ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/
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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2016 Г.
ПРИОРИТЕТ І: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел
Дейност
Очакван резултат
Целеви стойности
Бюджет
Отговорни
институции
І.1. Изпълнение на
І.1.1. Изпълнение на План за Развитие на социални
Брой реализирани
В рамките на
Община Троян,
общинската политика за
развитие на социалните
услуги за деца в общината; дейности по
бюджета на
Сдружение „Дете и
развитие на социалните
услуги в община Троян за
подобряване социалното
програмата
отговорната
пространство“ –
услуги в община Троян
2016г. /приет с Решение №
им включване и
институция
доставчик на
899/30.04.2015г. на
интегриране в обществото
услугата ЦНСТДБУ
Общински съвет – Троян/
в с.Дълбок дол
І.1.2. Предоставяне на
Деца с увреждания,
брой деца,
МТСП –
ДСП
услугата „Личен асистент“
получили услугата „Личен
ползватели на
НП АХУ
по НП „Асистенти на хора с
асистент“
„Личен асистент“
увреждания“
І.1.3. Предоставяне на
Деца с увреждания,
Брой деца,
ОП РЧР 2014Община Троян /пряк
интегрирани междусекторни получили социални услуги получили
2020,
бенефициент по
услуги в рамките на проект
„Социален асистент“,
междусекторни
съфинансирана от проекта/
„Подкрепа за социално
„Домашен помощник“,
услуги за социално ЕСФ на ЕС
включване в Община Троян“, „Личен асистент“,
включване
Схема за БФП „Независим
психологическа подкрепа,
живот“ по ОП РЧР 2014рехабилитационни и
2020г.
медицински услуги от
персонала на Център,
създаден по проекта
І.1.4. Център за обществена
Осигуряване на семейно
Видове услуги,
МТСП –
Община Троян,
подкрепа
консултиране, превенция на предоставяни в
държавноМТСП; „Хуманност
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І.2. Подкрепа на отговорно
родителство

І.3. Деинституционализация на деца

І.2.1. Семейно консултиране
и планиране; насърчаване на
родителската отговорност
І.2.2. Взаимодействие на
институции за превенция на
изоставянето на новородени
деца
І.3.1. Изпълнение на Проект
„Приеми ме – 2015“

изоставянето, реинтеграция
в семейството, работа с
деца с противообществени
прояви

центъра;
Брой обхванати
потребители в
ЦОП

Осигуряване на семейно
консултиране; превенция на
изоставянето на деца
Превенция на изоставянето
на новородени деца

Брой консултирани
лица

Намаляване броя на децата,
настанени в
специализирани
институции.
Гарантиране правото на
детето да живее в близка до
семейната среда чрез
развиване на алтернативни
услуги за семейна грижа

делегирана
дейност; фонд
„Социална
закрила“, НПО,
ОБ
не е необходимо

Брой успешни
не е необходимо
случаи по
превенция на
изоставянето
Брой деца,
ОП РЧР
настанени в
приемни семейства;
брой утвърдени
приемни семейства

и Дълголетие“ ООД

ОЗД
Здравен медиатор
ОЗД
МБАЛ
здравен медиатор
Екип проект
ДСП/ОЗД
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І.3.2.Реинтеграция на деца в
Осигуряване възможност на
семейството /биологично или детето да живее в семейна
на роднини/
или в близка до семейната
среда

І.4. Социално включване
на децата

І.5. Планиране и развиване
на социални услуги на
територията на общината

І.3.3. Подкрепа на деца и
семейства в риск по реда на
ЗЗД, ЗСП и други
нормативни документи
І.4.1. Дейности за
преодоляване на социалната
изолация на деца и семейства
в неравностойно социално и
здравословно положение /в
т.ч. с увреждания; деца в
риск и други/. Дейности за
намаляване на детската
бедност
І.5.1. Разработване на
Стратегия за развитие на
социалните услуги в Община
Троян за периода 2016-2020

Брой успешни
случаи по
реинтеграция в
биологичното
семейство;
брой деца,
настанени в
семейството на
роднини и близки

не е необходимо

ДСП/ ОЗД

брой случаи, при
които е оказана
финансова
подкрепа
Формиране на толерантност Видове дейности;
и недискриминация на
брой обхванати
групи деца; преодоляване
деца
на бедността и социалната
изолация на групи деца

