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І. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинската програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2016 година (Програмата)
е разработена на база Националната програма за 2015 година тъй като към момента няма
изготвена Национална програма за 2016 година.
В приетата от правителството през м. септември 2015 г. и обнародвана Национална
програма за закрила на детето основен акцент е поставен върху дейностите, свързани с
подобряване на политиките за детето и създаване на условия за социално включване на децата,
подобряване на здравеопазването им, осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна
подготовка и училищно образование.
Основните цели, които си поставят държавните институции, са: развитие и популяризиране
на подходящи услуги за деца и семейства; премахване и превенция на всякакви форми на насилие
срещу деца; гарантиране правата на децата в уязвимо положение – в институции, с увреждания,
деца мигранти, от етнически малцинства, деца в конфликт със закона; създаване на цялостна
система от мерки за дългосрочно осъществяване – законодателство и политики за насърчаване
участието на децата; гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда; реформа
в грижата и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции;
превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и отстраняване на опасностите в
бита и житейската среда на детето; повишаване на ефективността в работата и подобряване на
координацията между органите по закрила на детето на национално и местно ниво.
Общинската програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2016 година следва
рамката и основните приоритети на Националната програма за закрила на детето за 2015 година,
обхваща осем приоритетни области и се основава на принципите в Закона за закрила на детето.
Принципи:
1. Зачитане и уважение на личността на детето;
2. Отглеждане на детето в семейна среда;
3. Осигуряване най-добрия интерес на детето;
4. Специална закрила на дете в риск;
5. Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
6. Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно
техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална
квалификация;
7. Временен характер на ограничителните мерки;
8. Незабавност на действията по закрила на детето;
9. Грижа в съответствие с потребностите на детето;
10. Осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
11. Насърчаване на отговорното родителство;
12. Подкрепа на семейството;
13. Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
14. Контрол по ефективността на предприетите мерки.
Основни приоритетни области:
1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на
децата - да се осигури нормалното функциониране на семействата, за да се гарантира
правото на всяко дете да живее в сигурна семейна среда. Осигуряването на достъпни
услуги за отглеждане на деца е важна предпоставка за подобряване на положението на
семействата.Тук важна роля имат социалните услуги както за процеса на превенция на
изоставянето, така и за процеса на социално включване на децата от уязвимите групи.
Целите на този приоритет са свързани с развитието на политиките за децата и
семействата. Те са насочени към правото на всяко дете да има семейство; развитието на
социалните услуги подпомагащи отглеждането на детето; насърчаване на отговорното
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

родителство; осигуряване на подходящ жизнен стандарт и преодоляване на детската
бедност; ускоряване на процеса на деинституционализация
Подобряване здравето на децата - ранна превенция; оптимизиране и повишаване
качеството и достъпа до здравни услуги и средства;
Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда –
превенция и предпазването на децата от рисковете на средата в дома, на пътя на местата
за игра, отдих и забавление, оказване на помощ при възникнали инциденти.
Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно
образование - подобряване на политиките и подходите в образователната среда за
постигане на физическо, психическо здраве на децата в детските градини и училищата,
както и развитие на различни форми на услуги, насочени към пълно обхващане на децата
в образователната система.
Правораздавателна съдебна система, приятел на детето - осигуряване на подходящи
услуги в досег до правораздавателната система и проследяване на сигналите за деца по
националната телефонна линия и реализиране на програми за работа с родители и деца с
асоциално поведение.
Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и
други форми на експлоатация - по-добро гарантиране правата на децата, пострадали от
престъпление и насилие.
Насърчаване участието на децата - включване на децата в дейности, свързани с правото
им да изразяват мнение по различни теми.
Спорт, култура и дейности за свободното време – чрез активното общуване спортът и
културата имат водеща роля в цялостното личностно развитие на децата.

