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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2016г.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Програма за закрила на детето в Община Роман за 2016г. е изготвена в изпълнение на чл.6а, ал.4, чл.20а от Закона за
закрила на детето /ЗЗД/ и чл.3 от Правилника за прилагане на ЗЗД.
Програмата е разработена в съответствие с Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008 - 2018
г., Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, Стратегия за намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване 2020, Стратегия за детето на община Роман 2008-2018г. и принципите в Закона за закрила на детето с
акцент върху:
Гарантиране на гражданските и политическите права на детето;
Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
Отглеждане на детето в неговата най-естествена среда - семейната среда;
Осигуряване най-добрия интерес на детето;
Специална закрила на дете в риск;
Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и
грижа за тяхната професионална квалификация;
Временен характер на ограничителните мерки;
Незабавност на действията по закрила на детето;
Грижа в съответствие с потребностите на детето;
Осигуряване развитието на деца с изявени дарби;
Насърчаване на отговорното родителство;
Подкрепа на семейството;
Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
Контрол по ефективността на предприетите мерки.
Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на закрилата на детето с оглед да се отразят и
диференцират в тях специфичните потребности на местната общност.
Изготвена е от Общинската комисия за детето, назначена със Заповед № 1357/14.12.2015г.
Общинската програма отразява общинската политика за подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства, за израстването
на децата в сигурна и безопасна среда за живот, възпитание и обучение.
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2. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І
Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето
и семейството.
Детската бедност е ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не допринася за неговото физическо, умствено,
духовно, морално и социално развитие. Рискът от бедност е най голям в семействата с един родител, многодетните семейства и децата от
уязвимите малцинствени етнически групи.
Последица от бедността е нарушаване на правата на децата и лишаването им от равни възможности за бъдещо развитие. Бедността влияе
особено силно върху процеса на социализация на децата тя е особено силно изразена в селата необходимо е да се насочат повече усилия за
създаването на трайна заетост за родителите.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ I:
Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето и семейството.
Предвидени финансови
Цел
Дейност
Отговорни институции
Срокове
средства
1. Развиване на
социалните
услуги в
общността и
подобряване на
междуинституцио
налното
партньорство и
сътрудничество, в
съответствие с
годишния план за
развитие на
Социалните
услуги в община
Роман

1.1. Прилагане на иновативни форми и методи в
процеса на развитие на съществуващите социални
услуги за деца и подкрепа на техните семейства.

Община Роман,
О“ЗД” при Д СП- Мездра,
Комисия за детето при
Община Роман
1.2. Партньорство с юридически лица с нестопанска
ЦОП, КСУДС,КСУДУ
цел.

Община Роман,
1.3. Съвместни работни срещи на
екипите от КСУДС, КСУДУ, отделите и комисиите, О“ЗД” при Д СП- Мездра,
Комисия за детето при
отговорни за развитието на нови и повишаване на
Община
качеството на функциониращите социални услуги
Роман,КСУДС,КСУДУ
за деца. Редовни заседания на Комисия за детето за
ЦОП - Роман
община Роман
1.2. Оказване на социална и психологиеска
подкрепа на семействата за предотвратяване на
изоставяне на деца

в рамките на утвърдения 31.12.2016г.
бюджет на отговорните
институции,
търсене на външни донори

в рамките на утвърдения
бюджет на отговорните
институции,
спонсори

съгласно
сроковете
регламентиран
и в ППЗЗД
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2.Спазване
правата на
децата и
стандартите за
качество на
предоставяне на
социалните
услугите за деца.

