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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г.
ПРИОРИТЕТ І: НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА

Цел
І.1. Изпълнение на
общинската политика за
развитие на социалните
услуги в община Троян

Дейност
І.1.1.Изпълнение на План за
развитие на социалните услуги
в община Троян за 2017г. към
Стратегия за развитие на
социалните услуги в община
Троян за периода 2016-2020
/Решение № 365/16.02.2017г. на
ОбС – Троян/
І.1.2. Предоставяне на услугата
„Личен асистент“ по
НП„Асистенти на хора с
увреждания“
І.1.3. Предоставяне на
интегрирани междусекторни
услуги в рамките на проект
„Подкрепа за социално включване
в Община Троян“, Схема за БФП
„Независим живот“ по ОП РЧР
2014-2020г.
І.1.4. Център за обществена
подкрепа

І.1.5. Предоставяне на
социалната услуга „Център за
настаняване от семеен тип за
деца/младежи без увреждания,
с. Дълбок дол“
І.1.6. Информиране и
консултиране за

Очакван резултат

Целеви стойности

Бюджет
В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

Отговорни
институции
Община Троян,
Сдружение „Дете и
пространство“ –
доставчик на услугата
ЦНСТДБУ в с.Дълбок
дол

Развитие на социални услуги
за деца в общината;
подобряване социалното им
включване и интегриране в
обществото

Брой реализирани
дейности по
програмата

Деца с увреждания, получили
услугата „Личен асистент“

брой деца, ползватели МТСП –
„Личен асистент“
НП АХУ

ДСП

Деца с увреждания, получили
социални услуги,
психологическа подкрепа,
рехабилитационни и
медицински услуги по
проекта

Брой деца, получили
услуги за социално
включване

ОП РЧР 2014-2020,
съфинансирана от
ЕСФ на ЕС

Община Троян /пряк
бенефициент по
проекта/

Осигуряване на семейно
консултиране, превенция на
изоставянето, реинтеграция в
семейството, работа с деца с
противообществени прояви
Предоставяне на грижи за
деца/младежи без увреждания,
напуснали специализирани
институции

Брой обхванати
потребители в ЦОП

МТСП /държавноделегирана дейност/;
съфинансиране от
доставчика

Община Троян,
МТСП; „Хуманност и
Дълголетие“ ООД
доставчик на услугата

Брой деца/младежи,
настанени в центъра

МТСП /ДД
дейност/;
съфинансиране от
доставчика

Сдружение “Дете и
пространство”доставчик на услугата

Информираност на
обществото за предоставяните

Брой
информационни

В рамките на
бюджета на

Община Троян, ДСП
Доставчици на
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І.2. Подкрепа за отговорно
родителство

І.3.Социално включване на
децата

предоставяните социални
услуги в общината
І.2.1. Насърчаване на
родителската отговорност;
взаимодействие на институции
за превенция на изоставянето на
новородени деца
І.2.2. Работа с рискови
общности с цел превенция на
изоставяне още преди
раждането
І.2.3. Повишаване
квалификацията на работещите
в системата за закрила за
подкрепа на осиновени и
осиновители
І.3.1.Реинтеграция на деца в
семейството
І.3.2. Подкрепа на деца и
семейства в риск по реда на
ЗЗД, ЗСП и други нормативни
документи
І.3.3. Дейности за преодоляване
на социалната изолация на деца
/в т.ч. с увреждания; деца в риск
и други/

социални услуги

кампании

отговорната
институция
не е необходимо

социални услуги; НПО

Превенция на изоставянето на
новородени деца

Брой успешни случаи
по превенция на
изоставянето

Ранна превенция на
изоставянето

Брой организирани
обходи

държавноделегирана дейност

здравен медиатор

Придобиване на нови знания и
умения от страна на
социалните работници за
подкрепа на осиновените деца
и техните осиновители
Осигуряване възможност на
детето да живее в семейна или
в близка до нея среда
Подобряване положението на
семейството и детето

Брой специалисти,
преминали
обучението

В рамките на
бюджета и по
програми

ДСП/ОЗД

Брой успешни случаи
по реинтеграция

не е необходимо

ДСП/ ОЗД

Брой случаи, при
които е оказана
финансова подкрепа

ДБ

ДСП

Формиране на толерантност и
недискриминация на групи
деца; преодоляване
социалната изолация на групи
деца

