ОБЩИНА ХАСКОВО

ПРОГРАМА
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2017г.

А. КОНТЕКСТ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

I.

Общинската програма за закрила на детето 2017г. е разработена в синхрон с
хоризонталните политики за закрила на детето и е съобразена с основните стратегически
документи, планове и програми: Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (20162021); Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.; Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Р България” и Планът за действие за изпълнение на
Стратегията; Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето;
Стратегията на ЕС Европа 2020; Национална програма за реформи 2013-2020 г.; Конвенцията на
ООН за правата на детето.
Общинската програма за закрила на детето е подчинена на принципа, че съвместното
участие на всички институции, гражданско общество и на самите деца в прилагането на
политиките за детето, е предпоставка за изграждането на цялостен и интегриран подход в
спазването на техните права и гарантирането на най-добрият им интерес.
ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ:

II.









Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата;
Подобряване здравето на децата;
Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда;
Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование за
всички деца;
Правораздавателна система, приятел на детето;
Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и
други форми на експлоатация;
Насърчаване на участието на децата;
Спорт, култура и дейности за свободното време.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

III.

Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и
неправителствени организации ангажирани в изпълнение на дейности осигуряващи ефективно
упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за
свободното и пълноценното им личностно развитие.

IV.

ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ:

 Осигуряване правото на детето да живее в сигурна семейна среда
 Прилагане на интегриран подход в грижите за деца, насочен към превенция на рисковете
още в най-ранна детска възраст

 Развиване на мерки за подкрепа на отговорното родителство;
 Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за изоставяне на
детето;
 Оказване на подкрепа и съдействие на деца от бежански семейства и техните родители;
 Подобряване на достъпа до услуги за майчино и детско здраве;
 Промотиране на здравето сред децата;
 Разширяване на превантивните и профилактични мерки за опазване физическото и
психическо здраве на децата;
 Подобряване на грижите за психичното здраве на децата;
 Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на инцидентите и
травматизма при деца.
 Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на живот и развитие в
сигурна и безопасна среда;
 Развит общински механизъм в посока обхващане на децата в образователната система;
 Изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на приобщаващо
образование;
 Изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на приобщаващо
образование;
 Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие;
 Подобряване ефективността на действията за закрила на деца, жертви на насилие или в
риск от сексуално насилие;
 Повишаване осведомеността на обществото, децата и на техните семейства, относно
правата на детето, насилието над деца и за стимулиране на активното им участие в
противодействие на насилието;
 Подобряване ефективността на системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие.
 Защита на децата от сексуални посегателства, чрез компютърни престъпления и превенция
на онлайн тормоза;
 Предприемане на ефективни мерки за намаляване на ранните бракове;
 Утвърждаване на детското участие в обществения живот, чрез повишаване на
информираността за техните права;
 Включване на децата в доброволчески дейности за формиране на положителна нагласа
към доброволчеството;
 Създаване на условия и възможности за всички деца да спортуват;
 Мерки за откриване и подкрепа на деца таланти;
 Осигуряване на достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното
време, клубове по интереси в т.ч. наука и техника;
 Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, деца в неравностойно
положени в различни форми на отдих,спорт,културни дейности и занимания по интереси.
Изпълнението на приоритетните цели и непрекъснатата работа по секторните политики по
закрила на детето показва, че е необходимо постигане на максимална координация и
взаимодействие между различните институции с оглед на най-добрия интерес на детето.

V.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Развита мрежа от услуги за семействата и децата;

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включавшее;
Равен достъп до качествена подготовка в училище за всички деца;
Подобрена профилактика на здравето при децата от всички възрастови групи;
Силно ограничаване на рисковите фактори, като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и
употреба на наркотични вещества;
6. Ограничаване на риска от разпространение на полово предавани инфекции, HIV/СПИН;
7. Увеличаване дела на децата от различните етнически малцинствени групи, които са
интегрирани в общообразователни училища;
8. Увеличаване относителния дял на децата с увреждания, които са интегрирани в детските
градини и общообразователните училища;
9. Увеличен достъп до услуги за деца – жертви на насилие, детски труд, сексуална
експлоатация и трафик с цел възстановяване и връщане в образователната система или
професионално образование;
10. Развиване на програми и услуги, насочени към превенция на насилието и защита от
всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация;
11. Създаване на възможности за увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни,
културни и развлекателни дейности;
12. Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания в различни форми на
отдих, спорт, занимания по интереси;
13. Насърчаване на детското участие в процесите на вземане на решение;
14. Защита на личността, достойнството и безопасността на децата от българските медии;
2.
3.
4.
5.

Общинската програма за закрила на детето в Община Хасково за 2017 година е
разработена 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
стратегия за детето /2008 – 2018 г/.

ОБЩИНА ХАСКОВО
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 година
ПРИОРИТЕТ I:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел
Дейност
Очаквани резултати
Отговорни институции
Предвидени Срок за
финансови изпълнение
средства
1.1.1. Подкрепа на детето Осигуряване
на Дирекция
“Социално В рамките на
2017 г.
1.1.
Осигуряване
и подпомагане”, доставчици утвърдения
правото на детето да и семейството чрез мерки подкрепяща
семейна на социални услуги
бюджет
живее
в
сигурна за закрила в семейна среда. стимулираща
среда за децата.
на
семейна среда
отговорните
институции
1.1.2. Насочване
към Намаляване
на Дирекция
“Социално В рамките на
2017 г.
програми на заетост и безработицата
и подпомагане”
утвърдения
финансова подкрепа на повишаване ресурсите на
бюджет
семействата, отговарящи на семействата
в
на
условията
за
месечно неравностойно социално
отговорната
социално подпомагане, за положение.
институция
децата, които отглеждат.
1.1.3. Финансово
Осигурена
финансова Дирекция
“Социално В рамките на
2017 г.
подпомагане
на помощ на семействата с подпомагане”
утвърдения
семействата с деца до деца.
бюджет
завършване
на
средно
на
образование на детето, но
отговорните
не повече от 20г. възраст,
институции
обвързано с редовното
посещаване на училище.
1.1.4. При необходимост Преодоляване
на Дирекция
“Социално В рамките на
2017 г.
насочване към ползване на конфликти и кризи в подпомагане”, Социални утвърдения
подходящи
социални семействата.
услуги в общността, НПО
бюджет
услуги в общността, за
на
улесняване връзките между
отговорните
децата и родителите и
институции
справяне с конфликти и
кризи в отношенията.

