ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020 ГОДИНА

Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето,
Конвенцията на ООН за правата на детето.
Целта на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да спомогне за поефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Любимец във всички сфери на обществения живот. Тя
документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата.
Закрилата на детето се основава на следните принципи:
 Зачитане и уважение на личността на детето;
 Отглеждане на детето в семейна среда;
 Осигуряване най-добрия интерес на детето;
 Специална закрила на дете в риск;
 Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
 Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални
качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
 Временен характер на ограничителните мерки;
 Незабавност на действията по закрила на детето;
 Грижа в съответствие с потребностите на детето;
 Осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
 Насърчаване на отговорното родителство;
 Подкрепа на семейството;
 Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
 Контрол по ефективността на предприетите мерки.
Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като
правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно
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ниво и целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности,
социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.
Приоритети:
 Социална политика. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики
за подкрепа на детето и семейството – гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда, провеждане
процеса на реформа в детското и семейното целево подпомагане, според индивидуалните потребности на детето с
увреждане и възможностите на семейството;
 Здравеопазване. Подобряване здравето на децата – изпълнението на програма за подобряване майчиното и детското
здраве, разширяване на профилактичните мерки и превантивните програми с цел гарантиране здравето на децата чрез
ранна превенция на рисковете, оптимизиране и повишаване качеството и достъпа до здравни услуги и средства.
 Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички
деца – развиване на различни форми и услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система,
реализиране на политики и подходи за включване на децата с емоционални и поведенчески затруднения в училищата и
детските градини.
 Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация – по-добро гарантиране на правата на
децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния процес и на децата правонарушители, повишаване
ефективността на закрилата на непридружени деца, деца – бежанци и емигранти, подобряване ефективността на системата
за превенция и работа с деца, жертви на насилие.
 Спорт, култура, свободно време и отдих.
 Участие на децата.
 Информационно общество, медийно пространство.
Стратегическа цел:
Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени организации в
посока осигуряване на условия за ефективно упражняване правата и подобряване качеството на живот на децата от община Любимец
като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие.
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Основни задачи:
 Развиване на мерки в подкрепа на отговорното родителство;
 Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне;
 Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата;
 Превенция на изоставянето на деца за отглеждане в специализирани институции;
 Съдействие на осиновителите при изпълнение на родителските им функции, самото осиновяване, както и защита правата
на детето в случаите на прекратяване на осиновяването;
 Развиване на алтернативни семейни грижи;
 Осигуряване на педагогическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по
проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата;
 Съдействие за улесняване на връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията;
 Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална
реализация;
 Осигуряване на подходящи извънкласни форми на обучение с цел ангажиране свободното време на децата;
 Провеждане мероприятия в училищата, с цел повишаване на здравната култура на учащите се;
 Провеждане на обучения на педагогическия и непедагогическия персонал за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности, с цел повишаване качеството на образованието им;
 Превенция на попадането на деца на улицата;
 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
Дейности:
Дейностите, включени в програмата, са съобразени с потребностите за грижата за децата в община Любимец и са предложени от
широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са
реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на поефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. Програмата е с
отворен характер, което позволява да се допълва и да се реализират и други дейности.
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І. ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Оперативни цели

Дейности

Бюджет

Срок за
изпълн
ение

Очаквани
резултати/ефект

Индикатори

Отговорни институции
Водещи
Партниращи
институции

1.1. Подобряване
на политиките в
областта на децата
и семейството

1.1.1. Извършване на
проверка и оценка на
всеки постъпил в ДСП
сигнал за нарушаване
правата на дете.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Гарантиране правото на
детето

Своевременни проверки във
връзка с постъпили сигнали
за нарушаване правата на
дете.
Брой регистрирани сигнали

ДСП

1.1.2.
Подкрепа
на
детето и семейството
чрез
предприемане
мерки
за
закрила,
насочени
към
отглеждане на детето в
семейна среда.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Подкрепа на детето и
семейството

