ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 година
(приета с Решение № 255/27.04.2017 г. на Общински съвет - Лясковец)

ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел
Отговорни
Дейност
Очаквани резултати
Индикатори
институции
Цел 1:
1.1. Разкриване на
Разкриване на
Община Лясковец,
 Брой разкрити
Гарантиране на правото социална услуга в
качествена и адекватна социални услуги в
АСП
на детето да живее в
общността за деца и
на потребностите
общността.
сигурна семейна среда.
семейства.
социална услуга в
общността.
Цел 2 :
2.1. Обучение на
Укрепване капацитета
АСП, НПО
 Брой обучени
Повишаване капацитета обучители за
на специалистите,
специалисти от
на системата за закрила управление и
предоставящи
община Лясковец за
на детето.
предоставяне на
социални услуги.
управление и
социалните услуги и
предоставяне на
супервизия.
социални услуги и
супервизия.
Цел 3:
3.1. Извършване на
Мониториране на
ДАЗД,
 Брой извършени
Мониторинг върху
планови проверки на
ЦСРИ
Инспекторат на
проверки;
АСП,
дейностите по спазване доставчиците на
 Брой издадени
правата на децата и
социални услуги и за
Община Лясковец
задължителни
стандартите за качество деца.
предписания;
на услугите за деца.
3.2. Извършване на
Проверки за
ДАЗД,
 Брой извършени
проверки по сигнал
проследяване спазване проверки;
Инспекторат на
относно нарушаване
правата на децата;
АСП;
 Брой издадени
правата на децата и по
задължителни
НКССУД;
предписания.
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Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите
Средства по ОП
РЧР

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

1.1. Създаване на
Цел 1:
образователни
Приемане на програми
материали за родители
и мерки за подобряване за насърчаване на
на майчиното и детското добри родителски
здраве.
практики.

Цел 2:
Превенция на рисковото
поведение и
промотиране на
здравето сред децата.
www.lyaskovets.net

1.2. Осигуряване на
здравни услуги сред
децата в
образователната
система, както и
специализирани часове
по здравно
образование.
1.3. Осигуряване на
условия за достъп до
спортни услуги с цел
терапия, социализация и
подобряване на
състоянието на децата с
увреждания.
2.1 Ограничаване на
употребата на
психоактивни вещества
сред учениците.

Очаквани резултати

Индикатори

Насърчаване на
 Изготвени
отговорното/позитивно образователни
то родителство.
материали.

Превенция на детското  Брой здравни
здраве.
кабинети в училищата;
 Брой обхванати
деца с увреждания;

Адаптиране на спортни  Брой адаптирани
съоръжения за деца с спортни съоръжения;
увреждания.
 Брой обхванати
деца с увреждания;

Превенция на
употребата на
психоактивни
вещества.

 Брой обхванати
деца и проведени
кампании;
 Издадени брошури.

Отговорни
институции
ЦОП/ЦСРИ/,
медицински
специалисти от
здравните
кабинети на
училищата и
детските
градини.
НПО,
Община Лясковец

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

В рамките на
НПО,
утвърдения
Община Лясковец

бюджет на
институциите и
ОП на ЕС.

Училища,
ЦОП/ЦСРИ/, НПО,
Здравни кабинети
към училищата

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите и
ОП на ЕС.
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2.2. Реализиране на
програми по превенция
и контрол на ХИВ/СПИН
и програми за
подобряване на
контрола на
туберкулозата в
България.

Превенция от
ХИВ/СПИН сред
подрастващите.

 Брой млади хора,
обучени по подхода
„връстници обучават
връстници”;
 Брой деца от
институции,
достигнати чрез
здравно образование,
базирано на умения и
услуги за превенция
на ХИВ/СПИН;
 Брой млади хора,
достигнати с
кампанийни и
образователни
дейности.
 Брой проведени
кампании;
 Издадени и
раздадени брошури;
Брой обхванати деца;