Видове дейности;
брой обхванати деца

в рамките на
утвърдения бюджет
на съответната
институция

ДСП/ОЗД
училища
детски градини
здравен медиатор

държавноделегирана дейност
– здравен кабинет

детски градини,
училища
РЗИ

В рамките на
бюджета на

РЗИ, Община Троян
Детска ясла

ОЗД
МБАЛ
здравен медиатор

ПРИОРИТЕТ ІІ: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

ІІ.1. Подобряване на детското
здраве

ІІ.1.1. Профилактика и
диагностика на често срещани
заболявания в детска и
училищна възраст

Превенция за подобряване
здравето на децата и
учениците

ІІ.1.2. Повишаване
квалификацията на

Подобряване на здравето на
децата в детска и училищна

Брой проведени
профилактични и
диагностични
прегледи в ДГ и У;
брой обхванати деца
Брой проведени
обучения и
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медицинските специалисти от
здравните кабинети в детски
градини и училища по
въпросите на здравето и
развитието в ранно детство,
включително и нарушения в
развитието
ІІ.2. Промотиране на здравето ІІ.2.1. Провеждане на
сред децата
информационни кампании за
здравословно поведение и
здравословен начин на живот
при децата и учениците и
подобряване на грижите за
децата от най-ранна възраст
ІІ.2.2. Провеждане на здравни
беседи пред родители по
проблеми, свързани със
здравето и развитието в детска
възраст, с акцент на ранното
детство
ІІ.2.3. Превенция на риска за
здравето и развитието при деца
в ситуация на раздяла на
родителите и застрашени от
родителско отчуждаване чрез
консултиране на родители и
планиране на адекватни мерки
ІІ.2.4. Провеждане на дейности за
ограничаване на тютюнопушенето
сред подрастващите. Включване
на училищата в Глобално
проучване на тютюнопушенето
сред младите хора
ІІ.2.5.Превенция на сексуално
предавани инфекции /СПИ/,

възраст; ранно откриване на
отклонения и нарушения в
развитието; повишена
квалификация по въпросите за
качествени грижи за детето и
превенция на рисковете за
здравето
Подобряване на грижите за
децата, утвърждаване на
здравословен начин на живот
от най-ранна възраст и във
всички възрастови групи

консултации;
брой обучени и
консултирани
специалисти

отговорната
институция

Брой проведени
информационни
кампании,
разработени и
разпространени
материали

държавноделегирана дейност
– здравен кабинет;
ОБ – спортен
календар

Медицински
специалисти,
РЗИ,
Спортни клубове

Превенция на рискове за
здравето и развитието на
децата от най-ранна възраст и
промоция на здравето

Брой здравни беседи

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорната
институция

детска ясла, детски
градини, училища

Гарантиране правото на
децата на живот и контакти с
двамата родители и
упражняване на отговорно
родителство

Брой проведени
консултации;
предложени мерки

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорната
институция

ЦПЛР
ЦОП

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

Проведени дейности; в рамките на
проведено
утвърдения бюджет
проучване
на отговорната
институция

медицински
специалисти от
здравните кабинети в
училищата

Национални и общински
обучители на връстници,

Обучени по подхода
„връстници обучават

Училища, медицински
специалисти от

не е необходимо
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ІІ.3. Подобряване на оралното
здраве на децата –
намаляване на интензитета на
зъбния кариес

ІІ.4. Повишаване здравния
статус на деца от уязвими
общности

ХИВ/СПИН и на рисково
поведение (сексуално насилие,
употреба на алкохол и
наркотици) сред юношите
ІІ.2.6. Провеждане на
ученически конкурси за
ограничаване на рисковите
фактори за здравето

подготвени за работа по
връстници“
промоция на сексуално и
репродуктивно здраве и
превенция на ХИВ и СПИ
Повишаване на
Проведени конкурси
информираността на
учениците по отношение на
рисковите фактори за здравето

ІІ.3.1. Провеждане на здравни
беседи в детски градини и
училища за повишаване
информираността за
профилактика на оралните
заболявания

Повишаване
информираността за
профилактика на оралните
заболявания при децата;
повишаване на знанията и
подобряване на уменията на
децата за опазване на
оралното им здраве
Намаляване
разпространението на зъбния
кариес, чрез извършване на
силанизиране на първите
постоянни молари

