ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019Г.
Общинската програма за закрила на детето 2019г. е разработена въз основа на целите и принципите на Закона за
закрила на детето и Правилникът за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на съвета на
Европа за правата на детето 2016-2021г., Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020г.
и подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи свързани с осигуряване на правата на децата.
Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат
определени местните такива, след извършен анализ на специфичните потребности в Общината. Програмата ще спомогне за
по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Банско във всички сфери на обществения живот.

I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ, ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ


СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации
в посока всяко дете от община Банско да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо,
умствено, нравствено и социалното развитие.


ПРИОРИТЕТИ




Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.
Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца.
Подобряване здравето на децата.






Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Правораздавателната съдебна
система в услуга на детето.
Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето.
Подобряване взаимодействието между институциите, отговорни за дейностите по закрила на детето

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА БАНСКО – 2019 година
ПРИОРИТЕТ І :
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА – ПОЛИТИКИ ЗА
ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО
Цел

Дейност

Отговорни институции

Цел 1. Гарантиране правото

1.1. Осигуряване на качествена услуга на деца и семейства,

Община Банско - “ЗСУ”,

на детето да живее в сигурна

чрез ползване на Център за социална рехабилитация и

ДСП - Разлог

семейна среда.

интеграция гр. Банско и Дневен център за деца и младежи

Координиращ дейността:

с увреждания “Здравец”.

Райна Зайкова

Срок. 31.12.2019 год.

Тел.0749/886 13,
Маргарита
ozd_bansko@abv.bg,

Тренчева

финансови средства
От държавния бюджет

1.2. Оказване на съдействие и финансова подкрепа за

ДСП – ОЗД,

Регламентирано

подобряване

на

Община Банско

подпомагане по ЗСП, ЗЗД и

на

Координиращ дейността:

бюджета на община Банско

жилищните

условия

и

осигуряване

безопасна и сигурна семейна среда въз основа
извършена оценка на дете в риск.

Маргарита Тренчва
оzd_bansko@abv.bg,

Срок: 31.12.2019 год.

Райна Зайкова
Тел.0749/88613

1.3. Провеждане на обучителна програма “Училище за

Училищните

настоятелства От бюджета на

родители” във всички общински училища.

директорите,

училищен училищата

психолог,
Срок: 31.12.2019 год.

педагогически

съветник
Координиращ дейността:
Иванка Бонкина
Тел.:0749/88 038,
Марияна Георгиева
nubansko@abv.bg

1.4. Подкрепа на семействата, в които се отглеждат деца
чрез прилагане на нов подход в предоставяне правото на
социално подпомагане и социални услуги, въведен в ЗСП и
ППЗСП

Дирекция
подпомагане"

"Социално В рамките на утвърдения
бюджет

на

отговорната

институция

Срок. 31.12.2019 год.

1.5. Подкрепа на семействата с деца до завършване на
средно образование на детето, но не повече от 20 годишна
възраст, обвързана с редовното посещаване на училище

Дирекция

"Социално В рамките на утвърдения

подпомагане" - Разлог; Община бюджет

на

Банско; Директори на училища институция
Срок. 31.12.2019 год.

отговорната

1.6 Предприемане на навременни действия по превенция
на изоставянето на дете съгласно Наредба за условията и
реда за осъществяване на мерки за предотвратяване
изоставянето на деца и настаняването им в институции,
както и за тяхната реинтеграция

Дирекция

"Социално

подпомагане" – Разлог, ОЗД.

Срок. 31.12.2019 год.

1.7. Поддържане на утвърдените приемни семейства на
територията на община Банско.

Срок. 31.12.2019 год.

"Социално В рамките на утвърдения
бюджет на отговорната
подпомагане" - Разлог; Община
институция
Банско;
Дирекция

Цел 2. Детско и семейно

2.1. Съдействие при получаване на парични средства,

ДСП, ОЗД, Общинска служба Регламентирано

целево подпомагане, според

добавки за социална интеграция, помощно - технически

“ЗСУ”

подпомагане по ЗСП, ЗЗД и

индивидуалните

средства, информиране за възможностите за ползване на

Координиращ дейността:

ЗИХУ

социални, здравно - рехабилитационни и образователни

Райна Зайкова

услуги и др.

