ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТРУМЯНИ
(Програмата е приета с Решение № 412 от Протокол № 52 от 28.07.2011год.)
ОБЩИНА СТРУМЯНИ
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011г.
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
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
1.1. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение
на основната цел на ЗЗД - отглеждане на децата в семейна
среда чрез осигуряване на педагогическа, психологическа
и правна помощ, както и чрез предоставяне на пакет от
услуги /социални, здравни, образователни, транспортни и
други финансови помощи или помощи в натура/

РЕЗУЛТАТ

Предотвратяване
изоставянето на
деца в
специализирани
институции и
отглеждане в
семейна среда
1.2. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на Превенция на децата
семейства, отговарящи на месечно социално подпомагане
в неравностойно
за децата, които отглеждат.
положение

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИ
И

ДСП, КД

ДСП

СРОК

2011 г.

2011г.
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1.3. Оказване на пълноценна грижа за деца в риск, с
Превенция на
основна цел – превенция на изоставянето и попадането им
ДСП, Община
изоставянето на
в институция - отглеждане на децата в семейна среда,
Струмяни
деца и отглеждане в
настаняване при близки и роднини, приемна грижа и
, КД
семейна среда
развитие на алтернативни услуги за деца.
1.4. Сътрудничество с МБАЛ”Св. Врач” ЕООД Сандански Ранна превенция и
ОЗД, МБАЛ при наличие на риск за изоставяне на деца в
отглеждане в
Сандански
специализирани институции.
семейна среда
1.5. Осигуряване на възможност за получаване на помощни
Преодоляване на
средства, приспособления и съоръжения, медицински
Д”СП” –
дефицитите при
изделия и импланти, компенсиращи дефицита на деца с
Сандански
деца с увреждания
увреждания, причинени от увреждането.
1.6. Създаване на възможност за съчетаване на трудовия и
Подобряване
семейния живот чрез осигуряване възможност за гъвкаво грижата за децата с
Д”БТ” –
работно време за родители на деца с увреждания.
увреждания и
Сандански,
осигуряване на
Д”СП” финансова подкрепа
Сандански
на семействата
2. Повишаване ефективността в 2.1. Точно спазване на нормативната уредба, свързана със
Осигуряване найсистемата за закирала на децета от всички заинтеросавани
работата и подобряване на
добрите интереси на
Д”СП”
координацията между органите институции.
децата в общ.
Сандански
по Закрила на детето на
Струмяни
национално и местно ниво.
2.2. Провеждане на обучения в прилагането на системен Осигуряване найподход при работа с деца и семейства и въвеждането на добрите интереси на
АСП, НПО,
новостите в директната работа с деца.
децата в общ.
общ. Струмяни
Сандански
2.3. Продължаваща работа и мониторинг на местно ниво по
Д”СП”, общ.
изпълнението на Координационния механизъм за работа с
Сандански,
Адекватна и
деца, жертва на насилие или в риск от насилие и /или/ при
Районен съд –
наввременна грижа
кризисна ситуация.
Сандански,
за деца, жертви на
Районна
насилие, в риск от
прокуратура –
насилие или при
Сандански,
кризисни ситуации.
МБАЛ Сандански

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.

2011 г.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1.1.
Информационни
кампании
за
повишаване
1. Разширяване на
информираността на децата за разпространението на
профилактичните мерки и
ХИВ/СПИН и употреба и злоупотреба с психоактивни
превантивните програми за
вещества.
ранна превенция на рисковете
и рисковото поведение на
децата.
1.2. Провеждане на дейности в училищата и детските
градини за промоция на здраве чрез районните центрове по
здравеопазване, радиопредавания, въпроси и отговори към
лекари – специалисти.

1.3. Провеждане на информационна кампания за
здравословно хранене, начин на живот и борба с
наднорменото тегло.

РЕЗУЛТАТ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИ
И

СРОК

Подобряване
здравната и
сексуална куртура
на децата

Общ. Струмяни;
Дирекция
“ ХДЕ”;
МКБППМН

2011 г.

Подобряване
здравната култура
на децета

РЦЗ, общ.
Струмяни;
МКБППМН

2011 г.

Подобряване
здравната култура
на децета

РЦЗ, общ.
Струмяни;
МКБППМН

2011 г.

