ОТЧЕТ
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2014 г.
КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО /2012 г. – 2015 г./
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
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.
По данни на експерти от Дирекция "Образование, младежки дейности и
спорт" в Община Велико Търново броя на обхванатите деца от 5 до 18 годишна
възраст в образователната система за учебната 2013/2014 г. е 10 022. В началото на
учебната 2014/ 2015 г. са записани 10 157 ученика.
По информация от Регионален инспекторат по образование, гр. Велико Търново за
2014 г. от 868 деца на 6 годишна възраст в Детските градини на Община Велико
Търново са обхванати 756 деца, а от 833 деца на 5 годишна възраст са обхванати
719 деца. От изнесената информация е видно, че 236 деца, подлежащи на
задължителна предучилищна подготовка не са обхванати. Като причина да това се
посочват: некоректно подаден адрес по ГРАО; заминали в чужбина с родителите
си; социално-слаби семейства за които не са предприети мерки, с цел обхващане на
децата в образователната система.
След извършване на оценка на потребностите и ресурсите на настанените
деца в специализирани институции и социални услуги от резидентен тип за
включване в образователния процес са заложени конкретни дейности за
задоволяване на образователните им потребности в индивидуалните планове за
грижа, в изпълнение на които всички деца са обхванати в образователната система.
В подкрепа на изложеното е следната информация:
 Всички деца настанени в Дом за деца “Пеню и Мария Велкови” град
Велико Търново, ЦНСТ І и ЦНСТ ІІ са включени в образователната система, като 6
деца посещават ПУ „Св. Теодосий Търновски”, на ресурсно обучение са 8 деца,
детска градина посещават 7 деца, 41 са записани в масови училища, от които 8
посещават професионални гимназии.
 Всички деца настанени в Дом за деца “Христо Смирненски” село Балван
са включени в образователната система, като 16 от тях посещават ОУ „Св. Ив.
Рилски”, с. Балван, 4 деца са на ресурсно обучение; четирима младежи се обучават
в гр. Велико Търново, като двама от тях са на ресурсно подпомагане. През
изминалата година в Професионална гимназия по моден дизайн, гр. Велико
Търново, един младеж от институцията е завършил успешно средно образование,
след което е насочен към подходяща работа и общежитие за работещи с помощта на
НПО.
 Услугите на Център за настаняване от семеен тип в гр. Велико Търново,
ул. „Никола Габровски” № 49 за деца в риск през отчетния период са ползвали 10
деца, като 3 от тях са посещавали ПУ „Теодосий Търновски”, 7 от децата са
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посещавали общообразователно училище, като две от тях са подпомагани в
усвояването на учебния материал от ресурсен учител.
 8 деца и младежи, настанени в ЦНСТ - Малък семеен дом „Надежда”,
посещават масови училища в гр. Велико Търново, за пет от тях са изготвени
индивидуални образователни програми и се подпомагат от ресурсни учители, тъй
като са със специални образователни потребности ;
 Всички младежи и девойки, настанени в ЦНСТ І „Охрид” 4 и ЦНСТ II
„Ильо войвода” 4 в град Велико Търново, които са предоставени за управление на
сдружение „SOS Детски селища България” са учащи в различни средни училища в
гр. Велико Търново. Четирима младежи се обучават по индивидуални планове, в
т.ч. двама са в 8 клас и посещават ОУ”П. Р. Славейков”, по един в 9 и 11 клас в
ПГТ „Д-р В. Берон”.
През 2014 год. младежите и девойките са включени в различни програми, с
цел повишаване на техните компетенции и получаване на добър старт в
самостоятелния живот:
- младежи от двата Центъра са участвали активно в извънкласни форми,
организирани по проект „Да направим училището привлекателно място за младите
хора” ;
- 4 младежи и девойки са били включени в професионален курс за барман –
сервитьор към Международна академия за ВИП ресторантски кадри „Итерменю”,
организиран от фондация „Помощ за благотворителността в България” и фонд
START UP - „Подкрепа на млади хора в неравностойно положение за трудова
реализация”;
- през 2014 г. двама младежи са включени в курс за обучение на водачи на
МПС, а една девойка в езиков курс;
- абитуриенти от двата Центъра са включeни в инициативата на президента
„Подкрепи една мечта“;
- в края на 2014 г. шестнадесет възпитаника на Центрове за настаняване от
семеен тип - SOS Младежки домове в гр. Велико Търново продължават
образованието си във ВУЗ. Шест от тях са кандидатствали за стипендия към
Обществен фонд”Детство”;
- дамите от „ЗОНТА- Клуб Интернешънъл”, гр. Велико Търново са
осигурили стипендия на една девойка, като средствата са връчени на 8 март и 8
декември.
В Регионален инспекторат по образование, гр. Велико Търново по
Национална Програма „Без свободен час” за настоящата учебна година са обхванти
19 училища.
Във връзка със Стратегията на Министерство на образованието и науката за
превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите
образователната система и изискване на Регионален инспекторат по образованието
- Велико Търново за учебните 2013 г./2014 г. и 2014 г./2015 г. във всички училища
е изготвен Механизъм за риск от отпадане на ученици от училището, който се
ползва резултатно от учителите и директорите на съответните
училища.
Приложението на механизма в СОУ «Вела Благоева» и ОУ «Д. Благоев» е
представено като успешна практика по време на работна среща с директори на
училища, проведена на 4-6 ноември 2014 г.
За преодоляване на един от основните проблеми сред ромското население висок брой отпадащи и необхванати от училищната система деца през отчетния
период ЦМЕДТ „Амалипе“, съвместно с Регионален инспекторат по образование,
Регионална здравна инспекция и общинските модератори към Център за развитие
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на общността, гр. Велико Търново в рамките на проект „Всеки ученик може да бъде
отличник” са реализирани следните основни дейности на територията на Община
Велико Търново:
- проведени са обучения на учители по СИП “Фолклор на етносите – ромски
фолклор” и работа в мултикултурна среда;
- създадени са Младежки групи / ученически парламенти – с ученици от
смесен етнически състав, с цел активно включване на учениците в училищния
живот; ангажиране и овластяване при вземане на решения, касаещи техния престой
в училище; подкрепа за застрашените от отпадане ученици;
- изготвени са профили на застрашените от отпадане деца и план за
индивидуална работа с всеки застрашен от отпадане ученик за предприемане на
целенасочени дейности, целящи неговото мотивиране, разрешаване на
вътрешноучилищни конфликти, изграждане на подкрепяща родителска среда.
 Център за междуетнически диалог и толерантност «Амалипе», чрез
разкрития Център за развитие на общността – Велико Търново работи целенасочено
и приоритетно в сферата на образованието. Специалистите от Общинския Център,
заедно с разкритите към него Местни клубове в селата Водолей и Леденик през
месеците юни –август 2014 г. са провели кампания „Отново на училище” с цел
превенция на отпадането от училище и повишаване на мотивацията на деца от
уязвими и малцинствени групи да посещават училище. Обхванати от кампанията са
110 ромски семейства. Реинтегрирани са отново в училище 6 ромски деца,
отпаднали от образователната система . В периода април - юни 2014 г. в СОУ „Г. С.
Раковски” , СОУ „В.Комаров”, гр. Велико Търново и в ОУ „Христо Ботев”, с.
Водолей и ОУ „Васил Левски”, с. Леденик са проведени срещи и информационни
беседи с 50 ученика, които са запознати с възможностите за продължаващо
образование, както в средни училища, така и във висши учебни заведения.
С включване на учениците в СИП ,,Фолклор на етносите” са постигнати
следните цели :
- намалява броя на отсъствията и процентa на отпаднали от училище;
- отчитат се добри резултати от индивидуална работа със ,,застрашени от
отпадане ученици;
- намалява процента на ранните бракове;
- завишен е броят на децата, продължаващи образованието си в по-горна
училищна степен чрез стипендиантска програма;
- участие на над 100 училища, включени в програмата на Център „Амалипе”
за превенция на отпадането на ромските ученици от училище в 11-ти Детски
ромски фестивал ,,Отворено сърце” - Велико Търново 2014 г.;
- отбелязване на празника Василица с участие на ученици от СОУ
”Владимир Комаров” и СОУ „Г.С.Раковски”, гр. Велико Търново, ОУ”В. Левски”,
с. Леденик ”, ОУ ”Христо Смирненски”, с. Водолей . Децата са посетили различни
институции във Велико Търново, където са отправили своите поздравления на
ромски и български език.

Центъра за обществена подкрепа гр. Велико Търново, ул. „Димитър
Найденов” № 4, управляван и финансиран от „SOS – Детски селища България”
осигурява приоритетно подкрепа за достъп до образование на децата от 39
семейства, затруднени да го осигурят сами, като:
- 15 деца са включени в 90 индивидуални педагогически консултации .
Осигурени са: училищни принадлежности за други 19 деца от 11 семейства;
транспорт до училище за 4 деца и е заплатена такса в училищен стол за 5 деца от
5 семейства;
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- осигурено е участие на 24 деца-потребители на Центъра и още 55 от местната
общност в образователни групови тренинги, насочени към креативно мислене,
подобряване сръчността на децата, повишаване на детската самоувереност;
- в изпълнение на проект „На училище без страх“ през април 2014 г е проведено
еднодневно обучение на 12 специалисти – педагози от ОУ „Д-р П.Берон“ гр.
Дебелец с основна тематика- „Насилието в ранна детска възраст-корени и
причини”. Педагозите отчетат важността и сериозността на проблема, скрит в
липсата на децата да общуват още преди постъпването в първи клас, в липсата на
родителско сътрудничество, в липсата на общ фокус на грижа върху детето;
- с родителите от 39 семейства са провеждани ежемесечни психосоциални
консултации, проведени са шест групови тренинги с 19 родителя за отговорността
им да осигуряват задължителното образование. С цел промяна на нагласи и
повишаване на родителския капацитет са проведени 52 индивидуални
психологически консултации за 13 родителя.
 Специалисти от Център за обществена подкрепа към Община Велико
Търново през 2014 г. са работили по 6 направления „Превенция на отпадането от
училище”. В началото на учебната година 10 деца са подкрепени с пособия за
училище, а на един младеж са закупени учебници.
Дейност 2. Разширяване на възможностите за обучение на деца и ученици със
специални образователни потребности.
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални образователни потребности – Велико Търново е
образователна институция, подпомагаща успешната интеграция на децата и
учениците със
специални
образователни
потребности чрез
качествени
образователни услуги в общообразователната среда.
Броят на децата/учениците със специални образователни потребности,
интегрирани в детските градини и училищата в община Велико Търново за
учебната 2013-2014 година е 129, от които 48 момичета и 81 момчета.
Ресурсно подпомагане се осъществява в:
- 5 детски градини;
-14 общообразователни училища;
- 2 професионални гимназии на територията на община Велико Търново.
С децата и учениците работят 13 ресурсни учители, 1 педагог на зрително
затруднени , 4 психолога и 4 логопеда. Средната натовареност на групите е 10 деца
/ ученика.
Разпределение на интегрираните деца/ученици по:
възраст: 4 години – 1 дете; 5 години – 1 дете; 6 години –3; 7 години – 3; 8
години – 6; 9 години – 11; 10 години – 14; 11 години – 7; 12 години – 16; 13 години
– 14; 14 години – 13; 15 години – 11; 16 години – 7; 17 години – 11; 18 години – 3;
19 години – 4; 21 години -4.
класове : І група – 1 дете; ІІ група – 1; ПГ – 5; І клас – 6; ІІ клас – 9; ІІІ клас
– 12; ІV клас – 9; V клас – 12; VІ клас -17; VІІ клас – 12; VІІІ клас -13; ІХ клас – 10;
Х клас – 10; ХІ клас – 5; ХІІ клас – 7.
Според вида увреждане/нарушение, разпределението на децата и учениците
е както следва :
• умствена изостаналост – 29
• увреден слух – 5
• нарушено зрение – 4
• физически увреждания – 2
4