2.1. Незабавно и ефективно реагиране при
сигнали за нарушаване на правата на децата.
2.2. Спазване стандартите и качеството на
предоставяните услуги в КСУДС и КСУДУ –
гр.Роман
2.3. Подкрепа на семействата, предоставящи
социалната услуга – „Приемна грижа”

О“ЗД” при Д СП- Мездра,
Директори КСУДС , КСУДУ,
Център за обществена
подкрепа – гр.Роман, Комисия
за детето при Община Роман

3. Подкрепа на
уязвими сем-ва с
цел превенция на
изоставянето на
деца

3.1. Продължаване популяризирането на
социалната услуга – „Приемна грижа”
3.2. Включване на още две нови приемни
семейства от общината

Месечна издръжка и
31.12.2016г.
О“ЗД” при Д СП- Мездра,
еднократни
помощи,
съгласно
Център за обществена
ЗЗД, ППЗЗД
подкрепа – гр.Роман, Комисия
за детето при Община Роман

в рамките на утвърдения
бюджет

целогодишен

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ
Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.
Насилието върху деца е актуален проблем. Най-често става въпрос за физическо и психическо насилие над детето в семейна среда.
Актовете на насилие от семейството се пренасят като модел в училище. В голямата си част при тези случаи детето не получава разбиране и
подкрепа, което води до нарастване на проявите на насилие и агресия. Преобладаващите случаи на психическо и физическо насилие в
образователните институции, определят необходимостта от развиване на дейности, насочени към повишаване компетентността и на
учителите, и на децата за справяне с агресивното поведение и конфликтите.
Социално-икономическата обстановка в страната „благоприятства” развитието на различни тежки форми на детски труд и
експлоатация на децата.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II:
Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.
Цел

Дейност

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Срокове
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1.1. Идентифициране и регистриране на случаи,
при които съществува риск от
сексуална експлоатация, физическо и психическо
малтретиране.

Община Роман,
О“ЗД” при Д СП- Мездра
Комисия за детето при
в рамките на утвърдения
Община Роман
бюджет на отговорните
1. Превенция
на
РУП –Роман
институции,
случаи, при които 1.2. Организиране и провеждане на беседи и
МКБППМН
търсене на външни донори
съществува риск от разговори по проблемите на детската агресия; на
Училищни комисии/екипи за
всякакви форми на различните видове насилие в училищата и детските
превенция на
злоупотреба,насилие градини в община Роман.
противообществените прояви
, експлоатация и
ограничаване
на
1.3. Социална и психологическа подкрепа на деца,
Община Роман,
правата на децата.
претърпели насилие, в риск от насилие, насочването Мултидисциплинарен екип
им към подходящи социални услуги
за община Роман по
в рамките на утвърдения
Споразумението за работа по
бюджет на отговорните
Координационен механизъм
институции.
1.2. Оказване на социална и психологиеска
ЦОП - Роман
подкрепа на семействата за предотвратяване на
2.Повишаване
нанадеца
на ролята на
2.1. Провеждане изоставяне
в училищата
дискусии по
Училища, учители
училището за
проблемите на безопасността на децата в
информатици, интернетв рамките на утвърдения
по-добра
Интернет-пространството
доставчици, МКБППМН,
бюджет на училищата
информираност
РУП Роман -ИДПС
по проблемите
с безопасното
ползване на
интернет

31.12.2016г.

31.12.2016г.

31.12.2016г.
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3.
Координационния
механизъм за
взаимодействие при
работа в случай на
деца, жертви на
насилие или в риск
от насилие и за
взаимодействие при
кризисна
интервенция.

3.1.
Сътрудничество
при
прилагането
на
Координационен механизъм за взаимодействие при Община Роман, Отдел „ЗД”,
работа в случаи на деца, жертви или в риск от
РУ - Роман
насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция.
3.2. Участия в обучения с цел ефективното
прилагане на
координационния механизъм за работа с деца,
жертви на насилие или в риск от насилие и при
кризисна интервенция.

ДСП, МКБППМН, РУРоман,

В рамките на утвърдения
бюджет

В рамките на утвърдения
бюджет

31.12.2016г.