Целта на програмата е да обедини и координира усилията на общинските и местни
държавни органи и НПО на територията на общината за създаване на условия, всяко дете да расте
в сигурна семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено,
нравствено и социално развитие.
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.
Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен брой и вид
услуги с превантивен характер за закрилата на детето. Услугите са фокусирани върху
потребностите на детето и са предназначени за всички деца и семейства в община Алфатар.
Отговорност по изпълнение на програмата имат следните институции:
1. Дирекция „Социално подпомагане” /Отдел „Закрила на детето”;
2. Директорите на ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар; НУ „Отец Паисий” с. Алеково,
ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар, училищни настоятелства;
3. Общинска администрация – Алфатар;
4. РУ - Силистра – приемна Алфатар;
5. Общопрактикуващи лекари.
6. МКБППМН при Община Алфатар
7. НПО /народни читалища, спортни клубове и организации/
8. Общинска организация на БЧК
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Предвидени
Отговорни институции
Индикатори за
Цел
Дейности
финансови
резултат
средства
Водеща
Партнираща
В рамките на
утвърдения
1.1.1. Разкриване на социалната услуга
Брой приемни
Община
ДСП
бюджет на
„Приемна грижа” в Община Алфатар
семейства
Алфатар
отговорната
1.1.
Подобряване
на
институция
политиките в областта на
Брой обучения
децата и семейството и
гарантиране правото на
В рамките на
Брой издадени
детето да живее в семейна
утвърдения
направления към
1.1.2. Обучение и провеждане на
Община
среда
ДСП
бюджет на
екипите по приемна
индивидуална и групова супервизия
Алфатар
отговорната
грижа
институция
Брой обучени приемни
семейства
1.2.
Изпълнение
на 1.2.1.Оказване на финансова подкрепа на Брой случаи, при които
Националната
стратегия деца и семейства в риск по реда на ЗЗД
е оказана финансова
ДСП
„Визия
за (помощи за превенция и реинтеграция и
подкрепа
деинституционализация на помощи при настаняване в семейства на
Брой подкрепени
децата
в
Република роднини и близки и приемни семейства)
семейства
В рамките на
България”
Брой успешни случаи
утвърдения
по превенция на
бюджет на
изоставянето
отговорната
1.2.2.Предприемане и изпълнение на Брой успешни случаи
институция
мерки за закрила по реда на ЗЗД спрямо
по реинтеграция в
Община
ДСП
деца, настанени в специализирани
биологичното
Алфатар
институции.
семейство
Брой деца, настанени в
семейството на близки
и роднини
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Брой деца, настанени в
приемно семейство
1.2.3. Оказване на подкрепа за правилно
планиране с цел предотвратяване на
ранна бременност и раждане на
непълнолетни лица
1.3. Развитие на системата
за
планиране
и
1.3.1. Продължаване дейността на
предоставяне на социални
социалната услуга резидентен тип КЦД
услуги
на
общинско
гр. Алфатар и
равнище

1.3.2.
Разработване
на
Общинска
стратегия за развитие на социалните
услуги в Община Алфатар 2016-2020 г.
1.4. Подкрепа за родители, 1.4.1. Провеждане на обучения на
които
сами
отглеждат специалистите в прилагането на системен
децата си и за семействата с подход при работа с деца и семейства.
деца до 3 год. възраст
1.4.2.Осигуряване
на
мерки,
за
предотвратяване на изоставянето на деца,
чрез психологическа, педагогическа и
правна помощ на родителите.
1.4.3.Наемане на работа безработни лица
– самотни родители (осиновители) и/или
майки (осиновителки) с деца до 3 г.
възраст (чл.53 от Закона за насърчаване

ДСП
Брой подкрепени лица

Брой деца, получили
подкрепа

Община
Алфатар

Община
Алфатар

КЦД, ДСП

Разработена стратегия

Община
Алфатар

ДСП

Брой проведени
обучения

ДСП

Община
Алфатар

Брой подпомогнати
родители

ДСП

Община
Алфатар

Брой включени в
заетост

ДБТ - Дулово

Работодатели
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утвърдения
бюджет на
отговорната
институция
В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция
В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция

В рамките на
утвърдения
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отговорната
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на заетостта)
1.4.3.Наемане на работа безработни
майки (осиновителки) с деца от 3 до 5 г.
Брой включени в
възраст (чл.53а от Закона за насърчаване
заетост
на заетостта)
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел
2.1. Промотиране
здравето сред децата

