет
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децата на улицата;
5.4. Образователни и информационни кампании срещу употребата на МКБППМН, РЗИ-Благоевград
алкохол, тютюнопушене, наркотични вещества и рисково поведение
Директор на училище; Обл.
център
по
наркотични
вещества; ПУ-Кресна
5.5. Разширяване дейността на обществените възпитатели чрез налагане Комисия за детето- Община
на възпитателни мерки по ЗБППМН спрямо деца с проблемно Кресна;
МКБППМН,
поведение и противообществени прояви с цел корекция на поведението Директор СУ Кресна; ПУи недопускане на противообществени прояви.
Кресна
ДСП,ОЗД

на
отговорните
институции
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции
В
рамките
на
утвърдения бюджет
на
отговорните
институции

ЦЕЛ 6. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.
ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ
ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ
6.1. Идентифициране на деца с изявени дарби и осъществяване на Община Кресна, училище, В
рамките
на
мерки за закрила чрез:
читалище, ОЗД
утвърдения бюджет
-организиране и осигуряване на възможности за участие в конкурси,
стимулиращи детското творчество и развитие способностите на децата.
-насърчаване на творческите им заложби и потребности,
-осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни
училища и училища по изкуствата;
-финансово подпомагане и стимулиране

ЦЕЛ 7. Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време свободното време
ДЕЙНОСТИ
7.1. Популяризиране на извънкласните

ОТГОВОРНИ
ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ
дейности на Читалище Община Кресна, Читалище В
рамките
на
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“Култура” и СУ –Кресна с цел насърчаване участието на всички деца в
занимания в областта на изкуството и спорта
• Школа по народни танци
• Мажоретен състав
• Школа по народно пеене
• Литературни четения
• Клуб „Млад планинар”
7.2. Включване на деца в риск в различни форми и занимания в
свободното време
7.3. Развитие на способностите на учениците и повишаване
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания,
умения и компетентности по проект „Твоя час – фаза ІІ”. Създаване на
програми за извънкласни дейности по интереси и занимания за
преодоляване на обучителни затруднения.

Кресна,
СУ-Кресна

утвърдения бюджет

Община Кресна,
МКБППМН
СУ- Кресна

В
рамките
на
утвърдения бюджет
В
рамките
на
утвърдения бюджет

ЦЕЛ 8. Подобряване здравето на децата
ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ
ФИНАНСИРАНЕ
ИНСТИТУЦИИ
8.1. Провеждане на дейности за промоция на здраве и профилактика на РЗИ-Благоевград, училищен В
рамките
на
болестите в училищата, детските градини, специализираните лекар
утвърдения бюджет
институции
8.2. Реализиране на програми за здравословно хранене и здравословен РЗИ-Благоевград
В
рамките
на
начин на живот, с акцент върху децата
училищен лекар
утвърдения бюджет
8.3.Разпространение на информационни материали за децата в РЗИ-Благоевград
В
рамките
на
училищна възраст за предпазване от полово предавани инфекции
училищен лекар, Община утвърдения бюджет
Кресна
8.4. Въвеждане на задължението личните лекари и медицински Община Кресна,
В
рамките
на
персонал в училището, ЦДЯ и ДГ да информират отдел „Закрила на Комисия за детето- Община утвърдения бюджет
детето” към Дирекция „СП” – Благоевград при съмнение за наличие на Кресна
риск за детето в семейството
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ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани институции
2. Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции
3. Намаляване броя на децата, извършили престъпления и противообществени прояви
4. Намаляване броя на децата обект на насилие
5. Увеличен достъп до услуги за деца- жертви на насилие, с цел тяхното възстановяване и социално интегриране
6. Увеличаване броя на децата с увреждания и деца в риск, ползващи алтернативни социални услуги в общността
7. Увеличаване броя на децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания обхванати от
образователната система
V. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ
1. Постоянният мониторинг на дейностите по реализиране на оперативните цели се осъществява от Община Кресна и Отдел
”Закрила на детето” към Дирекция ”Социално подпомагане” – Благоевград.
2. Комисията за детето към Община Кресна да осъществява текущата практическа дейност по реализиране на програмата и
предприема мерки по контрола на изпълнението им.
3. Оценката на изпълнението на програмата да се осъществява на база на предварително проучване от партньорите по
реализиране на дейностите.

Програмата е изготвена от Комисия за детето към
Община Кресна, в състав:
Председател: Валентин Стоичков – зам. Кмет на ОбА- Кресна;
Секретар: Величка Бенгюзова – ОбА – Кресна;
и членове:
1. Елка Спасова – социален работник О”ЗД” при Д”СП” – Благоевград;
2. Д-р Лиляна Маркова - Иссарис – училищен лекар;
3. Васил Велев – Директор на ДГ „Здраве” гр. Кресна;
4. Радостина Иванова – ОбА-Кресна;
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