• множество увреждания – 3
• обучителни трудности – 69
• аутизъм – 11
• езиково-говорни нарушения – 6
През учебната 2013/2014 г. ресурсните учители и другите специалисти с
педагогически функции са участвали активно в състава на сформираните училищни
екипи за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания. Екипите работят целогодишно по график приет на
педагогически съвет и утвърден от директора на училището или детската градина.
В учебните заведения на територията на Община Велико Търново са
осигурени кабинети за индивидуална и групова работа.
Координацията в дейността на ресурсните учители, логопеди, рехабилитатор
на слуха и говора, педагог на зрително затруднени и психолози с класните
ръководители и учители допринася за установяване на единство, системност и
последователност в корекционно-възпитателната работа с децата.
В Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание
на деца и ученици със специални образователни потребности – Велико Търново са
проведени обучения на ресурсните учители и другите специалисти с педагогически
функции, на родители, обменени са добри практики за работа с деца и ученици със
специални образователни потребности.
Проведените обучения в рамките на отчетната учебна 2013/2014 година са
следните :
1.”Помощни средства и технологии за деца и ученици със специални
образователни потребности „
2.”Професионални възможности за интегрирани зрително затруднени
ученици”
3.”Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ за деца от 4 до 7
години”
4.”Ключът към ефективната работа в екип” ;
5.”Гърчове в детска възраст – етиология и дефиренциална диагноза.
Поведение при дете в ситуация с гърч” ;
6.”Сензорна интеграция”;
7.”Биофийдбек методи – Алфа спектър” ;
8.”От симтома към диагнозата – диагноза и диференциална диагноза при
деца с комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения. Терапевтични
стратегии”;
9.”Социално-неприемливо поведение – анализ и техники за коригиране”;
10.”Терапия на заекване с биофийдбек”;
11.”Механизми за преместване на хора с моторни проблеми и ранно
стимулиране на сетивната дейност при деца от различни позиции” ;
12.”Терапия при афазия и ролята на семейството в оздравителния процес по
възстановяване на речта” ;
13.”Обществена подкрепа на интегрираното и включващото обучение”;
14.”Национален
семинар
на
логопедите
и
слухово-речевите
рехабилитатори”;
Чред проведенитие обучения се осигурява съответствие между социалната
практика и равнището на професионалната компетентност на педагогическите
кадри; съдейства се за задоволяване на професионалните интереси и
професионалното разитие на учителите.
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За успешното реализиране и осъществяване на интегрираното обучение РИО
– Велико Търново си сътрудничи с ръководствата на държавните и общинските
училища, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в община Велико
Търново, БАЛИЗ, чрез която се осъществяват проекти в училищата.
Екипът за комплексно педагогическо оценяване при Регионален инспекторат
по образованието работи за:
- Пълноценната интеграция и включване на деца и ученици в общата
образователна среда, създаване на условия за равни шансове за развитие, чрез
активно участие, независимост и самоопределяне;
- Популяризирането на идеята за интегрираното обучение;
- Активно включване на родителите като партньор в процеса на интегрираното
обучение;
- Продължаващото адаптиране на архитектурната среда в учебните заведения
и извънучилищни звена за хора с увреждания;
- Преодоляване на дискриминационните нагласи по отношение толерантност и
зачитане на различията, както сред обществото така и сред педагогическата
общност /Училищата все още не са готови да отговорят на нуждите на всяко дете/.
- Осъществяване на квалификация на педагогическите кадри, работещи с деца
и ученици със специални образователни потребности.
Активно звено в обучението и възпитанието на децата и учениците са и
техните родители. През учебната 2013/2014г. са проведени адекватни и навременни
консултации с родители при постъпване на децата им на ресурсно подпомагане и
при разрешаване на възникнали проблеми. Оказана им е помощ при изготвяне и
подаване на необходимите документи – първоначални и текущи.
С цел подобряване на обратната връзка с родители, деца и ученици със специални
образователни потребности, специалистите от Ресурсен Център са изготвили
въпросник. Най - честите отговори са „Доволни сме от ресурсното подпомагане.“
Наред с положителната оценка голяма част от родителите отбелязват
необходимостта от повече часове за работа с децата в клас, в кабинет и
извънучилищни занимания.
С активното участие на родители и деца са организирани походи, пикници,
екскурзии , създадени са Арт работилница и „Училището на моите мечти”.
През 2014 година във връзка с продължаване политиката за включващо
образование на децата със специални образователни потребности в Дневния център
за деца с увреждания „Дъга” продължава услугата по предоставяне на транспорт за
децата от и до учебните заведения. От 41 деца, ползвали социалната услугата 20 са
посещавали масови учебни заведения, 10 ПУ„Св. Теодосий Търносвки”. По
желание на родителите за по –голяма част от децата, които са на целодневна грижа
е предоставян транспорт от и до учебното заведение, съобразно срочните им
разписания. През 2014 г. е продължила дейността на изнесената паралелка, в която
са включени 7 деца с множество увреждания, с които работят двама педагози. На
всички деца, посещаващи ДЦДУ ”Дъга”, екипът на услугата е оказвал системна
подкрепа при усвояването на учебния материал.
През 2014 година специалистите от ЦСРИ за деца и младежи с увреждания и
техните семейства са провели:
- 558 индивидуални занимания;
- 78 срещи с родители и близки на деца, посещаващи ЦСРИ;
- 23 работни срещи със специалисти;
- 48 групови занимания с деца от ПУ „Св. Теодосий Търновски”.
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С деца и младежи със специални образователни потребности, настанени в
социални услуги резидентен тип на територията на Община Велико Търново е
работено в следните направления:
Децата от ЦНСТ за деца в риск, посещаващи ПУ „Св. Теодосий Търновски”
и СОУ ”Вела Благоева” са включени в проект „УСПЕХ” , а един ученик е включен
в проект „ Грижа за всеки ученик”. През 2014 г. 5 от децата и младежите в ЦНСТ
са получавали подкрепа от психолог, 2 от социален педагог и 1 от логопед и арттерапевт.
5 от децата, настанени в ЦНСТ- МСД „Надежда”, гр. Велико Търново се
подпомагат от ресурсен учител.
От ЦНСТ І и ЦНСТ ІІ – ул. „Цветарска” № 14 гр. В. Търново 3 деца са на
ресурсно подпомагане.Един младеж, завършил ПУ „Св. Теодосий Търновски”, след
напускане социалната услуга е насочен към СУПЦ за усвояване на нова професия.
Трима потребители на социалната услуга ЦНСТ, управлявана от SOS –
Детски селища са обучавани по индивидуални планове.
БМЧК е реализирал проект „Към успех с усмивка”, финансиран от фондация
„Велукс“. С осъществяването му се цели да се повиши социалната интеграция на
деца от помощно училище „ Св. Теодосий Търновски“ гр. Велико Търново чрез
подобряване на уменията им в сферата на изкуството, културата и образованието.
Дейност 3. Подпомагане на деца и техните родители, с цел редовно посещаване на
училище.
С цел привличане и задържане на децата в училище и подкрепа на родителите
им, Община Велико Търново чрез Дирекция «Образование, младежки дейности и
спорт» е предприела следните мерки:
- Предоставяне на целодневно обучение и плод на всички деца от 1 до 5
клас;
- Осигуряване на безплатни учебници за всички деца до 7 клас;
- Предоставяне на транспорт за деца в задължителна училищна възраст до
средищни и приемащи училища;
- Осигуряване на безплатни учебници за 5 и 6 годишни деца в детски
градини;
- Създадена е стимулираща учебна среда за привличане на децата в училище
чрез сформирани 203 клуба с общо обхванати 1938 деца по проект «Успех» / в 11
училища/, за учебната 2014/2015 г. и 208 клуба с общо обхванати 1985 деца по
проект «Успех» / в 12 училища/, за учебната 2013/2014г.;
- Създадена е стимулираща учебна среда за привличане на децата в училище
чрез организирани спортни състезания. По програма за Ученически игри общински
етап- в учебната 2013/2014 година участие са взели 735 деца от V до ХІІ клас.
През 2014 година са създадени допълнителни условия за създаване на
стимулираща за децата среда в детските и учебни заведения чрез реализиране на
Национална програма „С грижа за всеки ученик” и кандидатстване по съответните
модули:
МОДУЛ 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от
подготвителните групи” са включени :
- 4 групи от ОДЗ „Ален мак”, гр. Велико Търново – 25 деца;
МОДУЛ 3 „Осигуряване на допълнително обучение от началния
образователен етап за повишаване на нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка в основен етап” са включени:
- 3 групи от СОУ „Вела Благоева” – 19 ученика ;
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- 1 група от ОУ „Д- р Петър Берон” – 5 ученика .
МОДУЛ 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от
прогимназиалния етап за повишаване на нивото на постиженията им по
общообразователна подготовка” са включени:
- 2 групи от ОУ „П. Р. Славейков” – 9 ученика;
- 1 група от ОУ „Д- р Петър Берон” – 7 ученика;
- 5 групи от СОУ „Вела Благоева” – 24 ученика;
- 1 група от СОУ „Г.С. Раковски” - 4 ученика.
По информация на Дирекция «Социално подпомагане» през 2014 год.
целева помощ за първокласници в размер на 150 лв. е отпусната на 417 деца. За
отчетния период са подпомогнати 8810 деца, санкционирани са 337 деца, поради
допуснати 5 и повече неизвинени отсъствия за съответния месец.
Специалистите от социалната услуга „Център за обществена подкрепа” гр.
Велико Търново са работили по направления „Подкрепа на семейства и превенция
на отклоняващо поведение”, издадени от Дирекция „Социално подпомагане”
Оказани са консултации в над 40 случая.
Дейностите, които са предоставяни включват:
- дефиниране на причините за отпадане от училище;
- консултиране на родителите по отношение подкрепа и мотивация на децата
за учене;
- срещи, разговори и медиация с училищните ръководства;
- предоставяне на учебни пособия и помагала.
За децата и младежите от ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови”, ЦНСТ-1 и
ЦНСТ-2 със съдействието на Сдружение ЗОВ са реализирани дейности на клуб
„Образование”, чиято цел е да подкрепи децата за повишаване нивото им на
грамотност и овладяване на знания по учебните програми.
През отчетния период за децата и младежите от ДД „ Христо Смирнески”, с.
Балван, чрез Сдружение „ОКСАБ – 2006” са организирани: курс по английски език,
занимания с доброволци от Англия – спортни и художествени дейности.
Участниците от Менторски проект са провеждали срещи със студенти – доброволци
от ВТУ „Св. св.Кирил и Методий”. Възпитатели от институцията са провеждали
кръжоци по изобразително изкуство, готварство и приложни дейности с децата и
младежите.
Специалистите от ЦОП, управляван от SOS – Детски селища са провели:
ежемесечни консултации на родителите от 39 семейства; шест групови тренинги с
19 родителя за отговорността им да осигурят задължителното образование; 52
индивидуални психологически консултации на 13 родителя.
През изминалата година ЦМЕДТ „Амалипе” насочи дейността си към
групата на младежите и техните родители, принадлежащи към етнически
малцинства, които живеят извън общинския център и където нивото на
образованост е по-ниско, достъпът до информация е по-ограничен, родителите и
общността са консервативни.
За преодоляване на трудностите в работата с ромските семейства на
територията на община Велико Търново, Център „Амалипе” създаде Център за
развитие на общността – иновативна услуга, базирана в общността за засилване на
теренната работа на местно ниво. Основен акцент в работата на Центъра е
повишаване капацитета на общността и развитие на възможности за социална
реализация (със специален фокус върху децата, младите хора и жените от ромската
общност). Към Център за развитие на общността, Велико Търново са създадени и
два местни клуба за развитие в селата Леденик и Водолей, които са с компактно
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ромско население. Една от основните дейности на Центъра и местните клубове е
работа с деца и родители от етнически малцинства в посока на:
- превенция на отпадането на ромските деца от училище;
- превенция на ранните бракове и ранната бременност сред ромските
девойки;
- повишаване на мотивацията за поддържащо образование и надграждащи
обучения и др.
Общностните модератори към Център за развитие на общността са
осъществили мобилна работа на терен сред ромските семейства в населени места с
компактно ромско население. С цел превенция на отпадането от училище и
повишаване на мотивацията на деца от уязвими и малцинствени групи да посещават
училище, през 2014 година в селата Леденик и Водолей са реализирали следните
дейности:
- обходени са 110 ромски семейства в община Велико Търново;
- проведени консултации и оказана подкрепа на15 ромски семейства с цел
повишаване уменията им за отговорно родителстване.
- проведена е кампания „Превенция на ранните бракове“ сред 50 ученика от
6-8 клас на ОУ „Христо Ботев”, с. Водолей, ОУ„Васил Левски”, с. Леденик и СОУ
„Г. С. Раковски”, гр. Велико Търново. Освен с младите хора, общностните
модератори със съдействието на РЗИ и РУ „Полиция”, гр. Велико Търново са
провели срещи с 20 родителя за разясняване на рисковете от ранни бракове и ранна
бременност.
В част от училищата са сформирани родителски клубове с цел стимулиране
и активно участие в училищния живот. През изминалата година са провеждани
дискусии и лектории с родителите на теми: „Защо е важно детето да присъства в
училище”, „Мотивиране и активизиране на по-голям брой родители за участие в
активния училищен живот”.
Дейност 4. Реализиране на проект „Подай ръка – мобилни екипи за
подкрепа на деца и семейства в общността.”
През 2014 г. по проект „Подай ръка - мобилни екипи“, финансиран от
Швейцарска агенция за социално развитие и реализиран от ЦОП – управляван от
SOS-Детски селища са обхванати 84 деца от 41 семейства в девет населени места:
гр. В.Търново, с. Леденик, с. Ново село, с. Балван, с. Ресен, с. Самоводене, с.
Присово, гр. Дебелец, с. Капиново. Дейностите по проекта са насочени към
подобряване на родителските умения, за създаване на благоприятна семейна среда
за децата без риск от изоставяне и неглижиране, без риск от отпадане от
образователната система, както и за преодоляване на рискови поведения.
В изпълнение на планираните дейности са проведени:
- 233 мобилни домашни посещения в 35 семейства на адрес, от тях 57 са с
участието на доброволец.
- 55 насочвания /придружавания на родители до различни институции или
учреждения с цел подкрепа;
- индивидуални педагогически и психологически консултации с деца от
посочените 41 семейства;
- групови тренинги с деца и родители.
С цел привличане на местната общност в подкрепа на деца от уязвими групи
са инициирани две срещи с ръководствата на две училища – в гр. Горна Оряховица
и гр. В.Търново за номиниране на SOS КЛАС 2014-2015 г.
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Ангажимент на децата от SOS КЛАСОВЕТЕ по проект „Подай ръкамобилни екипи“ гр. Горна Оряховица
и гр. В.Търново е да участват в
благотворителните кампании „Искам да подаря играчка“ и „Засмян Великден“,
както и да участват в групови тренинги по правата на децата, организирани от
Центъра за обществена подкрепа. В реализираните мероприятия са взели участие 50
деца от двете училища, а събраните играчки са раздадени на повече от 50 деца,
клиенти на проект „Мобилни екипи“.
Специалистите, работили по проекта отчитат, че е нужна навременна
подкрепа, основана на личните ресурси на родителите и насочена към подобряване
грижите за децата им. Подкрепа в тази насока са получили над 30 семейства.
При реализиране на плануваните дейности са се включили четирима
доброволци.
Оперативна цел 2: Създаване на условия за социално включване на децата в
риск.
Дейност 1. Предоставяне на услуги по изпълнение на Проекта за социално
включване.
В изпълнение на проект “Инвестиция в ранното детство – гаранция за
благосъстоянието на децата и семействата в община Велико Търново”, от
01.09.2014 г. стартира преоставянето на услугата «Здравна консултация за деца».
Екипът, предоставящ услугата включва следните специалисти: лекарпедиатър, дентален лекар, медицинска сестра и медиатор.
За периода 01.09.2014 г. – 31.12.2014 г. са извършени :
- 378 профилактични прегледи на деца във възрастта 0-7 години, от лекаряпедиатър;
- 230 профилактични стоматологични прегледа на деца във възрастта 3-7
години от денталния лекар.
Прегледите са извършени в следните населени места: гр. Велико Търново кв. Чолаковци и кв. Асенова махала, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен, с.
Шемшево, с. Водолей, с. Леденик и с. Балван. Специалистите са провели
консултации и беседи със 121 родители на деца от населените места, включени в
проекта.
По време на срещите са разпространени информационни материали,
свързани с профилактика на детските заболявания, превенция и профилактика на
зъбните заболявания – „Масаж в кърмаческа възраст”, „Закаляване в детска
възраст”, „Веселите зъбки”.
Денталният лекар е провел обучения на децата и родителите им, относно
основните правила за поддържане на добра устна хигиена и са раздадени
хигиенизиращи средства – детски четки и пасти за зъби.
Обученията на педиатъра са били насочени към закаляване, масажи,
упражнения и основни грижи за децата, практики за подобряване на общото
здравословно състояние. На обхванатите деца са раздадени детски храни.
В рамките на проекта през м. октомври е проведено специализирано
двудневно обучение на екипите (лекари, акушерки и медицински сестри) на
Родилно отделение и Неонатологично отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан
Черкезов” АД, гр. Велико Търново от Фондация „Карин дом”. Основни модули на
обучението: Комуникация, Семейно-ориентиран подход, Ранна интервенция,
Функционални схеми за съобщаване на уврежданията.

