ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
НА ОБЩИНА
НОВИ ПАЗАР ЗА 2012 г.
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ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА - ПОЛИТИКИ ЗА
ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО

Цел
Цел 1:
Гарантиране на
правото на детето
да живее в
сигурна семейна
среда.

Дейност
1.1 Повишаване на
родителския
капацитет, чрез
индивидуални
консултации със
специалисти с
бременни и
родители за
повишаване на
родителския
капацитет.
1.2 Провеждене на
беседи с родители
за развиване на
умения за
позитивно
родителстване
1.3 Увеличаване на
броя на
приемните
семейства ,
повишаване на
качеството на
предоставената
услуга.
1.4 Стартиране на
Проекта „Приеми
ме” в Община

Индикатори

Отговорни институции

Брой преминали клиенти

ДСП, ЦОП

Предвидени финансови
средства
От бюджета на ЦОП

Брой проведени беседи

ДСП, ЦОП

От бюджета на ЦОП

Брой приемни семейства

ДСП, ЦОП, ОБЩИНА

От бюджета на ЦОП

Сключени
договори

трудови ОБЩИНА, НПО, ДСП

ОПРЧР BG051PO0015.2.11
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Нови пазар.
1.5 Осигуряване на
еднократна
финансова помощ
на семейства на
роднини и
близки,приемни
семейства, при
които е настанено
дете по смисъл
ана Закона за
закила на детето.
1.6 Откриване на
Семейно
консултативния
център и дневен
център за деца с
увреждания.
1.7 Намаляване на
случаите на
изоставяне на
деца и
настаняването им
в институции,
идентифициране
на семейства в
риск, социална и
психологическа
работа с тях,
развиване на
родителски
капацитет на
млади ромски

Брой настанени деца при ДСП,
близки
и
роднини,
приемни
семейства
получаващи
еднократна
финансова помощ

СКЦ, Уницеф, Община
Стартиране работата
СКЦ

От бюджета на АСП

Средства от Уницеф

на

Брой обхванати деца и
семейства

СКЦ, ЦОП, ДСП, Община Не се изисква
финансиране
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семейства.
1.8 Ранна
интервенция за
намаляване на
изоставянето на
деца с
увреждания, чрез
откриването на
ДЦДУ за
предоставяне на
социална услуги
за деца със СОП.
1.9 Създаване на
условия за живот
в среда близка до
семейната,чрез
разкриване на
резидентен тип
услуги- ЦНСТ и
Защитено
жилище.
Подготовка на
документите за
кандидатстване по
европейски
проект към МРРБ
до 17.04.2012г.
1.10 СКЦ гр. Нови пазар
ще работи в екипа по
разработване на
гарантиран минимален
пакет услуги за подкрепа
на семейството (социални,

СКЦ, ДЦДУ,ЦОП,
Разработени програми и Община, ДСП
проведени консултации

Не се изисква
финансиране

Подготовка
на Община, МРРБ
документите и внасянето
им в МРРБ

Средства от европейски
проект





разработен и утвърден Община Нови пазар ,
пакет с определени СКЦ гр. Нови пазар,
ДЦДУ, ЦОП
програми и услуги;
приет механизъм и
план за въвеждане.

По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко дете”,
от държавния бюджет и от
Европейски програми
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здравни, и др.) и
механизъм за въвеждането
им през 2012 г. в Община
Нови пазар
1.11. Разработване на
програми и процедури за
дейността на СКЦ гр. Нови
пазар, Промяна в Закона за
социалната подкрепа и в
Правилника за неговото
прилагане с оглед
въвеждане на нов подход в
предоставянето на
социалните услуги /част от
дейностите или целия
пакет от дейности,
извършвани в услугата/,
както и точно дефиниране
на набор от дейности,
които правят същността на
даден вид услуга.
1.12. Разработване на
концепция за въвеждане на
индикатори за оценка на
ефективността на
предоставяните услуги за
детето и семейството.
1.13. Изработване на
методика за диагностика и
комплексно оценяване на
индивидуалните
потребности и ресурсите





разработен пакет от
дейности, отразяващ
същността
и
спецификата на СКЦ ,
като нова
социална Община Нови пазар ,
СКЦ гр. Нови пазар,
услуга;
въведени
съгласно
ЗСП и ППЗСП нов
подход
в
предоставянето
на
социалните услуги в
Община Нови пазар.