Предприети мерки, съгласно
ЗЗД

ДСП

ИДПС,
УП,
Община, училища,
лични лекари

1.1.2.1. Насочване към
програми за заетост на
родители,
финансова
подкрепа на семейства,
отговарящи
на
условията за месечно
социално подпомагане,
за
децата,
които
отглеждат.
1.1.2.2.
Финансово
подпомагане
на
семействата с деца до
завършване на средно
образование на детето,
но не повече от 20 г.
възраст, обвързано с
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извършване
задължителните
имунизации
профилактични
прегледи на детето.

на
и

1.1.2.3. Осигуряване на
педагогическа и правна
помощ на родителите
или лицата, на които са
възложени родителски
функции, по проблеми,
свързани
с
отглеждането,
възпитанието
и
обучението на децата.
1.1.2.4. Консултиране и
информиране на детето
в
съответствие
с
неговата възраст и със
степента на неговото
развитие.
1.1.2.5. Социална работа
за улесняване връзките
между
децата
и
родителите и справяне с
конфликти и кризи в
отношенията.
1.1.2.6. Съдействие за
подобряване
на
социално-битовите
условия.
1.1.2.7.
Проучване
индивидуалните
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възможности и интереси
на детето и насочването
му
към
подходящо
учебно заведение и
форми за ангажиране на
свободното му време.
1.1.2.8. Съдействие на
осиновителите
при
подготовката им за
изпълнение
на
родителските
им
функции,
самото
осиновяване, както и
защита
правата
на
детето при прекратяване
на осиновяването.
1.1.2.9. Предоставяне на
финансови
помощи
и/или помощи в натура
при ред и условия в
нормативен акт.
1.1.2.10. Превенция на
настаняването на деца с
увреждания
в
институции и подкрепа
на семействата им чрез
оказване
съдействие,
консултиране,
предоставяне
на
социални
услуги,
месечни интеграционни
добавки и помощни
средства и медицински
изделия. Включване на
родители на деца с
увреждания в дейност
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“Личен асистент”.
1.2. Изпълнение на
Националната
стратегия „Визия
за
деинституционали
зация на децата в
Република
България”

1.2.1. Превенция на
изоставянето
и
намаляване броя на
децата
от
община
Любимец,
настанени
извън семейството.
1.2.2. Ранна превенция
на
изоставянето
и
задържане
на
новородените деца в
биологичното
семейство.
Информиране
и
консултиране
на
родилки в риск от
изоставяне на децата си,
за
последиците
от
институционалното
отглеждане на децата,
особено в първите 6
месеца от раждането и
оказване
на
необходимата подкрепа.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Намаляване
броя
на
децата
от
община
Любимец, настанени в
специализирани
институции за деца.

Брой успешни превенции и
изведени деца от СИ

ДСП

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността
на
родилки в риск от
изоставяне на децата си

Брой успешни превенции

ДСП
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1.3
Развитие
и
подобряване
на
предоставянето на
услугата „Приемна
грижа”

1.3.1
Развитие на социални
услуги за подкрепа на
децата и семействата и
разкриването на нови
социални услуги за
приоритетни
целеви
групи.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Развитие и предоставяне
на социалната услуга
“Приемна грижа”

Брой изведени деца от СИ

ДСП

Община

1.3.1.1.
Развитие и предоставяне
на социалната услуга
“Приемна грижа” и
нейното
популяризиране
сред
обществеността.
Консултиране
и
подпомагане на хората,
заявили интерес към
приемната грижа, чрез
предоставяне
на
допълнителна
информация,
предоставяне
на
комплект
документи,
подпомагане
при
подготовката
на
документите; обучения
и оценявания; участие в
процеса на напасване
опознаване
и
подготовката
за
настаняване на децата
при приемните
семейства.
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ІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
2.1. Подобряване
на майчиното и
детското здраве

2.2. Промотиране
на здравето сред
децата

2.1.1. Обхващане на
майките от рискови
групи
в
женски
консултации.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Увеличаване броя на
жените,
посещаващи
медицински специалисти
през бременността.