Брой проведени
беседи;
Брой участници;
Брой проведени
информационни
кампании

Подобрена информираност на
общността по здравни
въпроси

ІІ.3.2. Включване на деца и
ученици на възраст до 9 години
в национална кампания за
извършване на силанизиране на
първите постоянни молари
/безплатни процедури/
ІІ.4.1. Провеждане на
разяснителни кампании по
здравни въпроси сред
обществено уязвими общности

здравните кабинети в
училищата
Бюджет на
отговорните за
изпълнение на
задачата
институции
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорната
институция

Училища
ЦПЛР
МКБППМН

Брой деца, на които е
извършено
силанизиране на
първите постоянни
молари

не е необходимо

детски градини
училища
РЗИ

Брой проведени
разяснителни
кампании

не е необходимо

здравен медиатор

детски градини
училища
РЗИ

ПРИОРИТЕТ ІІІ: ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА

ІІІ.1. Развитие на различни
форми, модели и
инструменти за превенция на
инцидентите и травматизма
при деца

ІІІ.1.1. Провеждане на
тематични състезания,
конкурси, турнири /в т.ч.
състезания за МПО„Млад
огнеборец”, „Защита при
бедствия, пожари и извънредни
ситуации”, конкурса за рисунка
„С очите си видях бедата” и др.

Повишена информираност и
подготовка на децата за
правилна реакция и
безопасно поведение в
определени ситуации;
създаване на умения за
оцеляване и помощ

Брой проведени
състезания;
Брой обхванати
деца

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

училища
детски градини
ЦПЛР,
РСПБЗН
спортни клубове
Община Троян
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ІІІ.2. Повишаване
сигурността на децата

ІІІ.1.2. Провеждане на беседи в
часа на класа /в т.ч. по теми
свързани със защита при
бедствия съгласно чл.16, ал.3 от
ЗЗБ; за превенция за явлението
„селфи“ на опасни места,
опасностите в Интернет/
ІІІ.2.1. Запознаване с правилата
за безопасно движение по
пътищата /беседи, викторини,
състезания, кампании/

Подготовка на децата и
учениците за защита при
бедствия; информираност на
децата и родителите за
опасността на явлението

Брой проведени
беседи

не е необходимо

РСПБЗН
РУ
Училища
Педагогически
съветници

Знания за безопасността при
движение по пътищата;
повишаване сигурността на
децата като участници в
движението по пътищата.
Привличане на вниманието на
обществото по отношение
безопастността на децата и
учениците

проведени
инициативи;
обхванати деца и
ученици

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

училища
детски градини
РУ

Брой обхванати деца

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

РУ
РСПБЗН

Брой изпълнени
дейности

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

РУ
училища

ІІІ.2.2. Провеждане на
Специализирани полицейски
операции за обезпечаване на
обществения ред и сигурност,
пожарната безопасност и защита
на децата и учениците в
районите на детските градини и
училищата. Повишаване на
безопасността на участниците в
движението
ІІІ.2.3.Изпълнение на програмата Утвърждаване на ценностно
„Детско полицейско управление“ отношение към законите в
страната, създаване на навици
за безопасно поведение и
вземане на адекватни решения
в определени ситуации

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

ІV.1. Развитие на различни
форми за обхващане на
децата в образователната
система

ІV.1.1. Превенция на риска от
отпадане от училище;
намаляване дела на
преждевременно напусналите
образователната система
ІV.1.2. Образователна
интеграция на деца и ученици

Намаляване на дела на
отпадналите и
преждевременно напусналите
образователната система

Брой проведени
инициативи

Не е необходимо

Училища, РУО
МКБППМН РУП/ДПС
ДСП
Община Троян

Пълноценна социализация на
деца от етническите

Брой проведени
форми

Не е необходимо

училища
детски градини
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от етнически малцинства

ІV.2. Подобряване на
условията за достъп и
обучение на децата със СОП
ІV.3. Подобряване
дейностите за
идентифициране и подкрепа
на дете в риск
ІV.4. Подобряване качеството
на образователната система

ІV.2.1. Изграждане на
подкрепяща среда за
осъществяване на
приобщаващото образование
ІV.3.1. Организиране на
обучения, свързани с
идентифициране на случаите на
деца в риск
ІV.4.1. Професионална
квалификация
ІV.4.2. Модернизиране на
учебната среда

