ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
/Програмата на на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.1 ат Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за
приложение на закона за закрила на детето е приета с Решение № 330 от Протокол №41 от 15.12.2010г. на Общински съвет Струмяни /
ОБЩИНА СТРУМЯНИ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО .

ПРИОРИТЕТ І:
Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата– политики за
подкрепа на детето и семейството;
ЦЕЛИ

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

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

1.1. Подкрепа на семействата в съответствие и Предотвратяване
изпълнение на основната цел на ЗЗД - отглеждане на изоставянето на
децата в семейна среда чрез осигуряване на
деца в
педагогическа, психологическа и правна помощ, както специализирани
и чрез предоставяне на финансови помощи и/или
институции и
помощи в натура.
отглеждане в
семейна среда
1.2. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на
Превенция на
семейства, отговарящи на месечно социално
децата в
подпомагане за децата, които отглеждат.
неравностойно
положение

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

ДСП, КД

ДСП

СРОК

постоянен

постоянен
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2. Детско и семейно целево
подпомагане, според
индивидуалните
потребности на детето с
увреждане и на
възможностите на
семейството

1.3. Осигуряване на финансова подкрепа от община
Струмяни
чрез
предоставяне
на
еднократни
финансови помощи на нуждаещи се семейства с
деца, за които са изчерпани възможностите за
подпомагане от ДСП.
1.4. Оказване на пълноценна грижа за деца в риск, с
основна цел – превенция на изоставянето и
попадането им в институция - отглеждане на децата в
семейна среда, настаняване при близки и роднини,
приемна грижа и развитие на алтернативни услуги за
деца.
1.5. Сътрудничество с МБАЛ”Свети Врач” ЕООД при
наличие на риск за изоставяне на деца в
специализирани институции.
1.6. Популяризиране на социалната услуга „приемна
грижа” и визията на общ.Струмяни в посока
развитието й в Общината.
2.1.
Подкрепа
на доходите
на родителите
/осиновителите/, когато отглеждат деца с трайни
увреждания и на семейства на роднини или близки и
приемни семейства, при които са настанени деца с
трайни увреждания, по реда на чл.26 от ЗЗД, чрез
предоставяне на месечна добавка в размер на 70 %
от МРЗ за тези деца до 18 годишна възраст и до
завършване на средно образование, но не по-късно
от 20г. възраст.

Подкрепа на деца
и семейства в
неравностойно
положение

Община

Превенция на
изоставянето на ДСП, Община,
деца и отглеждане
КД
в семейна среда
Ранна превенция
и отглеждане в
семейна среда
Развиване на
алтернативни
семейни грижи
Осигуряване найдобрите интереси
на децата с
увреждания и
подкрепа на
семействата

постоянен

постоянен

ОЗД, МБАЛ
“св. Врач” Сандански

постоянен

ОЗД, КЗ

постоянен

ДСП

постоянен

ПРИОРИТЕТ ІІ:
Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1.1. Подкрепа на семействата с деца до завършване
1. Развиване на различни на средно образование на детето, но не повече от 20
видове и форми на услуги, год. възраст, обвързана с редовно посещаване на
насочени към по-пълно училище.

РЕЗУЛТАТИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

Превенция на
отпадане от
образование

ДСП

СРОК
постоянен
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обхващане
на
деца
в 1.2. Разработване на система за координация
дейността на образователните институции, община
образователната система.
Струмяни и ОЗД, с цел превенция на отпадане от
училище и връщане на децата, отпаднали от
образователната система.
1.3. Осигуряване транспорт на пътуващите ученици в
Общината.
1.4. Продължаване процеса на интегриране на деца
със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания в образователната система.
1.5.
Консултиране
и
осъществяване
на
психологическа подкрепа на родителите на деца с
ромска етническа принадлежност на територията на
Общината с цел превенция на отпадане от училище и
връщане на децата, отпаднали от образователната
система.

Превенция на
отпадане от
образование

Училища,
Община, ОЗД,
КЗ

Учебната
година.

Превенция на
отпадане от
образование

Община,
Училища

учебната
година

Насърчаване и
подпомагане
интеграцията на
децата с
увреждания

Училища,
Община

постоянен

Превенция на
отпадане от
образование

ОЗД, училища

В рамките на
учебната
година

ПРИОРИТЕТ ІІІ:
Подобряване здравето на децата
ЦЕЛИ
1. Разширяване на
профилактичните мерки и
превантивните програми с
цел гарантиране здравето
на децата чрез ранна
превенция на рисковете.