Община Нови пазар ,
нормативно
регламентиране
на СКЦ гр. Нови пазар,
разработената система. ДЦДУ ,ЦОП



приета
система от Община Нови пазар ,
СКЦ гр. Нови пазар,
процедури;
съгласуван документ ДЦДУ ,ЦОП
за
система
от
индикатори.
определени и приети





По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко дете”,
от държавния бюджет и от
Европейски програми

По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко дете”,
от държавния бюджет и от
Европейски програми

По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко дете”,
от държавния бюджет и от
Европейски програми
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на дете с увреждане в найранна възраст и подкрепа
на неговото семейство.

Цел 2:
Провеждане на
процеса на
реформа в
грижата и
спазването на
правата на децата,
отглеждани в
специализирани
институции

Реализиране на проект
„Детство за всички”.
2.2. Стартиране на проект
за приемната грижа и
промяна в нормативната
регулация за приемната
грижа, с цел развитие на
услуги за грижа в семейна
среда за децата, които
временно или попродължително не могат
да бъдат отглеждани от
своите семейства.
Основната цел на
операцията е да подкрепи
процеса на
деинституционализация на
деца като създаде и
реализира
децентрализиран модел за
предоставяне на услугата
„Приемна грижа”.
Насочена е към пряка
работа с кандидати за
приемни родители и

индикатори за оценка
на ефективността на
услугите.



приет план за
действие.

Община Нови пазар ,
СКЦ гр. Нови пазар,
ДЦДУ ,ЦОП

В рамките на утвърдените
бюджети на институциите



Община Нови пазар ,
брой обхванати
СКЦ гр. Нови пазар,
домове;
ДЦДУ ,ЦОП
брой обхванати
населени места в
общината;
брой подадени
проекти;
брой обхванати деца и
младежи.
разработен финансов
стандарт за услугата.
разработени методики
за
нови
социални
услуги.

В рамките на бюджета по
оперативни програми –
ОП „РЧР”








По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко дете”,
от държавния бюджет и от
Европейски програми
В рамките на утвърдения
бюджет на институциите
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Цел 3:
Повишаване на
ефективността в
работата и
подобряване на
координацията
между органите по
закрила на детето
на национално и
местно ниво

приемни семейства,
семейства на роднини
2.2.Реализиране на проект
„Да не изоставяме нито
едно дете”.
2.3.
Организиране
и
провеждане
на
информационни срещи с
кандидати за приемни
родители
2.4.
Организиране
и
провеждане на супервизии
на приемните семейства
2.5. Работя с осиновители,
обучение на кандидати за
осиновители,
по
програмата за изграждане
на
умения
за
родителстване.
3.1 Участие в обучения в
прилагане на системен
подход при работата с деца
и семейства

Брой обучени приемни ЦОП, ОЗД, Община
семейства и осиновители

Не се изисква

Брой проведени обучия
Брой участници

В рамките на утвърдения
бюджет на институциите

ДСП, НПО

3.2
Продължаване
на Брой екипни срещи на ДСП, Община, Полиция и
работата
по мултидисциплинарния
всички други институции,
Координационния
екип
влизащи в състава на
механизъм
за
Координационния
взаимодействие при работа
механизъм
по случаи за деца – жертви
на насилие или в риск от
насилие
и
за
взаимодействие
при

Не се изисква , с
изключенията осигуряване
на транспорт
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Цел 4:
Развитие на
Националната
информационна
система на ДАЗД
и
оптимизиране и
разширяване на
потоците
информация

кризистна интервенция
4.1Развитие
на
Национална
телефонна
линия 116111
Организиране и
провеждане на беседи и
дискусии за превенция от
насилие, злоупотреба и
експлоатация на деца във
всички училища и ДГ в
общината и с техните
родители.
4.2. Популяризиране на
националната телефонна
линия в отпечатани
брошури и листовки във
връзка с дейността на ЦОП
и при провеждане на
дискусии и беседи.
4.3. Популяризиране на
безопасен интернет чрез
различни дейности с деца
и родители с цел
превенция на
кибертормоза