Дейности

Индикатори за
резултат

2.1.1. Информационна среща с родители
на
деца
и
ученици
относно
възможностите на схемите „Училищен
плод” и Училищно мляко” към ДФ
„Земеделие”

Брой информирани
родители

на

Брой разработени
проекти
2.1.2. Разработване и кандидатстване с
проекти по схемите „Училищен плод” и
Брой обхванати деца и
Училищно мляко” към ДФ „Земеделие”
ученици
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ДБТ - Дулово

Работодатели

Отговорни институции
Водеща
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар

Партнираща

Предвидени
финансови
средства

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции и
по проекти,
финансирани
със средства по
ОП на ЕС
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2.1.3. Конкурс на тема „Не, на дрогата, Брой обхванати деца и
ученици
алкохола и тютюнопушенето”

МКБППМН

БЧК

Брой информирани
2.1.4. Информационна кампания на
ОУ „Христо
родители
родителите на момичета над 12 г. възраст
Ботев” гр.
ОПЛ
Брой ваксинирани
относно ваксиниране срещу човешки
Алфатар
деца
папиломен вирус (HPV)
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ
ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
Цел

Дейности

3.1.
Развитие
на
различни форми, модели
и
инструменти
за
превенция
на 3.1.1. Участие на децата и учениците в
инцидентите
и общински, областни и национални
травматизма при децата
ученически състезания и конкурси

3.1.2. Беседи в часа на класа, ролеви игри
в детската градина и др. за информиране
на децата и учениците за правилна
реакция и безопасно поведение

Индикатори за
резултат

Брой обхванати деца

Брой беседи

Брой обхванати деца
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Отговорни институции
Водеща
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.

Партнираща

Предвидени
финансови
средства

Община
Алфатар

МКБППМН,
РУ - Силистра

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции и
по проекти,
финансирани
със средства по
ОП на ЕС

www.alfatar.egov.bg
7

Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
3.1.3.
Провеждане
на
тематични
кампании от служителите на РУ –
Силистра: „Ваканция! Да запазим живота
на децата на пътя!”; „Децата тръгват на
училище! Да ги пазим на пътя!”
3.1.4. Провеждане на общински конкурс
за детска рисунка на тема „С очите си
видях бедата”

Брой кампании

РУ - Силистра

Брой обхванати деца

РУ - Силистра

Брой обхванати деца

МКБППМН

Брой програми
3.2. Създаване на подобри
условия
за
гарантиране на правото
на детето на живот и
развитие в сигурна и
безопасна среда

3.2.1. Разработване на училищни и
общинска програма за отбелязване на
Глобалната седмица на ООН за пътна
безопасност в България

Брой проведени
мероприятия

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
Община Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.

МКБППМН,
учебни и
детски
заведения
Учебни и
детски
заведения

РУ - Силистра

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции и
по проекти,
финансирани
със средства по
ОП на ЕС
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Брой обхванати деца

3.2.2. Популяризиране на дейностите чрез
официалния сайт на Община Алфатар
www.alfatar.egov.bg
3.3.
Развитие
на
различни форми, модели
и
инструменти
за 3.3.1. Кръгла маса на тема „Агресията и
превенция
на стреса в училище”
инцидентите
и
травматизма при деца

Публикувани
информации за
популяризиране на
дейностите
Брой проведени
кръгли маси

Брой участници

Алфатар
Община Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
Община Алфатар
Община Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар

Община
Алфатар,
МКБППМН

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции и
по проекти,
финансирани
със средства по
ОП на ЕС

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Предвидени
Отговорни институции
Индикатори за
Цел
Дейности
финансови
резултат
Водеща
Партнираща
средства
4.1.
Развитие
на 4.1.1. Разработване на проекти по ОП
ЦДГ
В рамките на
различни
видове
и „Наука и образование за интелигентен
Брой проекти
Община Алфатар
„Щастливо
утвърдения
форми на услуги за растеж”
детство” гр.
бюджет на
e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg
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обхващане на децата в
образователната система

Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар

4.1.2. Разработване на училищни планове
за изпълнение на националните стратегии
на МОН

4.2.
Образование,
достъпно за всички деца.
Подобряване качеството
на
образователната 4.2.1. Участие на учители във вътрешно
система.
училищни квалификационни дейности и
организирани от РИО - Силистра

4.2.2. Обучение на учители за работа с
деца „Билингви”

Брой планове

Брой участници

Брой учители,
преминали обучение

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково

Община
Алфатар

отговорните
институции,
ОП „НОИР”

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

www.alfatar.egov.bg
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4.3.
Повишаване
качеството
на
предучилищното
възпитание и подготовка

4.3.1. Участие на учители в обучения по
Брой обучени учители
гражданско образование

4.3.2. Запознаване на родителите и
учителите
с
новия
Закон
за
предучилищното
и
училищно
образование
и
новите
държавни
образователни стандарти

4.4.
Подобряване
дейностите
на
образователните
заведения
за
идентифициране
и
подкрепа на дете в риск

4.4.1.
Провеждане
на
съвместни
мероприятия с родителите във връзка с
изпълнение на националната Стратегия
за намаляване дела на преждевременно
напусналите образователната система
(2014-2020)

Брой информирани

Брой мероприятия

Брой информирани
родители

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институцията,
ОП на ЕС

В рамките на
утвърдения
бюджет

www.alfatar.egov.bg
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4.5. Подобряване на
условията за достъп и
обучението на децата със
СОП
в
общообразователните
училища

4.5.1. Изграждане на подкрепяща среда за
Брой обхванати деца и
личностно развитие на деца и ученици
ученици
със СОП
4.5.2. Провеждане на вътрешна училищна
Брой проведени
квалификация, насочена към формиране
обучения
на техники и изграждане на практически
умения за работа с деца със СОП –
аутизъм, хиперактивност, дислекция и
Брой участници
др.

4.6.
Повишаване
на
ролята
на
общообразователните
4.6.1. Осигуряване на специалисти по
училища за изграждане
проект „Подкрепа за равен достъп и
на
подходяща
личностно развитие”
образователна среда за
осъществяване
на
включващо обучение
4.7. Осигуряване на
допълнителна подкрепа
за деца, чиито семеен
език е различен от 4.6.2. Разработване на проекти по НП „С
български и на ученици грижа за всеки ученик”
от
основната
образователна степен с
обучителни трудности

Брой осигурени
специалисти

Брой проекти

Брой обхванати деца

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар

В рамките на
ОП „НОИР”
В рамките на
утвърдения
бюджет

ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар

В рамките на
ОП „НОИР”

ЦДГ „Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар

В рамките на
НП „С грижа за
всеки ученик”

www.alfatar.egov.bg
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СЪДЕБНА СИСТЕМА, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО
Цел

Дейности

Индикатори за
резултат

Отговорни институции
Водеща

Партнираща

Предвидени
финансови
средства

5.1.
Гарантиране
на
ефективна система за
детско правосъдие в
условия
на
междуинституционално
сътрудничество

5.1.
Осъществяване
на
месечни
РУ – Силистра,
дейности от Плана за работа с деца на
Брой дейности
ОЗД
МКБППМН
В рамките на
улицата
утвърдения
5.2. Взаимодействие и сътрудничество
бюджет на
Всички
на местно ниво при прилагане на
отговорните
институции по
Координационния механизъм за работа
Брой срещи
ОЗД
институции
координационн
с деца, жертви на насилие или в риск от
ия механизъм
насилие и/или кризисна интервенция
5.2.
Превенция
на 5.2.1. Изграждане на информационна
В рамките на
рисковото
поведение база данни за регистрация на случаи на Създадена база данни
ДПС
МКБППМН
утвърдения
сред
децата
и детска престъпност
бюджет на
подобряване
отговорните
координацията
между
институции, по
5.2.2. Обучение на инспекторите от
правораздавателната,
Брой обучения
РУ - Силистра
проекти от ОП
ДПС
социалната, здравната и
на ЕС
образователната система
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІ
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Предвидени
Отговорни институции
Индикатори за
Цел
Дейности
финансови
резултат
средства
Водеща
Партнираща
Брой прожекции и
В рамките на
6.1. Подобряване на
презентации
МКБППМН,
утвърдения
6.1.1. Прожекции на филми и
формите за превенция и
детски и
бюджет на
презентации пред учениците на теми,
РУ Силистра
подкрепа в случаи на
учебни
отговорните
свързани с насилието на деца
Брой обхванати деца
насилие над дете
заведения
институции, по
проекти от ОП на
e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg
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ЕС
6.1.2. Популяризиране на официалните
Интернет
страници на местните
структури на Национална телефонна
линия за деца – тел. 116 111 и
Националната телефонна линия за
изчезнали деца 116000
6.2.
Повишаване
на
административния
6.2.1. Обучения на служителите от ОЗД
капацитет
на
и КЦД
специалистите, работещи
с деца