Брой обхванати потребители

Лични лекари,
РЗИ, лекари
по дентална
медицина

2.1.2.
Кампании
за
подобряване обхвата на
извършваните
детски
консултации,
задължителни
имунизации,
профилактични здравни
и
стоматологични
прегледи.

В
рамките
на
утвърдения бюджет.
Проектно
финансиране

2020 г.

Повишаване
информираността
родителите

Брой реализирани кампании

РЗИ,
лични
лекари,
лекари
по
дентална
медицина

2.1.3. Прилагане на
различни подходи за
утвърждаване на модел
за здравословно хранене
в семействата, детските
градини и училищата

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Утвърждаване на модел
за здравословно хранене в
семействата,
детските
градини и училищата

Брой обхванати потребители

РЗИ,
училища, ДГ

2.2.1.
Оптимизиране
дейността
на
училищното
здравеопазване
чрез
организиране
на
кампанийни
събития,
дискусии, викторини и
прожекция на филми с

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността
децата

Брой
мероприятия

РЗИ,
училища, ДГ

на

на

организирани

Училища, ДГ

Община
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цел
повишаване
информираността
на
децата.
2.2.2.
Разширяване
формите за превенция
на рисково поведение и
здравно образование:

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
здравната
култура на децата

Брой
организирани
информационни кампании

Училища,
медицински
специалисти,
РЗИ

Община

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
здравната
култура на децата

Брой
мероприятия

РЗИ,
училища,
медицински
специалисти

Община

2.2.2.1. Провеждане на
информационни
кампании
сред
учениците
за
разпространението на
ХИВ/СПИН;
2.2.2.2. Провеждане на
информационна
кампания
сред
учениците за вредата от
употребата
на
наркотични вещества.

2.3. Превенция на
ранните раждания
и абортите сред
непълнолетните

2.3.1. Беседи на здравни
работници с малолетни
и непълнолетни във
връзка с опасността от
ранни
раждания
и
аборти

организирани
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III. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗАПАСНА СРЕДА
3.1. Развитие на
различни форми,
модели
и
инструменти
за
превенция
на
инцидентите
и
травмизма
при
деца

3.1.1. Обучения в часа
на класа с насоченост
към
превенция
на
травматизма в детска
възраст

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността

на

Брой обучения
Брой обхванати деца

Училища

РЗИ, Община

3.1.2. Информационна
кампания
относно
безопасността на децата
при бедствия, пожари и
извънредни ситуации

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността

на

Реализирана кампания

Училища

РЗИ,
Община

3.1.3. Провеждане на
конкурс
за
детска
рисунка „С очите си
видях бедата”

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността

на

Брой обхванати деца

Училища,
Община
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ДСП,

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

3.1.4. Провеждане на
тематични кампании на
полицията:
“Абитуриенти”,
“Ваканция! Да запазим
живота на децата на
пътя!”, “Децата тръгват
на училище! Да ги
запазим на пътя!”

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване сигурността
на децата по време на
празници, ваканции, в
началото на учебната
година

Брой проведени кампании

РУ на МВР

Училища,
Община

3.1.5.
Обучения
за
превенция на водния
травматизъм
сред
децата

Финансиране
БЧК

от

2020 г.