ДБ

ДСП

в рамките на
утвърдения
бюджет на
съответната
институция

ДСП/ ОЗД
училища
детски градини
здравен медиатор

Планиране социалната
политика на общината

не е необходимо

Община Троян
ДСП; Областна
администрация,
НПО, училища и

Подобряване положението
на семейството и детето

Изготвени една
стратегия и един
план за 2017г.
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и План за развитие на
социалните услуги в община
Троян за 2017г.
І.5.2. Предоставяне на
социалната услуга „Център
за настаняване от семеен тип
за деца/младежи без
увреждания, с.Дълбок дол“
І.5.3. Информиране и
консултиране за
предоставяните социални
услуги в общината

ІІ.1. Реализиране на
общинската политика за
детско и училищно
здравеопазване

Предоставяне на подслон и
ежедневни грижи за
деца/младежи без
увреждания, напуснали
специализирани
институции
Повишаване
информираността на
обществото за
предоставяните социални
услуги за деца и семейства
в община Троян

Брой
деца/младежи,
настанени в
центъра

Брой
информационни
кампании; брой
консултации; брой
и видове
предоставяни
социални услуги
ПРИОРИТЕТ ІІ: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
ІІ.1.1. Изпълнение
Подобряване здравето на
Брой реализирани
дейностите в Програма за
децата и учениците.
дейности по
развитие на детското и
Подобряване на
програмата
училищно здравеопазване в
медицинското обслужване
община Троян за периода
в детски градини и
2014-2016г. и План за
училища
изпълнението й /Решение №
731/25.09.2014г. на ОбС–
Троян/

В рамките на ДД
бюджет, съгласно
договор с
отговорната
институция

други
заинтересовани
институции
Сдружение “Дете и
пространство”доставчик на
услугата

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

Община Троян
ДСП
Доставчици на
социални услуги;
НПО

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

Отговорни
институции,
включени в
програмата
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ІІ.2. Подобряване на
детското здраве

ІІ.2.1. Профилактика и
диагностика на често
срещани заболявания в
детска и училищна възраст

Превенция за подобряване
здравето на децата и
учениците

Брой проведени
профилактични и
диагностични
прегледи в детски
градини и
училища; брой
обхванати деца
Брой проведени
обучителни
семинари;
брой проведени
информационни
кампании;
брой обхванати
деца

Не е необходимо

детски градини,
училища
РЗИ

ІІ.3. Промотиране на
здравето сред децата

ІІ.3.1. Повишаване
информираността на
подрастващите за
определени заболявания и за
превенция на поведенческите
фактори, рискови за здравето
/в т.ч. тютюнопушене,
употреба на алкохол и
психоактивни вещества,
СПИН; болести по полов път
и други/
ІІ.3.2. Провеждане на
ученически конкурси за
ограничаване на
тютюнопушенето

Подобрена информираност
на децата за вредата от
тютюнопушене, алкохол,
употреба на психоактивни
вещества и нездравословно
хранене и за предимствата
на здравословния начин на
живот

Не е необходимо

детски градини
училища
РЗИ

Повишаване знанията за
вредата от активното и
пасивното тютюнопушене
за човешкото здраве

Брой проведени
конкурси;
Брой участници

Училища
ОПЦ

Подобрена информираност
на децата за поддържане на
лична устна хигиена,
здравословно хранене и др.

Брой проведени
беседи;
Брой участници;
Брой проведени

в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция
в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната

ІІ.3.3. Провеждане на
здравни беседи в детски
заведения и училища за
повишаване

детски градини
училища
РЗИ
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информираността за
профилактика на оралните
заболявания
ІІ.4. Повишаване здравния
статус на деца от уязвими
общности

информационни
кампании

институция

ІІ.4.1. Провеждане на
разяснителни кампании по
здравни въпроси сред
обществено уязвими
общности

Подобрена информираност Брой проведени
не е необходимо
здравен медиатор
на общността по здравни
разяснителни
въпроси /в т.ч. за
кампании
предпазване от заразни
заболявания и инфекции;
необходимост от
ваксиниране и др./
ПРИОРИТЕТ ІІІ: ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
ІІІ.1. Превенция на
ІІІ.1.1. Провеждане на
Повишена информираност
Брой проведени
В рамките на
училища
инциденти и травматизъм
състезания, конкурси,
на децата и правилна
състезания;
бюджета на
детски градини
при деца
турнири
реакция за
Брой обхванати
отговорната
ОПЦ, спортни
безопасно поведение
деца
институция
клубове
Община Троян
ІІІ.1.2. Практикуване на
Придобити знания и умения Брой обхванати
В рамките на
спортни клубове
спорт на територията на
за безопасно практикуване
деца
бюджета на
училища
общината
на спортни дейности
отговорната
детски градини
институция
ОПЦ, Община Троян
ІІІ.1.3. Сформиране на групи Придобити първоначални
Брой обхванати
В рамките на
училища
по плуване за деца и ученици умения за плуване; спазване деца
бюджета на
ОПЦ
от общински училища
на правилата за безопасност
отговорната
спортни клубове
при къпане и плуване,
институция
самопомощ и помощ при
инциденти във водата
6

ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/

ІІІ.2. Повишаване
сигурността на децата като
участници в пътното
движение

ІІІ.1.4. Провеждане на
състезанието за младежки
противопожарни отряди
„Млад огнеборец”

Повишаване подготовката на
подрастващите за защита при
пожари, бедствия и
извънредни ситуации

1 брой проведено
състезание;
брой участвали
отбори

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

РСПБЗН
училища
Община Троян

ІІІ.1.5. Провеждане на
ученическото състезание
„Защита при бедствия,
пожари и извънредни
ситуации”
ІІІ.1.6. Провеждане на
конкурса за детска рисунка
„С очите си видях бедата”

Повишаване подготовката
на подрастващите за защита
при пожари, бедствия и
извънредни ситуации

1 брой проведено
състезание;
брой участвали
отбори

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

РСПБЗН
училища
Община Троян

Повишаване подготовката
на подрастващите за защита
при пожари, бедствия и
извънредни ситуации
Повишаване сигурността на
децата по време на
празници, ваканционни дни
и в началото на учебната
година

Брой обхванати
деца

Не е необходимо

РСПБЗН
училища
детски градини

Брой обхванати
деца

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

МВР /РУП
детски градини
училища

Повишаване сигурността на
децата като участници в
движението по пътищата.
Привличане на
общественото внимание

Брой проведени
инициативи;
брой деца и
ученици, участвали
в мероприятията

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

училища
детски градини
РУП

ІІІ.1.7. Провеждане на
тематични кампании
съвместно с полицията:
„Абитуриенти“, „Ваканция!
Да запазим живота на децата
на пътя!“, „Децата тръгват на
училище! Да ги пазим на
пътя!“ и други
ІІІ.2.1. Запознаване с
правилата за безопасно
движение по пътищата.
Отбелязване на Световен ден
на мобилността, Глобалната
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седмица на ООН за пътна
безопасност и други

ІІІ.3. Професионалното
усъвършенстване на
педагогическите кадри

към необходимостта от подобра защита на децата и
набелязване на мерки за
опазване живота и здравето
на младите хора като
участници в пътното
движение на национално и
местно ниво
Насърчаване и подкрепа за
професионалното
усъвършенстване на
педагогическите кадри

ІІІ.3.1. Организиране на
Брой проведени
в рамките на
училища
обучения за учители на теми:
обучения;
утвърдения
детски градини
„Основен курс за оказване на
брой учители,
бюджет на
първа долекарска помощ на
включени в
отговорната
деца и ученици“, „Превенция
обучения
институция
на бедствията и авариите“,
„Превенция на негативните
прояви в българското
училище“
ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
ІV.1. Развитие на различни ІV.1.1. Превенция на риска
Намаляване на дела на
Брой проведени
Не е необходимо
Училища
форми за обхващане на
от отпадане от училище;
отпадналите и
инициативи
РИО
децата в образователната
намаляване дела на
преждевременно
МКБППМН
система
преждевременно
напусналите
РУП/ДПС
напусналите образователната образователната система
ДСП
система
Община Троян
ІV.1.2. Образователна
Пълноценна социализация
Брой проведени
Не е необходимо
училища
интеграция на деца и
на деца и ученици от
форми
детски градини
ученици от етнически
етнически малцинства и
РИО
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малцинства

ІV.2. Подобряване на
условията за достъп и
обучение на децата със
СОП

ІV.2.1. Изграждане на
подкрепяща среда за
осъществяване на
включващо обучение
ІV.2.2. Обучения на учители,
насочени към формиране на
базови терапевтични умения
и техники и към изграждане
на практически умения за
работа с деца със СОП
ІV.2.3. Изнасяне на беседи
относно подходи към хората с
увреждания, образование и
интеграция

ІV.3. Подобряване
дейностите на
образователните заведения
за идентифициране и
подкрепа на дете в риск

ІV.3.1. Обучения на екипи от
педагогически специалисти
за формиране на базови
терапевтични умения и
техники и към изграждане на
практически умения за
работа с деца с агресивно,