Училища,
ЦОП/ЦСРИ/,
НПО,
Здравни кабинети
към училищата

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

Информиране с цел
Община Лясковец, Национална
промотиране на
ЦОП/ЦСРИ/, НПО, програма за
здравето,
Здравни кабинети младежта 2016 2020 г.
здравословно хранене
към училищата
и здравословен начин
на живот.
ОБРАЗОВАНИЕ.
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Отговорни
Предвидени
Цел
Дейност
Очаквани резултати
Индикатори
средства
институции
Вътрешно
Цел 1:
1.1. Обучение на
Повишаване
Общ брой обучени
РУО В. Търново,
Образование достъпно
учители за формиране
компетенциите на
учители.
Община Лясковец, училищни
планове
за всички деца.
на знания, умения и
учителите.
училища
Подобряване качеството компетентности за
на образователната
работа в интеркултурна
система.
среда.
2.3. Провеждане на
кампании за
промотиране на
здравето, здравословно
хранене и здравословен
начин на живот.
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Цел 2:
Развиване и
разширяване на
дейностите
предназначени за деца
със СОП.
www.lyaskovets.net

 Брой извършени
проверки;
 Брой издадени
задължителни
предписания.

ДАЗД

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институцията.

1.2. Извършване на
проверки по сигнал за
нарушаване на правата
на детето в
образователните
институции.

Мониторинг по
спазване правата на
детето.

1.3. Подобряване на
условията за спорт в
образователната
система.

Насърчаване спортната  Брой ремонтирани
активност сред
физкултурни салони в
учащите.
училище;
 Брой построени
спортни площадки;
 Брой ученици
обхванати в
извънкласни дейности
и извънучилищни
спортни дейности.

Община Лясковец, В рамките на
училища и детски утвърдения
бюджет на
градини, НПО

1.4. Участие на децата
по проект „Твоят час”

Повишаване
 Брой обхванати
потенциала на децата в деца;
образованието и
мотивация за
завършване на
образование.

Училищата

2.1. Разширяване на
възможностите за
обучение на деца и
ученици със специални
образователни
потребности.

Повишаване броя на
децата със СОП,
обучавани в масовите
училища.

 Брой обхванати
деца със СОП.

институциите.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
училищата

Община Лясковец, Според
утвърдените
училища
бюджети на
учебните детски
заведения.
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ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕТЕТО
Цел

Дейност

Очаквани резултати

Индикатори

Отговорни
институции
МП, МВР, МТСП,
МОН, ДАЗД, НПО

Предвидени
средства

В рамките на
 Изготвен и
утвърдения
одобрен план;
бюджет на
 Изготвен график за
институциите.
изпълнение на
предвидените
дейности на
Концепция за
държавна политика в
областта на
правосъдието за
детето.
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Отговорни
Предвидени
Цел
Дейност
Очаквани резултати
Индикатори
институции
средства
В рамките на
Цел 1:
1.1. Провеждане на
Подобряване на
Областна
 Брой обучени
утвърдения
Въвеждане на система
обучения на областно
ефективното прилагане специалисти по
администрация,
бюджет на
за ранно
ниво с цел ефективното на координационния
НПО,
методиката.
Община Лясковец институциите.
идентифициране,
прилагане на
механизъм за работа с
регистриране, насочване координационния
деца, жертви на
и взаимодействие в
механизъм за работа с
насилие или в риск от
работата при сигнали и
деца, жертви на насилие насилие и при
случаи на насилие и
или в риск от насилие и кризисна ситуация.
злоупотреба с дете във
при кризисна ситуация.
всички институции и
Община Лясковец, В рамките на
1.2. Провеждане на
Реализиране кампании  Брой обхванати
утвърдения
организации, работещи кампании по превенция за превенция на
Дирекция
деца и проведени
бюджет, по ОП
с деца.
насилието над деца:
„Социално
на насилието срещу
кампании.
и др. финансови
подпомагане”,
деца и трафика на деца. „Превенция на
сексуалната
ЦОП/ЦСРИ/, НПО, донори.
експлоатация на деца”
РУ Горна Оряховица

Цел 1:
Гарантиране на
ефективна система за
детско правосъдие в
условия на
междуинституционално
сътрудничество.
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1.1. Одобрен План за
действие и график за
изпълнение на
предвидените дейности
в Концепция за
държавна политика в
областта на
правосъдието на детето.