Тел.:0749/88 613,

потребности

на

увреждане

детето
и

възможностите

с
на

В. Воденичарова

на

vodenicharova@abv.bg,

Срок: 31.12.2019 год.

семейството.

Маргарита Тренчева
ОЗД: Тел.: 0749/ 884 99.

ПРИОРИТЕТ ІІ :
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
Цел

Дейност

Отговорни институции

Финансови средства

Идентифициране на деца, отпаднали и необхванати

Община Банско, училища, ОЗД Не се

различни видове и форми на

от училище на територията на община Банско чрез

МКБППМН

услуги, насочени към по-

Механизъм за съвместна работа на институциите по

Координиращ дейността:

пълно обхващане на децата в

обхващане и задържане в образователната система на

Иванка Бонкина

образователната система.

деца и ученици в задължителна предучилищна и

Тел: 0749/ 88 038,

училищна възраст

М. Тренчева

Цел

1.

Развиване

на

1.1.

Срок: 31.12. 2019 г.

изисква финансиране

Тел.: 0749/ 88 499,
Мария Главчева
Тел.:0749/88 613,

1.2 Осигуряване на достъпна среда до всички обществени
сгради и училища за лица с увреждане.
Срок: 31.12.2019 г.

Община Банско,

От бюджета на

Сдружение „Избор”,

Община Банско,

училищата.

по проекти

Координиращи дейността:
Иванка Бонкина,
Райна Зайкова,
Валентина Воденичарова

1.3 Осигуряване на ресурсни учители, допълнителен
помощен персонал (придружители, лични асистенти) за

Община

Банско;

Дирекция В

"Социално подпомагане"

рамките

на

утвърдения

на

утвърдения

бюджет

подпомагане на интегрираното обучение за децата от
детските градини и училищата.

Срок. 31.12.2019 год.

училището В

рамките

1.4. Организиране и провеждане на работни срещи между

Ръководство

специалисти от различни институции с цел координиране на

ОЗД. РУ на МВР, Общинска бюджет

усилията по обхващане на застрашените по отпадане от

администрация.

училище деца.
Срок. 31.12.2019 год.

на

ПРИОРИТЕТ ІІІ :
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел
Цел

1.

Дейност

Разширяване

Отговорни институции

на

Училищата

Не се изисква
Финансиране

профилактичните мерки и

1.1. Изнасяне на обучителни лекции от специалисти по

Координиращ дейността:

превантивните програми с

училищата за повишаване здравната култура на

Катя Божкова

цел гарантиране здравето на

учениците.

pltgbansko@dbv.bg

децата

чрез

ДЗИ, Директори на училищата

ранна

превенция на рисковете.

Финансови средства

Срок на изпълнение: 31.12.2019 г., в рамките на
учебната година .
ОбСНВ, МКБППМН

От

1.2. Продължаване дейностите на шестте клуба за

Координиращ дейността:

МКБППМН

борба със зависимостите водени от експертно лице от

Мария Главчева

Общински

Тел.: 0749 / 88 652

съвет

по

наркотични

вещества

–

Благоевград.

утвърден

бюджет

Директори на училищата

Срок: 31.12.2019 г.
Община Банско
1.3. Продължаване подсигуряването на психолог за

Координиращ дейността:

основните училища в гр. Добринище и с. Места.

Райна Зайкова,

Срок: 31.12.2019 г.

Тел.: 0749 / 88 613,
Иванка Бонкина
Тел: 0749/ 88 038

От бюджета на МКБППМН

на

1.4 Стимулиране на посещенията при личен лекар с

Общопрактикуващи лекари, РЗИ,

цел профилактични прегледи и имунизации,

Община

включително

медиатор.

при

децата

от

етническите

Банско

–

здравен

малцинства.
Срок. 31.12.2019 год.

1.5 Реализиране на програми по превенция и контрол

РЗИ, Образователни институции,

на ХИВ/СПИН, хепатит В и С и сексуално

Община

предавани

медиатор, ОЗД

болести.

междуинституционалното
рамките

на

Оптимизиране
сътрудничество

Координационния

механизъм

на

Банско

–

здравен

в
за

взаимодействие при работа в случаи на деца в
риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално
предавани инфекции.
Срок. 31.12.2019 год.