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТИ

1.1. Провеждане на дейности за промоция на здраве и Информираност
профилактика на болестите в училищата и детските на родителите и
градини.
деца
1.2. Разширяване на здравното образование в
Повищаване
училище с цел подготовка за отговорно сексуално информираността
поведение, предпазване от ХИВ/СПИН и злоупотреба
у децата и
с психоактивни вещества.
здравната им
култура

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ
Училища,
МБАЛ, лични
лекари
училища

СРОК
постоянен
В рамките на
учебната
година
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ПРИОРИТЕТ ІV:
Насърчаване участието на децата
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1. Гарантиране правото на
децата на участие в
процесите на вземане на
решения

РЕЗУЛТАТИ

1.1. Участие на деца в процесите на вземане на
решения в училищата и в социалните услуги от
Гарантиране
резидентен тип чрез създаване на съвети,
правото на децата
представителства и др.
1.2.
Популяризиране
на
специализираните
Повишаване
електронни страници на ДАЗД и ЦКБППМН в информипаността
училищата
на децата

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

Училища,
Община

постоянен

ОЗД,
МКБППМН

В рамките на
учебната
година

ПРИОРИТЕТ V:
Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
ЦЕЛИ
1. По-добро гарантиране
правата на децата,
пострадали от
престъпления и/или
свидетели в наказателния
процес и на децата
правонарушители.

2. Подобряване
ефективността на
системата за превенция и
работа с деца, жертви на
насилие

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

1.1. Работа по превенция на детската престъпност и
Превенция на
противообществените прояви на малолетни и
РПУ,
детската
подтоянен
непълнолетни, както и работа с деца, извършители на
МКБППМН
престъпност
такива прояви.
1.2. Провеждане на социално-превантивна дейност в
Осигуряване
Общината,
насочена
към
малолетните
и правото на децата
непълнолетните с противообществени
прояви. правонарушители
РПУ,
постоянен
Организиране на срещи със семействата им и за справедливо и
МКБППМН
предприемане на мерки за тяхната социална защита, законосъобразно
развитие и реализация.
отношение
2.1. Превенция на насилието и повишаване
осведомеността на деца чрез.
Превенция на
- образователни и информационни кампании
насилието и
РПУ, Училища,
Съгласно
срещу насилието, всички видове експлоатация и
повишаване
КД, Община, учебния план
злоупотреби с деца, злоупотреби в Интернет;
осведомеността
ОЗД
в училищата
- актуализиране и разширяване на дейността
на деца
на Националната програма „Работа на полицията в
училище”.
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2.2. Сътрудничество,
координирани действия и
спазване на конкретни отговорности и начини на
Осигуряване
взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца,
механизъм за
жертви на насилие, съгласно Координационния закрила на дете в
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
непосредствен
деца, жертва или в риск от насилие и за
риск
взаимодействие при кризисна интервенция.
2.3. Провеждане на съвместни акции от екип,
Превенция на
съставен от представители на МКБППМН, РУП, КД и
попадането на
ОЗД, с оглед превенция на попадането на деца на
улицата
улицата.

Община,ОЗД,
Постоянен.
РПУ,

ОЗД, РПУ,
МКБППМН

ежемесечно

РЕЗУЛТАТИ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК

Увеличаване
броя на децата,
участващи в
различни
спортни,
културни,
развлекателни
дейности,
клубове по
интереси и др.
занимания в
свободното
време.

Община,
Училище Микрево, ,
Читалище:
Микрево;
Струмяни и
Илинденци.

Постоянен

ПРИОРИТЕТ VІ:
Отдих, свободно време и развитие способностите на детето
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1.1.Създаване на възможности за активизиране на
свободното време на децата с подходящи културни,
спортни и образователни дейности.
1.2. Насърчаване на творческите заложби и
потребности на децата в областта на художествената
1. Достъп на всички деца до
самодейност, културата, точните науки, спорта.
културни дейности и
Развитие на форми за подкрепа и специална закрила
дейности за свободното
на децата с изявени таланти.
време
1.3. Популяризиране на дейностите с деца на
Читалище – Микрево; Читалище – Струмяни и
Читалище – Илинденци.

Председател на ОбС
Кирил Укев
Област Благоевград, община Струмяни, село Струмяни, тел./факс: 07434/30 60, 31-08, E-mail: strumyani_obs@abv.bg
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