Познаване на основните
правила
за
водна
безопасност.
Придобиване на начални
плувни
умения
и
познания за оказване на
помощ и самопомощ при
воден инцидент

Реализирани обучения

БЧК

Училища,
Община

3.2.1. Информационна
кампания във връзка с
пътната безопасност на
децата

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността

Реализирана кампания

РУ на МВР

Училища,
МКБППМН

Училища, ДГ

Община, ДСП

на

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
4.1. Развитие на
различни видове и
форми на услуги за
обхващане
на
децата
в
образователната

4.1.1. Прилагане на
мерки за осигуряване на
правото на децата на
достъп
до
образователни услуги и
превенция
на

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Подобрено качеството на
образованието

Ограничаване
броя
на
отпадналите
от
образователната
система
деца
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система

отпадането от училище.
4.1.1.1 Наблюдение и
контрол на децата и
учениците
в
задължителна училищна
възраст.
4.1.2.
Ограничаване
броя
на
децата,
отпадащи
от
образователната система
поради
социални
причини и на децата с
поведенчески проблеми.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Намаляване
дела
на
отпадналите
и
преждевременно
напусналите
образователната система

Ограничаване
броя
на
отпадналите
от
образователната
система
деца

Училища, ДГ

Община, ДСП

4.1.2.1. Индивидуална
подкрепа за повишаване
на
мотивацията
за
продължаване
на
образователния процес
и
преодоляване
на
трудностите
при
усвояване на учебния
материал. Осмисляне на
трудностите
в
поведението
и
активизиране
на
ресурсите за промяна.
4.1.2.2.
Тематични
срещи и беседи в часа на
класа.
4.1.2.3.
Организирана
училищна подкрепа за
деца.
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4.1.2.4. Мобилна работа
и работа на терен с
родителите, които не
мотивират децата си да
посещават
редовно
училище.
4.2 Образование,
достъпно за всички
деца. Подобряване
качеството
на
образователната
система

4.3.Подобряване
дейностите
на
образователните
заведения
за
идентифициране и
подкрепа на дете в
риск

4.2.1. Включване на
децата в извънучилищни
дейностикурсове,
спортни клубове

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Превръщане
училището
привлекателно
учениците място

4.2.2. Предоставяне на
подкрепа за личностно
развитие на учениците в
училищата

В
рамките
проекта

на

2020 г.

4.2.3. Провеждане на
тематични
спортни
състезания и празници

В
рамките
на
утвърдения бюджет

4.3.1. Прилагане на
Механизъм
за
противодействие
на
училищния
тормоз
между
децата
и
учениците в училище

В
рамките
на
утвърдения бюджет

на
в
за

Брой учебни заведения,
предлагащи извънучилищни
дейности
Брой включени деца

Училища

Предоставяне
на
подкрепа за личностно
развитие на учениците

Брой
клубове.
обхванати ученици

Училища

2020 г.

Превръщане
училището
привлекателно
учениците място

Брой реализирани дейности

Училища

2020 г.

Действащ механизъм за
противодействие
на
училищния тормоз между
децата и учениците в
училище

Действащ механизъм

Училища

на
в
за

Брой

Община
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на
в
се
на

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Единен регистър във
всяко
училище
на
територията на община
Любимец

Единен регистър на тормоза
във всяко училище

Училища

4.4.1. Продължаване на
политиката
за
включващо обучение на
децата със специални
образователни
потребности,
чрез
организиране
и
провеждане
на
информационни
кампании
и
предоставяне
на
актуална информация на
родители на деца със
СОП за процеса на
включващото обучение.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността

Брой информирани родители

Училища

Община, ДСП

4.4.2. Осигуряване на
ресурсни учители за
подпомагане на деца със
СОП.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Осигуряване на ресурсни
учители

Брой назначени
учители

Училища

Община

4.3.1.1.Прилагане
Единен
регистър
училището, в който
отразяват ситуациите
тормоз

4.4. Подобряване
на условията за
достъп
и
обучението
на
децата със СОП в
масовите училища

на

ресурсни
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V. ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕТЕТО
5.1. Гарантиране
на
ефективна
система за детско
правосъдие
в
условия
на
междуинституцион
ално
сътрудничество