ПРИОРИТЕТ ІV:
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

Отговорни институции

финансови средства

Цел 1. Гарантиране правото

1. 1. Разработване на насоки за участие на децата в

Общинска комисия Координатор:

на децата на участие в

процесите на вземане на решения.

Зам. кмет на община Банско

процесите на вземане на

Срок: 31.12.2019 год.

Ивайло Ръхов,

Не се изисква финансиране

Иванка Бонкина

решения.

Тел: 0749/ 88 038;

1.2.

Популяризиране на създадените механизми за

Община Банско; медии

сътрудничество между детски / младежки

В

рамките

на

утвърдения

бюджет

съвети, парламенти и др. и местни власти, и
оказване

на

информационна

и

експертна

подкрепа.
Срок. 31.12.2019 год.

ПРИОРИТЕТ V :
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА СЪДЕБНА
СИСТЕМА В УСЛУГА НА ДЕТЕТО.

Цел
Цел

1.

Повишаване

ефективността на закрилата
на непридружени деца, деца

Дейност
1.1. Популяризиране на създадените механизми за
сътрудничество между детски/младежки съвети,
парламенти и др. и местните власти и оказване на
информационна и експертна подкрепа.

Отговорни институции

финансови средства

Община Банско;

В рамките на утвърдения
бюджет

Община Банско;

В рамките на утвърдения
бюджет

- бежанци и имигранти
Срок. 31.12.2019 год.

1.

2. Разработване на модели на превантивни
програми в областта на трафика на хора, като
част от училищните и извънучилищните
форми.

Срок. 31.12.2019 год.

Иванка Бонкина
Тел: 0749/ 88 038;

Цел

2.

Разширяване

на

2.1.

Оказване на ефективна подкрепа и успешно

Общински

междуведомствен

разрешаване на случаите от действащия общински

мултидисциплинарен екип

чрез ранна превенция на

междуведомствен

Координиращ дейността:

рисковете

взаимодействие и координиране на работата при

Маргарита Тренчева,

случаи на деца, жертви на насилие или в риск от

Ozd_bansko@abv.bg

насилие и при кризисна интервенция на деца и

Тел.: 0749/ 88 944

профилактичните

мерки

мултидисциплинарен

семействата им.
Срок: 31.12.2019 год.

екип

за

От бюджета на АСП и община
Банско

2.2. Осъществяване на мониторинг за спазване на

Община Банско, РУ - Банско,

специализирана закрила на деца на обществени места

ОЗД

на територията на община Банско, в изпълнение на

Координиращ дейността:

Наредбата за закрила на децата на обществени места

Представител полиция

и Наредба №1 на ОбА.

Тел.: 0749/88 661,

Срок: 31.12.2019г.

Маргарита Тренчева

Не се изисква финансиране.

Ozd_bansko@abv.bg
Тел.: 0749/ 88 944

2.3. Работа с училищните настоятелства, училищните

МКБППМН,

РУ

“Полиция”,

ръководства, училищните комисии за БППМН и

училищата, ОЗД

МКБППМН по превенция на детската престъпност.

Координиращ дейността:

Срок: 31.12.2019 г., в рамките на учебната година.

Представител полиция

Не се изисква финансиране

Тел.: 0749/88 661,
Мария Главчева
2.4. Провеждане на презентации за средношколци и

Тел.: 0749 / 88 613

От

родители от експерт на Общински център по

СНВ, МКБППМН

МКБППМН

наркотични вещества гр. Благоевград.

Координиращ дейността:

Срок: 31.12.2019 г.,

Мария Главчева

утвърден

бюджет

Тел.: 0749 / 88 613
2.5. Провеждане на кампания по превенция на

Община

Банско,

училищата

насилието в училищата.

читалищата.

Срок: 31.12.2019 г., в рамките на учебната година

Координиращ дейността:
Иванка Бонкина
Тел.: 0749/88 038
Директори на училища

и

От бюджета на училищата

на

2.6. Провеждане на „Лятна детска полицейска

РУ -Банско, МКБППМН

школа”.

Координиращ дейността:

От бюджета на МКБППМН

К. Чакърова
Срок: м. юли – м. август 2019 г.

Тел.: 0749/ 8 86 61,
Мария Главчева
Тел.: 0749 / 88 613

2.7. Запознаване на децата от ІV –те класове с правата

ОЗД, училищата

на дето и правата на децата в съда.