гарантиране на равен
достъп до образование;
съхраняване и развиване на
културната им идентичност
Осигурена подкрепяща
среда и подкрепа на
учениците със специални
образователни потребности

Изпълнени форми
за подкрепа

в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция
в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция

училища
детски градини

Насърчаване и подкрепа на
професионалното
усъвършенстване на
педагогическите кадри

Брой проведени
обучения

училища
детски градини КСУ

Повишаване
информираността на
обществото за пълноценна
интеграция на деца и
ученици от със СОП
Осигуряване на условия за
подкрепа на обучението и
развитието на деца и
ученици с обучителни
трудности и девиантно
поведение

Брой изнесени
беседи

не е необходимо

училища
детски градини

Брой проведени
обучения;
брой екипи,
участвали в
обучения

в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция

училища
детски градини ОПЦ
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ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/

ІV.4. Подкрепа за деца,
чиито семеен език е
различен от български и на
ученици с обучителни
трудности

ІV.5. Подобряване
качеството на
образователната система

девиантно и делинквентно
поведение и с деца, жертви
на емоционално
пренебрегване, злоупотреба,
насилие и експлоатация
ІV.4.1. Изпълнение на
модули 2, 3 и 4 от НП „С
грижа за всеки ученик“ на
МОН

Подкрепа за деца, чийто
семеен език е различен от
български, и на ученици с
обучителни трудности

Брой деца

НП „С грижа за
всеки ученик“ на
МОН

училища
детски градини

ІV.4.2. Обучения на учители,
насочени към формиране на
базови терапевтични умения
и техники и към изграждане
на практически умения за
работа с деца от различни
малцинствени групи и деца,
търсещи или получили
международна закрила
ІV.5.1. Професионална
квалификация на директори
и учители

Създаване на по-толерантна
и приемаща среда в
образователните
институции

Брой проведени
обучения;
брой директори
/учители участвали
в обучения

в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция

училища
детски градини

Квалификация и
надграждане на ключови
професионални
компетентности
Създаване на учебна среда,
която мотивира и привлича
децата и учениците

в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция
в рамките на
утвърдения
бюджет на

училища
детски градини

ІV.5.2.Създаване на
стимулираща учебна среда

Брой проведени
обучения; брой
директори/учители
участвали в
обучения
Направени
подобрения на
учебната среда

училища,
детски градини
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ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/
отговорната
институция
V. ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
V.1. Превенция на
V.1.1. Определяне на
Преодоляване на
Брой проведени
в рамките на
училища
агресията и насилието сред факторите, пораждащи
агресивното поведение сред анкети, проучвания; утвърдения
ОПЦ
деца
агресия и насилие сред
подрастващите; превенция
мерки за
бюджет на
МКБППМН
децата. Изпълнение на мерки на агресията и насилието
преодоляване на
отговорната
РУП/ДПС
за преодоляването им.
сред децата
агресията
институция
ОЗД
V.2. Превенция и подкрепа V.2.1. Реализиране на форми Подобряване на формите за Брой и видове
в рамките на
МКБППМН
в случаи на насилие над
за превенция и подкрепа в
превенция и подкрепа в
реализирани форми утвърдения
училища
дете
случаи на насилие над дете / случаи на насилие над дете
бюджет на
детски градини ОПЦ
в т.ч. конкурси, беседи,
отговорната
Община Троян
прожекции, представяне на
институция
специализирани уеб сайтове
и др./
V.3. Превенция на детската V.3.1. Приемане и
Идентифициране на
1 брой планне е необходимо
МКБППМН
престъпност
популяризиране на планпротивообществените
програма
Община Троян
програма за дейността на
прояви; определяне и
МКБППМН
изпълнение на мерки за
справяне с
противообществените
прояви при малолетни и
непълнолетни
V.3.2. Провеждане на форми Ангажиране на семейството Брой проведени
не е необходимо
училища
за превенция на
и обществото за формиране форми; брой
ОПЦ
противообществени прояви в на общо прието поведение
обхванати деца
МКБППМН
11

ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/
училищна възраст

V.4. Справяне с рисковете
и опасностите в Интернет

V.5. Подобряване на
сътрудничеството и
взаимодействието на
институциите, работещи с
деца

