ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2012 г.
КЪМ СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА ДЕТЕТО /
2012 г. – 2015 г./

Оперативна цел 1: Осигуряване на равен достъп до качествено
образование на всички деца
Дейност 1. Осъществяване на дейности, в изпълнение на политиките за
обхващане на децата в образователната система
Отговорни институции: Дирекция “Образование” при Община Велико
Търново, Център за обществена подкрепа, РИО
Велико Търново
Очаквани резултати:
 Намаляване броя на отпадащите от образователната система деца;
 Увеличаване броя на децата, реинтегрирани в образователната система
след отпадане от училище;
Дейност 2. Включване на децата от етническите малцинства в групови
дейности, съвместно с Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе”
Отговорни институции: ЦМЕДТ „Амалипе”, ЦОП, ОДК, РИО Велико
Търново
Очаквани резултати:
 Социално включване на децата от етнически малцинства.
Дейност 3. Продължаване политиката за включващо обучение на децата
със специални образователни потребности
Отговорни институции: Дирекция “Образование” при Община В.
Търново, Ресурсен център, РИО Велико
Търново, ЦСРИ
Очаквани резултати:
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 Увеличаване броя на интегрираните деца със специални образователни

потребности в детски и учебни заведения;
 Повишаване квалификацията на педагогическите кадри за работа с деца
със специални образователни потребности.
Дейност 4. Осъществяване на дейности за подпомагане на децата и
техните родители, с цел редовно посещаване на училище
Отговорни институции: Дирекция “Социално подпомагане”, ЦОП,
Дирекция „Образование” при Община В. Търново, РИО Велико Търново

Очаквани резултати:
 Намаляване на безпричинните отсъствия на децата от училище;
 Създадена стимулираща учебна среда за привличане на децата в
училището;
 Проведени консултации и оказана подкрепа на родителите на деца в
риск от отпадане от училище.
Дейност 5. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и
общността в учебно- възпитателния процес на децата.
Отговорни институции: Дирекция “Образование” при Община В.
Търново, НПО, РИО Велико Търново

Очаквани резултати:
 Подобряване на взаимодействието на образователната система с други
институции и организации имащи отношение към благосъстоянието на
децата на територията на Община Велико Търново.
Оперативна цел 2: Създаване на условия за социално включване
на децата в риск
Дейност 1. Развиване на интегрирани услуги в общността за подобряване
на родителския капацитет и превенция на неглижирането на децата,
отглеждани в семейна среда.
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Отговорни институции: Дирекция “СДЗ” при Община Велико Търново,
Дирекция “Социално подпомагане”, ЦОП,
ЦСРИ, НПО.
Очаквани резултати:
 Разкриване на Общностен център за деца;
 Формиране мобилни екипи за работа на терен;
 Повишаване на родителския капацитет на семейства, в които
съществуват предпоставки за изпадане на детето в риск.
Дейност 2. Приоритетно настаняване на деца в семейства на роднини
или близки пред настаняването в институции.
Отговорни институции: Отдел “Закрила на детето” при Дирекция
“Социално подпомагане”, ЦОП
Очаквани резултати:
 Превенция за настаняване и намаляване на броя на децата, настанени в
специализирани институции;
 Отглеждане на децата в близка на семейната среда;
Дейност 3. Развитие на мрежа от услуги в подкрепа на осиновяване и
приемна грижа.
Отговорни институции: Дирекция “СДЗ” при Община Велико Търново,
Отдел “Закрила на детето” при Дирекция
“Социално подпомагане”, ЦОП, Комисия за
детето, Професионална комисия по приемна
грижа,
Директори
на
специализирани
институции за деца
Очаквани резултати:
 Осигурена грижа в семейна среда на деца в риск;
 Увеличен брой деца, настанени в осиновителски и приемни семейства;
 Намаляване броя на рискови и проблемни осиновявания, както и на
случаите на разсиновявания.
Дейност 4. Развитие на наличните и разкриване на нови алтернативни
услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната
за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.
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Отговорни институции: Дирекция “СДЗ” при Община Велико Търново,
Дирекция
“Социално
подпомагане”,
Наблюдавано жилище, ЦОП, ЦСРИ, НПО
Очаквани резултати:
 Осигурена възможност за всички деца, изведени от специализирани
институции за живот в среда близка до семейната;
 Изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип за деца, изведени
от специализираните институции.
Дейност 5. Продължаване процеса на деинституционализация
Отговорни институции: Дирекция “СДЗ” при Община Велико Търново,
Регионална дирекция за социално подпомагане
Велико Търново
Очаквани резултати:
 Разработен поетапен план за системно и планомерно закриване на
специализирани институции за деца на територията на общината;
 Намаляване на капацитета на специализираните институции за деца.
Дейност 6. Осигуряване на достъпа до дневна грижа за деца с
увреждания.
Отговорни институции: Дирекция “СДЗ” при Община Велико Търново,
Дирекция “Социално подпомагане”, Дневен
център за деца с увреждания, Дневен център към
ДМСГД гр. Дебелец
Очаквани резултати:
 Увеличен брой деца с увреждания, ползващи социални услуги в семейна
среда – личен асистент и социален асистент;
 Подобрено качество на живот на децата с увреждания, чрез осигурен
достъп до адекватна и гъвкава дневна и почасова грижа.
Дейност 7. Осигуряване на извънкласни занимания за деца и младежи, с
цел осмисляне на свободното време.
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Отговорни институции: Дирекция “СДЗ” при Община Велико Търново,
Дирекция „Образование”, Младежки дом,
ОДК,РИО Велико Търново
Очаквани резултати:
 Разкрити Клубове за деца и младежи на територията на общината;
 Създадени кръжоци и клубове по интереси за осмисляне на свободното
време на деца и младежи.
Дейност 8. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба,
насилие и експлоатация
Отговорни институции: РУ „Полиция”, Отдел “Закрила на детето” при
Дирекция “Социално подпомагане”, Дирекция
“СДЗ” при Община Велико Търново, ЦОП
Очаквани резултати:
 намаляване броя на децата, жертва на трафик и насилие;
 повишена чувствителност на обществото, относно правата на детето,
насилието над деца и активното им участие в противодействие на
насилието;
 продължаване на ефективното изпълнение на дейностите заложени в
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
деца, жертви на насилие.
Дейност 9. Оптимизиране на механизма за взаимодействие между
органите и институциите, осъществяващи дейности и мерки за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, и органите,
определящи и прилагащи мерките за закрила на деца в риск по реда на
Закона за закрила на детето
Отговорни институции: МКБППМН, РУ „Полиция”, Отдел “Закрила на
детето” при Дирекция “Социално подпомагане”,
Дирекция “СДЗ” при Община Велико Търново,
ЦОП
Очаквани резултати:
 намаляване броя на противообществените прояви извършвани от
малолетни и непълнолетни лица на територията на общината;
 корекция на поведението на децата и предотвратяване на
противообществените прояви.
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Оперативна цел 3: Подобряване здравето на децата
Дейност 1. Повишаване на здравната култура сред населението чрез
здравно образование за децата и техните родители
Отговорни институции: РЗИ, Дирекция “СДЗ” при Община Велико
Търново, медицински специалисти в детски и
учебни заведения
Очаквани резултати:
 подобрена промотивна и профилактична дейност сред подрастващите;
 намаляване на риска от социално-значими заболявания в детска възраст;
 реализиране на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и
програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България;