Популяризиране пред
широката
общественост на
третия Факултативен
протокол към
Конвенцията на ООН за
правата на детето,
относно процедурата
за разглеждане на
молби.
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1.3. Извършване на
мониторинг и контрол
при сигнали и случаи на
насилие и злоупотреба с
деца.

Цел 2:
Осъществяване
превенция на
насилието, сексуалната
и трудова експлоатация,
злоупотреба с деца в
интернет
пространството.
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1.4. Извършване на
проверка на учебните и
детски заведения с цел
осигуряване сигнално –
охранителна и
пропускателна дейност
на звената от
образователната сфера.
2.1. Включване на
децата в процеса на
осъществяване на
превенция на всички
форми насилие и
експлоатация на деца.
2.2. Създаване на
училищни политики за
превенция на насилието
между децата.

– теми: „Как да
използваме спешен
номер 112 и „Как да
играем безопасно през
лятната ваканция”.
Проследяване на
 Брой извършени
спазване правата на
проверки;
детето при сигнали и
 Брой издадени
случаи на насилие и
задължителни
злоупотреби с дете.
предписания;
 Брой методически
указания и препоръки.
Проследяване
 Брой учебни
спазването на
заведения.
разпоредбите по чл. 36
ал. 1 от ЗНП.

Повишаване на
информираността на
децата с цел
превенция от насилие
и експлоатация.

Намаляване случаите
на насилие над деца.

В рамките на
ДАЗД,
утвърдения
Община Лясковец

бюджет на
институцията.

РУО

РУ Горна Оряховица
 Брой инициирани
програми;
 Брой проведени
кампании;
 Брой обхванати
училища;
 Брой обхвани деца;
Училища, НПО
 Брой проекти на
училищни политики;
 Брой училищни
политики;

В рамките на
утвърдения
бюджет.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
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Информиране на
децата в различни
тематични
направления, имащи
отношение към
насилието.

 Създаване на
електронен бюлетин
включващ теми по
отношение превенция
на насилието.

ДАЗД

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институцията.

2.4. Повишаване на
информираността на
родителите и ролята им
в предпазването на деца
в онлайн среда.

Повишаване
обществената
информираност с цел
предпазването на деца
в онлайн среда.

 Брой тематични
информационни
материали за
родители на интернет
страницата на ДАЗД;
 Брой проведени
кампании;
 Функциониране на
Горещата линия за
безопасен интернет
web112.net и на
информационния сайт
на Националния
център за безопасен
интернет
www.safenet.bg

ЦОП/ЦСРИ/, НПО,
Национален
център за
безопасен
интернет

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите,
по ОП.

3.1. Организиране на
клубове по интереси в
училищата и в
обслужващите звена за
осмисляне на
свободното време на
децата и учениците.

Създаване на детски
клубове по интереси.

 Брой създадени
детски клубове;
 Брой обхванати
деца;
 Брой проведени
турнири;

Община Лясковец, В рамките на
утвърдения
училища, ДГ

2.3.Актуализиране
и популяризиране на
интернет страницата –
www.stopech.sacp.governmen
t.bg

Цел 3:
Развитие на спортната и
физическа активност
сред подрастващите, с
цел намаляване на
насилието между тях.
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бюджет на
институциите.
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Цел
Цел 1:
Достъп на всички деца
до културни и спортни
дейности и дейности за
свободното време.
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Община Лясковец,
Изграждане и
3.2. Осигуряване на
 Брой изградени,
НПО
реконструиране на
подходяща и достъпна
реконструирани и
спортна инфраструктура спортни съоръжения за модернизирани
на обществени места за деца.
спортни съоръжения.
отдих.
3.3. Гарантиране на
Осигурен безплатен
Община Лясковец
 Брой обхванати
безплатен достъп на
достъп на децата до
деца по програми за
децата до спортни
спортни съоръжения.
достъп до спортни
услуги и занимания.
съоръжения.
СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ
Отговорни
Дейност
Очаквани резултати
Индикатори
институции
Културни
1.1. Насърчаване
Насърчаване
 Брой културни
институции,
участието на всички
посещението на всички институти, осигурили
Община Лясковец
деца в културни
деца в културни
безплатен достъп за
дейности за свободното дейности и дейности за деца обхванати в
време – чрез мрежата от свободното време.
програмата;
културни институти и
 Брой подкрепени
чрез проекти –
проекти за създаване
намалени цени или
на спектакли и
безплатен вход в музеи,
концерти за деца.
концерти, подкрепа за
създаване на спектакли
и концерти за деца.
Повишаване броя на
1.2. Насърчаване
Читалища,
 Брой обхванати
обхванатите деца в
участието на всички
Община Лясковец,
деца – по дейности;
деца в занимания в
извънкласна дейност в  Съотношение на
училища
областта на изкуството – училища и обслужващи обхванатите деца
извънкласна дейност в
звена, школи, състави, спрямо 2016 г.;
училища и обслужващи клубове и кръжоци.
 Брой новоразкрити
звена, школи, състави,
занимания (по списъка
клубове и кръжоци чрез
на дейността);