1.1.5. Консултиране
и Осигурени
качествени
подкрепа, насочени към грижи за настанените в
подобряване качеството на семейна среда деца.
грижи за настанените деца
в семейства на родини и
близки или в приемни
семейства.
1.1.6. Развитие
на
съществуващите социални
услуги за подкрепа на
децата и семействата и
разкриването
на
нови
социални
услуги
за
приоритетни целеви групи.
1.2. Прилагане на 1.2.1. Предоставяне на
интегриран подход в интегрирани услуги за
грижите
за
деца, ранно детско развитие
насочен
към
превенция
на
рисковете още в найранна детска възраст
Провеждане
на
1.3.
Развиване
на 1.3.1
мерки за подкрепа на дискусионни форуми с
участието на местни медии,
отговорното
насочени към повишаване
родителство.
на
обществената
информираност
и
чувствителност
към
синдрома на родителското
отчуждаване при децата на
разделени родители.
1.3.2 Развиване на мерки и
услуги за подкрепа и

Дирекция
“Социално
подпомагане”, Център за
обществена
подкрепа,
Екип по приемна грижа

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции и
по
проект„Прие
ми ме“
В рамките на
в утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

на Община Хасково,
ОП „РЧР“
и „Общностен център за Проект
подкрепа на деца и „Шанс
за
родители“
нашите
деца“

2017 г.

Развитие на качествени и Община Хасково, ДСП,
адекватни
на Социални
услуги
потребностите социални общността, НПО
услуги в общността.

Осигуряване
стимулираща
подкрепяща среда

Поощряване
на Община Хасково, ДСП,
обществената
училища,
НПО, ЦОП,
чувствителност
и ОП“Младежки център“
информираност към СРО
при деца на разделени
родители.

2017 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2017 г.

Повишаване капацитета на Община
Хасково, В рамките на
родителите.
училища, ЦОП, НПО
утвърдения

2017 г.

насърчаване на отговорното
родителство. Провеждане
на
информационни
кампании
и
разпространение
на
образователни материали
сред маргиналните групи в
общината.
1.3.3. Създаване на условия
за повишаване капацитета
на
семействата
по
отношение на родителските
им функции чрез ефективно
взаимодействие
между
институциите
и
посредством
социално консултиране.
1.3.4.
Продължаване
развитието на приемната
грижа чрез популяризиране
на
професионалната
приемна
грижа.
Провеждане на регулярни
работни
срещи
за
междуинституционално
взаимодействие
и
координация.
1.3.5.
Развитие на нови
форми на социални услуги:
-Преходно жилище
-Нов дневен център за
деца с увреждания

Здравно-консултативен
бюджет на
център
за майчино и отговорните
детско здраве към АГО, институции
Общностен
център
за
подкрепа на деца и
родители
Повишаване капацитета на Община
Хасково, В рамките на
родителите.
Социални услуги, НПО
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2017 г.

Реализиране на устойчив Общинска администрация,
модел за развитие на екип по приемна грижа,
заместваща семейна грижа. ДСП-Хасково, Комисия по
приемна грижа към РДСПХасково

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2017 г.

Разкриване
на
качествени и адекватни на
потребностите социални
услуги в общността.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2017 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет на

2017 г.

Община Хасково, ДСП,
РДСП, НПО
МРРБ
и
МТСП
„Подкрепа
за
деинституционализация
на грижите за деца“
1.3.6. Увеличаване обхвата Повишаване капацитета на Община Хасково, Отдел
на
съществуващите родителите и насърчаване “Закрила на детето“ при
социални услуги „Училище на
отговорното ДСП-Хасково, Сдружение

1.4.
Развиване
на
мерки в подкрепа на
родителите
при
наличие на риск за
изоставяне на детето.

за родители“ и провеждане
на
Фамилни
групови
конференции по програма
за превенция на ранни
бракове.
1.4.1.
Подкрепа
на
семействата
на
деца,
застрашени от изоставяне
чрез прилагане на мерки за
закрила в семейна среда и
финансово подпомагане.
1.4.2. Осъществяване на
мерки за ранна превенция
на
изоставянето
чрез
осъществяване
на
психологическа,
педагогическа и
правна
помощ на родители на деца
от всички етноси, както и
насочване към подходящи
социални
услуги
в
общността.
1.4.3. Увеличаване обхвата
на програмата „Превенция
на ранното задомяване“

родителство.

“Шанс и закрила“, НПО

отговорните
институции

Превенция
на Отдел „Закрила на детето” В рамките на
изоставянето,
чрез към ДСП-Хасково
утвърдения
финансово укрепване на
бюджет на
семейството.
отговорните
институции

2017 г.

Ранна
превенция
изоставянето на деца.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2017 г.

Хасково, В рамките на
“Шанс
и утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2017 г.

Община Хасково,
В рамките на
ДСП-Хасково и Екипът утвърдения
по Проект „Приеми ме”.
бюджет на
отговорните
институции
ОЗД към ДСП-Хасково, В рамките на
МБАЛ-Хасково, Здравно- утвърдения

2017 г.

на Отдел „Закрила на детето”
към ДСП-Хасково, Център
за обществена подкрепа,
Здравен
медиатор
и
Общностен център,
НПО

Чрез
по-добрата
информираност
на
подрастващите
да се
избегнат ранните бракове
и изоставянето на децата,
поради
липсата
на
родителски капацитет.
1.4.4.
Превенция
на Реализиране на устойчив
изоставянето,
чрез модел за развитие на
предоставяне на услугата заместваща семейна грижа.
„Приемна грижа”по Проект
,,Приеми ме“
1.4.5.
Прилагане
на Предотвратяване
на
механизъм
за изоставянето на деца в

Община
Сдружение
закрила“

2017 г.