ОБРАЗОВАНИЕ: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК
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1. Развиване на различни
видове и форми на услуги,
насочени към по-пълно
обхващане на децата в
образователната система

1.1. Повишаване обществената информираност за правата
Положителна
на децата с увреждания – възможности за интегрирано
нагласа към децата с
образование.
увреждания и
Общ. Сандански,
правото им на
Дирекция”ХДЕ”
достъп до
образовавание
1.2. Проучване реалните потребности, проблеми и ползи от
Положителна
провежданата политика на територията на общината, нагласа към децата с
свързани с правата на децата с увреждания – право на
увреждания и
достъп до образование, здравеопазване, социални услуги и
правото им на
Общ. Струмяни;
други.
достъп до
Дирекция”ХДЕ”
образовавание,
здравеопазване и
социални услуги
1.3. Продължаване процеса на интегриране на деца със
По –голям брой деца
специални образователни потребности, като това започва
със СОП, включени Общ. Струмяни
от най-ранна възраст и продължава до завършване на
в
Дирекция”ХДЕ”
образованието им.
общообразователнит
училища и
е училища и детски детски градини
градини

2011 г.

2011 г.

2011 г.

1.4. Подобряване системата на координация между
образователните институции, О”ЗД” и общината, с цел
превенция на отпадане от училище и връщане на децата, Намаляване броя на
отпадналите
отпаднали от образователната система, в училище.
ученици от училище

Образователни институции,
О”ЗД”, община

2011 г.

1.5.Използване възможностите на НПО, ОЗД
педагогическите
съветници
за
консултиране
осъществяване психологическа подкрепа на родителите
деца с ромска етническа принадлежност на територията
общината, с цел превенция на отпадане от училище.

Училища, НПО,
О”ЗД”;
МКБППМН

2011 г.

и
и
на Намаляване броя на
отпадналите
на
ученици от училище

4

3. Подобряване на политиките
и подходите с цел по -добро
физическо и психическо здраве
на децата в училищната среда
и детските градини.

1.1. Предоставяне на информационни материали за
разпознаване на емоционални и поведенчески индикатори
за наличие на риск от насилие над дете.

Повишаване
информираността на Общ. Струмяни;
децата по проблема
МКБППМН
насилие

2011 г.

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИ
И

1.1. Осигуряване по най-добър начин защита на децата,
Осигураване на
пострадали от престъпления или свидетели в тях, както и нормално псиическо
1. По – добро гарантиране
развитие и
правата на децата, пострадали на децата правонарушители чрез използване на всички
Д”СП” ,
ресурси в общ. Струмяни
емоционален
от престъпление и /или
МКБППМН,
комфорт на
свидетели в наказателния
НПО
пострадаи деца и
процес и на децата
деца,
правонарушители.
правонарушители
1.1. Точно спазване на Координационния механизъм за
Гарантиране правата
2. Повишаване ефективността
рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца,
РУП –
на деца, жертва на
на закрилата на непридружени
жертви на трафик.
Сандански,
трафик и
деца и деца, жертви на трафик,
Д”СП”, Районна
осигураване на
завръщащи се от чужбина и
прокература –
бърза и адекватна
непридружени деца – граждани
Сандански
грижа за тях.
на трети страни.

СРОК

2011 г.

2011 г.

СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

РЕЗУЛТАТ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИИ

СРОК
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1. Гарантиране на безплатен
достъп на децата до спортни
услуги и занимания

1.1. Изпълнение на заложените дейности
програма и Годишния календар на
дейности, организирани или с участието на
ангажиране на свободното среме на
предварително проучване на интересите.

в Общинската
превентивните
Ангажиране
Общ. Струмяни;
МКБППМН за
свободното време на
Дирекция “ХДЕ”;
децата, след
децата с инетресни
МКБППМН
за тях занимания

1.2. Провеждане на общински състезания по безопасност на
движението, конкурси, изложби, забавни игри.

2011 г.

Общ. Струмяни;
Повишаване
Дирекция”ХДЕ”;
информираността на
МКБППМН
децата

2011 г.

Стимулиране на
талантливи ученици

Общ. Струмяни;
Дирекция”ХДЕ”

2011 г.

Стимулиране на
доброволческата
дейност

Общ. Струмяни;
Дирекция”ХДЕ

2011 г.

РЕЗУЛТАТ

ОТГОВОРНИ
ИНСТИТУЦИ
И

СРОК

1.1. Издирване и подпомагане на талантливи деца в
общината.
2. Насърчаване на изявите на
дарбите на децата и на
доброволческата дейност
1.2. Организиране и провеждане на кампания с деца –
доброволци сред обществеността.

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ
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1.1. Продължаване на предоставяне възможности за
включване на ученици в инициативата „Мениджър за един
Повишаване
1. Гарантиране правото на
Общ. Струмяни,
ден” и обсъждане на обобщени идеи и предложения в
правото на децата да
децата на изразяване на
Комисия за
Комисията за детето, при необходимост от прилагането им.
изразяват свободно
мнение в процесите на вземане
детето
своето мнение
на решения

2011 г.

Председател на ОбС
Кирил Укев
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