ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022 ГОДИНА
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Общинската програма за закрила на детето за 2022 г.в Община Полски Тръмбеш е разработена въз основа на целите и
принципите на Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Конвенция на ООН за правата на детето, Стратегия на
съвета на Европа за правата на детето, под законови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с
осигуряване на правата на децата.
Целта на програмата е на базата на утвърдените национални приоритети в областта на закрила на детето, да бъдат определени
местните приоритети, след извършен анализ на специфичните потребности в общината. Програмата ще спомогне за ефективна защита
и гаранция на основните права на децата в Община Полски Тръмбеш във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята
и готовността на институциите в общината да работят съвместно за повишаване качеството на живот на децата.
I. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ, ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в посока
всяко дете от Община Полски Тръмбеш да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено,
нравствено и социалното развитие.
 ПРИОРИТЕТИ
 Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.
 Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца.
 Подобряване здравето на децата.
 Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Правораздавателната съдебна система в услуга
на детето.
 Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето.
 Подобряване взаимодействието между институциите, отговорни за дейностите по закрила на детето.
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ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2022г.
Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата политики за подкрепа на детето и семейството.
Цели

Дейности

Отговорни институции

Финансово
осигуряване

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

1.1. Подкрепа на семействата и гарантиране на правата Дирекция"Социално
на децата при предоставяне на социално подпомагане подпомагане" - Свищов
и социални услуги, регламентирани в ЗСП и ППЗСП

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция

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

Дирекция"Социално
подпомагане" - Свищов;
Община Полски Тръмбеш;
Директори на училища

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция

1.3. Осигуряване на финансова подкрепа от Община
Полски Тръмбеш чрез предоставяне на еднократни
финансови помощи за новородени деца.

Община Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината

1.4 Провеждане на конкретни мерки за закрила на
детето и контролиране на изпълнението им:

Дирекция „Социално
подпомагане“ –Свищов;
ЦОП Полски Тръмбеш.

В рамките на
утвърдения
бюджет.

- предоставяне на съвети и консултации по
отглеждането и възпитанието на децата;
- подкрепа на семействата, чрез прилагане на мерки за
закрила в семейна среда;
- консултиране и подкрепа, насочени към подобряване
към качеството на грижи за настанените деца в
семейства на роднини и близки, или в приемни
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семейства.

2. Детско и семейно
подпомагане, според
индивидуалните
потребности на детето
с увреждане

1.5. Подкрепа на семействата за отглеждане на децата
в семейна среда, чрез гарантиране на достъп до
функциониращите в общината социални услуги за
деца и семейства:
- Център за обществена подкрепа;
- Център за социална рехабилитация и интеграция;
- Личен асистент;
- Асистентска подкрепа

Дирекция "Социално
подпомагане" - Свищов;
Община Полски Тръмбеш,
социални услуги,
ЦОП и ЦСРИ

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината

1.6 Предприемане на навременни действия по
превенция на изоставянето на деца, както и за тяхната
реинтеграция

Дирекция "Социално
подпомагане" – Свищов, ОЗД
към ДСП – Свищов
Община Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
общината

1.7. Продължаване предоставянето на услугата
"Приемна грижа" - доброволна и професионална, чрез
популяризиране, обучение на приемни родители.

Дирекция "Социално
подпомагане" - Свищов;
Община Полски Тръмбеш;
Дирекция "БТ" – Свищов,

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорната
институция

2.1 Предоставяне на съвременни помощни средства,
приспособления и съоръжения и медицински изделия,
включително компютъризирани системи и
съоръжения, предназначени за деца, в зависимост от
потребностите им.

Дирекция "Социално
подпомагане" Свищов

В рамките на
утвърдения
бюджет
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Приоритетна област 2: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на
всички деца
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово
осигуряване

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

1.1. Осигуряване на достъпна архитектурна среда за
деца със СОП в детските градини, училищата и
социалните услуги.

Община Полски Тръмбеш;
Директори на училища и детски
градини;
ЦОП Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет;

1.2. Осъществяване на дейностите, свързани със
създаване на подкрепяща среда в детските градини и
училищата за включване на деца и ученици със
специални образователни потребности в
образователния процес.

Община Полски Тръмбеш;
Директори на училища и детски
градини

В рамките на
утвърдения
бюджет

1.3. Осигуряване на ресурсни учители, допълнителен
помощен персонал (придружители, лични асистенти)
за подпомагане на интегрираното обучение за децата
от детските градини и училищата.