осъществяване
на институции
взаимодействие
между родилен дом.
отговорните институции с
цел ранна превенция на
изоставянето на деца.

1.5.
Оказване
на
подкрепа и съдействие
на деца от бежански
семейства и техните
родители.

на

ниво консултативен център за бюджет на
майчино и детско здраве,
отговорните
Общностен
център и институции
Здравни медиатори

1.4.6.
Предоставяне на Предотвратяване
на Отдел „Закрила на детето”
спешна
директна изоставянето на деца в Проект
„Стартегическа
материална подкрепа за институции
ДИ за премахване на
деца във висок риск от
институционалната грижа
изоставяне
за деца от 0 до 3 години в
България” на „Надежда и
домове за децата” – клон
България.
1.5.1.
Интегриране
на Осигуряване
на Община Хасково, ДСП,
семейства с деца от подкрепяща
и социални
услуги
в
бежанската
общност стимулираща
семейна общността, НПО, БЧК,
приели да живеят на среда за децата.
РУО
територията на общината,
посредством съвкупност от
социални услуги.
1.5.2.
Материално
подпомагане
на
семействата на бежанците с
осигуряване
на
хуманитарни помощи.

Повишаване ресурсите и Община Хасково, ДСП,
материалното
Социални
услуги
благосъстояние
на общността, НПО, БЧК.
семействата на бежанците

В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции

2017 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции
Възможност
за
външно
финансиране

2017 г.

В рамките на
в утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции
Възможност
за
външно
финансиране

2017 г.

ПРИОРИТЕТ II:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Предоставяне
на Подобрен
достъп
до Община Хасково
В рамките на
2.1. Подобряване на 2.1.1.
достъпа до услуги за медицински консултации, услуги за майчино и Общностен център за утвърдения
подкрепа на деца и бюджет
майчино и детско психологическа подкрепа детско здраве.

2017 г.

здраве

на родилки и бременни,
деца с увреждания, деца с
хронични заболявания
2.1.2.Използване
на
иновативен
модел
за
патронажни здравни грижи
за подкрепа на семействата,
за
отглеждане
на
новородени и деца до 3
годишна възраст.
2.1.3.
Предоставяне
на
акушерска
помощ
и
консултации на здравно
неосигурени
бременни
жени

2.1.4.
Повишаване
на
квалификацията
на
специалистите от детски
заведения по въпросите на
ранно детско развитие и
промоция на здраве
Провеждане
на
2.2. Промотиране на 2.2.1.
информационни кампании
здравето сред децата
за подобряване на грижите
за децата от най-ранна
възраст
2.2.2.
Провеждане
на
информационни кампании
за здравословно поведение
и
утвърждаване
на
здравословен начин на
живот
при
децата
и
учениците
2.2.4.
Разработване
на
училищни
програми
в

родители,
Здравноконсултативен център за
майчино и детско здраве,
Превенция на риска за Община Хасково, МЗ
Външно
здравето на бременните
финансиране
жени, майките и децата до
3 годишна възраст.

Подобрен
достъп
до Община Хасково
услуги за майчино и Общностен център за
детско здраве.
подкрепа на деца и
родители, РЗИ, Здравноконсултативен център.
Повишена квалификация Община Хасково
на
персонала
за РЗИ
подобряване качеството на
грижите на децата.
Подобряване на грижите за
децата, утвърждаване на
здравословен начин на
живот от най-ранна детска
възраст.
Повишена информираност
на децата и учениците.

Община
Хасково,
Общностен център за
подкрепа на деца и
родители, НПО;

2017 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
проект „Шанс
за
нашите
деца“
В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките
утвърдения
бюджет
отговорните
институции
РЗИ;
В рамките
Община
Хасково; утвърдения
Медицинските
бюджет
специалисти
от отговорните
общинските
детски институции
градини и
училища,
ПИЦ, МКБППМН.
РЗИ, Община Хасково, В рамките
МКБППМН,
Областен утвърдения

на

2017 г.

2017 г.

2017 г.

на
на

2017 г.

на

на

2017 г.

областта на превенцията и
рисковото
сексуално
поведение и употребата на
психоактивни вещества.
1. 2.3 Повишава не на
информираността на
децата за разпростра
нение на
ХИВ/
СПИН, болести преда
вани по полов път,
злоупотреба с психо
активни вещества и
тютюнопуше не.

2.3.1.Провеждане
на
информационна кампания
сред учениците и дискусии
по училищата по проблеми,
свързани с употребата на
психоактивни
вещества
/ПАВ/.
Рискови
фактори.
Противодействие
на
наркоразпространението в
училище.
2.3.2.
Кампания
за
превенция
на
тютюнопушенето,
чрез
разпространение
и
представяне пред ученици
на различни превантивени
филми.
2.3.3.
Провеждане
на
информационни кампании
за
повишаване
на
информираността на децата
за разпространението на
ХИВ/СПИН и др. болести,
предавани по полов път.
2.3.4.
Провеждане
на
инициативи на училищно и
общинско ниво по повод
международния
ден за
борбата срещу ХИВ/СПИН.

съвет по наркотични
вещества,
Училищни
ръководства,
педагогически
съветници.
Ограничаване на случаите РЗИ, Община Хасково,
на употреба на ПАВ сред МКБППМН,
ПИЦ
,
учениците.
Областен
съвет
по
наркотични
вещества,
Медицински
специалисти,
Детска
педагогическа
стая, БЧК.

бюджет
на
отговорните
институции
В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Реализиране на кампания РЗИ, Община Хасково,
за
превенция
на МКБППМН,
ПИЦНВ,
тютюнопушенето.
БЧК, Областен съвет по
наркотични
вещества,
Медицински
специалисти.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Превенция на ХИВ/СПИН РЗИ, Община Хасково,
сред подрастващите.
БЧК, МКБППМН,БЦДИ,
ПИЦНВ,
Медицински
специалисти.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Повишаване
Общинска
информираността
на администрация,
подрастващите,
относно Училищните
превенцията
на ръководства,
ХИВ/СПИН.
Медицинските
специалисти

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

от

2.4. Разширяване на
превантивните
и
профилактични
мерки за опазване
физическото здраве на
деца та.