31.12.2016г.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ
Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование .
Равен достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование. Равния достъп
не означава наличие на училище във всяко село, а осигуряване на възможност децата да посещават училища със съвременна материалнотехническа база и с квалифицирани учители, където те да получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот. За
онези деца, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи български език, деца със специални образователни потребности,
деца от социално слаби семейства и др.) е необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в образователния
процес. Равния достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а диференциране на грижата спрямо техните различни
потребности.
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на потенциала на
всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. От една страна, образованието трябва да позволи да се развие заложеното у
всяко дете. То трябва да насърчава проявлението и максималното развитие на способностите на детето както в процеса на обучение
(натрупване на знания и формиране на умения), така и в процеса на възпитание (развитие на личността). От друга страна, системата на
училищното образование трябва да създава условия за добра социална реализация както в професионален, така и в личностен план. Детето
трябва да може да реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата и не накърнява правото на другите да
реализират своите житейски планове.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІI:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
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1. Стриктно
предоставяне на
информация от страна
на Училищата към
отдел ЗД за вписване в
Регистъра* за деца,
необхванати в
училище ,проследяване
движението на децата
в образователната
система на общинско
ниво и спазване на
законовата нормативна
база.

2. Включващо
обучение на децата
със специални
образователни
потребности –
национален
образователен
приоритет

1.1. Внедряване на Добри практики в
осъществяване на координацията между
институциите при работата с деца, отпаднали от
учебния процес и такива, за които съществува
риск от отпадане.
1.2. Консултиране на семействата, с цел връщане
на децата им в образователната система.
1.3. Педагозите от детските градини приоритетно
да работят с родители, чиито 5 и 6-годишни деца
подлежат на предучилищна подготовка с цел
осигуряване правото им на обучение

Директори на
училища,Педагогически
съветник, МКБППМН
Роман, Център за
обществена подкрепа,
отдел „Закрила на детето”,

Директори на ОДЗ и
ЦДГ в община Роман

Община Роман, съвместно
2.1. Организиране на дискусионни форуми за
с Ресурсен център –
споделяне на ефективни методи при изграждане на
гр.Враца, Директори на
положителна нагласа по отношение на включващо училища и ОДЗ, педагози,
образование на деца и ученици със СОП.
ресурсни учители, ЦОП
Роман-при нужда
2.2. Предоставяне на компетентна професионална
информация на родителите на деца със специални
образователни потребности за процедурите и
диференциацията на грижите при включването им
в общообразователния процес.

Община Роман, съвместно
с Ресурсен център –
гр.Враца, Директори на
училища и ОДЗ,ЦДГ,
ресурсни учители ЦОП
Роман –при нужда

в оперативен
порядък, при
възникнала
в рамките на утвърдения необходимост,
съгласно
бюджет,
действащото
законодателство
в рамките на утвърдения
бюджет, дискусионни
форуми, инициативи

31.12.2016г.

в рамките на утвърдения
бюджет

31.12.2016г.

15.06.2016г
в рамките на утвърдения
бюджет

* „Регистър за деца, необхванати от училище” има от създаването на отделите ” Закрила на детето” и се води съгласно
чл.21,ал.1,т.6,б.В от Закона за закрила на детето
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV
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Подобряване здравето на децата
Последните 11 години статистическите данни отчитат тревожни тенденции по отношение здравето на децата и младите хора, както и
широко разпространение и злоупотреба с психоактивни вещества, разпространение на агресивността и насилието, рисково сексуално
поведение, нарастване на броя на сърдечносъдовите заболявания и смъртността сред децата и младежите.
Рисковите фактори на средата при децата се определят от занижения им жизнен стандарт. За съжаление подобни констатации не са социално
значими само за децата от малцинствените групи. Бедността като фактор определя все по-нарастващите проблеми в областта на детското
здраве, липсата на мерки и дейности по превенция, падане на границата на социално-значимите заболявания в детска възраст.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
1. Продължаване на
работата по
намаляване на броя
на децата, страдащи
от социално-значими
заболявания в
община Роман

1.1. Консултиране на деца по проблемни въпроси, Медицинските
специалисти от ОДЗ и
свързани със здравословното хранене и
училищата,
здравословния начин на живот.
1.2.Оказване на професионална логопедична
помощ на нуждаещи се деца.