6.3. Подобряване на
координацията
в
случите, свързани със
случаи на деца в риск

Брой публикации

ОЗД при ДСП
– Алфатар,

Община
Алфатар

ДСП, КЦД

Община
Алфатар,

Брой обучения
Брой обучени
служители

6.3.1. Мониторинг на изпълнението на
Координационния
механизъм
за
Брой срещи на
взаимодействие при работа в случаи на
мултидисциплинарните
деца, жертви или в риск от насилие и за
екипи
взаимодействие
при
кризисна
интервенция

ОЗД

Всички
заинтересовани
страни

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции, по
проекти от ОП на
ЕС
В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции, по
проекти от ОП на
ЕС
В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции, по
проекти от ОП на
ЕС

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІІ
НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Цел

Дейности

Индикатори за
резултат

Отговорни институции
Водеща

7.1. Включване на децата в
7.1.1. Продължаване на дейността на
РУ – Силистра
Брой обхванати деца
обучителни
модули,
„Детска полицейска академия”
свързани с правото им на
изразяване на мнение по
7.1.2. Включване на учениците от ІІІ
Брой обучителни
РУ - Силистра
различни теми
до VІІІ класове в обучителни модули
модули
e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg; www.alfatar.egov.bg

Партнираща
ОУ „Христо
Ботев”
Община
Алфатар, ДСП,

Предвидени
финансови
средства
В рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
14

в кампанията „Детско полицейско
управление”

ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар , НУ
„Отец Паисий”
с. Алеково,
НПО

Брой обхванати деца

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІІІ
СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Цел

Дейности

8.1. Създаване на условия и
възможности за участие в
безплатни занимания с
физически упражнения и
спорт
8.1.1. Разработване на училищни
спортни календари

Индикатори за
резултат
Брой календари
Брой реализирани
мероприятия
Брой обхванати деца

Брой проекти

8.1.2. Разработване на проекти по
ПМС 129

Брой обхванати деца

8.2. Насърчаване изявата на 8.2.1. Финансово подпомагане на

Брой подпомогнати

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

Отговорни институции
Водеща
ЦДГ
„Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ
„Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ

Партнираща

Община,
спортни
клубове

Предвидени
финансови
средства

В рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

В рамките на
проекта

Община

В рамките на

www.alfatar.egov.bg
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децата с изявени дарби

8.3. Осигуряване на достъп
на всички деца до културни
дейности и дейности за
свободното време

деца с изявени дарби

деца

Бой посещения
8.3.1. Посещения на куклени
театрални постановки, музеи
изложби

и
и
Брой обхванати деца

Брой клубове

8.3.3. Участие на деца и ученици в
клубни дейности в извънучебно
време

Брой обхванати деца

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

„Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ
„Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар
ЦДГ
„Щастливо
детство” гр.
Алфатар
НУ „Отец
Паисий” с.
Алеково
ОУ „Христо
Ботев” гр.
Алфатар

Алфатар, ДСП,
МКБППМН

утвърдения бюджет
на отговорните
институции

В рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции,
спонсорства и по
проекти