2.3.5.
Разработване
на
училищни
програми
в
областта на превенцията и
рисковото
сексуално
поведение и употребата на
психоактивни вещества.

Повишаване
на
информираността
на
подрастващите,
относно
риска от преждевременно
водене на полов живот,
аборт и раждане в ранна
възраст.

2.3.6
Прилагане
на
Координационен механизъм
за взаимодействие при
работа в случаи на деца в
риск от ХИВ, хепатит Б,
хепатит С и сексуално
насилие
2.4.1.
Провеждане
на
информационни кампании
за здравословно хранене и
начин на живот чрез
разработване на програми
за здравно образование на
децата и учениците във
всяко детско заведение и
училище, разпространение
на
брошури,
мултимедиийни
презентации.
2.4.2.
Разширяване
възможностите
за
обхващане на децата в
програми и форми за
здравно образование.

Осъществяване на закрила
и подкрепа на деца в риск
от ХИВ, хепатит Б,
хепатит С и сексуално
насилие

училищата
МКБППМН,
БЧК,
ПИЦНВ
Училищните
ръководства
Ръководствата
на
детските заведения, РЗИ,
Медицинските
специалисти
от
училищата
НПО, БЧК, ПИЦНВ
О“ЗД“,
РУО,
РУП,
Община Хасково, РЗИ,
МКБППМН,
училища,
детски градини и др.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Общинска
администрация,
Училищните
ръководства,
Медицинските
специалисти
от
училищата и детските
градини, РЗИ, БЧК.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Община Хасково,
Повишаване на здравната Училищните
култура сред децата.
ръководства,
Медицинските
специалисти
от
училищата и детските

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Изграждане на навици за
здравословно хранене и
здравословен начин на
живот в детска възраст.

2.4.3.
Провеждане
на
кампании за борба с
наднорменото тегло при
децата
и
рисковите
фактори, свързани с него.
2.4.4.
Обучение
на
медицинските специалисти
към здравните кабинети на
детски и учебни заведения.
Беседи по училищата от
медицинските специалисти.
2.4.5.Провеждане
на
състезания и конкурски
сред учениците на теми,
засягащи
здравословния
начин на живот.
2.4.6.
Да
продължават
дейностите по проект“
Училищно мляко „ и
Училищен
плод“в
основните
училища
в
Община
Хасково,
за
изграждане на навици у
децата за здравословно
хранене.
Разработване
и
2.5. Подобряване на 2.5.1.
на
грижите
за разпространение
психичното здраве на здравно-образователни
материали в помощ на
децата
скрининга на аутизма и
други заболявания

градини, РЗИ, НПО,
БЧК.
Намаляване на броя на РЗИ; Община Хасково;
децата,
страдащи
от Медицинските
социално-значими
специалисти
от
заболявания
общинските
детски
градини и училища.

В рамките на 2017-2018г.
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

Повишаване
здравната РЗИ; Община Хасково;
култура сред децата.
Медицинските
специалисти
от
общинските
детски
градини и училища.

В рамките на 2017-2018г.
утвърдения
бюджет
на
отговорните

Стимулиране на децата да
бъдат активни в темата за
здравословния начин на
живот.

В рамките на 2017-2018г.
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

Община Хасково, РЗИ,
Училищните
ръководства
и
ръководствата
на
детските градини, БЧК.

Изграждане на навици у Община Хасково; РУО, В рамките на 2017-2018г.
децата за здравословно училищните
утвърдения
хранене
ръководства
бюджет
на
отговорните
институции

Повишаване
на РЗИ, Община Хасково,
информираността
за Общностен център за
аутизма и неговото ранно деца и родители
откриване..

В рамките на 2017-2018г.
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

ПРИОРИТЕТ ІIІ:
ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА
3.1.
Развитие
на 3.1.1. Организиране на Повишаване подготовката МВР, РУО, Общински В рамките на
различни
форми, общински демонстрации и на подрастващите
за училища,
Община утвърдения
модели и инструменти състезания на младежките защита при
пожари, Хасково
бюджет
на
за
превенция
на противопожарни
отряди бедствия
и извънредни
отговорните
инцидентите
и „Млад огнеборец”.
ситуации.
институции
травматизма при деца. 3.1.2.
Провеждане
на
Община Хасково, БЧК, В рамките на
общински етап на конкурс
образователни
утвърдения
за
детска
рисунка
с
институции,
спортни бюджет
на
международно участие: „С
клубове,
РУП,
ОП отговорните
очите си видях бедата”.
„Младежки център“
институции
3.1.3.
Провеждане
на
общински
етап
на
ученическо
състезание
„Защита при бедствия,
пожари
и
извънредни
ситуации”.
3.1.4.
Провеждане
на
общински
ученически
демонстрации и конкурси,
турнири и републикански
състезания, с цел превенция
на инцидентите с деца.
2. 3.1.5. Превантивна дейност
за намаляване броя на
удавените
деца,
посредством
популяризиране
на
водоспасителната дейност
и спасителни техники.

2017 г.

2017 г.

Повишаване подготовката
на подрастващите
за
защита при
пожари,
бедствия
и извънредни
ситуации.

Община
Хасково,
Гражданска
защита,
училища,
детски
градини,
БЧК,
ОП
„Младежки център“

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Повишена информираност
на децата
и правилна реакция за
безопасно поведение.

Община Хасково, БЧК,
образователни
институции,
спортни
клубове, РУП

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Придобити първоначални
знания, умения и навици за
практикуване на спорта
плуване,
първоначални
знания и умения за
спазване на правилата за
безопасност при къпане и
плуване, самоспасяване и
помощ при инциденти във
водата.