Специалисти от община
Роман , Медицинските
специалисти от ОЗД,
училищата,класни
ръководители
Специалисти-логопеди

2.1.По-пълно обхващане на децата в
профилактични прегледи и имунизации с акцент
2. Превантивни и
върху децата от етническите малцинства, които Психолози, Община
профилактични
не посещават редовно училище и детска градина. Роман; Медицинските
мерки за опазване
специалисти от ОДЗ и
физическото и
училища, О П Л.
психическо здраве на
2.2. Привличане на по-голям брой ученици за
класни ръководители,
децата.
участие в извънкласни форми и занимания,
треньори на спортни
участие във фолклорни, спортни формации и в
клубове, секции,
спортните клубове.
читалища, медицински
специалисти

в рамките на
утвърдения
бюджет

при доказана
необходимост
през 2016г.

в рамките на
утвърдения
бюджет

15.06.2016г

в рамките на
утвърдения
бюджет на училищата,
на ЦОП
в рамките на
бюджетите на
училищата и спортните
клубове

31.12.2016г.

31.12.2016г.
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3.Осигуряване на
подобрен достъп до
медицинска помощ

3.1. Контрол по прилагането на медицинските
стандарти при изпълнителите на медицински
услуги
3.2. Предоставяне на актуалнаинформация на
децата за разпространение на ХИВ/СПИН, болести
предавани по полов път и злоупотреба с
психоакти вни вещества

РЗИ-Враца, Областен
съвет по наркотични
вещества Медицинските
специалисти от
общинските детски
градини и училища

в рамките на
утвърдения
бюджет

м.октомври 2016г.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V
Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности.
Право на всяко дете е да изразява своето мнение свободно по всички въпроси, които го засягат. Разширяване на възможностите за
изразяване е израз на уважение към него и предоставена възможност да развива капацитета си.
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V:
Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности.
1. Възпитаване на 1.1. Създаване на неформални общности от ученици
отговорни и достойни с цел взаимопомощ между връстници.
граждани.
1.2. Разширяване информираността на децата
относно техните права и задължения чрез извън
класни и извън училищни форми
1.3. Извършване на проверки по сигнал, относно
нарушаване правата на децата.

Директори на училища,
община Роман, БЧК
Директори на
училищата,
ДСП, Отдел „ЗД”,
МКБППМН
Директори на
училищата,
ДСП, Отдел „ЗД”,
МКБППМН
РУ-Роман

В рамките на бюджета и
по проекти

31.12.2016г.

В рамките на бюджета и 31.12.2016г.
по проекти
В рамките на утвърдения 31.12.2016г.
бюджета
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3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Намаляване броя на отпадащите от училище ученици и създаване на условия за продължаване на образованието .
3. Ефективно прилагане на мерките за опазване здравето на децата.
4.Увеличаване на броя на децата, ангажирани с творчески и спортни дейности.
5.Намаляване на броя на деца от семейства в неравностойно социално положение, които не посещават редовно детска градина и
училище.
6. Запознаване на децата в училищна възраст с техните права и задължения.
4. АНГАЖИРАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА :
1. Дирекция "Социално подпомагане”- гр.Мездра / Отдел „Закрила на детето”
2. Директори на училища, ОДЗ и ЦДГ в Община Роман, Педагогически съветник, училищни настоятелства.
3. РУ на МВР - гр. Роман
4. Общинска администрация - Роман
5. ЦОП – гр.Роман
6. Общопрактикуващи лекари
7. МКБППМН
8. РИО на МОН
9. Ръководителите на социалните услуги-резидентен тип и социалните услуги в общността на територията на община Роман – КСУДС,
КСУДУ
Настоящата програма е отворена и при необходимост може да се допълва.Приета от Общински съвет
с Решение №58, Протокол № 9 / 07.04.2016 г.
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