малцинства и гарантиране на
равен достъп до образование;
съхраняване и развиване на
културната им идентичност
Осигурена подкрепяща среда
и подкрепа на учениците със
специални образователни
потребности
Повишена професионална
компетентност и
сътрудничество между
институциите
Надграждане на
професионалните
компетентности
Привличане и мотивиране на
подрастващите за образование

РУО

Изпълнени форми за
подкрепа
Брой проведени
обучения;
брой обучени
служители
Бр. проведени
обучения; бр.
участвали
Направени
подобрения на
учебната среда

в рамките на
бюджета на
отговорната
институция
в рамките на
бюджета на
отговорната
институция
в рамките на
бюджета на
институцията
в рамките на
бюджета на
институцията

училища
детски градини
ЦПЛР, ЦОП, РУО
училища
детски градини
ДСП/ОЗД
училища
детски градини
училища,
детски градини

V. ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

V.1. Подобряване на формите
за превенция и подкрепа в
случаи на насилие над дете в
училище

V.2. Превенция на детската
престъпност

V.1.1. Анализ на факторите,
пораждащи агресия и училищен
тормоз
V.1.2. Реализиране на форми за
превенция и подкрепа в случаи
на насилие над дете. Провеждане
на Час на класа, посветен на
Международния ден на
ненасилието
V.2.1. Приемане на планпрограма за дейността на
МКБППМН
V.2.2. Провеждане на форми за
превенция на

Определяне тенденциите на
видовете агресия и
чувствителността към тях

Извършен анализ

в рамките на
бюджета на
институцията

Училища, ЦПЛР
МКБППМН РУП/ДПС,
ОЗД, ЦОП

Подобряване на формите за
превенция и подкрепа в
случаи на насилие над дете
Въвеждане на часа за
отбелязване на
Международния ден
Определяне и изпълнение на
мерки за справяне с
противообществени прояви
при малолетни и
непълнолетни
Формиране на общоприето
поведение у подрастващите с

Брой и видове
реализирани форми;
Брой проведени
часове на класа или
други дейности

не е необходимо

училища
РУ/ДПС
ОЗД

1 брой план-програма не е необходимо

МКБППМН
Община Троян

Брой проведени
форми; брой

училища
ЦПЛР

не е необходимо
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противообществени прояви в
училищна възраст
V.2.3. Периодични проверки и
контрол по спазване на
обществения ред

V.3. Подобряване
взаимодействието на
институциите, работещи с
деца

V.4. Повишаване
квалификацията на
специалистите, работещи с
деца

V.2.4. Консултиране на деца с
поведенчески проблеми и на
техните родители. Провеждане
на възпитателни дела и
обучителни модули
V.3.1. Изпълнение на
Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в
случаи на деца, жертви или в
риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна
интервенция
V.4.1. Участие в обучения на
специалистите, работещи с деца
и на органите по закрила

цел превенция на
противообществени прояви
Превенция на детската
престъпност и контрол по
спазване на обществения ред
на места с присъствие на
подрастващи
Изясняване на причините,
пораждащи поведенчески
проблеми и набелязване на
мерки за справяне с тях;
извършване на контрол
Подобряване на
сътрудничеството между
институциите в случаи,
свързани с насилие над деца

обхванати деца

Повишаване на
информираността на
специалистите, работещи с
деца

МКБППМН

Брой проведени
проверки;
брой констативни
актове

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорната
институция

РУ/ДПС
ДСП/ОЗД
МКБППМН

Брой проведени
консултации;
Брой проведени
възпитателни дела;
обучителни модули
Брой срещи на
мултидисциплинарни
те екипи;

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорната
институция

ДСП/ОЗД
МКБППМН
ЦОП
РУ/ДПС

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

МКБППМН
ДСП/ОЗД
РУ/ДПС

Брой проведени
обучения

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

МКБППМН,
ДСП/ОЗД, РУ/ДПС
ЦПЛР, училища,
детски градини

Брой проведени
заседания на УС

не е необходимо

училища

Брой проведени
инициативи
брой проведени
обучителни модули

не е необходимо

училища

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция
В рамките на
бюджета на
институцията