10

Във връзка с реализирането на проекта са ремонтирани и обзаведени
следните помещения:
- лекарски кабинет – включващ манипулационна и зала за екипно обсъждане
на екипа за ранна интервенция;
- зала за психомоторика, кинезетерапевт;
- семеен център;
- логопедичен и психологичен кабинет;
- кабинет за индивидуална работа за деца и семейства;
- зала за групова работа с деца( лятно училище);
- зала за групова работа с родители( училище за родители)
- методически кабинет.
Строително- ремонтните дейности са на общата стойност 420 815 лв.
През м.декември Община Велико Търново по проект “Инвестиция в ранното
детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в община Велико
Търново” получи специализиран автомобил 11+1 места „РЕНО МАСТЪР” пригоден
за деца с увреждания на стойност 67 264 лв.
Дейност 2. Насърчаване на хуманността, толерантността и изграждане на
култура на социално включване сред децата и младите хора от различни етноси.
С Решение №1197/24.07.2014 г. на Великотърновски общински съвет е приет
План за действие на Община Велико Търново за интегриране на българските
граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна на ромите ситуация /2014 г. – 2020 г./
Целта на Плана е да подкрепи усилията на институции и структури насочени
към осигуряване на пълно и равноправно участие на уязвимите групи в
обществения живот, както и изключване на дискриминация спрямо тях.
През отчетния период 20 учители от Община Велико Търново са преминали
обучение на тема”Работа в мултикултурна среда” и 55 учители, включени в проект
”Квалификация на педагогическите специалисти” са преминали обучение по
тема”Работа в интеркултурна среда”.
В ОУ”Св.Иван Рилски”, гр. Килифарево са сформирани свободно избираеми
групи по спорт, английски език, турски език и турски фолклор, съобразно
желанията и интересите на учениците.
Със съвместните усилия на РИО и на модераторите към ЦМЕДТ „Амалипе”
са изградени 5 училищни родителски клубове, като форма за работа с родителите
по проект „Намаляване отпадането на ромските ученици”.
Експертите от ЦМЕДТ „Амалипе” през отчетния период са реализирали
следните кампании и мероприятия с цел изграждане на култура на социално
включване сред децата и младите хора от различни етноси:
- По повод Международният ден на ромите /8 април/ -”Слънцето свети
еднакво за всички”, имаща за цел да запознае ученици, родители, представители на
местната ромска общност, на институциите и на широката общественост със
символиката на Международния ден на ромите 8 април. В кампанията са се
включили 10 студента от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 40 ученици
представители на различни етноси, учащи в различни училища във Велико
Търново, както и ученици от с. Водолей.
- Участие в Националната кампания на БТV ”Да изчистим България за един
Ден” - 26 април 2014 г. с 60 доброволци. Кампанията е проведена на територията на
гр. Велико Търново и селата Водолей и Леденик под ръководство на общностните
модератори от Центъра за развитие на общността към ЦМЕДТ ”Амалипе”.
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- 26 септември 2014 г. за Международен ден на европейските езици е проведена
инициатива в с. Водолей и с. Леденик с участие на 40 деца.
- Отбелязване на Рома Прайд – Денят на ромската култура и гордост в периода
от 5 до 8 октомври 2014 година под надслов: „Имам една мечта - да учим и живеем
заедно” с участие на 20 ученика.
- Отбелязване на 16 ноември – Световен ден на толерантността - под мотото
“Толерантност – означава да се уважаваме”. В тази връзка е проведена дискусия на
същата тема с участието на 100 ученика от ОУ „Христо Ботев”,с. Водолей и ОУ
„Васил Левски”с. Леденик.
- 11-ти Детски Ромски Фестивал ”Отворено сърце”. В програмата му са
включени над 100 училища, включени в програмата на Център ”Амалипе” за
Превенция на отпадането на ромски ученици от училище.
В Младежкия дом, съвместно със сдружение „Възможности без граници” е
представена Платформа за толерантност и Кампанията на Съвета на Европа –
„Движение на език без омраза”. Темите за борбата с расизма, ксенофобията,
словото на омразата и нетърпимостта в обществото са дискутирани, а след проведен
конкурс през м. ноември представител на Градски ученически парламент е избран
за Посланик на човешките права, т.е. мултиплаер на платформата и работата и ще
продължи с конкретни дейности през 2015 година.
Дейност 3. Приоритетно настаняване на деца в семейна среда пред настаняване в
институции и развитие на мрежа от услуги в подкрепа на осиновяване и приемна
грижа.
През отчетния период Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално
подпомагане” – Велико Търново е провел социална работа по реинтеграция със 71
деца. В резултат на реализираните дейности успешно са реинтегрирани 49 деца,
като 41 от тях са осиновени, 8 са реинтегрирани в биологичното семейство. За
отчетния период в семейства на роднини и близки са настанени 14 деца.
Социалните работници от Отдел „Закрила на детето” са започнали работа с
14 деца, с цел превенция от настаняването им в специализирана институция. За 8 от
случаите работата е завършила успешно. В сравнение с предходни години, с три
деца е нараснал броя на успешно реализираната превенция.
С оглед подпомагане на семействата за отглеждането на децата през 2014 г.
са отпуснати еднократни помощи за едно дете настанено в семейство на близки и
роднини на стойност 300 лв., а за 6 деца настанени в приемни семейства са
отпуснати еднократни помощи на стойност 1494.50 лв. На 49 деца, настанени в
семейства на близки или роднини са отпуснати месечни помощи в размер на 111
050.67 лв. и на 10 деца, настанени в приемни семейства са отпуснати месечни
средства в размер на 23 608.13 лв.
Броят на семействата, подпомагани за отглеждане на деца е намалял с 5, в
сравнение с 2013 год.
През отчетния период се отчита намаляване броя на децата в специализирани
институции на територията на Община Велико Търново. 84 деца са напуснали
специализираните институции – това са деца, настанени в приемни семейства,
реинтегрирани в биологичните семейства, настанени в резидентен тип услуги,
навършили пълнолетие. За същия период са настанени в специализирани
институции 49 деца, като по-голямата част от тях – 27 са в Дом за медико-социални
грижи за деца гр. Дебелец, поради факта, че в Родилно отделение на МОБАЛ „Д-р
Ст. Черкезов” – Велико Търново се изоставят деца от цялата страна.
В резултат на добрата съвместна работа между институциите и доставчици
на социални услуги на територията на Община Велико Търново се наблюдава
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значително увеличен брой деца, настанени в семейство на осиновители и приемни
семейства. 26 деца са настанени в приемни семейства, като: 13 от тях са изведени
от специализирани институции; от Родилно отделение - 8 деца; от семейна среда – 3
деца; от резидентен тип услуги – 2 деца. Осем от децата, настанени в приемни
семейства са в Община Велико Търново, 18 деца са настанени в др. общини.
През изминалата година са осиновени 41 деца, от специализирани
институции, приемни семейства и резидентен тип услуги на територията на Община
В. Търново. За сравнение с предходната година, броят на осиновените деца се е
увеличил с 11, а настанените в приемни семейства деца през 2014 г. са с четири помалко.
През 2014 год. броя на семейства на кандидат-осиновители е 9, почти
еднакъв с броя на същите през 2013 година – 10 семейства.
През годината специалисти на Център за обществена подкрепа са работили
по следните направления:
- Реинтеграция в семейна среда на деца, настанени в специализирана
институция. Работено е по 24 случая. В 20 от тях подкрепата е в прединтеграционен
период и основната работа с тях е била насочена към оценка на родителския
капацитет, а след реинтеграция е работено по 3 случая на деца;
- Проследяване и подкрепа на дете, настанено в приемно семейство - 9
случая. Част от работата по това направление включва и подкрепата и протоколирането
от екипа на опознавателни срещи на приемните деца с кандидат-осиновители. През
2014 г. две от децата под приемна грижа са осиновени и едно е върнато в биологичното
си семейство;
- Подкрепа на 14 професионални приемни семейства, в които са били
настанени общо 19 деца. Семействата са подкрепяни по време на процеса на
напасване и опознаване с дете от ДМСГД, при адаптацията на детето след
настаняването в приемното семейство. Приемните децата, вписани в регистър по
осиновяване, са изследвани от екипа на ЦОП, като за целта са им изготвени
психолого-педагогически характеристики.
През годината са проведени три групи за взаимопомощ на приемните
семейства. Специалистите, работещи с тях отчитат, че между приемните семейства
има изградени приятелски взаимоотношения, което подпомага успешната групова
динамика и ги предразполага да бъдат активни, открити и искрени. В рамките на
срещите са проведени три поддържащи обучения, по теми инициирани от самите
семейства: „Развитие на детето от раждането до десетгодишна възраст”,
„Специфични прояви на децата, отглеждани в институционална среда и причините
за разсиновяване на децата”, „Биография на детето”. Всички приемни семейства са
получили двукратно индивидуални супервизии;
- обучения на 6 кандидат-осиновители;
- подкрепа на семейството и детето в след осиновителен период. Работено е по
8 случая. Дейностите са насочени към
справяне с трудностите на
следосиновителния период;
- консултиране и подкрепа на семейства в общността, предоставена по 69
случая. Тук попадат семейства, срещащи затруднения в отглеждането и
възпитанието на децата, влошени семейни отношения или семейства в ситуация на
развод. По случаите на семейства в развод е оказана емоционална подкрепа на
децата във връзка с отношенията на двамата родители, мониторинг на процесите в
семейството през очите на детето, оказано е съдействие на родителите при
отглеждане и възпитание на детето в условията на бракоразводен процес.
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Специалистите на ЦОП през годината са оказали подкрепа на над 132 деца. В
резултат на реализираните дейности се отчита успешна превенция на изоставянето,
намален брой на децата, настанени в специализирани институции, увеличен е броя
на децата, настанени в семейства на осиновители и приемни семейства, намален е
броя на рискови и проблемни осиновявания, както и на случаите на разсиновявания.
Община Велико Търново в качеството си на партньор на Агенция за
социално подпомагане, реализира Проект „И аз имам семейство” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез предоставяне на социалната услуга
приемна грижа. Основната цел на проекта е да подкрепи процеса на
деинституционализация, чрез създаване на устойчива семейна грижа за деца от
специализирани институции и за деца в риск от изоставяне.
От месец април 2014 г. Община Велико Търново не приема Заявления за
приемни родители, съгласно писмо с изх. № ПИ01- 358/ 31.03.2014 г. от
Ръководителя на Проект „И аз имам семейство”.
През 2014 г. действащите приемни семейства са 9, от които 5 са сключили
договори през отчетния период. Във всяко приемно семейство има по едно
настанено дете на възраст от 0 до 5 години. За 6 деца, настанени в приемни
семейства са отпуснати месечни средства в размер на 16547.15 лв., а за месечни
възнаграждения на приемните родители за изплатени 37 776 .17 лв.
През отчетният период 3 от децата са осиновени, две от тях в чужбина, а едно
в страната.
Планирано е след приключване на проектните дейности социалната услуга да
се предоставя като делегирана от държавата дейност.
Българският младежки Червен кръст – В.Търново и тази година се включи в
Националната доброволческа информационна кампания за насърчаване на приемната
грижа. Кампанията под надслов "Всички имаме грижата" обхвана две общини в
областта – В.Търново и Елена. Кампанията стартира на 17 септември в гр.Велико
Търново, където младежите пуснаха тридесет балона, като преди това са раздавали
брошури и материали свързани с приемната грижа. За да бъде реализирана успешно
кампанията, 15 доброволци на БМЧК – В.Търново са преминали обучения по приемна
грижа.
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.
В изпълнение на Заповед № РД 22-1596/30.09.2014 г. на Кмета на Община
Велико Търново е сформирана междуведомствена комисия за извършване на
социални оценки на всички деца настанени в специализираните институции на
територията на Община Велико Търново.
След извършена социална оценка на 35 деца от ДДЛРГ “Пеню и Мария
Велкови“ в град Велико Търново, за 6 от тях, комисията е преценила, че са
подходящи за извеждане, като:
- 2 за реинтеграция ;
- 4 за настаняване в ЦНСТ за деца/ младежи с увреждания.
В Дом за медико - социални грижи, гр. Дебелец в началото на 2014 г. 89 деца
са продължили да ползват услуги от предходни години. Алтернативни услуги в
Дневен център към ДМСГД - Дебелец са ползвали 28 деца без да се откъсват от
семействата си.
Към 31.12.2014 година от преминалите 85 деца на резидентна грижа в
ДМСГД, гр. Дебелец остават 39 деца.
През периода са приети 24 деца за резидентна грижа от които:
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- за отглеждане -5 деца;
- спешно настанени от ОЗД - 22 деца, от които 11 деца са настанени от
родилно отделение;
- под полицейска закрила - 2 деца.
Резидентната грижа са напуснали 46 деца по следните причини:
- реинтегрирани в семейството - 3 деца;
- настанени при близки и роднини -2;
- настанени в приемно семейство са 9 деца;
- преведени в ЦНСТ - 2 дете;
- осиновени 30 деца, от които 23 деца от български граждани (20 здрави и 3 с
хронично заболяване), 7 деца от чуждестранни граждани /с увреждания и хронични
заболявания/.
Четири деца от ДМСГД, гр.Дебелец през годината са посещавали масови
детски заведения.
През 2014 година 32 деца на резидентна грижа са ползвали почасови услуги в
Дневния център, съобразно потребностите им.
В изпълнение на Плановете за обучение родителите, близки, роднини,
осиновители, приемните родители, специалистите от ДМСГД, гр. Дебелец са
провели 232 индивидуални обучения, на:
- родители –19;
- родители на деца с увреждания –147;
- кандидат-осиновители – 49;
- приемни родители- 17.
По данни на експерти от Отдел ”Закрила на детето” към Дирекция
„Социално подпомагане” за отчетния период 13 деца са изведени от
специализирани институции и са настанени в ЦНСТ. На територията на Община
Велико Търново 68 деца са настанени в социални услуги”резидентен тип”. По
реализиране дейностите по проект „Детство за всички” във връзка с насочване на
децата и младежите от ДДЛРГ на територията на Община В.Търново към
подходящи социални услуги са изготвени оценки на 79 деца.
За 2014 година, ДД ”Христо Смирненски”, с. Балван са напуснали 19 деца по
следните причини: 11 деца са настанени в ЦНСТ, 1 дете е преместено в СУПЦ, с.
Овча могила, 2 деца са настанени в приемно семейство, 1 е осиновено и 4 младежи,
поради навършване на пълнолетие. От напусналите младежи –2 са започнали
самостоятелен живот, 1 е настанен в Наблюдавано жилище за младежи в риск и 1 е
настанен в общежитие за работещи.
За изминалата година 7 деца са напуснали ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови”,
по следните причини: реинтегрирани са 3 деца, 2 са настанени в приемни семейства,
1 дете е настанено в ЦНСТ, 1 е осиновино. Пет от децата са вписани в регистъра по
осиновяване от български граждани или такива с постоянно пребиваване извън
страната.
През отчетния период специалистите от ЦСРИ са провели 76 групови
занимания (изправителна гимнастика) с деца от специализираната институция и
услуги от резидентен тип.
Едно дете от ЦНСТ за деца в риск е осиновено след успешно завършила
процедура по международно осиновяване.
През 2014 г. ЦНСТ – МСД” Надежда” са напуснали 2 деца, от които 1 е
осиновено, а другото поради навършване на пълнолетие.
От 2011 г. доброволци от БМЧК – В.Търново работят по проект „Програма
за предоставяне на услуги и подкрепа на млади хора, напускащи социалните
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институции”, финансиран от фондация „Велукс” в партньорство с Международната
федерация на Червения кръст/Червения полумесец, зона Европа.
Община Велико Търново е бенефициент по ДБФП№ BG161РО0001/1112/2011/014 от 28.12.2011 г. по Оперативна програма „Регионално развитие”. През
отчетния период по проекта приключи изграждането на трите Центъра за