Община Хасково, БЧК,
образователни
институции,
спортни
клубове, РУП

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

3.2. Създаване на подобри
условия
за
гарантиране правото
на детето на живот и
развитие в сигурна и
безопасна среда

3.1.6. Организиране на Повишаване на знанията Община
детска
викторина
„Да на децата за безопасни училища,
играем безопасно”.
игри
през свободно то градини.
време.

на

3.2.1.
Информационни
кампании
за
популяризиране
на
правилата за безопасност и
спешните
телефони:
Единен европейски номер
112
и
Национална
телефонна линия за деца
116111
3.2.2.
Провеждане
на
тематични кампании на
полицията:
„Абитуриенти“,
„Ваканция“, „Да запазим
живота на децата на пътя“,
„Децата
тръгват
на
училище! Да ги пазим на
пътя!“

на

3.2.3.
Периодични
информационни кампании
в
детските
градини,
училищата
и/или
на
общинско ниво по БДП и
защита
на
децата
и
учениците от ПТП.

Повишена
информираността
на
децата по отношение на
възможностите
за
сигнализиране
при
нарушения, както и при
спешни случаи

Хасково, В рамките
детски утвърдения
бюджет
отговорните
институции
О“ЗД“ при ДСП, Община В рамките
Хасково, НПО
утвърдения
бюджет
отговорните
институции

Ограничаване на ПТП-та с РУП, КАТ, МКБППМН
деца.
Общинска
администрация
Училищни ръководства и
ръководства на детски
градини, БЧК

Повишаване
информираността
и
отговорността
на
педагогическия персонал,
децата,
учениците
и
техните
родители
по
отношение на БДП и
превантивните мерки по
намаляване на ПТП.
3.2.4.
Провеждане
на Стимулиране на висока
училищни и/или общински лична
отговорност
и
конкурси,
изложби, самозащита при участие в

2017 г.

на
2017 г.

на

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Училищни ръководства
Ръководства на ДГ.
Общинска
администрация,
БЧК

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Училищни ръководства
Общинска
администрация,

В рамките на
утвърдения
бюджет
на

2017 г.

викторини, състезания по
безопасно управление на
велосипед или други изяви
с тематика подчинена на
безопасността
на
движението по пътищата и
на последствията от ПТП.
3.2.5. Дискусии, беседи в
часа на класа за безопасно
преминаване през подлези
и надлези в районите,
намиращи се в близост до
железопътни линии.
3.2.6. Организиране на
проверки в районите на
учебните заведения и в
търговските
обекти
за
недопускане
на
престъпления
и
противообществени прояви
от и срещу деца

движението по пътищата.

ОП“Младежки център“, отговорните
Общински училища и институции
детски градини.

Повишаване степента на Училищни ръководства,
защита на живота и ЦОП, БЧК
здравето на децата и Общинска
учениците.
администрация

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Обезпечена сигурността на Община Хасково, РЗИ, В рамките на
децата
Общинска полиция
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

ПРИОРИТЕТ ІV:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА
Изготвяне
на Утвърдени
училищни Училищни ръководства
В рамките на
2017 г.
4.1. Развит общински 4.1.1.
срещу РУО,Общинска
утвърдения
механизъм в посока училищни програми за програми
администрация
бюджет
на
обхващане на децата в оценка и превенция на отпадането на учениците;
риска от отпадане на
отговорните
образователната
учениците
от
институции
система.
образователната система.
4.1.2.
Апробиране
на Действаща
общинска Училищни ръководства, В рамките на
2017 г.
информационната система информационна система, Община Хасково, ОЗД утвърдения
за ранно предупреждение за между
училищата
и към ДСП-Хасково, РУО
бюджет
на
риск
от
отпадане общинска администрация
отговорните
предучилищното
и за
проследяване
на
институции
училищно образование..
движението на учениците;

4.1.3.
Планиране
и
провеждане на училищна и
общинска информационна
кампания по активиране и
включване на родителската
общност
в
Учебновъзпитателния процес.

4.1.4.
Провеждане
на
работни
срещи
между
специалисти от различни
институции
с
цел
координиране на усилията
по
обхващане
на
застрашените от отпадане
от училище деца.
4.1.5.
Създаване
на
стимулираща учебна среда
за превенция на отпадането
на учениците и тяхното
привличане към училище,
посредством проекти на
различни
НПО и по
проекти към МОН.
4.1.6. Повишаване ролята
на училищните и детскоградинските
обществени
съвети в създаването на
стимулираща
учебновъзпитателна среда чрез
разработване на проекти по
национални и европейски

Намаляване до минимум
броя на учениците, в
задължителна училищна
възраст (до 16 години),
отпаднали
от
образователната система и
повишаване на броя на
учениците
от
общината,продължаващи
обучението
си
в
гимназиален етап.
По- добро координиране
на усилията на всички
имащи
отношение
институции, по обхващане
на
застрашените от
отпадане от училище деца.

Училищни ръководства
Училищни настоятелства
Общинска
администрация, РУО,
НПО, МКБППМН

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

РУО,
Училищни
ръководства, Училищни
настоятелства, Община
Хасково, ОЗД към ДСПХасково, НПО

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Превенция на отпадането
на ученици, посредством
атрактивни
форми
на
обучение.

Училищни ръководства,
Училищни
настоятелства,
Община Хасково, РУО,
НПО

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Утвърдени
училищни
програми за съвместни
дейности
с
детскоградинските и училищните
настоятелства
и
Обществени съвети;

Училищни ръководства,
Училищни
настоятелства,Обществе
ни
съвети,
Община
Хасково, РУО

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните

2017 г.