у подрастващите с цел
превенция на
противообществени прояви
V.3.3. Периодични проверки Превенция на детската
и контрол по спазване на
престъпност и контрол по
обществения ред
спазване на обществения
ред на места с присъствие
на подрастващи
V.3.4. Консултиране на деца Изясняване на причините,
с поведенчески проблеми и
пораждащи поведенчески
на техните родители.
проблеми и набелязване на
Провеждане на възпитателни мерки за справяне с тях;
дела и обучителни модули
извършване на контрол
V.4.1. Запознаване на
Запознаване на
подрастващите с рисковете и подрастващите с рисковете и
опасностите в Интернет
опасностите, които крие
електронната мрежа;
формиране на поведение за
предпазване
V.5.1. Изпълнение на
Подобряване на
Координационния механизъм сътрудничеството между
за взаимодействие при
институциите в случаи,
работа в случаи на деца,
свързани с насилие над
жертви или в риск от насилие деца
и за взаимодействие при
кризисна интервенция

Брой проведени
проверки;
брой констативни
актове
Брой проведени
консултации;
Брой проведени
възпитателни дела;
обучителни модули
Брой и видове
реализирани
форми;
брой обхванати
Брой срещи на
мултидисциплинар
ните екипи;
Изготвен анализ

в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция
в рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция
не е необходимо

РУП/ДПС
ДСП/ОЗД
МКБППМН

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

МКБППМН
ДСП/ОЗД МВР/ДПС

РУП/ДПС
ДСП/ОЗД
МКБППМН
училища
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ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/
V.5.2. Подобряване на
сигнализирането и
сътрудничеството между
институциите, работещи с
деца

V.6. Повишаване на
административния
капацитет на
специалистите, работещи с
деца
VІ.1. Насърчаване на
детското участие

Подобряване на
сигнализирането и
действията на
институциите и
организациите, работещи с
деца
Спазване на правото на
защита на децата от
насилие
Повишаване
квалификацията на
служителите при работа по
случаи на деца в риск

Брой успешни
не е необходимо
съвместни контакти

V.5.3. Организиране и
Брой извършени
провеждане на проверки в
проверки и дадени
образователните институции
предписания
V.6.1. Провеждане на
Брой проведени
въвеждащи и надграждащи
обучения
обучения на служители и
специалисти, работещи с
деца
VІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
VІ.1.1. Участие на
Участие на децата в
Брой проведени
ученически съвети при
училищния живот с цел
заседания на
разработване политиката на
формиране на активна
ученическите
съответното училище
обществена и гражданска
съвети в училищата
позиция
VІ.1.2. Повишаване
Повишаване
Брой проведени
информираността на
информираността на
родителски срещи
учениците/децата и техните
учениците/децата и
на такава тематика;
родители като участници в
родителите за техните
брой проведени
учебно-възпитателния
права и задължения като
информационни
процес
участници в учебнокампании за
възпитателния процес
разясняване

не е необходимо

ДСП/ОЗД, ОПЦ
РУП/ДПС
МКБППМН
училища
детски градини
Община Троян
МКБППМН
РУП/ДПС ДСП/ОЗД

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

МКБППМН
ДСП/ОЗД
РУП/ДПС
ОПЦ, училища,
детски градини

не е необходимо

училища

не е необходимо

училища
детски градини
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ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/
VІ.1.3. Организиране на
тематични срещи и изяви на
деца и ученици

VІІ.1. Повишаване на
двигателната активност и
системното практикуване
на спорт от деца и
ученици.

VІІ.2. Насърчаване
участието на децата в
културни дейности

VІІ.3. Осмисляне
свободното време на
децата и организиране на
занимания по интереси

Формиране на активна
гражданска позиция

Брой организирани В рамките на
и проведени
бюджета на
тематични срещи и отговорната
изяви
институция
VІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
VІІ.1.1.Участие на деца и
Насърчаване участието на
Брой деца и
В рамките на
ученици в спортни
деца и ученици в спортни
ученици, участващи бюджета на
занимания към детски
занимания; подобряване на в спортни
отговорната
градини и училища
физическата и психическата занимания; видове институция
им дееспособност
спортни занимания
VІІ.1.2. Изпълнение на
Подобряване на
Брой одобрени и
ДБ;
проекти по Програмите
физическата и психическа
финансирани
в рамките на
„Спорт за деца в свободното дееспособност на децата.
проекти; брой
бюджета на
време”, „Спорт за деца с
Утвърждаване
спортове, по които отговорната
увреждания и деца в риск” и самочувствието на децата
се обучават децата; институция
други към ММС
чрез средствата на спорта
Брой обхванати
VІІ.2.1. Участие на деца и
Създаване на интерес и
Брой проведени
не е необходимо
ученици в дейности от
влечение у децата към
инициативи;
областта на културата и
различни извънучилищни
Брой обхванати
изкуството, организирани на дейности; формиране на
деца и ученици
училищно и общинско ниво
културна потребност у тях
като бъдещи личности
VІІ.3.1. Обогатяване на
По-широко обхващане на
Брой обхванати
В рамките на
съществуващите и откриване деца и ученици в
деца и ученици в
бюджета на
на нови форми в ОПЦ;
извънкласни и
извънучилищни
отговорната
популяризиране на формите извънучилищни дейности
дейности в ОПЦ
институция
за развиване на талантите и