настаняване от семеен тип за деца/младежи, изведени от специализирани
институции. През 2014 г. Община Велико Търново изготви и кандидатства с проект
по ОП РЧР за предоставяне на социални услуги от 3 Центъра за настаняване от
семеен тип – 1 за деца/младежи с увреждания и два за деца/младежи без
увреждания. Проекта „Бъдеще за всяко дете” на Община Велико Търново е одобрен
и съгласно сключен ДБФП BG051РО001- 5.2.12 от 24.09.2014 г. Предстои
реализиране на проектните дейности през 2015 г.
Дейност 5. Осигуряване на достъпа до дневна грижа за деца с увреждания.
През отчетния период експерти от Отдел ”Закрила на детето” към Дирекция
„Социално подпомагане” са насочили 41 деца с увреждания и техните семейства за
ползване на социални услуги предоставяни в общността, от които: 8 деца са
насочени към Дневен център за деца с увреждания от 7-18 год. гр. Велико Търново;
23 деца са насочени към Дневен център за деца с увреждания от 0-7 год. към Дом за
медико-социални грижи за деца гр. Дебелец и 10 деца са насочени към Център за
социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания и техните
семейства, гр. Велико Търново.
През 2014 година услугите на Дневния център за деца с увреждания от 0-7
год. са ползвали общо 54 деца от общността, от които 7деца на дневно пребиваване
и 47 деца са ползвали почасови услуги. Със заповед на директора на Дирекция
„Социално подпомагане” – дългосрочна услуга, дневно пребиваване са ползвали 7
деца от ДМСГД.
Към 31.12.2014 година 34 деца от общността и 3 деца от ДМСГД продължават
да ползват социални услуги предоставяни от Дневния център.Реализирани са 1995
леглодни за годината и 5265 часа.
Дневния център разполага с 20 легла, разпределени в следните 3 групи: 10
легла за деца дневно пребиваване, 4 легла за деца почасово пребиваване, 6 легла за
деца от аутистичен спектър.
През 2014 година физикалнотерапевтични мероприятия са провеждани при 41
деца, от които 17 са от ДМСГД . Постигнати са следните резултати:
- за децата от ДМСГД: подобрение се наблюдава при 9, а 8 са оздравели;
- за 24 деца от общността при 21 е настъпила подобрение и 2 са напълно
оздравели и 1 дете е без промяна в състоянието си.
На родителите на децата посещаващи Дневния център и обгрижващият
персонал на децата от ДМСГД са дадени препоръки и съвети за правилно
отглеждане и обгрижване на децата в домашна обстановка и групата, за да се
избегне задълбочаване на двигателните проблеми и да се продължи положителният
ефект от проведените процедури.
През отчетния период са проведени 2498 логопедични занимания и 11004
логопедични процедури с 62 деца, от които 35 посещават Дневен център и 27 са
настанени в ДМСГД.
Психологът е осъществил индивидуална психологическа работа с 11 деца
Проведени са 1238 психо-терапевтични сесии. При повечето от децата се
наблюдава подобрение в развитието им като цяло или в конкретна област на
развитие. Подобреното общо психомоторно развитие на четири от децата,
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посещаващи ДЦ е позволило да посещават масови детски градини, а други две деца
посещават детски ясли.
Музикалният педагог е провел 1896 музикални занимания с 47 деца, от които
27 са от ДМСГД, а останалите от общността - дневно пребиваващи, или ползващи
почасова услуга. Постигнатите резултати показват, че с подобрение са 44 деца.
В Дневен център за деца с увреждания „Дъга” от 7 – 18 години през 2014 г.
съобразно потребностите на децата и семействата са предоставяни: целодневна
грижа, полудневна грижа и почасови консултации със специалисти. За
потребителите на социалната услуга е осигурен транспорт до учебните заведения и
дома им.
Към 31.12.2014 година децата ползващи услугите на центъра са 37, а
преминалите през годината са 41. За отчетната година в центъра новопостъпилите
деца са 6, а на 10 деца е прекратено предоставянето на услугата. При съпоставка с
потребителите от предходната година, отново е налице увеличение на ползвалите
услугата деца. В услугата продължават да бъдат потребители деца, които я
посещават от самото и разкриване, което е доказателство за устойчивост и качество
на предоставяните грижи за деца с увреждания.
Основните направления на работа с децата са:
- педагогическа помощ и подкрепа, оказана е на 30 деца от възпитателите в
Центъра. Специалният педагог е оказал подкрепа на 33 деца, от които 5
новопостъпили. В рамките на ДЦДУ ”Дъга” функционира изнесена паралелка към
ПУ „Св. Теодосий Търновски” за деца с множество увреждания, като форма на
интегрирана услуга за деца с увреждания. От началото на м. септември 2014 г.
индивидуалното обучение на 7 деца се осъществява от двама педагози на ПУ „Св.
Теодосий Търновски”;
- психологическо консултиране и подкрепа е предоставена на 31 деца, от
които 5 новопостъпили. По заявка на родителите са изготвяни характеристики на
деца, необходими за представянето им пред експертни комисии;
- езиково - говорна терапия. Проведена е с 33 деца, от които 5 са
новопостъпили. Проведени са консултации на родителите, с цел обучение за
правилно поставяне на цели, изисквания и очаквания при говорно развитие на
децата, както и за затвърждаване на дейностите извън рамките на услугата;
- лечебна рехабилитация - проведена е на 17 деца, от които 3 са
новопостъпили;
- социална работа и консултиране е оказано на 41 деца и техните семейства.
Дейността е насочена към подпомагане социалната интеграция на деца,
посредством изграждане на мрежа за подкрепа.
През 2014 година е продължила работата на децата в ателиетата „ Аз готвя”
и „Полезни умения” с цел придобиване на практически умения и опит за независим
живот, а в ателието по арт - терапия са изработени сувенири и украси, представени
на базари.
По повод навършване на 5 год. от създаването на Дневния център, през м.
юни 2014 г. е организирана и проведена кръгла маса на тема ”Обединени в грижите
за деца с увреждания” с участието на специалисти от институцията, родители и
деца, представители на партньорски организации.
Съвместно със Сдружение „Виктория 04” в Дневен център за деца с
увреждания ”Дъга” са реализирани следните проекти: „Житейски умения на лица
със специални потребности и техните родители” по програма на ЕИП 2009- 2014г. ,
Отворено общество и Кралство Норвегия и „Предизвикателства на половото
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съзряване и сексуално възпитание на деца и младежи с увреждания”. В рамките на
проекта са реализирани обучения на децата и техните родители.
През отчетния период специалисти от Център за социална рехабилитация и
интеграция за деца с увреждания и техните семейства са предоставяли услуги по 52
случая, разпределени както следва:
- психологическо консултиране и подкрепа е предоставена на 21 деца и
младежи с ментални и физически увреждания и техните родители. Проведени са
520 терапевтични сесии, 45 срещи с родители или настойници и 38 срещи със
специалисти, имащи отношение към случаите, по които се работи ;
- социална работа и консултиране на 16 деца и техните родители. Проведени
са 327 индивидуални сесии с деца, 90 срещи с техни близки и настойници и 35
срещи със специалисти. Специалистите са провели 31 групови работи за
социализиращи дейности с деца и младежи;
- логопедично консултиране и терапия на 30 деца;
- рехабилитационна терапия на 14 деца. Проведени са 558 индивидуални
занимания, 78 срещи с родители и близки и 23 работни срещи със специалисти, 48
групови занятия с деца от ПУ„Св. Теодосий Търновски” и 76 групови занимания с
деца от ДДЛРГ „ Пеню и Мария Велкови” и ЦНСТ за деца в риск ;
- арттерапевтични занятия – индивидуални занимания с 12 деца;
- проведени са домашни посещения на две деца с прогресираща мускулна
дистрофия – тип Дюшен, и Детска церебрална парализа – Спастично атактична
форма тежка степен. Децата са ползвали комплекс от социални услуги –
двигателна рехабилитация, психологическо и социално консултиране. По време на
посещенията си специалистите са консултирали родителите по въпроси, свързани
с: отглеждането на децата им, със затруднения във възпитанието и родителстването;
спецификата на наличното заболяване; настъпващите промени в общото състояние
на децата им.
До м.май 2014 г. в Община Велико Търново по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, Схема за БФП BG051PO001-5.1.04 „Помощ в
дома” се изпълняваше Проект “За по – добър живот”. В изпълнение на проекта бе
създадено Звено за услуги в домашна среда, чрез което се предоставяха почасови
социални услуги в домашна среда на лица, в т. ч. и деца с трайни увреждания и
възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.
Персоналът на Звено за услуги в домашна среда по проекта предоставя по
график почасови социални услуги в семейна среда на над 100 лица, в т. ч. на 5 деца
с увреждания на територията на гр. Велико Търново, гр. Килифарево, гр. Дебелец,
с. Ресен, с. Ново село и с. Пчелище.
През 2014 г. продължи предоставянето на социалната услуга „Личен
асистент” по Проект „Подкрепа за достоен живот”, изпълняван от Община Велико
Търново, в качеството й на партньор на Агенция за социално подпомагане. Проекта
се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на
Европейския съюз и има за цел подобряване качеството на живот на лица, в т.ч.
деца с трайни увреждания на територията на общината, чрез назначаване на
безработни лица в трудоспособна възраст като лични асистенти, които да
подпомагат лицата в неравностойно положение при осъществяване на ежедневните
дейности и полагат грижи за тях в семейната им среда. Социалната услуга по
проекта се предоставя от 10.01.2011 г. Поради приключване на проектните
дейности, считано от 31.12.2014 г. приключи предоставянето и. В края на отчетния
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период е осигурена грижа в семейна среда на 83 лица, в т.ч. 18 деца с трайни
увреждания.
През 2014 г. Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Велико Търново е
подпомагала 195 деца с увреждания по Закона за интеграция на хора с увреждания,
като са отпуснати 57590 лв. интеграционни добавки по ППЗИХУ и 621870 лв. по
чл. 8 Д от ППЗСПД.
По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” са работили 23
лица. От тях 6 се грижат за деца с вид и степен на увреждане определена от ТЕЛК,
като 3 са включени по изключение със Становище на Изпълнителния директор на
Агенция за социално подпомагане. В този брой се включват деца с:
- умствено увреждане – 3 деца;
- физическо увреждане – 1 дете;
- сензорно увреждане – 2 деца.
В края на 2014 г .бе открита адаптирана детска площадка, която се превърна
в едно от любимите места за игра и забавление на децата във Велико Търново. Това
е втората комбинирана детска площадка в България. Върху 860 кв. м са монтирани
цветни съоръжения - люлки, въртележка, пързалка, както и конфигурация от
спортни фитнес уреди, които са подходящи за деца със специални потребности.
Площадката е създаден по европейски образец, съобразен с условията за
безопасност и достъпност на градската среда. За реализирането и са вложени
150 000лв.
Проектът на площадката е част от Националната кампания за социална
интеграция „Вярвам в теб!“ на сдружение „Азбукари. За целта са организирани
десетки инициативи за популяризиране на Националната кампания и набиране на
средства за изграждането на площадката. На благотворителен концертът във
Велико Търново от продажба на билети са събрани 11 950 лв, а 429 лв. са дарени от
майките на деца, ползващи услугите на Дневния център за деца с увреждания във
Велико Търново. По време на благотворителния бал, организиран от Кмета на
Община Велико Търново са събрани средства в размер 5668 лв.
Дейност 6. Насърчаване участието на всички деца в извънкласни дейности в
училища и обслужващи звена.
По програма „Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски
хоризонти” /УСПЕХ/ в 17 учебни заведения на територията на община Велико
Търново са създадени 287 групи, с включении 3260 ученика без оглед на етническа
принадлежност. Разпределението на групите е както следва:
- 31 по природоматематическа подготовка
- 24 по хуманитарни науки;
- 18 по здравно образование;
- 34 здравословен начин на живот;
- 31 за комуникативни умения на роден език;
- 13 за комуникативни умения по чужд език;
- 21 по математическа грамотност;
- 24 за умения за самостоятелно ученее и събиране на информация;
- 13 за граждански дейности и компетенстости;
- 13 за предприемачество;
- 48 за културни компетнентности ;
- 17 за дигитални компетнентности.
По Проект “Подобряване качеството на образование в средищните училища”
за средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния
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процес са обхванати общо 355 ученика, разпределени в следните училища, както
следва:
- ОУ „В. Левски” – с. Леденик - 48;
- ОУ „Д-р П. Берон” – Дебелец - 98;
- ОУ „Св. Ив. Рилски” – Балван - 51;
- ОУ „Хр. Ботев” – с. Ресен - 50;
- ОУ „П.Р. Славейков” – с. Церова кория - 62;
- СОУ „Г.С.Раковски” – Велико Търново – 46.
- ОУ „Христо Смирненски” – с. Самоводене, вкл. за учебната 2014/2015 г.
Дейността на Младежки дом, гр. Велико Търново е насочена към насърчаване
участието на всички деца в занимания в областта на изкуствата. Създадени са
условия за включване в занимания по интереси, участие в публични изяви.
Общински Детски Комплекс и Младежки дом са институции, които провеждат
държавната и общинска образователна политика за организиране на свободното
време на децатa и учениците.
В Младежкия дом – гр. Велико Търново се работи с над 430 деца и младежи,
които в свободното си време са участвали в следните групи и състави:
• Детска музикална школа със 153 деца и младежи. Децата и младежите са
взели участие в над 30 концерта по повод празници. През отчетния период е
проведено първото издание на Международния конкурс за инструменталисти –
млади изпълнители на класическа музика Велико Търново - 2014. В конкурсна
програма за взели участие 75 деца до 16 год. от страната и чужбина.
• Три театрални формации: 2 във В. Търново – Театрално студио „Усмивка” с
32 участника и Театрално студио „Шанс” с 16 участника; 1 в гр. Килифарево –
Младежка театрална група с 15 участника;
• Детска вокална група „Пеещи камбанки” от 48 деца в различни формации.
През 2014 г., с голям концерт на бивши и настоящи възпитаници от всички
формации в ДМТ „ К. Кисимов” са отбелязани 35 г. от създаването на групата.
Вокалната група е взела участие в Международен детски фестивал на музиката в гр.
Шверде, Германия;
• Ателие по керамика и изобразително изкуство с 52 участника в две групи,
като в едната работят деца и младежи от специализирани институции и услуги от
резидентен тип. През м. юни участниците в ателието подготвиха и представиха в
Изложбени зали „Рафаел Михайлов” годишна изложба с изработените от тях
предмети;
• 5 балетни формации с над 100 участника в Младежкия дом работят в
областта на класическия балет, модерния балет, уличните и латино танците.
- „Виргиния балет” – над 15 концертни участия в региона. От участието си в
Световоното първенство по танци в Португалия участниците са спечелили 4
бронзови медала.
- „Maria crew” – новосформиран състав от 21 момичета и момчета за улични
танци, които имаха изяви в парк „Дружба”, парк „Марно поле”, ДКС „В. Левски” и
др.;
- Балет „Ритъм” – с участия в национални и международни изяви;
- „Полиденс” работи в областта на уличните танци и по-специално хип-хоп.
-„Роксен балет” с участия на Латино феста в града, в сборни концерти на
балетните формации на Младежкия дом.
В помощ на децата и техните родители Общински детски комплекс е
разкрил 54 постоянни групи, с участие на 727 деца и ученици, от които 39 с
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изявени дарби. Дейностите, реализирани през 2014 година са били в следните
направления:
-„Научно-познавателно и приложно-техническо” - сформирани са групи
по гражданско образование, клуб за ООН, екскурзоводство, история на родния
край, компютърна грамотност, програмиране, интернет – комуникации и др.
- „Художествено творчество” - сформирани са групи по живопис,
керамика, графика, дизайн, компютърна графика.
През отчетния период в Общински детски комплекс са реализирани
редица проекти, като:
Тема на проекта
Симулативна игра: Модел ООН: – „Осма глобална
цел на хилядолетието за развитие- Устойчива
околно среда”, „Преодоляване на крайната бедност
и глада”, „Хората еднакви и различни”
Пърформанс „Моята щастлива улица”