5.1.1.
Осигуряване
правото
на
децата
правонарушители
на
справедливо
и
законосъобразно
отношение при зачитане
тяхното
достойнство.
Защита на правата и
законните интереси на
малолетни
и
непълнолетни
от
представител на ДСП
при разглеждане на
възпитателни
дела,
когато не е посочен
доверен
представител
или адвокат.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Работа с деца, извършили
противообществени
прояви,
спазвайки
техните права

Брой
разгледани
възпитателни дела

ДСП,
МКБППМН,
ИДПС, РУ на
МВР

5.1.2.
Социалнопревантивна дейност с
цел
решаване
проблемите
за
професионална
подготовка и трудова
реализация
на
непълнолетни,
напуснали СПИ, ВУИ,
ПД, както и на условно
осъдени.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Оказване на подкрепа

Брой обхванати деца

МКБППМН

ДБТ, ДСП
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5.2. Превенция на
рисковото
поведение
сред
децата
и
подобряване
на
координацията
между
правораздавателна
та,
социалната,
здравната
и
образователната
система

5.2.1. Информационна
кампания във връзка с
дейността
на
МКБППМН-Любимецзапознаване
на
подрастващите
с
дейността на комисията
и с “горещи” телефони
за
връзка
при
необходимост.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

5.2.2. Популяризиране
на
единен
общоевропейски номер
116 000 за изчезнали
деца

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

5.2.3. Провеждане на
кампания за превенция
на
употребата
на
наркотични
вещества
сред децата

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността
децата

Повишаване
информираността
чувствителността
проблема.

Брой обхванати деца

МКБППМН

Брой кампании
Популяризиран
единен
общоевропейски
номер
116 000 за изчезнали деца.

РУ на МВР

Реализирана кампания

РУ на МВР,
МКБППМН,
училища

на

и

на
на
към

Превенция на употребата
на наркотични вещества
сред децата

Училища,
Община

Община, НПО
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VI. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
6.1. Подобряване
на формите за
превенция
и
подкрепа в случаи
на насилие над
дете

6.1.1.
Обучение
на
ученици “Превенция на
насилие над деца”

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Обучение на ученици за
разпознаване и справяне с
различни
форми
на
насилие над деца

Брой училища с реализирано
обучение
Брой обхванати деца

МКБППМН

Училища

6.1.2. Реализиране на
инициативи във връзка с
тормоза в училище.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Обучение на ученици за
справяне с агресивно
поведение

Брой
инициативи

Училища

МКБППМН,
ДСП, РУ на
МВР, НПО

6.1.3.
Продължаване
реализирането
на
Национална
програма
“Работа на полицията в
училищата”

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Увеличаване броя на
децата,
обхванати
в
инициативите
по
Националната програма
“Работа на полицията в
училищата”

Брой обхванати училища
Брой обхванати деца

РУ на МВР

Училища

6.1.6. Провеждане на
кампания във връзка с
безопасно използване на
интернет

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността
децата

Реализирана кампания
Брой обхванати деца

Училища,
РУ на МВР,
МКБППМН

Община, НПО

на

6.1.7.
Повишаване
осведомеността
на
децата за правата на
детето и към кого могат
да се обърнат за помощ

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
информираността
децата

Реализирана кампания
Брой обхванати деца

МКБППМН

Училища, ДСП

на

реализирани
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6.2. Подобряване
на координацията
в
случаите,
свързани с деца в
риск

6.2.1. Съдействие и
предприемане на бързи
и навременни мерки от
всички
институции,
участващи
в
междуведомствения
мултидисциплинарен
екип на местно ниво,
при случаи на деца,
жертви или в риск от
насилие
и
за
взаимодействие
при
кризисна интервенция.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Повишаване
на
ефективността
на
работата
на
мултидисциплинарните
екипи при случаи на
насилие над деца

Брой регистрирани сигнали
и предприети мерки

ДСП, РУ на
МВР, Община

Училища,
лични лекари

6.2.2.
Директна
подкрепа
на
деца,
жертви на насилие или в
риск от насилие, чрез
социално консултиране
и индивидуална работа.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Социално консултиране

Брой обхванати деца

ДСП

МКБППМН,
училища

6.2.3.
Подкрепа
и
консултиране
на
родители
на
деца,
преживели насилие.