детски градини
училища
ОПЦ
детски градини
училища
ОПЦ
спортни клубове
Община Троян
спортни клубове

училища,
детски градини
ОПЦ
читалища
Община Троян
ОПЦ
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ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/
интересите им
Повишаване броя на
обхванатите деца в
извънкласни и
извънучилищни дейности и
насърчаване на участието
VІІ.3.3. Разкриване на
Повишаване броя на
извънкласни/допълнителни
обхванатите деца в
педагогически форми в
извънкласните/допълнител
училищата/детските градини ни педагогически дейности
в съответствие с интересите
в училищата/детските
на учениците/децата и
градини; развиване на
увеличаване на участието им интересите и талантите
VІІ.3.4. Форми и занимания
Осмисляне свободното
по интереси за децата с
време на децата с
увреждания, в неравностойно увреждания, в
положение и за малолетни и неравностойно положение
непълнолетни с
и на малолетни и
противообществени прояви
непълнолетни с
противообществени
прояви; терапевтичен и
корекционен характер на
формите
VІІ.4. Насърчаване изявата VІІ.4.1. Предоставяне на
Повишаване броя на
на деца с изявени дарби
стипендии и еднократно
участващите в заниманията
финансово подпомагане на
по Програмата; развиване
деца с изявени дарби по
на интересите и талантите
VІІ.3.2. Организиране на
участия на деца и ученици в
олимпиади, конкурси,
състезания

Брой деца и
ученици, участвали
в олимпиади,
конкурси,
състезания
Брой разкрити
форми;
брой обхванати
деца

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

ОПЦ
училища
детски градини
Община Троян

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

училища
детски градини

Брой разкрити
форми;
Брой обхванати
деца с увреждания,
в неравностойно
положение и за
малолетни и
непълнолетни с
противообществен
и прояви
Брой обхванати
деца;
Брой подпомогнати;
Размер на

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

ОПЦ
училища
КСУ
МКБППМН

ДБ

ЕКК
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ОБЩИНА ТРОЯН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2016 Г.
/Приета с Решение №90 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Троян/
Програмата на мерките за
закрила на децата с изявени
дарби от общински училища
VІІ.4.2. Предоставяне на
еднократно финансово
подпомагане на деца с
изявени дарби по Правила за
условията и реда за
предоставяне закрила на
децата с изявени дарби от
училищата в община Троян
за 2016г.

им;
реализиране на децата с
изявени дарби
Повишаване броя на
децата, участващи в
конкурси, олимпиади,
състезания; реализиране на
децата с изявени дарби

изразходваните
средства
Брой обхванати
деца;
Брой деца,
подпомогнати по
правилата;
Размер на
изразходваните
средства

ОБ

Община Троян
ЕКК

Програмата е отворена за допълнения и промени, както и за подкрепа от други организации и институции.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

ДБ – Държавен бюджет
ДПС – Детска педагогическа стая
ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Троян
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ЕКК – Експертно-консултативна комисия
ЕС – Европейски съюз
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЗЗД – Закон за закрила на детето
ЗСП – Закон за социално подпомагане
КСУ - Комплекс за социални услуги, с.Дълбок дол
МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение, гр.Троян
МВР – Министерство на вътрешните работи
МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни
ММС – Министерство на младежта и спорта
МОН – Министерство на образованието и науката
МТСП – Министерство на труда и социалната политика
НП – Национална програма
НПО – Неправителствена организация
ОБ – Общински бюджет
ОЗД – Отдел „Закрила на детето“, гр.Троян
ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ОП РР – Оперативна програма „Регионално развитие“
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ОПЦ – Общински педагогически център, гр.Троян
РСПБЗН - Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението", гр. Троян
РИО – Регионален инспекторат по образованието, гр.Ловеч
РЗИ – Регионална здравна инспекция, гр.Ловеч
РПУ – Райно полицейско управление, гр.Троян
СОП - Специални образователни потребности
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