Организация партньор
Дружество за ООН в
България, Европейски
информационен център

Клуб за културни
инициативи”Таралеж”
„Връстници обучават връстници”
Клуб за ООН, ЕГ „Проф. д-р
А. Златаров”
„За чиста околно среда – 2014. Обичам природата и Министерство на околната
аз участвам”
среда и водите
„Образованието преди всичко - върни моя приятел в Дружество
за
ООН,
училище”
Министерство
на
образованието и науката.
Участници от школата за изобразително изкуство, народен оркестър и
народен хор, класирали се от І-во до ІІІ-то място са получили отличия и награди от
национални конкурси и събори.
За деца и младежи в неравностойно социално положение през 2014 г. са
организирани съвместни спортни състезания като:
- участие на деца от ДДЛРГ” Пеню и Мария Велкови” и младежи от
ЦНСТ І и ЦНСТ ІІ към SOS – Детски селища в ХХ национален турнир за деца в
неравностойно положение, проведен в зала „Армеец” ;
- турнир по футбол за деца, лишени от родителски грижи – организиран за
пети пореден път от фенклубовете на "Манчестър Юнайтед", Община Велико
Търново и Зоналния съвет на БФС. В турнира са взели участие 170 деца от гр.
Тотлебен, гр.Стара Загора, с. Овча Могила, гр.Стражица, с. Балван, гр.Севлиево и
SOS Детски селища – България, разпределени в две възрастови групи.
Провеждането на турнира е подпомогнато с 5 000 лева, спечелени по проект от
фонд „Закрила за деца” ;
- участие в регионален турнир под надслов ”Спортът – достъпен за всички
деца”, на младежи и девойки от SOS - Младежките домове в гр.Велико Търново и
ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови”, организиран от БСФДЛРГ в гр. Благоевград;
- спортни игри организирани по проект на БАДМИНТОН СКУОШ КЛУБ,
Велико Търново по програма „Спорт за хора с увреждания и деца в риск”. Дете от
ЦНСТ за деца в риск е взело участие в спортен турнир, организиран в гр. Стара
Загора;
За децата и младежите в неравностойно социално положение през 2014 г. е
предоставена възможност за безплатно посещение на следните културни
мероприятия:
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- балетен спектакъл на хълма Царевец;
- балет върху лед от Санкт Петербург
- концерт на Филип Киркоров;
- коледен концерт на Васил Петров;
- постановки на МДТ „К. Кисимов“;
- международен фолклорен фестивал;
- ФФ „Балканфолк”;
- посещение на „Хлебна къща”.
Реализирани са съвместни проекти с неправителствени организации за деца и
младежи в неравностойно социално положение като:
- „Менторски проект”, осъществен от Сдружение „ОКСАБ – 2000” и
студенти доброволци от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, които изпълняват ролята
на индивидуални наставници на младежи от институциите. Сдружението подкрепя
младежите в институции като организира курсове за придобиване на допълнителна
професионална квалификация, подпомага дейността на кръжоците по приложни
изкуства и готварство; провеждат се занимания по алнглийски език, организират се
игри и спортни и художествени занимания от доброволци от Англия.
- фондация „Децата искат мир”, Хехинген, Германия осигури възможност за
организиране на излети, пикници, екскурзии до близки дестинации, посещение на
заведения за обществено хранене, кино, цирк.
- Сдружение ЗОВ стартира реализацията на проекта „Outreach” цел на който
е социализация на децата от институции и подготовка за напускане и придобиване
на умения за независим живот;
В Център за развитие на общността към ЦМЕДТ „Амалипе” са сформирани
доброволчески клубове по места, които са съобразени с нуждите на местната
общност. В с. Леденик и с. Водолей , освен доброволчески клубове са сформирани
женски и родителски клубове. В доброволческите клубове се организират
мероприятия за осмисляне свободното време на децата – спорт, беседи по значими
за общността теми, стимулиране на талантите на децата.
Дейност 7. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и
експлоатация.
В Дирекция “Социално подпомагане” – Велико Търново през 2014 г. са
получени 36 сигнала за насилие над деца. По начин на постъпване, разпределението
на сигналите е както следва: 3 чрез самосезиране, 1 анонимен, 5 от родител и
разширен семеен кръг, 12 от РУ „Полиция”, 1 от учебно заведение, 8 от
специализирани институции и социални услуги в общността, 5 от Национална
телефонна линия за деца и 1 от ДАЗД.
След проверка на сигналите, при 30 случая на деца с данни за извършено
насилие спрямо тях е сформиран мултидисциплинарния екип за работа по
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца
жертви на насилие. По вид насилие случаите се разпределят, както следва:
физическо -10 (8 момчета и 2 момичета), сексуално – 6 (5 момичета и 1 момче),
психическо –11 ( 4 момчета и 7 момичета) и пренебрегване – 9 случая (5 момчета и
4 момичета).
Мултидисциплинарните екипи след разглеждане на случаите за насилие над
деца са изработили план за действие с разписани конкретни задачи и срокове за
изпълнение, с оглед осигуряване сигурна и безопасна среда за децата жертва на
насилие и поставяне на задачи в дългосрочен план. За всички случаи е уведомена
Районна прокуратура, гр. Велико Търново след което е извършена подробна
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проверка. От изнесените данни е видно, че двойно е нараснал броя на случаите на
насилие спрямо децата.
РУ ”Полиция” В. Търново е предоставило полицейска закрила на 9 деца.
Най – честата причина за предоставената полицейска закрила е съществуващ риск
за живота и здравето на детето, поради лоши битови условия, нисък родителски
капацитет, неглижиране на детето.След изтичане на полицейската закрила, седемте
деца са настанени в специализирани институции. При два от случаите става въпрос
за деца от афганистански произход, и след предоставяне на полицейската закрила,
същите са транспортирани до Център за бежанци в с. Баня, общ. Нова Загора.
Служителите на РУ”Полиция” са взели участие в 23 мултидисциплинарни
екипа и приоритетно са провели 24 специализирани проверки.
През 2014 г. социалната услуга Кризисен център са ползвали 26 деца. От
настанените деца едно е включено в регистъра по осиновяване, 11 са деца на
самотни родители и 50 % от настанените деца са от пълни семейства.
Брой деца, настанени в Кризисния център през календарната 2014 18
г.
От тях:
•