Община Полски Тръмбеш;
Дирекция "Социално
подпомагане" Свищов;
Директори на училища и детски
градини

В рамките на
утвърдения
бюджет

1.4. Организиране и провеждане на работни срещи
между специалисти от различни институции по
Координационният механизъм с цел координиране на
усилията по обхващане на застрашените по отпадане
от училище деца.

Ръководства на училищата и
детските градини;
ОЗД към ДСП – Свищов;
РУ на МВР;
Община Полски Тръмбеш.

В рамките на
утвърдения
бюджет

1.5. Идентифициране на деца, отпаднали и не
обхванати от училище на територията на община
Полски Тръмбеш чрез Механизъм за съвместна работа
на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст

Община Полски Тръмбеш;
РУО – В.Търново;
Д СП Свищов;
РУ на МВР гр. П.Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции
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Приоритетна област 3: Подобряване здравето на децата
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово
осигуряване
В рамките на
утвърдения
бюджет

1. Разширяване на
профилактичните
мерки и
превантивните
програми с цел
гарантиране здравето
на децата чрез ранна
превенция на
рисковете.

1.1.Продължаване на прилагането на различни
подходи и практики за утвърждаване на модел на
здравословното хранене в семейството и в училище.

Община Полски Тръмбеш;
Директори на училища и детски
градини;
ЦОП Полски Тръмбеш

1.2 Провеждане на кампании за промотиране на
здравето, здравословното хранене и здравословния
начин на живот.

Община Полски Тръмбеш;
Директори на училища и детски
градини;
РЗИ В.Търново;
ЦОП Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет

1.3 Стимулиране на посещенията при личен лекар с
цел профилактични прегледи и имунизации,
включително при децата от етническите малцинства.

Общо практикуващи лекари;
РЗИ;
Община Полски Тръмбешздравен медиатор;
ЦОП Полски Тръмбеш.

В рамките на
утвърдения
бюджет

1.4 Провеждане на кампании за информиране и
консултиране на непълнолетни и малолетни
подрастващи, с цел превенция на ранна нежелана
бременност и т.нар. „ранен брак“.

Община Полски ТръмбешЗдравен медиатор;
ДСП Свищов- ОЗД;
ЦОП Полски Тръмбеш.

В рамките на
утвърдения
бюджет.
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1.5 Реализиране на програми по превенция и контрол
на ХИВ/СПИН, хепатит В и С и сексуално предавани
болести. Оптимизиране на междуинституционалното
сътрудничество в рамките на Координационния
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално
предавани инфекции.

Община Полски Тръмбеш
съвместно с РЗИ В.Търново,
Образователни институции;
здравен медиатор,
ДСП – Свищов;
ЦОП Полски Тръмбеш.

В рамките на
утвърдения
бюджет

Приоритетна област 4: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. Правораздавателната
съдебна система в услуга на детето
Цели

Дейности

Отговорен орган

Финансово
осигуряване

1. Повишаване
ефективността на
закрилата на
непридружени деца,
деца - бежанци и
имигранти
2. Подобряване на
ефективността и
взаимовръзката между
институциите на
местно ниво за
превенция и работа с
деца, жертви на
насилие

1. 1. Провеждане на превантивна работа в областта на
трафика на хора, като част от училищните и
извънучилищните форми.

Община Полски Тръмбеш;
Училища в общината
ЦОП Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет

2.1 Функциониране на мултидисциплинарен екип на
местно ниво, включващ представители на
изпълнителната власт и органи на место
самоуправление във връзка с изпълнение на
Координационния механизъм за взаимодействие при
работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск
от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция, включително и използване на
механизмите за взаимодействие по Закона за защита от
домашното насилие

Дирекция "Социално
подпомагане" - Свищов;
Община Полски Тръмбеш;
РУ на МВР гр. П.Тръмбеш;
МКБППМН

В рамките на
утвърдения
бюджет
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3. Превенция на
експлоатация и
злоупотреба с деца в
интернет
пространството.