развиване и прилагане на програми за превенция на употребата и
злоупотребата с наркотични вещества сред децата.;

Дейност 2. Въвеждане на системно здравно образование в училище,
насочено към придобиване на знания, изграждане на умения и нагласи за
здравословен начин на живот.
Отговорни институции: РЗИ, Дирекция “СДЗ” при Община Велико
Търново, медицински специалисти в учебни
заведения
Очаквани резултати:
 развити умения на учениците за здравословен начин на живот чрез
организирани извънкласни и извънучилищни дейности.
Оперативна цел 4: Насърчаване формирането на активна
гражданска позиция по всички въпроси, касаещи благосъстоянието на
децата в община Велико Търново
Дейност 1. Насърчаване формирането на активна родителска позиция
Отговорни институции: НПО, училищни настоятелства, родителски
комитети
Очаквани резултати:
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 увеличен брой родителски организации;
 осигурена възможност на родителските организации за участие при

вземане на решения, касаещи благосъстоянието
територията на Община Велико Търново.
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Дейност 2. Изграждане на мрежа от съпътстващи социални услуги за
подкрепа на родителите - обучение за родители, семейно консултиране,
профилирано психологическо консултиране и други
Отговорни институции: Дирекция “Социално подпомагане”, ЦОП, ЦСРИ
Очаквани резултати:
 изградена мрежа от съпътстващи социални услуги за подкрепа на
родителите;
 проведени обучение и консултации с цел подкрепа за отговорно
родителство.
Дейност 3. Повишаване на информираността и обществената
ангажираност по отношение проблемите на децата в Община Велико
Търново
Отговорни институции: институции, ангажирани с услугите за деца в
Община Велико Търново, НПО, медии
Очаквани резултати
 повишена обществена чувствителност и съпричастност към проблемите
на децата в общината;
 участие на родителски и детски/ младежки организации в работни
срещи, обсъждания и други събития, касаещи благосъстоянието на децата
на територията на Община Велико Търново.
Дейност 4. Насърчаване формирането на активна гражданска позиция у
подрастващите
Отговорни институции: Клубове за деца и младежи, младежки
организации на територията на общината,
НПО
Очаквани резултати:
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 участие

на детски и младежки организации в работни срещи,
обсъждания и други събития, касаещи благосъстоянието на децата на
територията на Община Велико Търново;
 създаване на училищни и общински съвети на децата;
 създаване на пространство за свободно изразяване на мнения,
становища на децата и стартиране на различни кампании по теми, които
пряко ги засягат.
Дейност 5. Насърчаване на изявите на дарбите на децата.
Отговорни институции :

РИО, Дирекция „ Образование” при Община
Велико Търново

Очаквани резултати:

Предоставяне на стипендии и еднократно финансово подпомагане на
деца с изявени дарби по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби за 2012 г.
Програмата за закрила на детето за 2012 година е разработена от
Комисия, определена със Заповед на Кмета на Община Велико
Търново и е съгласувана с всички отговорни институции и
организации, ангажирани с предоставянето и развитието на социални
услуги.
Планираните дейности в Програмата са обсъдени и приети от
Комисията за детето и от Обществения съвет за социално подпомагане
при Община Велико Търново.
Настоящият документ е отворен и подлежи на допълване,
изменяне и актуализиране.
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