Отпечатани и
разпространени брошури
и листовки
Брой проведени дискусии
и беседи – брой
присъствали

ЦОП,ДСП

Проведени кампании,
отпечатани брошури, брой
лекции сред ученици и
родители

ЦОП

От бюджета на ЦОП

ЦОП

От бюджета на ЦОП

ПРИОРИТЕТ ІI:
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

Цел

Дейност

Цел 1:
Разработване и

1.1.

Медицинските
специалисти

Индикатори

в

Отговорни институции
Община Нови пазар и
медицински

Предвидени финансови
средства
От бюджета на
Общината
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здравните
кабинети
оказват
спешна
и
квалифицирана
медицинска помощ при
възникнали ситуации.
1.2.
Медицинските
специалисти в ДГ и
учебните
заведения
организират
и
проваждат дейности за
предотвратяване
на
заразните и паразитни
болести.
1.3.
Проследяване на НПР
на децата от 1 до 3 г. В
детски
ясли
от
психолог, педагог и
медицинска сестра.
2.1.
Разработване
на 
Цел 2:
предложение за прилагане на
Разширяване на
профилактичните различни подходи и практики
за утвърждаване на модел на 
мерки и
здравословно
хранене
в
превантивните
програми за ранна семействата в риск с малки
деца и в училище.
превенция на
рисковете и
2.2.Разработване
на
рисковото
предложение за подобряване 
поведение на
на обхвата и на извършваните
децата
профилактични прегледи и 
имунизации на децата.

специалисти от ЦДГ и
училища

изпълнение на
цялостна
програма
за подобряване на
майчиното и
детското здраве

приет модел за
здравословно
хранене;
брой популяризирани
подходи и практики;

разработено
предложение;
увеличен брой на
обхванатите деца със
профилактични
прегледи
и
на

Община Нови пазар ,
СКЦ гр. Нови пазар,
РЗИ гр. Шумен, лични
лекари, здравен
медиатор ,
ЖРС “Хаячи”

По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко
дете”, от държавния
бюджет и от Европейски
програми

По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко
дете”, от държавния
бюджет и от Европейски
програми
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2.3. Реализиране на проект
“Слушайте
детето
подобряване на превенцията и
достъпа до услуги на деца и 
подрастващи,
експериментиращи
и
употребяващи
наркотични
вещества”.
2.4. Екипна работа с лечебните
заведения, и въвеждане във
вътрешните
правила
на
задължението
на
личните
лекари
и
медицинския
персонал
в
родилните
отделения и болниците да 
информират
отделите
за
закрила на детето и екипа на
СКЦ при съмнение за наличие
на
риск
за
детето
в
семейството.
2.5.
Работа
с
деца
с
отклоняващо се поведение.
2.6.Логопедична работа с деца
от 3 до 7 години

имунизираните.

Община Нови пазар ,
СКЦ гр. Нови
пазар,ЦОП, ОЗД, Детска
увеличен брой на педагогическа стая
услугите и на децата,
които
са
информирани за тях.

По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко
дете”, от държавния
бюджет и от Европейски
програми

Община Нови пазар ,
СКЦ гр. Нови пазар
брой изоставени деца
в лечебни заведения
през 2010 спрямо
2011 г.