програми за образование.
4.2. Изграждане на
подходяща
образователна среда за
осъществяване
на
приобщаващо
образование

4.2.1.
Осигуряване
на
ресурсно подпомагане и
подкрепа на децата и
учениците със специални
образователни потребности
в обща образователна среда

Повишаване
броя
на
децата
със
СОП,
обучавани в общинските
училища
и
детски
заведения

Училище
„Хр.
Смирненски“, училище
„В. Левски“, училище
„Климент Охридски“
РУО-Хасково
Община Хасково

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

4.2.2. Поетапно адаптиране
на градската архитектурна
среда,
включително
в
детските
градини
и
училищата,
към
потребностите на децата
със СОП
4.2.3.
Осигуряване
на
подходяща подкрепа за
деца със СОП и техните
семейства,
включително
достъп до социални услуги
и закрила, която да им
позволи да останат в
семейството.
4.2.4.
Периодично
предоставяне на актуална
информация на родителите
на деца със СОП, относно
тяхното развитие и участие
на
родителите
при
изготвяне и преразглеждане
на индивидуалните им
програми
4.2.5.
Активна
информационна кампания
на
Община
Хасково

Подобряване
на Община
Хасково,
материалната
база
на общински училища
училища и детски градини
свързани с повишаване на
достъпността й, за деца със
СОП

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Подкрепа и закрила на Училища, РУО, Община В рамките на
децата със СОП и техните Хасково
и
Ресурсен утвърдения
семейства.
център
бюджет
на
отговорните

2017 г.

Утвърждаване
на
ефективно
работеща
информационна система
по
интегрираното
обучение и възпитание на
деца и ученици със СОП

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Хасково, В рамките на
център, утвърдения
център и бюджет
на

2017 г.

Повишена
обществена Община
чувствителност
по Ресурсен
въпросите
на Общностен

съвместно
с
Ресурсен
центърХасково,
Общностен
център
и
основни училища
за
утвърждаване
на
положителни обществени
нагласи към включващо
обучение на деца и ученици
със СОП
4.2.6.
Провеждане
на
обучения на педагогически
кадри и помощен персонал
за работа с деца и ученици
със СОП
4.3.1. Пълноценно
и
4.3.
Образование
достъпно за всички развиващо интегриране на
деца.
Подобряване деца от ромски произход в
качеството
на образователната система.
образователната
система.

4.3.2. Заплащане
на
пътните
разходи
на
ученици
в
затруднено
материално положение от
гимназиалните класове.

образованието
и основни училища
реализирането на деца и
ученици със СОП

отговорните
институции

Осигуряване на добре РУО, НПО
подготвени и мотивирани
специалисти за работа с
деца и ученици със СОП

В рамките
утвърдения
бюджет
отговорните
институции
Община Хасково, РУО, В рамките
НПО, училища
утвърдения
бюджет
отговорните
институции

на

Повишаване мотивацията
и
компетенциите
на
родителската
общност,
посредством включването
им
в
образователния
процес;
Развитие и повишаване на
обществената
чувствителност
и
ангажираност
към
интеграционните процеси
в
образователните
институции.
Повишаване
на Сдружение
достъпността до училище закрила“
на децата от семейства в
затруднено
материално
положение.

на

„Шанс

2017 г.

на
2017 г.

на

и В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции и
финансирането
по програми и
проекти.

2017 г.

4.3.3.
Извършване
на Контрол
по спазване
проверки по сигнал за правата на детето
нарушаване на правата на
детето в образователните
институции.
4.3.4.
Подобряване
на
условията за извънкласни и
извънучилищни дейности в
образователната система.

4.3.5.
Подобряване
на
условията за спорт в
образователната система.

4.3.6.
Осигуряване
на
условия за занимания по
интереси и за изяви на
децата и учениците в
областта
на
науките,
технологиите, изкуствата и
спорта

Развитие на състезателноконкурсна та дейност на
училищно и общинско
ниво;
Морално и/или материално
стимулиране
на
различните
изяви
на
децата и учениците;
Утвърждаване
на
училищни програми и
общински дейности и
стимулиращи научните и
творчески заложби на
децата и учениците;
Увеличаване на спортната
активност сред учащите.
Увеличаване
броя
на
ремонтираните
спортни
съоръжения
и
физкултурни салони;
Осигурени възможности за
личностно развитие
на
децата и учениците

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Община Хасково, ОП В рамките на
„Младежки
център“, утвърдения
РУО
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Училища,
общински
клубове

РУО
и В рамките на
спортни утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

ОП „Младежки център“, В рамките на
читалища.
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

ПРИОРИТЕТ V:
ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СИСТЕМА, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО

стреса
и МКНППМН
5.1. Гарантиране на 5.1.1. Изграждане на „Синя Намаляване
психически
ефективна система за стая“ за изслушване на деца последващи
свидетели
травми при провеждане
детско правосъдие
разпит на деца-свидетели.
5.1.2.
Обучение
на
медиатори в наказателното
производство с участието
на непълнолетни лица

Подготовка
на
квалифицирани кадри за
провеждане
при
изслушване на деца.

Участие
на
младежи Запознаване с дейността и
доброволци в работата на работата на съда.
Районен съд - Хасково

В рамките
утвърдения
бюджет
отговорните
институции
НПО
В рамките
утвърдения
бюджет
отговорните
институции
Районен съд – Хасково, В рамките
ОП „Младежки център“ утвърдения
бюджет
отговорните
институции

на

2017 г.

на
на

2017 г.

на
на

2017 г.

на

ПРИОРИТЕТ VІ:
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ
НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Провеждане
на Подобрено
РУП,
Детска В рамките на
2017 г.
6.1.
Подобряване 6.1.1
срещи
между взаимодействие
между педагогическа стая; ОЗД утвърдения
ефективността
на работни
към Дирекция „Социално бюджет
на
действията за закрила специалисти от различни институциите
с
цел
подпомагане”; Община отговорните
на деца, жертви на институции,
Хасково; МКБППМН.
институции
насилие или в риск от обсъждане и разписване на
конкретни отговорности и
НПО
насилие
начини на взаимовръзка на
работещите на местно ниво
с деца, жертви на насилие.
6.1.2. Участие в съвместни Разпознаваемост на децата,
обучения на специалистите преживeли насилие
от органите за закрила на
детето на местно ниво при
работа по случаи на деца,
жертви на насилие или в
риск от насилие, за побърза
и
подобра

РУ на МВР гр. Хасково Детска
педагогическа
стая; ОЗД към Дирекция
„Социално
подпомагане”; Община
Хасково; МКБППМН

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

разпознаваемост на децата,
жертви на насилие.
6.1.3.
Подобряване
ефективността
при
прилагането
на
Координационния
механизъм
за
взаимодействие
между
органите за закрила на
детето на местно ниво при
работа по случаи на деца,
жертви на насилие или в
риск от насилие
6.1.4.
Извършване
на
периодични проверки от
мобилните групи от РУП,
отдел „ЗД” и МКБППМН с
цел
превенция
на
попадането на децата на
улицата и контрол по
спазване на обществения
ред.
6.2.1.
Провеждане
на
информационни кампании
за превенция на насилието,
злоупотребата и други
форми на експлоатация на
деца.