Деца, жертва на насилие

4

•

Деца, жертва на трафик

7

• Други форми на експлоатация
От постъпилите през календарната 2014 г.:

7

• Настанени с временна заповед от ръководител на ДСП
с влязло в сила съдебно решение

16

• Друго

2

18
11

Децата, настанявани за трафик обхващат и двете форми на явлението –
вътрешен и външен. За външен трафик са настанени 3 деца, репатрирани от Дания,
Холандия и Франция. Според формите на експлоатация, преобладават жертвите на
сексуална експлоатация и то предимно като злоупотребата от приятели.
От всички деца, с които е работено през годината, 25 са включени в
образователния процес в различна форма, в зависимост от степента на
образованието, с която са дошли и времето спрямо началото на учебната година.
- 6 се обучават в гр. В. Търново в среден курс на обучение;
-19 са посещавали учебни занятия като редовни ученици в ОУ „Св. Иван
Рилски” с. Балван в основен етап на образование. Едно от децата се е обучавало с
помощта на ресурсен учител;
-1 не е включено в образователния процес поради спазване на семейни
традиции и възраст над задължителната за България за училищно обучение.
През отчетния период децата от центъра са включвани в мероприятия и
дейности, организирани от ОКСАБ- 2006 , гр. Г. Оряховица, Фондация „Приятели”,
Фондация „Децата искат мир”, Сдружение „Пренебрегнати деца”, Национален фонд
”Св. Никола”, РИО, Ресурсен център, Център за работа с деца и младежи и Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Балван, социални услуги за деца на територията на
община Велико Търново.
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Брой деца, напуснали Кризисния център през календарната 18
2014 г.:
От тях:
• реинтегрирани в семейството

11

• настанени при близки и роднини
• настанени в специализирана институция за деца

4

• настанени в друга социална услуга от резидентен тип –
ЦНСТ
1
СУПЦ
2

От 2013 г. на територията на Община Велико Търново е създадена и
функционира Местна комисия за борба с трафик на хора, с цел осъществяване на
превантивната работа с ученици и подрастващи чрез провеждане на обучения по
училищата и повишаване информираността на учениците. В реализиране на
заложените цели се включва и Секретарят на МКБППМН, обществените
възпитатели, УКБППМН и ИДПС.
Организирани са следните превантивно - информационни кампании:
1. По повод международен ден за безопасен Интернет - 11 февруари.
2. „Не на детската експлоатация“, във връзка с 12 юни – международен ден
за борба с детския труд .
3. „Без трафик на хора – мисия възможна“, по повод 18 октомври –
Европейски ден за борба с трафика на хора.
4. Във връзка със световния ден за борба с насилието над деца -19 ноември
В резултат на реализираните мероприятия са постигнати следните резултати:
1.Проведени три превантивно-информационни кампании, свързани с
противодействие и борба с трафика на хора.
2.Обучени 6 доброволци по програмата „Връстници обучават връстници“,
които да влизат в обучителни сесии по училищата.
3.Разпространени над 1500 броя информационни материали.
4.Обхванати над 1000 ученика от училища в община Велико Търново в
превантивни обучения.
5.Организирани над 20 прожекции на филми по темата.
6.Организирани три работни срещи – през месеците април, юни и ноември, с
активното участие на ученици и студенти, както и на институции и организации на
местно и национално ниво, имащи отношение по темата „Трафик на хора“.
7.Изложба на рисунки „Не на детската експлоатация“.
8. Организирано и проведено „Световно кафене” – метод за генериране на
идеи, дискусия сред учениците.
Експерти от МКБППМН и МКБТХ, съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе” са
провели сред ромските общности в селата Водолей и Леденик 4 групови занятия на
тема: „Подобряване на общуването и междуличностните конфликти”, в които са
обхванати 40 деца.
През 2014 г. в Център за обществена подкрепа е работено по 10 случая за
подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства. Предоставена е
психологическа подкрепа за преодоляване на психотравмата от преживяното
насилие, осигуряване на възможност за споделяне на негативни емоции,
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повишаване нивото на сигурност и контрол, и връщане на доверието към
възрастните.
В рамките на програма „Партньори за социална промяна“, финансирана от
фондация „Велукс“, Клуб „Приятели на БМЧК“ към ОУ “Димитър Благоев“ е
спечелил проект „Обединени срещу насилието“. Проектът е насочен към
насърчаване на хуманността, толерантността и изграждане на култура на социално
включване сред децата и младите хора и по-конкретно, намаляване на насилието и
агресията сред младите хора в училищна и извън училищна среда.
Подходът „Връстници обучават връстници“ се оказва успешен и добър
модел за образование и възпитание. В рамките на проекта е изработен наръчник,
което мотивира ученици и учители да продължат работата в тази насока и през
следващите години.
В изпълнение на проект «На училище без страх», финансиран от Райфайзен
банк и изпълняван от специалисти в ЦОП, управляван от SOS – Детски селища е
подготвена и проведена анкета сред 90 деца от първи до трети клас на ОУ “Петър
Берон“, гр. Дебелец с тематична насоченост - разпознаване лицата на страха и
насилието. На база отговорите е разработен и е отпечатан Наръчник “На училище
без страх”. Наръчникът е разпространен сред педагозите от училището и други
специалисти, работещи с деца в Община В.Търново.
В периода месец март-май 2014 г по проекта са проведени 19 групови
тренинга, с участието на 83 деца от ОУ “Петър Берон“, гр. Дебелец. В края на м.
май 2014г., в подкрепа на тренингите по превенция на неприемливото поведение е
проведен общ празник със 120 деца и техните педагози, включени в проекта.
Дейност 8. Оптимизиране на механизма за взаимодействие между
органите и институциите, осъществяващи дейности и мерки за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни правонарушители.
Един от важните акценти в дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е
превантивната дейност по отношение на проблемите свързани с употребата на
алкохол, тютюнопушене, наркомании, трафик на деца и жени, сексуална
експлоатация, превенцията на агресията и насилието, както в училище, така и
извън него.
Във всички учебни заведения на територията на Община В. Търново са
изнасяни лекции и беседи от страна на членове на МКБППМН, обществени
възпитатели към Комисията, педагогически съветници, класни ръководители. С
децата са работили квалифицирани социални работници от отдел “Закрила на
детето”, психолози, педагози, инспектор детска педагогическа стая и членове на
МКБППМН.
За изминалата година са образувани 60 възпитателни дела, разгледани – 51
по отношение на 48 малолетни и непълнолетни лица. Всички възпитателни дела са
разгледани според изискванията на ЗБППМН, в присъствието на родител,
тричленен състав на Местната комисия, определен със Заповед на Председателя на
МКБППМН и доверен представител. Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните уведомява
своевременно писмено Районна прокуратура за всяка наложена възпитателна мярка,
както и Детска педагогическа стая. По отношение на наложените мерки, съдът е
постановил ”Настаняване във ВУИ” на две деца и на едно дете „Настаняване в
СПИ”. За отчетния период са наложени мерки по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗБППМН на
двама родители, а при 9 деца са гледани повече от едно възпитателно дело.
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През отчетния период МКБППМН е осъществявала своята дейност с
помощта на 12 обществени възпитатели, които активно съдействат на инспектор
детска педагогическа стая. Един от важните акценти в работата на Комисията е
доброто взаимодействие между институции и организации имащи отношение към
разглежданата тематика. Периодично секретаря на МКБППМН участва активно в
съвместни инициативи и мероприятия, свързани със закрилата и защитата на
децата, например кампании, кръгли маси.
Служители на РУ ”Полиция” са изнесли 162 лекции и беседи по програма
”Работа на полицията в училищата”. През 2014 г. са проведени 24 специализирани
полицейски операции - проверки по питейни и увеселителни заведения, интернет
клубове, зали и наркосборища. Съвместно с училищни ръководства са осъществени
21 мероприятия, 105 работни срещи с представители на училища, неправителствени
организации, Центрове за работа с деца и младежи.
През летните месеци в рамките на „Лятна полицейска академия” са
организирани лекции, беседи, състезания с децата и младежите от 19 ЦРДМ в
малките населени места на територията на Община Велико Търново.
На 3-5 декември 2014 г. в Националната полицейска академия в гр. Рим,
Италия е проведена годишна международна конференция за обмен на най-добри
практики по линия на превенция на престъпността, организирана от Европейската
мрежа за превенция на престъпността /EUCPN/. Темата на конференцията е
„Превенция на трафика на хора“ и в нея са взели участие 21 страни от Европейския
съюз.
България е представена с проект „Отвори очи! Има кой да ти помогне!“ на
Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, реализиран в партньорство с Община В.
Търново и РУ”Полици”. Това е единственият номиниран проект от България и е
предоставян на ниво община/област. Всички останали представени европейски
проекти са били на национално ниво и с много по-голям обхват.
През изминалата година специалисти от Център за обществена подкрепа са
работили по 39 случая на превенция на отклоняващо се поведение. Дейностите са
провеждани успоредно с децата и със семействата им, а в някои случаи и с класните
ръководители в училищата. Работата по тези случаи е насочена за повишаване на
личната отговорност, улесняване адаптацията в училищна среда, изграждане на
умения за самоконтрол и спазване на граници при общуване с връстници и
възрастни, промяна на нагласите спрямо извършването на противообществени
прояви. По отношение работата с родители усилията на специалистите са били в
насока да разбират спецификата на възрастта на детето, стимулиране на
емоционалната връзка с детето и към активно им включване в живот на децата.
По направление превенция на отклоняващо се поведение, специалистите от
ЦОП са работили и с деца, настанени в специализирани институции на територията
на Община Велико Търново. Акценти в тази работа са личната история на децата,
преживяванията им относно липсата на връзка с биологичните им родители,
осъзнаване на собствена значимост и индивидуалност. По тези случаи се работи в
партньорство със специалистите от съответната институция.
Ежемесечно на територията на Община Велико Търново се провеждат
съвместни операции с участие на представители на отдел «Закрила на детето» към
Дирекция «Социално подпомагане», Община Велико Търново, РУ –Полиция,
Център за обществена подкрепа, по установяване на «просещи»и «скитащи» деца.
Дейност 9. Използване на възможностите на проект „Студентски
практики” на Министерството на образованието и науката.
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Проект “Студентски практики” се изпълнява в партньорство с всичките 51
висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето
образование. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват всички
редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали
студенти и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита
практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа.
През отчетния период след сключване на споразумение с ВТУ”Св. св. Кирил и
Методий” студентски практики са проведени в:
- Дневен център за деца с увреждания ”Дъга” – 4 студента от специалността
„Социални дейности”. По предварително изработена програма студентите се
запознават със социалната услуга, спецификата на работа с деца с увреждания,
водене на необходимата документация.
- Младежки дом - 7 студента от Факултет по изобразително изкуство под
ръководството на художник - педагог. Студентите са имали възможност да се
включат в пряка работа с децата в извънучебно време, да се запознаят с методите на
неформалното образование. Чрез Младежкия информационно - консултантски
център се работи за създаване на позитивни нагласи в студентите за работа с деца в
извънучилищна среда и с деца в неравностойно положение. Планирани са
съвместни дейности по изработване на образователна пластика и монтирането й в
градска среда ;
- ЦНСТ за деца в риск . След приключване на студентската практика, един
студент е останал на работа в Центъра.
Оперативна цел 3: Подобряване здравето на децата
Дейност 1. Повишаване на здравната култура сред населението чрез
здравно образование за децата и техните родители.
През 2014 година от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Велико Търново
със съдействието и подкрепата на местната законодателна и изпълнителна власт, в
партньорство със специалистите от сферата на здравеопазване, образование, спорт,
туризъм, обществената коалиция за здраве, специализирани институции и социални
услуги за деца, средствата за масова информация, неправителствени организации са
реализирани следните дейности по промоция на здраве и профилактика на
болестите, повишаване на информираността и развиване на умения у младите хора
за опазване на личното здраве и практикуване на здравословен начин на живот:
І. Здравно образование на населението на популационно ниво, в т. ч. на деца,
ученици и родители чрез средствата за масова информация, виртуалната среда,
разпространение на образователни материали. През отчетния период са
реализирани:
 9 пресконференции,
 86 ТВ предавания;
 134 радиопредавания;
 36 публикации в областните ежедневници и 111 в интернет;
 По Общинско кабелно радио са реализирани 108 излъчвания на 17
аудиоклипа по програма СИНДИ - зона Велико Търново и 144 излъчвания на
рекламата на кабинета за отказване от тютюнопушене ;
 на видеостената пред Община Велико Търново - 18 видеоклипа с общ
брой излъчвания 13440;
 на сайта youtube.com са публикувани 13 видеоклипа, посетени 2697
пъти в интернет;