2.7.
Работа
с
деца
с Брой обхванати деца
наднормено тегло - деца
включени в групова работа заз Брой обхванати деца
изграждане на двигателен и
хранителен
режим
за
формиране на умение за Брой обхванати деца
здравословен начин на живот

ЦОП, лични лекари,
здравни специалисти в
училищата

ЦОП, лични лекари,
здравни специалисти в
училищата

По проект на УНИЦЕФ
“Семейство за всяко
дете”, от държавния
бюджет и от Европейски
програми

От бюджета на ЦОП
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2.7. Групова работа с деца в
риск
Цел 3:
Оптимизиране и
повишаване
качеството и
достъпа до
здравни
услуги на децата

Община Нови пазар и
медицински
специалисти от ЦДГ и
училища

3.1.Организиране на обучения
и семинари за повишаване на
квалификацията
на
медицинските специалисти.
3.2.
Организиране
и
провеждане
на
здравнообразователни лекциии
беседи, здравни табла за
промоция
на
здравето,
профилактика на социалон
значимите
заболявания
ограничаване на вредните
навици,
подобряване
на
сексуаланата
култура,
рационално хранене и др. В
детските и учебните заведения.

ПРИОРИТЕТ ІII:
ОБРАЗОВАНИЕ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА

Цел

Дейност

Индикатори

1.1. Изграждане на групи от Брой групи, беседи и
Цел 1: Развиване
деца
по
заявка
на лекции
на различни
училищните ръководства,
видове и форми на
ОЗД,
заявление
от
услуги, насочени
родител
по
Програми
за
към по-пълно
изграждане на житейски,
обхващане на
социални
и
здравни
децата в
умения, изграждане на
образователната

Отговорни институции
Община, ЦОП, ОЗД

Предвидени финансови
средства
От бюджета на
институции
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система

Цел 2:
Подобряване на
политиките и
подходите за
създаване на

самоутвърждаващо
се
поведение.
1.2. Беседи,
лекции
разпространение
на
информационни
материали
сред
обществеността
по
проблемите на агресията,
насилието,
наркотиците,тютюнопуше
нето, трафик на хора сред
учащите.
1.3. Училищна
подкрепа,
посредством
индивидуални
консултациисъс социален
работник, психолог и
педагогическа работа на
деца
застрашени
от
отпадане от училище.
Включване в групова
работа по програми за
попълване
на
образователни дефицити,
изграждане на мотивация
за учене по заявка на
училищните ръковдства и
с направления от ОЗД.
2.1.Доразвиване
на Срещи ,лекции и др.
материалната и учебно –
техническата база в училищата
и ЦДГ за провеждане на
съвременен
образователен

Община Нови пазар

От бюджета на
Общината
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подобряване на
физическото и
психическото
здраве на децата в
училищната среда
и в детските
градини

процес и създаване на условия
за провеждане на целодневно
обучение.
2.2. Осигуряване на безплатни
учебни помагала за децата от
общинските детски градини.

Община Нови пазар,
директори на ЦДГ и
училища

2.3. Мрежа от психолого –
педагогическо обслужване в
образованието
на община
Нови
пазар
и
междуинституционално
взаимодействие с ЦОП.

Община Нови пазар,
директори на училища

2.4.
Информиране
на
педагозите и популяризиране
на помагала и други материали
за обучение за работа с деца и
ученици
със
специални
образователни потребности.

Община Нови пазар и
директори на училища

ПРИОРИТЕТ ІV:
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СИСТЕМА

Цел

Дейност

Индикатори

1.1. Работа с деца жертви Брой случаи
Цел 1:
на
насилие,
По-добро
консултации
със
гарантиране
социален работник и
правата на децата,
психолог.
пострадали от
1.2. Подготовка на деца – Брой случаи
престъпления

Отговорни институции
ЦОП, ОЗД, РАЙОНЕН
СЪД

Предвидени финансови
средства
Не се налага
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жертви на насилие
или
свидетели
за
изслушване в Съда.
Брой случаи
Задължително
придружаване
на
детето
при
изслушването
в
съдебна зала от страна
на социален работник
от ОЗД към ДСП.
2.1. Превенция на трафика Нисък брой на лица –
на хора сред високо жертва на трафик
рискови групи деца и
семейства от ромската
общност.

и/или свидетели в
наказателния
процес и на децата
правонарушители. 1.3.