2.2. Провеждане на информационни срещи за
повишаване на информираността сред децата относно
тяхното право на закрила от всички форми на насилие
чрез провеждане на образователни и информационни
кампании в училищата и детските градини

ДПС към РУ на МВР гр.
П.Тръмбеш;
Дирекция "СП" - Свищов;
МКБППМН;
ЦОП Полски Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2.3. Разпространяване на информационни материали в
училищата за повишаване на информираността на
децата и гарантиране на правата на децата, пострадали
от престъпление и свидетели на престъпление.
Идентифициране на деца жертви на насилие и
насочването им към подходящи социални услуги.

РУ на МВР гр. Полски Тръмбеш;
МКБППМН,
Образователни институции,
Дирекция "СП" - Свищов

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2.4. Провеждане на образователни и информационни
кампании по превенция на противообществените
прояви, употребата на алкохол, тютюнопушене,
наркотични вещества и рисково поведение

МКБППМН;
ЦОП Полски ТРъмбеш;
Директори на училища;
ДПС към РУ на МВР – Полски
Тръмбеш

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

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

Училищни ръководства;
Община Полски ТръмбешМКБППМН,
РУ на МВР – П.Тръмбеш;
ЦОП Полски Тръмбеш.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

Приоритетна област 5: Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето
Цели

Дейности

Отговорен орган

1. Достъп на всички
деца до културни
дейности.

1. 1. Насърчаване участието на всички деца в
занимания в областта на изкуството - извънкласна
дейност в училища и обслужващи звена, школи,
състави, клубове и кръжоци чрез мрежата на
читалищата, подкрепа на проекти, свързани с деца,
педагогическа дейност в културните институти.

Община Полски Тръмбеш;
Читалища;
Училища и детски градини;
ЦОП Полски Тръмбеш

Финансово
осигуряване
В рамките на
утвърдения
бюджет,
Програми и
проекти
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1.2 Организиране и осигуряване на възможности за
участие в конкурси стимулиращи детското творчество
и развитието на децата.

Община Полски Тръмбеш;
Читалища;
Училища и детски градини;
ЦОП Полски Тръмбеш.

В рамките на
утвърдения
бюджет.
Програми и
проекти

Приоритетна област 6: Подобряване взаимодействието между институциите, отговорни за дейностите по закрила на детето
Цели

Дейности

Отговорен орган

1. Подобряване на
координацията между
органите по закрила на
детето на местно ниво.

1.1. Координация между органите по закрила на детето
на местно ниво. Обединяване на усилията на
институциите, за осигуряване на сигурност и
подходяща икономическа, социална и културна среда,
образование, свобода на възгледите за всички групи
деца съобразно тяхната възраст, социален статус,
физическо, здравословно и психическо състояние.

Община Полски Тръмбеш;
Дирекция "СП"Свищов;
РУ на МВР - ДПС;
Училища и детски градини;
ЦОП Полски Тръмбеш

Финансово
осигуряване
В рамките на
утвърдения
бюджет,
Външни
донори

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Намаляване броя на децата отглеждани в специализирани институции.
2. Разкриване на нови социални услуги отговарящи на растящите потребностите в общността.
3. Провеждане на превенция на детското здраве.
4. Ограничаване броя на децата отпаднали от училище.
5. Проследяване и гарантиране на спазването правата на децата.
6. Намаляване броя на децата, извършили престъпления и противообществени прояви.
7. Повишаване на информираността сред децата с цел превенция от насилие и експлоатация.
8. Увеличен достъп до услуги за деца - жертви на насилие с цел тяхното възстановяване и социално интегриране.
9. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време.
10. Защита на достойнството и безопасността на децата в интернет средата.
V. МОНИТОРИНГ, ОЦЕНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ
1. Постоянният мониторинг на дейностите по реализиране на оперативните цели се осъществява от Община Полски Тръмбеш.
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2. Комисията за детето към Община Полски Тръмбеш осъществява текущата практическа дейност по реализиране на програмата и
предприема мерки по контрола на изпълнението им.
3. Оценката на изпълнението на програмата се осъществява на база на предварително проучване от партньорите по реализиране на
дейностите.
Проекта на Общинската програма за закрила на детето в Община Полски Тръмбеш за 2022 година е разработен от Комисията за
детето, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и е в съответствие с приоритетите,
заложени в Националната и общинската политики за закрила на детето.

Общинската програма за закрила на детето за 2022 година е приета на заседание на ОбС- Полски Тръмбеш с Решение
№452 по Протокол № 32 от 21.04.2022 г.
Маринета Йорданова
Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш
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