6.2.
Повишаване
осведомеността
на
обществото, децата и
на техните семейства,
относно пра вата на
детето, насилието над
деца и за стимулиране
на
активното
им
участие
в 6.2.2.
Изработване
и
противодействие
на разпространение
на
насилието
информационни материали
по превенция на насилието
на различни целеви групи –
деца,
родители
и

Осигурена
адекватна
подкрепа и защита на деца,
преживяли насилие или в
риск от насилие

Дирекция
,,Социално
подпомагане”
Община Хасково, РУ на
МВР гр. Хасково, РЗИ,
РИО

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Предотвратяване
МКБППМН,
Отдел
неглижирането на деца и ‘Закрила на детето” към
използването им за просия Д “СП”, РУ на МВР,
НПО.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Информираност
на
обществото по отношене
на
насилието
и
експлоатацията на деца.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Информиране на децата и
техните родители
в
различни
тематични
направления,
имащи
отношение към насилието.

Община Хасково,
Училищните
ръководства;
МКБППМН,
Детска
педагогическа
стая,
Педагогически
съветници, НПО, БЧК,
ПИЦНВ
Общинска
администрация,
Училищните
ръководства;
МКБППМН,
ДЦДИ,
Отдел“Закрила
на

професионалисти,
работещи с деца.
6.2.3.
Изработване и
разпространение
на
информационни материали
за трафика на хора и
начините на предпазване и
възможностите за оказване
на помощ на жертви на
трафик.
6.2.4.
Запознаване
на
учениците с дейността на
МКБППМН и инспектор
ДПС . Разясняване ролята
на полицията за оказване на
помощ и закрила.

детето“ БЧК, ПИЦНВ
Информираност
на Общинска
обществото за трафика на администрация,
хора
и
начини
за Училищните
предпазване.
ръководства;
МКБППМН, НПО, РУП,
Отдел“Закрила
на
детето“, БЧК, ПИЦНВ.

Създаване на позитивно
отношение на децата към
полицейските служители и
повишаване
на
информираността
им,
относно
ролята
на
полицията в защита на
техните права.
6.2.5. Популяризиране сред Намаляване случаите на
учениците
в
долните насилие над и между деца.
класове на проекта
“Детска
полицейска
академия“, за разясняване
ролята на полицията и
работата на полицаите.
Ден на отворените врати по
повод
професионалния
празник на полицията.
6.2.6. Популяризиране на Придобити
практически
позитивни и ненасилствени умения
за
ефективни
подходи за решаване на ненасилствени методи за
конфликти, въз основата на решаване на конфликти и
толерантност,
емпатия, проблеми, напр: ефективни
разбирателство,
комуникативни
модели;
равнопоставеност и т.н.
училищна
медиация;
консултиране
на

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Общинска
администрация,
Училищните
ръководства;
МКБППМН, ДПС при
РУП-Хасково

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Общинска
администрация,
Училищните
ръководства;
Сдружение “Шанс и
закрила“, РУП, Детска
педагогическа стая

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Общинска
администрация,
Училищните
ръководства;
МКБППМН
НПО,
Европа
ДиректноХасково

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

връстници и др.
6.3.
Подобряване
ефективността
на
системата
за
превенция и работа с
деца,
жертви
на
насилие.

6.3.1.
Осигуряване
на
достъп до здравни грижи,
психологическа подкрепа и
правна помощ на деца и
семейства,
жертви
на
насилие или трафик, чрез
ползване
на
различни
социални
услуги
в
общността.
6.3.2.
Повишаване
на
професионалните
компетентности
на
специалистите, работещи
по
проблемите
на
насилието над деца, за
работа с деца, жертви на
насилие и свидетели на
престъпления.
6.3.3. Дискусии и
с
ученици
и
техните
родители по теми, свързани
с превенция на агресия,
насилие и конфликти
Интерактивни
обучения,
групова работа.
Създаване
на
защитни
мрежи за превенция на
тормоза

Здравни
грижи,
психологическа подкрепа
и правна помощ на деца и
семейства,
жертви
на
насилие или трафик.

Повишаване
на
професионалните
компетентности и качества
на
специалистите,
работещи по проблемите
на насилието над деца.

Превенция на агресия,
насилие и конфликти.
Установени модели на
ефективно
и
ненасилствено решаване
на конфликти
Намаляване
на
регистрираните случаи на
насилие и тормоз
Създадени защитни мрежа
за
превенция
и
противопоставяне
на
тормоза
6.4. Защита на децата 6.4.1.Обучение на децата за Намаляване случаите на
от
сексуални предпазване от насилие и насилие над деца в
Интернет
посегателства,
чрез експлоатация в интернет

Отдел
„Закрила
на
детето”,Община
Хасково,
МКБППМН,
ЦОП,
НПО,
работещи
по
проблемите
на
деца
жертви на насилие.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Община Хасково
Дирекция
,,Социално
подпомагане”,
РУП,
МКБППМН,
образователни
институции
НПО

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Община Хасково, НПО
РИО, РУП, МКБППМН,
образователни
институции

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

МКБППМН
В рамките на
НПО-„Шанс и закрила“
утвърдения
Училища – час на бюджет
на

2017 г.

компютърни
престъпления
и
превенция на онлайн
тормоза
6.5. Предприемане на
ефективни мерки за
намаляване
на
ранните бракове

7.1. Утвърждаване на
детското участие в
обществения живот,
чрез повишаване на
информираността за
техните права.