27

 сред населението чрез програма Глоб@лни библиотеки са
разпространени 46 заглавия на печатни здравно-образователни и информационни
материали в общ тираж 3731 броя, отнасящи се за поведенчески фактори на риска,
профилактика на ХБН, конкурси, кампании и др.
II. Мобилизация на общности за дейности по промоция на здраве и
профилактика на болестите.
Реализирани са следните инициативи за промотиране на здравето,
здравословното хранене и здравословния начин на живот:
1. Превенция на тютюнопушенето и наркоманиите.
 Кампания по повод на Световния ден без тютюнев дим – 31 май, в
рамките на която са проведени:
-ученически конкурс за комикс в две възрастови групи. В конкурса са
взели участие 65 ученика от 7 училища в община Велико Търново със 70 творби;
-изложба;
-тренингови обучения с деца от предучилищна възраст и ученици по
темата „За чиста околна среда без тютюнев дим” в 3 детски заведения (общ обхват
95 деца) и 4 училища във Велико Търново (общ обхват 93 ученици);
- ателиета на открито по рисуване и моделиране в парк Ксилифор;
- информационно-образователна кампания за населението ;
- арт работилници за ученици по 4 здравни теми - тютюнопушене,
здравословно хранене, алкохол, околна среда и здраве, в рамките на които 46
ученици от 3 до 7 клас от 4 училища във Велико Търново са преминали
интерактивни обучения по посочените теми и са изработили 54 творби чрез
използване на различни видове приложни изкуства и техники - квилинг, рисуване
върху стъкло и текстил.
 Кампания за отбелязване на Международния ден без тютюнопушене - 21
ноември:
- ученически конкурс за есе и фотоснимка на тема „Моята творба за
живот без тютюн”, в който са взели участие ученици от VІ до ХІІ клас от 7 училища
в Община Велико Търново;
- информационна кампания „Подаръци за здраве” (замяна на цигари и
цигарени кутии със здравно-образователни материали, дъвки, химикалки, балони и
други) в центъра на Велико Търново;
- интерактивни обучения на ученици, родители и педагози по проблема
тютюнопушене;
- разпространение на здравно-образователни материали (CD - игра,
филми, видео и аудиоклипове, дипляни, плакати, флаери, книжки, магнитни
стикери) в училищата на Община Велико Търново;
 Популяризиране на национални конкурси и подкрепа на други
инициативи.
- Националните конкурси: „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн” в
подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора без зависимост от
тютюневи изделия и „Не на цигарите” за детска рисунка са популяризирани във
всички училища на територията на Община Велико Търново със съдействието на
Регионалния инспекторат по образование.
- Оказана е подкрепа на СК „Атлетик - 91” за провеждане на XXXІІ
Международен лекоатлетически крос „Ивайло” под мотото „Не на
тютюнопушенето - да на бягането за здраве и дълголетие!” чрез предоставяне на
образователни материали по темата тютюнопушене и предметни награди.
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 Кампания за превенция на наркоманиите, посветена на Международния
ден за борба с наркоманиите - 26 юни, под мотото „Не превръщай ценностите в
прах…”, включваща:
- тридневно обучение на 21 ученика на възраст от 15 до 18 години от
ЧПГ „Аркус”, Велико Търново на тема “Превенция на зависимостите и рисковото
поведение”;
- обмен на добри практики в дейността на младите хора по проблемите на
превенцията на употребата на наркотични вещества с Младежки общински съвет по
наркотични вещества от град Габрово;
- обучение на 20 служители от системата на МВР и инспектори от Детска
педагогическа стая от областта за провеждане на интерактивни обучения на деца и
ученици по темата „Наркомании”;
- здравно образование на ученици по теми за превенция на употребата на
алкохол и наркотици (в периода февруари - юни са проведени общо 34 обучения с
общ обхват 786 ученика);
- информационна акция в центъра на Велико Търново (на позиционираната
арт-инсталация „Не превръщай ценностите в прах”
- разпространени са 7 заглавия на информационни и образователни
материали в общ тираж 871 броя ;
 Ученически фотоконкурс и фотоизложба на тема „За чиста околна среда”,
в която бяха представени общо 118 творби на ученици от 8 училища в Община
Велико Търново и отпечатване на Календар 2015 с най-добрите снимки.
 Кампания под надслов „Да засадим дърво, да дадем надежда”, посветена
на Седмицата на гората, в рамките на която са осъществени:
- интерактивни обучения с деца от предучилищните групи на ЦДГ „Соня” и
ЦДГ „Здравец” в гр. Велико Търново с тематика опазване на гората и околната
среда;
- засаждане на туя в ЦДГ „Соня” с участието на деца от предучилищните
групи.
2. Популяризиране и утвърждаване на здравословното хранене и превенция на
употребата на алкохол.
За реализиране на целта през отчетния период са проведени следните
мероприятия:
 Образователни игри със състезателен характер в парк „Дружба” по теми,
свързани със здравословния начин на живот (превенция на тютюнопушенето,
наркоманиите и опазването на околната среда) с участието на 13 отбора ученици на
възраст 14 - 19 години от 5 училища във Велико Търново;
 Кампания за популяризиране и поддържане на кърменето сред младите
жени по повод на Световната седмица на кърменето (1-7август), включваща
инициативата „Виртуална подкрепа на кърмещите майки”. През тази година участие
взеха 25 млади майки и бременни жени с писмени творби - послания в подкрепа на
естественото хранене (17 от тях, определени чрез жребий получиха награди);
 Инициатива „Среща на традициите и настоящето”, посветена на
Великденските празници, с участие на 147 деца и преподаватели от 5 училища в
Община Велико Търново. Участниците са се включили в подготовката на
великденски изделия по традиционни рецепти, боядисване и рисуване на яйца,
демонстрация на знания и умения в областта на кулинарното изкуство и туризма.
 Дискусионна среща на тема „Здравословен начин на живот - преди и
сега”, организирана от РНБ „П. Р. Славейков” в рамките на програма „Учене през
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целия живот” (общ брой участници - 73 лица), в която участва експерт от дирекция
ПБПЗ към РЗИ.
3. Повишаване на физическата активност на населението, в т. ч. и на
подрастващите.
 Кампании за повишаване на физическата активност на населението
„Движи се и победи 2014”, в два етапа (пролетен и есенен) и спортно-туристически
празници (2) в околностите на Велико Търново - по туристическите маршрути (6)
на кампанията са преминали общо 695 души, в т. ч. 372 деца и ученици, и 25
семейства, а в спортно-туристическите празници над 300 деца и ученици участваха
в различни дисциплини - туристически щафети, спортен риболов, плажен волейбол,
бадминтон, колокрос, блиц турнир по шах, стрелба в цел, центрове на
предизвикателството (въжен мост над реката, висяща въжена стълба, тролей над
езерото, изкуствена катерачна стена).
4. Профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания
 Информационно-образователна кампания за отбелязване на
Световния ден на диабета - 14 ноември под надслов „Диабет: Здравословното
хранене започва със закуската”, включваща:
- медийни изяви на специалисти по проблема и публикации в интернет;
разпространение на образователни материали (2) за превенцията на диабет тип 2 и
на рисковите фактори за заболяването в детски и учебни заведения;
- коледно тържество с участието на деца, болни от диабет и техните
родители, организирано съвместно с Езиково училище „Диел” и сдружение
„Фортуна”.
5. Превенция на ХИВ/СПИН, сексуално-преносими болести и туберкулоза.
 Регионална АНТИСПИН кампания под надслов С любов…”, посветена
на Международния ден на влюбените (проведена в рамките на Националната
АнтиСПИН кампания „Животът е безценен”), включваща:
- информационна акция за гражданите на Велико Търново с раздаване на
информационни материали, червени балони и „любовни подаръци”, съдържащи
презервативи, информационни материали, стихотворения за любовта, валентинки,
сърчица и други;
- арт-акция „Любовна снимка”; парти с маски в Арт-клуб „ТАМ”;
тематична вечер ;
- „Бързи срещи” в Sammy's Bar; интерактивни обучения и видеолектории
с ученици и родители от училища във Велико Търново.
 Кампания, посветена на Международния ден за съпричастност със
засегнатите от ХИВ/СПИН (19 май), включваща:
- културна вечер „Да съхраним светлината”;
-информационна акция „Да задържим ХИВ в светлината на прожекторите;
- ученически образователни игри със състезателен характер, туристически
поход ;
- семинар сред природата с младежи от ученически клубове и БМЧК.
 Лятна АнтиСПИН кампания, включваща: безплатно и анонимно
консултиране и изследване за ХИВ и разпространение на здравно-образователни
материали и презервативи сред младите хора на басейните в кв. „Света гора” и
Килифаревски манастир.
 Кампания по повод на Световния ден за борба срещу СПИН – 1 ХІІ:
- интерактивни обучения и презентации с ученици от професионални
гимназии и основни училища във Велико Търново;
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- информационна акция в центъра на град Велико Търново с раздаване на
информационни материали, презервативи, червени панделки и рисуване върху
чадъри;
- общоградска ученическа дискусия, с участието на 14 екипа ученици от
горен курс на обучение в град Велико Търново, които представиха мултимедийни
презентации и дискутираха по актуалните здравни и социални аспекти на проблема
СПИН;
- локални кампании във всички гимназии и СОУ във Велико Търново;
През отчетния период са осъществени 61 обучения (от експерти на дирекция
ПБПЗ) на ученици по теми, свързани със сексуалното и репродуктивно здраве с
общ обхват 635 ученици и родители. В рамките на дейностите за отбелязване на
световните и международни дни, посветени на превенцията на ХИВ/СПИН са
обхванати общо 14 608 ученици и родители.
БМЧК има над 80 обучени доброволци по традиционни за организацията
теми, като превенция на ХИВ/СПИН, репродуктивно здраве, превенция на
зависимости, здравословно хранене и здравословен начин на живот. През 2014 г.
чрез дейности сред своите връстници са достигнали до над 500 ученици в областта,
а организираните от тях информационни кампании, включително и добиващите все
по-голяма популярност паралелни онлайн кампании в социалните мрежи, са
достигнали до над 2500 души.
 Кампания за профилактика на туберкулозата по повод на
Международния ден (24 март), под надслов «Открий, лекувай, излекувай,”
включваща:
- информационна акция „Дърво на познанието” с раздаване на
информационни материали за профилактиката на заболяването;
- организационно-методична помощ (от експерти на инспекцията) на
педагози и медицински специалисти в детските градини и училища и на модератори
и доброволци от Центровете за развитие на общността към ЦМДТ „Амалипе” за
провеждане на здравно-образователни дейности по проблема за организиране на
миникампании сред населението в населени маста, с преобладаващо ромско
население.
В рамките на кампанията, по данни на медицинските специалисти от
здравните кабинети, в детските и учебни заведения на община Велико Търново са
проведени общо 111 здравно-образователни дейности (беседи, лекции,
презентации), с които са обхванати общо 5 378 деца, ученици и персонал.
6. Превенция на пътно-транспортния травматизъм. Национална кампания
„Детската безопасност - споделена отговорност и грижи”, в рамките на която са
проведении:
 Кампания „Бъди разумен! Запази живот на пътя!”, посветена на
безопасността на движението на пътя и превенцията на употребата на алкохол, в
която са включени 200 ученици от СОУ „Ем. Станев”;
 Образователни игри за знания и умения по безопасност на движението и
риска от употребата на алкохол в околоградската зона за отдих на Велико Търново
(парк Ксилифор), в които са участвали 140 ученици, родители и педагози;
 Общинско състезание по безопасност на движението „Мама, татко и аз”,
проведено за трета поредна година със съдействието на Община Велико Търново,
сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР, Регионалния инспекторат на
образованието, Младежкия дом, БМЧК и СОУ „Ем. Станев”.
В състезанието са се включили 15 отбора от по трима състезатели (двама
родители и един ученик от трети клас - общо 45 състезатели) от 6 училища в
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Община Велико Търново. Участниците са демонстрирали много добри знания и
умения по безопасност на движението и оказване на първа долекарска помощ.
Членове на Младежкия Авариен Екип (МАЕ) към БМЧК - Велико Търново са
показали своите умения за оказване на първа долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия.
 Популяризиране на инициативите, включени в Националната кампания
„Детската безопасност - споделена отговорност и грижа”: Национален конкурс за
детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема „Победи опасността”, Национален
конкурс „В подкрепа на детската безопасност” и реализирани инициативи,
програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при
деца и за отстраняване на опасностите в бита и жизнената среда на децата.
БМЧК, съвместно с Община Велико Търново е разработил „Оздравителна
програма за ограничаване усложненията, като хипертония и диабет поради
затлъстяване сред учениците в Община В.Търново“. Програмата е насочена към
децата до 17 години и се отчитат данните за ранно появяващи се отклонения в
теглото, физическото развитие и заболяванията на обмяната и кръвообращението.
Целта е да се проведат оздравителни курсове с деца с отклонения във
физическото развитие, наднормено тегло, високо кръвно налягане и диабет, но и да
се повиши информираността и ангажираността на родителите, учителите и
общността към проблема.
Дейност 2. Осигуряване на здравни услуги сред децата в образователната
система, както и специализирани часове по здравна образование.
За повишаване нивото на здравни знания и изграждане на умения и нагласи у
децата и учениците за опазване на личното им здраве и здравословен начин на
живот, както и за изграждане на капацитет за профилактика и промоция на здравето
в образователната система, експерти от РЗИ са реализирали следните дейности:
 Два семинара с медицинските специалисти от детските заведения в
Община Велико Търново по прилагане на разпоредбите на нормативните документи
на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на децата на
възраст от 0 до 7 години в детските заведения;
 Тридневно обучение на ученици от ЧПГ „Аркус” - Велико Търново по
темата „Превенция на зависимостите и рисковото поведение”;
 Интерактивни обучения и занимания с ученици (21 обучения с общ
обхват 328 ученици) на здравни теми в рамките на проект УСПЕХ на МОН в три
училища във Велико Търново (ПГЕ „А. Попов”, СОУ „В. Благоева” и ОУ „Д.
Благоев”);
Обучения (тренинги, презентации, видеолектории от експерти на дирекция
ПБПЗ в РЗИ) - общо 180 обучения с общ обхват 3 722 участници (деца от
предучилищна възраст и ученици; ученици от Клуб на здравето „Живей...”, Градски
ученически парламент; БМЧК; младежи от SOS Младежки общежития,
специализирани институции за деца и соц. услуги от резидентен тип)
 Образователни дейности с деца и ученици в детските и учебни заведения
(по данни на медицинските специалисти от здравните кабинети) на здравна
тематика - общо 953 обучения, празници на здравето, състезания, изложби и други с
общ обхват 40 335 деца и ученици.
 Методично-консултативна помощ на всички медицински специалисти от
здравните кабинети в детските и учебни заведения на общината за провеждане на
здравно образование с деца и ученици.
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Всички планирани и реализирани дейности са осъществени в рамките на
следните програми: общинска програма „Здрави деца в здрави семейства”,
Програма за превенция на наркоманиите в Община Велико Търново, Национална
програма за превенция на хроничните неинфекциозни болести 2014 - 2020,
Национална програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИ, Здравна стратегия за
лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.
Оперативна цел 4: Насърчаване формирането на активна гражданска позиция
по всички въпроси, касаещи благосъстоянието на децата в община Велико
Търново.
Дейност 1. Привличане на родителски организации като партньори на
детски и учебни заведения, с цел превръщането им в привлекателно място за
подрастващите.
В 25 училища и 4 детски градини – ОДЗ „Ален мак”, ЦДГ „Слънце”, ЦДГ
„Соня”, ЦДГ „Здравец” в гр. Велико Търново са сформирани училищни
настоятелства. Дейността на създадените настоятелства, е свързана с решаване на
въпроси свързани с благосъстоянието на децата, чрез осъществяване на съвместни
инициативи: благотворителни кампании, обучения, училищни, национални и
международни проекти.
На 13 ноември 2013 г., Община Велико Търново се присъедини към
инициативата на УНИЦЕФ „Община – приятел на детето”. С получаване на този
приз, Община Велико Търново се ангажира да работи активно за повишаване
благосъстоянието на децата, като оптимизира управлението си, подобрява
изграждането на приятелска за децата среда и споделя с останалите общини,
приятели на детето, опит и добри практики.
В качеството си на „Община - приятел на детето”, през отчетния период
Община Велико Търново реализира следните дейности:
 Програма на УНИЦЕФ „Работилница за родители – да пораснем заедно”,
като са сформирани пет работилници, в които взеха участие 59 родители на деца на
възраст от 0 до 4 години. Четири от работилниците са реализирани в гр. Велико
Търново, в партньорство с Читалище „Надежда” и една в гр. Дебелец. На 15.10.2014
г. Община Велико Търново подписа договор с УНИЦЕФ за финансиране на още две
„Работилници за родители – да пораснем заедно”, които ще се реализират в град
Велико Търново. В началото на м. ноември се сформира пета група, която започна
своята дейност в Дневен център за деца с увреждания „Дъга”.
Работилницата е предназначена за родители с деца от 0 до 4 години и цели
предоставяне на знания, умения и нагласи, които да укрепят техния капацитет да се
справят с изискванията на средата и да отговорят на нуждите на детето в
интелектуално, социално, емоционално и физичeско отношение. Програмата се
състои от 12 тематично и концептуално свързани семинари с обща
продължителност 24 часа, които се водят от специално подготвен екип от
специалисти - психолози, социални работници или педагози
 През месец май 2014 г., с подкрепата на УНИЦЕФ е представена
фотоизложба „Имам си една мечта”, посветена на сирийските деца – бежанци в
България.
 Седмицата от 26.05. - 01.06.2014 г. бе обявена за седмица на детето в
Община Велико Търново. В този период са организирани празнични концерти на
формации от Младежки дом, спортни празници, рисунка на открито, мероприятия,
организирани за потребители на социални услуги за деца и семейства. За първи път