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Консултиране
родители и деца

Брой обхванати лица

ДСП

МКБППМН,
училища

2020 г.

Свободно изразяване на
мнение от учениците

Успешно
УУС

СУ“Ж.
Терпешев”

на

VII. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
7.1 Включване на
децата
в
обучителни
модули, свързани с
правото им на
изразяване
на
мнение
по

7.1.1.
Участие
на
ученици в Ученически
училищен съвет в СУ
„Ж. Терпешев”

В
рамките
на
утвърдения бюджет

функциониращ
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различни теми

7.2
Насърчаване
на
детското
участие

7.1.2.
Участие
на
ученици в дейностите на
Младежка група в СУ
"Ж.
Терпешев"Любимец

В
рамките
проекта

на

2020 г.

Възпитаване в дух на
толерантност
и
равнопоставеност

Реализирани дейности
Брой обхванати деца

СУ “Ж.
Терпешев”,
НПО

7.2.1.
Периодични
срещи на младежи с
местната
властсподеляне на идеи

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Създаване
на
възможности
за
изразяване на мнение и
вземане на решения от
децата

Брой проведени срещи

Община

7.2.2.
Участие
в
общински мероприятия
и
повишаване
на
гражданската култура и
позиция

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Създадени възможности
за детско участие

Брой
мероприятия

Община,
училища

7.2.3. Реализиране на
дейности по развитие на
ученическото
самоуправление

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Създадени възможности
за детско участие

Брой инициативи

проведени

Училища

Училища

НПО, Община
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VІII. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
8.1. Създаване на
условия
и
възможности
за
участие
в
безплатни
занимания
с
физически
упражнения
и
спорт

8.2. Насърчаване
изявата на децата с
изявени дарби

8.1.1. Подобряване на
условията за спорт на
децата в общината.
Поддържане
на
съществуващата
спортна
база
и
инфраструктура
в
училища
и
детски
градини /физкултурни
салони, открити спортни
площадки, кътове за
отдих и др./

В
рамките
на
утвърдения бюджет
Проектно
финансиране

2020 г.

Подобряване
на
физическата и психическа
дееспособност на децата.
Утвърждаване
самочувствието на децата
чрез
средствата
на
спорта.

Създадени добри условия за
спорт

Училища,
Община

8.1.2. Организиране на
спортни игри в училище

В
рамките
на
утвърдения бюджет

2020 г.

Подобряване
на
физическата и психическа
дееспособност на децата.
Утвърждаване
самочувствието на децата
чрез
средствата
на
спорта.

Реализирани мероприятия

Училища

8.2.1. Подпомагане на
даровити
деца
за
развитие
и
усъвършенстване
на
способностите им

В
рамките
утвърдения
бюджет,
Национална
програма

2020 г.

Подпомагане на децата с
изявени дарби

Брой подпомогнати деца

Община,
Училища

на

Община
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8.3. Осигуряване
на
достъп
на
всички деца до
културни дейности
и
дейности за
свободното време

8.3.1.
Насърчаване
участието на децата в
занимания в областта на
изкуството
–
извънкласни дейности в
училища,
школи,
състави,
клубове,
курсове и кръжоци чрез
мрежата на читалищата

В
рамките
на
утвърдения бюджет
Национални
програми

2020 г.

Насърчаване участието на
всички деца в културни
дейности и дейности
през свободното време.

Брой извънкласни дейности
Брой деца, включени в тях

Училища,
читалища

Община

Общинска програма за закрила на детето за 2020 година в община Любимец е разработена от Комисия за детето към Общинска
администрация-Любимец съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.
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