класния
ръководител, отговорните
ПИЦНВ, ОП „Младежки институции
център“.
6.5.1. Първична превенция, Повишена информираност
чрез работа на терен в на ромската общност.
общността и повишаване на
информираността

Община
Хасково
Здравни медиатори,
Общностен център за
подкрепа на деца и
родители, НПО
6.5.2.
Превенция
на Разпространени
Община Хасково, НПОранното
задомяване, информационни материали Сдружение „Шанс и
посредством проекти за
закрила“
информираност
на
подрастващите
ПРИОРИТЕТ VII:
НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
7.1.1.
Разширяване
на Повишаване
на Община
Хасково,
обхвата на обучението по информираността
на ОП,,Младежки център”,
правата на детето, като се децата
училища
използват възможностите
на
общообразователната
подготовка, извънкласните
и
извънучилищни
дейности.

В рамките
утвърдения
бюджет
отговорните
институции
В рамките
утвърдения
бюджет
отговорните
институции

на

2017 г.

на
на

2017 г.

на

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

7.1.2. Популяризиране на Информираност на децата Училищни ръководства, В рамките на
специализираната
и родителите къде могат да МКБППМН
утвърдения
електронна страница на потърсят необходимата им
бюджет
на
ДАЗД и ЦКБППНМ
специализирана помощ.
отговорните
институции
7.1.3.
Насърчаване
на Активно участие на децата Община Хасково,
В рамките на
детското
участие
в в общността
ОП,,Младежки център”,
утвърдения
различни инициативи за
училища, НПО
бюджет
на
придобиване
на
отговорните
управленски
опит.
институции
Укрепване дейността в

2017 г.

2017 г.

7.2. Включване на
децата
в
доброволчески
дейности
за
формиране
на
положителна нагласа
към доброволчеството

Съвета на децата към
ДАЗД.
7.1.4. Подкрепа на всички
младежки
инициативи,
които
допринасят
за
обогатяването на културния
и социален живот на
младите хора.
7.2.1. Организиране на
информационни кампании
в
училищата
и
разпространение
на
информационни материали
за доброволчеството.

Активно участие на децата Община Хасково,
в общността
ОП,,Младежки център”,
училища

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Насърчаване на участието Образователни
на децата в общността
институции,
ОП
,,Младежки център“
НПО, Сдружение „Шанс
и закрила“, БЧК.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Образователни
В рамките на
институции,
ОП утвърдения
,,Младежки център“
бюджет
на
НПО
отговорните
институции

2017 г.

Общинска
администрация,
Училищни обществени
съвети, ОП ,,Младежки
център“
НПО

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции
В рамките на
утвърдения

2017 г.

7.2.2. Организиране на Създаване у децата на
доброволчески
дейности чувство за солидарност с
,,Деца помагат на деца“
връстниците
им
в
неравностойно положение
и улесняване процеса на
интеграция.
7.2.3.
Учредяване
на Включването на децата
Общински консултативен при вземането на решения.
младежки
съвет
към
община Хасково.

8.1.
Създаване
условия
възможности
всички
деца
спортуват

на
и
за
да

ПРИОРИТЕТ VIII:
СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОСНОТО ВРЕМЕ
8.1.1.
Провеждане
на Повишаване
на Община
Хасково,
ученически
игри
в физическата активност и Училищни ръководства.
изпълнение на общинския здравословния начин на
спортен календар.
живот на децата
8.1.2.
Реализиране
на Подобряване
програми „спорт за деца в физическата

на Община Хасково,
и

2017 г.

8.2.
Мерки
за
откриване и подкрепа
на деца таланти

8.3. Осигуряване на
достъп на всички деца
до културни дейности
и
дейности
за
свободното
време,
клубове по интереси в
т.ч. наука и техника.

риск и деца с увреждания“.
Спортен празник за деца с
увреждания
8.2.1.
Финансово
подпомагане
и
стимулиране на деца с
изявени
дарби
чрез
отпускане на стипендии и
еднократно
финансово
подпомагане по Програмата
на мерките за закрила на
деца с изявени дарби за
2017 г.
8.2.2.
Насърчаване
и
стимулиране
на
творческите заложби на
децата чрез осигуряване на
възможност за изяви на
местно,
регионално
и
национално ниво.
8.3.1.
Насърчаване
участието на децата и
учениците в извънкласна
дейност в училища, школи,
състави,
клубове
и
кръжоци.
8.3.2.
Развиване
на
различни форми, кръжоци,
клубове
по
интереси,
школи и др. за развитие
уменията на талантливи
деца и ученици в областта
на изкуството и науката и
информационните
технологии.

психическата
дееспособност на децата.
Реализиране на децата с Община Хасково
изявени дарби.
МОН

Повишаване
броя
на
обхванатите
деца
и
ученици в извънкласните и
извън
училищните
дейности.

бюджет
на
отговорните
институции
В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Община
Хасково, В рамките на
ОП,,Младежки център”, утвърдения
училища
и
детски бюджет
на
градини
отговорните
институции

2017 г.

Повишаване
обхванатите
ученици

броя
деца

на Училищни ръководства, В рамките на
и ОП,,Младежки център”, утвърдения
НПО, Читалища
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

Повишаване
обхванатите
ученици

броя
деца

на ОП,,Младежки център”- В рамките на
и Хасково,
Учебни утвърдения
заведения, НПО
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

8.4.Разширяване на
възможностите
за
участие на децата с
увреждания, деца в
неравностойно
положени в различни
форми
на
отдих,спорт,културни
дейности
и
занимания
по
интереси.

8.4.1.
Повишаване
на Повишаване
възможностите
за обхванатите
кандидатстване по проекти, ученици
както за разширяване на
съществуващите дейности,
така
и
за
творчески
дейности и изяви на деца с
увреждания и деца в
неравностойно положение.

броя
деца

на Община Хасково, ОП
и ,,Младежки
център”,
Образователни
институции, НПО

В рамките на
утвърдения
бюджет
на
отговорните
институции

2017 г.