33

в Община Велико Търново 1 - ви юни - Международния ден на детето бе отбелязан
с „Парад на бебешката количка”.
 Открити са два нови Центъра за работа с деца и младежи в с. Никюп и в
с. Ново село. В периода м. юни - м. септември 2014 г. за четвърти път за децата и
младежите от ЦРДМ, Община Велико Търново, в партньорство с Областна
Дирекция на МВР – Велико Търново, Дарителско сдружение „Св. Ив. Рилски” и
Международната организация по миграция организират „Лятна детска полицейска
академия”, в която се реализират мероприятия от Националната програма
„Полицията в близост до обществото” и по Проект „Полиция, местна власт и
гражданско общество – заедно за сигурността на населените места”. По
предварително изготвен план децата, заедно със служителите от РУ „Полиция” гр.
Велико Търново, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора
провеждат занимания. В реализираните дейности са обхванати около 380 – 400 деца
и младежи от малките населени места на територията на Община Велико Търново.
 През месец ноември 2014 г. Община Велико Търново бе домакин на
годишната среща на Мрежата на общините – приятел на детето, на която
присъстваха представители от 30 общини в България. Акцент на срещата бе 25
години от приемана на Конвенцията на ООН за правата на детето и в тази връзка бе
открита фотоизложба „Детските права имат лице и история
 Във връзка с Деня на християнското семейство – 21 ноември се проведе
празник за семействата, подпомогнати от Община Велико Търново с финансови
средства от Общинската програма по асистирана репродукция и за приемните
семейства назначени по Проект „И аз имам семейство”, изпълняван от Агенция за
социално подпомагане в партньорство с Община Велико Търново. Тържеството се
състоя в Детски център „Приказките”. За семействата бяха изработени подаръци от
потребителите на социални услуги в Дом за възрастни хора с умствена
изостаналост, с. Церова кория.
През 2014 г. продължава активното сътрудничество между Дневен център за
деца с увреждания „Дъга” и местната родителска организация на родителите на
децата с увреждания Сдружение „Виктория 04”. Съвместно със Сдружението в
социалната услугата е реализиран проект насочен към обучение на родители и деца
по въпросите на сексуалното възпитание и настъпващите през пубертета промени.
Реализирани са три обучения за две групи деца от центъра, едно обучение на
родители и консултации за специалисти и родители по конкретни случай.
Дейност 2. Повишаване на информираността и обществената ангажираност по
отношение проблемите на децата в Община Велико Търново.
В подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за Европейска столица на
културата 2019 г. бяха организирани дни на социалните услуги. Събитието
премина под надслов "Ние можем". В специални шатри потребителите на
социалните услуги демонстрираха различни умения, които са усвоили, като
квилинг, рисунки върху лице, плетене на плитки, изработване на капани за сънища,
изработване на сувенири, японски техники с конец и други интересни дейности, а
сувенирите, изработени от участниците се продаваха на символични цени. В
рамките на програмата се проведе голям концерт, подготвен от потребителите на
социалните услуги от общината, с участието и на танцовите формации „Зоки" и
„Търновска царица".
Със съдействието на Градски ученически парламент към Младежки дом са
реализирани следните дейности:
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- изграден е Клуб (като неформална група за неформално образование) за
инициативи и действие, в който се включват ученици, студенти, работещи и
безработни младежи. Клубът има разработена програма за действие, в съответствие
с Националната програма за младежта и европейска младежка програма „Еразъм”;
- информационната кампания „Действай, съдействай, въздействай” и
анкетното проучване за нагласите на младите хора от Велико Търново във връзка с
изборите за Европейски парламент през м. май 2014 г.;
- състезанието „Аз съм българче и зная”, по повод Националния празник 3
март;
- съвместна изява с Литературан клуб „Ерато” при ПМГ „В. Друмев” „Любов
и вино”, посветена на световната и българска любовна лирика, музика и танц, както
и на постиженията в областта на сомелиерството .
- представители на Градския ученически парламент са взели участие в
работата на ХІV-та Национална среща на детските и младежки парламенти в
България;
- по Национална кампания „2014 – година на правата на детето”, съвместно
със Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето. През месеците
май, юни и юли дейностите на членовете са били насочени към отделни права –
право на образование, право на достъп до информация, адаптирана за деца, право на
неприкосновенност на личния живот, право на детето да не бъде разделяно от
родителите си, право на почивка, игра и културна дейност, както и безопасност;
- представяне на проект “Take the field”, в рамките на който макетът мечтите на децата от гр. Килифарево е представен на международна среща с
участници от Италия, Испания, Португалия и Румъния в гр. Монца, област
Ломбардия, Италия през м. април. Макетът-проект включва над 50 елемента –
паркове, ландшафтни пространства, обществени и производствени сгради, културни
паметници и спортни площадки. Творческото решение е дело на 33 младежи от 10
до 20 години, и ще бъде постоянен експонат в музей „Времена” в Младежкия дом,
гр. Килифарево.Този проект е своеобразно предложение към местните власти и
показва какво не харесва на децата и какво биха искали да има в него, включително
достъпна среда и за хората с увреждания;
- по повод Международния ден на младежта - 12 август представяне на
дейностите на Младежкия информационно-консултантски център и Младежкия дом
пред гостуваща младежка корейска делегация.
През отчетния период доброволци от БМЧК осъществиха многобройни
благотворителни, фондонабирателни и информационни кампании в помощ на деца
и млади хора, като:
- дарителски кампании в големите супермаркети в гр. Велико Търново, в
резултат на които са събрани 220 кг. хранителни продукти и са приготвени пакети
за 27 семейства на многодетни майки и самотно живеещи възрастни хора в гр.
В.Търново и гр. Дебелец.
- дарителска акция за събиране на стоки от първа необходимост за
пострадалите от наводнението, проведена в три училища: СОУ„Георги
С.Раковски“, СОУ„Емилиян Станев“ и ПГС „Кольо Фичето“. Събраните стоки са
дарени на манастир „Рождество на Света Богородица”, гр. Килифарево;
- кампания за доброволно кръводаряване;
- боядисване на голямо Великденско яйце и организиране на великденски
игри с децата от ДДЛРГ „ Пеню и Мария Велкови”.
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Специалистите от ЦОП, управляван от SOS – Детски селища са подготвили
и разпространили брошури за родители и за професионалисти и наръчник „На
училище без страх”.
През м. декември 2014 г., съвместно с УниКредит Булбанк бе организирана
изложба на картини на дете с увреждания, посещаващо Дневен център за деца с
увреждания ”Дъга”. Събитието бе отразено в местните медии.
Във връзка с реализирания през годината проект на Сдружение „Виктория
04”, бе изработена, отпечатана и разпространена брошура касаеща проблемите на
сексуалното възпитание на децата с увреждания.
През отчетния период екипите на специализирани институции и социални
услуги за деца са взели участие в организирани презентации, конференции, кръгли
маси, представящи резултати от проекти, форуми организирани от НПО,
предоставящи услуги на територията на Община Велико Търново. Всички събития
своевременно са отразявани от медиите.
Дейност 3. Насърчаване на изявите на дарбите на децата.
По Национална програма „С грижа за всеки ученик” – МОДУЛ 1
„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади” са включени следните училища:
- ОУ „Бачо Киро” – Велико Търново –2 групи /6 ученика;
- СОУ „Вела Благоева” –2 групи/12 ученика;
- СОУ „Емилиян Станев” – 2 групи/14 ученика;
- ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново -17 групи/107 ученика;
- ЕГ „Проф. Асен Златаров”- 10групи/87 ученика;
- Старопрестолна гимназия по икономика – 1 група/ 9 ученика;
- ХГ „Св.св. Кирил и Методий”- 1 група/4 ученика.
За 2014 година за Община Велико Търново са одобрени 11 ученика от 4
училища с право на 12 месечни стипендии за деца с изявени дарби, съгласно
Наредба и Програма за закрила на деца с изявени дарби, приети с решения на
Министерски съвет.
Отчета по изпълнение на програмата за детето за 2014 година е
съгласуван с всички отговорни институции и организации, ангажирани с
благосъстоянието на децата в Община Велико Търново.
Отчета е приет от Комисията за детето и от Обществения съвет за
социално подпомагане при Община Велико Търново.
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