Координиращ дейността:
М. Тренчева, М. Георгиева

Срок: 31.12.2019 г. в рамките на учебната година.

Цел

3.

Превенция

на

експлоатация и злоупотреба
с

деца

в

интернет

3.1 Повишаване на обществената информираност с
цел предпазването на децата в онлайн среда.

Училищни ръководства,
МКБППМН, РУ на МВР – Банско.

Срок. 31.12.2019 год.

пространството.

3.2 Повишаване на информираността на родителите и
ролята им в предпазването на деца в онлайн среда.
Срок. 31.12.2019 год.

Училищни ръководства.

Не се изисква финансиране

ПРИОРИТЕТ VI :
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО
Цел
Цел.1

Осмисляне

свободното

време

Дейност
на

2.1. Реализиране на годишните програми на клубовете

Община

на

към община Банско,

читалищата.

учениците чрез включване

училищата и читалищата на

територията на общината.

изкуствата

и

Банско,

училищата,

финансови средства
От бюджета на
Съответните институции

Координиращ дейността:
Иванка Бонкина

в клубове в областта на
науката,

Отговорни институции

Срок: Съгласно изготвените календарни планове.

Тел.: 0749/88 038

2.2. Провеждане на лятната програма „Здравей лято”.

Община Банско, училищата

Срок: м. юни - м. август 2019 год.

Координиращ дейността:

спорта и осигуряване на
равен достъп и
възможност за участие на
всички деца.

От бюджета на МКБППМН

Мария Главчева,
тел: 0749/88 613

Цел 2. Достъп до спортни и

2.3. Организиране на отборни дейности и мероприятия

Община Банско, ДЦДУ „Здравец” гр.

занимателни услуги

за деца с увреждания съвместно с Общински клубове,

Банско

деца с увреждания.

за

Национална спортна академия и Спешъл олимпикс.
Координиращ дейността:
Срок: 31.12.2019 г.

Райна Зайкова
Тел.: 0749 / 88 613

Не се изисква финансиране

Цел 3. Насърчаване на

3.1. Популяризиране сред децата и родителите на

Училищата,

деца с изявени дарби.

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени

настоятелства

дарби за 2019 г.

Координиращ дейността:

Информация по местните медии - радио и в. “Бански

Иванка Бонкина,

вестник”, сайта на община Банско.

Тел: 0749/88 038

училищните

Не се изисква финансиране

Срок: м. април 2019 год.

3.2. Насърчаване на даровитите деца от община Банско,

Община Банско, училищата

От

връчване на награди, отпускане на парични помощи.

Координиращ дейността:

Банско

бюджета

на

община

Иванка Бонкина,
Срок: 31.12.2019 г.

Тел: 0749/ 88 038

3.3. Да се даде възможност за публикуване на рубрика

Община Банско, училищата

„Талантливите деца на Банско” в информационния

Координиращ дейността:

седмичник за Банско и региона „Бански вестник”.

Райна Зайкова,

Срок: 31.12.2019 г.

Тел: 0749/ 88 613

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Намаляване броя на децата, постъпващи в специализирани институции.
2. Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции.
3. Разкриване на качествени и отговарящи на потребностите социални услуги в общността.
4. Превенция на детското здраве.

Не се изисква финансиране

5. Ограничаване броя на децата отпаднали от училище.
6. Проследяване спазването правата на децата.
7. Намаляване броя на децата, извършили престъпления и противообществени прояви.
8. Повишаване на информираността сред децата с цел превенция от насилие и експлоатация. Намаляване броя на децата
обект на насилие.
9. Увеличен достъп до услуги за деца - жертви на насилие с цел тяхното възстановяване и социално интегриране.
10. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време.
11. Защита на личността, достойнството и безопасността на децата в интернет средата.
V. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ
1. Постоянният мониторинг на дейностите по реализиране на оперативните цели се осъществява от община Банско и Отдел
„Закрила на детето” ИРМ – Банско.
2. Комисията за детето към община Банско да осъществява текущата практическа дейност по реализиране на програмата и
предприема мерки по контрола на изпълнението им.
3. Оценката на изпълнението на програмата да се осъществи на база на предварително проучване от партньорите по
реализиране на дейностите.
Програмата е изготвена от Комисия за детето към Община Банско