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите,
по национални
програми.
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 Брой подкрепени
проекти, свързани с
деца и за
педагогическа дейност
в културните
институти.

мрежата на читалищата,
подкрепа на проекти,
свързани с деца,
педагогическа дейност в
културните институти,
осъществяващи
връзката образование –
култура – лектории,
курсове, творчески
ателиета.
Цел 2:
Насърчаване на изявите
на дарбите на децата.

2.1. Предоставяне на
Подпомагане на деца с  Брой обхванати
стипендии и еднократно изявени дарби.
деца от мерките;
финансово подпомагане
 Размер на
на деца с изявени дарби
предвидени
по Програма за мерките
финансови средства;
за закрила на децата с
 Размер на
изявени дарби от
изразходвани
държавни и общински
финансови средства;
училища за 2017 г.
НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ

Цел

Дейност

Цел 1:
Гарантиране правото на
децата на мнение и
участие в процесите на
вземане на решения.

1.1. Популяризиране на
механизъм за детско
участие в страната.

www.lyaskovets.net

1.2. Създаване на
пространство за
свободно изразяване на
мнения, становища на
децата и стартиране на

Очаквани резултати

Индикатори

Провеждане на
 Брой проведени
кампании за
срещи в страната.
популяризиране на
детското участие.
Мнението на децата да  Консултирани с
е основополагащо при децата нормативни
изготвяне и прилагане промени;
на политики.
 Брой проведени
кампании на местно

Община Лясковец, В рамките на
утвърдения
училища

бюджет на
институциите.

Предвидени
Отговорни
средства
институции
В рамките на
УНИЦЕФ,
утвърдения
Община Лясковец
бюджет на
институциите.

Община Лясковец, В рамките на
бюджета на
училища, НПО
ДАЗД.
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Цел 2:
Промотиране на
здравословния начин на
живот и намаляване на
употребата на
наркотични вещества
сред децата.

различни кампании по
ниво инициирани от
теми, които пряко ги
децата.
засягат.
2.1. Развиване и
Превенция на
 Брой обхванати
прилагане на програми
употребата и
училища от програми
за превенция на
злоупотребата с
за превенция на
употребата и
наркотични вещества
употребата и
злоупотребата с
сред децата.
злоупотребата с
наркотични вещества
наркотични вещества.
сред децата.
ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО

Цел

Дейност

Цел 1:
Гарантиране правото на
децата за защита на
личността,
достойнството и
безопасността от
българските медии.

1.1. Информиране на
родителите относно
безопасната употреба на
Интернет и
възможностите за
сигнализиране при
злоупотреба.
1.2. Популяризиране на
Българската линия за
онлайн безопасност.

Очаквани резултати
Защита на личността,
достойнството и
безопасността на
децата в интернет
средата.

Информиране за
вредно съдържание в
онлайн
пространството.

Индикатори
 Брой семейства,
запознати с
публикувани
информационни
материали на
официалната страница
на ДАЗД.
 Стартиране на
Българската линия за
онлайн безопасност.

Община Лясковец В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

Отговорни
институции
ЦСРИ, училища

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институцията.

В рамките на
МВР, НПО,
Община Лясковец утвърдения

бюджет на
институциите.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец
www.lyaskovets.net
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