училища

VІ. НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА

VІ.1. Насърчаване участието
на децата

VІ.1.1. Активизиране ролята на
ученическите съвети
VІ.1.2. Популяризиране ролята
и дейността на Съвета на децата
VІ.1.3. Включване на деца в
обучителни модули за
изразяване на мнение по
различни теми
VІ.1.4. Организиране на
тематични срещи и изяви на
ученици

Формиране на активна
обществена и гражданска
позиция
Информираност за ролята и
дейността на Съвета на децата
Повишаване
информираността и
комуникативната способност
на учениците
Формиране на активна
гражданска позиция

Брой организирани и
проведени изяви

училища
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VІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

VІІ.1. Планиране на
общинската политика за
подкрепа за личностно
развитите на децата и
учениците /в изпълнение на
чл.197 от ЗПУО/
VІІ.2. Център за подкрепа за
личностно развитие - Троян

VІІ.3. Повишаване на
двигателната активност и
системното практикуване на
спорт от деца и ученици

VІІ.4. Насърчаване участието
на децата в културни
дейности
VІІ.5. Насърчаване изявата
на деца с изявени дарби

VІІ.1.1. Разработване на
Стратегия за подкрепа за
личностно развитите на децата и
учениците в Община Троян и
годишен план на дейностите
/след приемане на областна
стратегия/
VІІ.2.1. Развитие на интересите,
способностите,
компетентностите и изявата в
областта на науките,
технологиите, изкуствата и
спорта
VІІ.2.2. Кариерно ориентиране и
консултиране

Последователност и
обвързаност на дейностите за
подкрепа за личностно
развитие на подрастващите от
община Троян

Изготвени една
Не е необходимо
стратегия и един план

Община Троян, ЦПЛР,
други заинтересовани
институции

По-широко обхващане на деца
и ученици в извънкласни и
извънучилищни дейности за
развиване на талантите и
интересите им

Брой обхванати в
дейностите

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

ЦПЛР, училища,
детски градини

Брой групи за РПО,
брой обхванати

В бюджета на
отговорната
институцията
В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

ЦПЛР, училища,
местен бизнес

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

детски градини
училища, ЦПЛР
спортни клубове
Община Троян

Ранно професионално
ориентиране /РПО/ на
подрастващите
VІІ.2.3. Превантивна,
Диагностициране на
диагностична,
проблемите и оказване на
рехабилитационна, корекционна специализирана подкрепа;
и ресоциализираща работа с деца постигане на физическо и
и ученици
психично здраве на децата
VІІ.3.1.Участие в спортни
Насърчаване участието в
занимания
спортни занимания;
подобряване на детската
физическа и психическа
дееспособност
VІІ.3.2. Изпълнение на проекти Подобряване физическата
по Програми към ММС
дееспособност на децата
VІІ.4.1. Участие в дейности от Формиране на културна
областта на културата и
потребност у подрастващите
изкуството
като бъдещи личности
VІІ.5.1. Закрила на деца с
Развиване на интересите и
изявени дарби по Програма на
талантите на децата с изявени
мерките за закрила на децата с
дарби
изявени дарби за 2017г.

Брой консултирани;
видове подкрепа

видове спортни
занимания;
Брой участващи

Бр.одобрени проекти; ДБ
обхванати
Брой проведени
не е необходимо
инициативи;
Брой обхванати
Брой подпомогнати;
ДБ
Размер на
изразходваните
средства

ЦПЛР, училища,
детски градини,
МКБППМН

спортни клубове
училища, детски
градини, читалища
Община Троян
ЕКК
Община Троян

8

ОБЩИНА ТРОЯН
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г.

VІІ.5.2. Закрила на деца с изявени Повишаване броя на децата,
дарби по Правила за предоставяне участващи в конкурси,
закрила на деца с изявени дарби олимпиади, състезания;
община Троян за 2017г.
реализиране на децата с дарби

Брой деца,
подпомогнати 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
ЕКК – Експертно-консултативна комисия
ЕС – Европейски съюз
ЕСФ – Европейски социален фонд
ЗЗД – Закон за закрила на детето
ЗЗБ - Закона за защита при бедствия
ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование
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“
РСПБЗН - Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението", гр. Троян
РУО – Регионално управление на образованието, гр.Ловеч
РЗИ – Регионална здравна инспекция, гр.Ловеч
РУ– Райно управление на МВР - Троян
СОП - Специални образователни потребности
ЦОП – Център за обществена подкрепа – Троян
ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие – Троян
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