Цел 2:
Повишаване
ефективността на
закрилата на
непридружени
деца и деца –
жертви натрафик,
завръщащи се от
чужбина и
непридружени
деца-граждани на
трети страни

ОЗД – ДСП, ЦОП,СКЦ,
ДПСтая

Не се налага

ПРИОРИТЕТ V:
СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ

Цел

Дейност

Цел 1:
Гарантиране на
безплатен достъп

1.1. Общинска програма за
интеграция
на
етническите
малцинства

Индикатори

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства

Община Нови пазар,
читалища, СКЦ

От бюджета на
съответните институции

14

на децата в до
спортни услуги и
занимания

1.2. Ученически игри
1.3. Общински ученически
турнир
„Млад
огнеборец”
1.4. Общински ученически
турнир „Безапасност
на
движение
по
пътищата”
1.5. Общински турнир по
футбол за Купата на
Община Нови пазар ХХII клас
1.6. Индивидуален турнир
по бойни изкуства за
всички възрасти
1.7. Общински турнир по
волейбол за юноши
1.8. Общински турнир по
футбол за деца V-VII
клас в чест на Петков
ден
1.9. Лекоатлетически крос
в чест на деня та Нови
пазар.
1.10. Детски летен отдих.
1.11. Общинска програма
за
мерките
за
насърчаване
на
творческите заложби
на деца с изявени
дарби – 2012г.
1.12. Читалищна
дейност:
15

Цел 2:
Достъп до
безплатни
спортни
услуги с цел
терапия и
подобряване
състоянието на
децата с
увреждания

- национален конкурс „
Танвишицуващи клавиши”
- Национален конкурс за
гайдари и инструментални
състави”
Вълшебните
ритми”
- Детски фолклорен събор
„Слънчева люлка”
- Конкурси, изложби на
детски рисунки.
- Седмица на детската
книга/ срещи с писатели/
- Рисунка на асфалт”
- Конкурс „Мис и мистър
Нови пазар” за деца.
- Ден на приказката.
- Киноложка изложба
-Пролетен детски карнавал
- Маскен бал за Нова
година
- Детски дискотеки
- Детско утро „Сурвакари”
2.1. Стартиране на Дневен
център
за
деца
с
увреждания

Община Нови пазар и
ДЦДУ

От съответните
институции
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Цел 3:
Достъп на всички
деца до културни
дейности и
дейности за
свободното време

3.1. Общинска програма „
Слънчево лято”
3.2. Сътрудничество със
скаутската организация в
Шумен с цел организиране
на съвместни дейности.

БРОЙ МЕРОПРИЯТИЯ

Община, ОДК, читалища,
ЦОП

От съответните
институции

Отговорни институции

Предвидени финансови
средства
Не се налага

ПРИОРИТЕТ VI:
УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА

Цел

Цел 1:
Гарантиране
правото на децата
на изразяване на
мнение в
процесите
на вземане на
решения

Цел 2. Включване
на децата в
доброволчески
дейности за
формиране на
положителна
нагласа към
доброволчеството.

Дейност

Индикатори

1.1. Път към правата –
информационна
кампания
1.2. Организиране „Дни
на
ученическото
самоуправление
в
училището
и
местната власт”
1.3. Организиране дни на
„Отворените врати”
1.4. „Не на агресията”
2.1. Програма за превенция Брой изнесени лекции и
на рисковото поведение – раздадни брошури
тематични кампании и
дейности
по
метода
„връстници
обучават
връзстници”
2.2. Кампания по повод
международния ден на
безопасен интернет
2.3. Открити дни на
МКБППМН

МКБППМН, директори
на училища, инспектор
ДСП

Младежки червен кръст
към Общински съвет на
БЧК и ЦОП

Бюджет на отговорните
институции

Младежки червен кръст
към Общински съвет на
БЧК и ЦОП, СКЦ
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2.4.
Информационни
Антиспин кампании

ПРИОРИТЕТ VII:

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

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО
Дейност
Индикатори
Отговорни институции
1.1. Чрез „Часът на Нови Брой публикации
пазар” и други медии
популяризиране на правата
на детето.

ОЗД, Община, ЦОП,
местна телевизия

Предвидени финансови
средства
От бюджета на
съответните институции

Съгласувал:
Красимира Куртева
Зам.-кмет
Изготвил: Мария Димитрова
Гл. специалист «СДЗ»
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