Читалищата в
Община
Алфатар

В рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции,
спонсорства и по
проекти

www.alfatar.egov.bg
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Приоритет І: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално
включване на децата.
1. Подобряване на благосъстоянието на децата;
2. Подобряване положението на децата и намаляване броя на настанените в специализирани
институции;
3. Гарантиране правото на детето да живее в семейна среда или близка до семейната;
4. Подобряване положението на семейството и детето;
5. Подобряване качеството на грижа за децата чрез предоставяне на услуги;
6. Подкрепа за постигане на по-добър баланс между професионалните, семейните и личните
задължения;
Приоритет ІІ: Подобряване на здравето на децата.
7. Опазване здравето на децата.
8. Подобрени възможности за планиране на здравните дейности по детско здравеопазване;
9. Подобрена информираност на децата за вредата от тютюнопушене, алкохол и
нездравословно хранене и за предимствата на здравословния начин на живот;
10. Повишаване знанията за вредата от активното и пасивното тютюнопушене за човешкото
здраве;
Приоритет ІІІ: Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и
безопасна среда.
11. Повишена информираност на децата и правилна реакция за безопасно поведение;
12. Повишаване сигурността на децата по време на празници, ваканционни дни и в началото
на учебната година;
13. Повишаване подготовката на подрастващите за защита при пожари, бедствия и
извънредни ситуации;
14. Привличане вниманието на обществото към необходимостта от по-добра защита на
децата и набелязване на мерки за опазване живота и здравето на младите хора като
участници в пътното движение на общинско ниво;
Приоритет ІV: Осигуряване а равен достъп до качествена предучилищна подготовка и
училищно образование.
15. Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното
усъвършенстване на педагогическите кадри;
16. Намаляване дела на отпадналите и преждевременно напусналите образователната
система;
17. Гарантиране на равен достъп на образование на децата и учениците от етническите
малцинства;
18. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от
етническите малцинства;
19. Придобиване на нови знания за работа с деца в неравностойно положение с оглед
предотвратяване на ранното им отпадане от училище, както и с цел по-добра
координация с ДСП – Алфатар;
20. Подобряване на междуинституционалното сътрудничество;
21. Подобряване на взаимодействието между учители, родители и другите специалисти при
идентифициране на риск от отпадане от училище;
22. Осигурена подкрепяща среда и качествена подкрепа на децата и учениците със специални
образователни потребности;
23. Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното
усъвършенстване на педагогическите кадри;
24. Подкрепа на деца, чийто език е различен от български, и на ученици от основната
образователна степен с обучителни трудности;

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg
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Приоритет V: Правораздавателна система, приятел на детето.
25. Повишаване на знанията и уменията за работа с деца и семейства, като част от
квалификацията на служителите, работещи с деца и семейства в риск;
Приоритет VІ: Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация.
26. Подобряване ефективността за защита на учениците от всички форми на експлоатация;
27. Повишаване информираността на децата за опасностите при хулиганство и агресия;
28. Спазване на правото на защита на децата от насилие;
Приоритет VІІ: Насърчаване на участието на децата.
29. Повишаване активността на децата, свързана с правото им на изразяване на мнение по
различни теми;
30. Изграждане на умения да действат като активни граждани, отговорни за своята среда и
развитие, допринасяйки още в ранна възраст за организационното, културно, социално
или друго развитие на своята общност и обществото като цяло;
31. Предоставяне на възможност на децата във включването им във вземане на всяко
касаещо ги решение и за предприемане на самостоятелни действия за подобряване на
живота и средата им.
Приоритет VІІІ: Спорт, култура и дейности за свободното време.
32. Подобряване на физическата и психическата дееспособност на децата и утвърждаване на
самочувствието им чрез средствата на спорта;
33. Повишаване броя на обхванатите деца и ученици в извънкласните и извънучилищните
дейности в учебните заведения и читалища;
По своята същност Общинската програма за закрила на детето е отворен документ и
може да се актуализира през годината. Обсъдена и приета с Решение № …., Протокол №
01/22.03.2016 г. на заседание на Комисията за детето.

Вносител:
ЯНКА ГОСПОДИНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО

e-mail: obshtina_alfatar@abv.bg;

www.alfatar.egov.bg
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