ОБЩИНА АНТОНОВО
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020 ГОДИНА
Общинската програма за закрила на детето – 2020 година е разработена и се основава на Конвенцията на правата на
детето на ООН, Закона за закрила на детето и подзаконовите му нормативни актове. Той е изцяло стратегически документ, който
поставя стандарти за социална политика, подкрепа на детето и семейството, образование и медицинска грижи, като задължава
отговорните институции по закрила на детето в Община Антоново да защитят специалните права на децата, така че те да могат да
постигнат своя потенциал на развитие в един по-сигурен и мирен свят.
Целта на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да спомогне за
по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в Община Антоново 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 деца с изявени дарби;
 Насърчаване на отговорното родителство;
 Подкрепа на семейството;
 Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
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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
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.

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І
 Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на
детето и семейството.
Детската бедност е ситуация, при която детето има стандарт на живот, който не допринася за неговото физическо,
умствено, духовно, морално и социално развитие. Рискът от бедност е най голям в семействата с един родител, многодетните
семейства и децата от уязвимите малцинствени етнически групи.
Последица от бедността е нарушаване на правата на децата и лишаването им от равни възможности за бъдещо развитие.

Цели

Дейности

Отговорен
орган

1. Развиване на
социални услуги в
1.1. Алтернативна форма за отглеждане на деца изпаднали
общността за
подкрепа на децата в кризисна ситуация – семейства на близки/роднини, Община Антоново
ЦНСТ, ЦОП и Кризисни центрове на деца при ДСП - Омуртаг
и семействата.
необходимост.
1.2. 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.

ДСП,
МКБППМН

Финансиране

В рамките на
бюджета

В рамките на
бюджета

Индикатори

Брой
настанени деца

Брой родители
получили
педагогическа
и правна
помощ
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1.3. Популяризиране на социалната услуга „Приемна
грижа” в общината и съдействие при организиране на
обучение на кандидати за приемни семейства в община
Антоново.
Община Антоново,
Съдействие и подкрепа за надграждащо обучение и
ДСП, ОЕПГ
супервизия на утвърдените професионални приемни
семейства в Общината.
1.4. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране
проявите на безотговорно родителство.
2.Утвърждаване
Правото на детето
да живее в сигурна
семейна среда

Д СП, Отдел
Закрила на детето

2.1 Предоставяне и развиване на услуги за деца в Община Антоново
неравностойно положение за отглеждане в семейна среда Отдел Закрила на
и реинтеграцията им
детето

По проект

В рамките на
бюджета
В рамките на
бюджета на
институциите

Брой
санкционирани
родители
Брой
предоставени
услуги

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ

 Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички
деца.
Равен достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование. Равния
достъп не означава наличие на училище във всяко село, а осигуряване на възможност децата да посещават училища със съвременна
материално-техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават образование, съответстващо на потребностите
на съвременния живот. За онези деца, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи български език, деца със
специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и др.) е необходимо да се полагат специални грижи с оглед
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тяхното пълноценно участие в образователния процес. Равния достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо всички деца,
а диференциране на грижата спрямо техните различни потребности.
Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие на
потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация. От една страна, образованието трябва да позволи да се
развие заложеното у всяко дете. Детето трябва да може да реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита
правилата и не накърнява правото на другите да реализират своите житейски планове.

Цели

Дейности

1. Осигуряване на
пълен обхват на
децата подлежащи
на задължителна
предучилищна
подготовка и
задължителното
училищно
обучение на
учениците до 16 г.
възраст.

1.1. Издирване и работа с необхванати и отпаднали от
образователната система деца подлежащи на задължително
училищно обучение до 16 год. възраст.
1.2. Преодоляване на причините, водещи до отпадането на
децата от училище чрез оказване на конкретна помощ на
децата, застрашени от отпадане, като същевременно се
работи с деца вече отпаднали и целенасочена работа с
техните родители.

1.3. Ограничаване броя на децата, отпадащи от
образователната система поради социални причини и на
децата с поведенчески проблеми.
Индивидуална подкрепа за повишаване на мотивацията за
продължаване на образователния процес.

Отговорен
орган
Община Антоново,
Директори на
училища и
ДГ,ДСП,РУ и РУО
Община Антоново,
ДСП
Педагогическите
колективи в
училищата,
МКБППМН,РУ,
РУО
Община Антоново,
Педагогическите
колективи в
училищата,
директорите на
училищата
МКБППМН

Финансиране

Индикатори

В рамките на
бюджета и по
проекти

Брой
отпаднали
деца и
ученици

В рамките на
бюджета и по
проекти

Брой деца на
които е
оказана
помощ

В рамките на
утвърдения
бюджет и по
проекти

Брой
родители, с
които е
работено
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1.4. Осигуряване на равен достъп на деца с увреждания до
учебните заведения и диференциране на грижата спрямо
техните потребности.

Община Антоново,
Директори на
училища и ДГ

В рамките на
утвърдения
бюджет,
проекти

Брой деца с
увреждания

1.5. Търсене на наказателна отговорност на родители,
настойници и попечители, които не осигуряват
присъствието на децата си в детските градини и в
училищата за времето през което те подлежат на
задължителна
предучилищна
подготовка
или
на
задължително обучение.

Община Антоново,
Директори на
училища и ДГ

В рамките на
утвърдения
бюджет

Брой
родители с
наказателна
отговорност

1.6. Прилагане на подходящи обучителни методи на деца
от ромски произход в образователната система и работа с
техните семействата.

Община Антоново,
Директори на
Училища и ДГ.
МКБППМН

В рамките на
бюджета и по
проекти

Брой
обучителни
методи на
децата.

 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на
експлоатация.
Насилието върху деца е актуален проблем. Най-често става въпрос за физическо и психическо насилие над детето в семейна
среда. Актовете на насилие от семейството се пренасят като модел в училище. В голямата си част при тези случаи детето не
получава разбиране и подкрепа, което води до нарастване на проявите на насилие и агресия. Преобладаващите случаи на психическо и
физическо насилие в образователните институции, определят необходимостта от развиване на дейности, насочени към повишаване
компетентността и на учителите, и на децата за справяне с агресивното поведение и конфликтите.
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Цели

Дейности

1. Повишаване на
осведомеността на
обществото, децата
и на техните
семейства,
относно правата на
детето, насилието
над децата и за
стимулиране на
активното им
участие в
противодействието
на насилието и
превенция на
зависимости.

1.1. Идентифициране на деца, жертви на насилие и
насочването им към подходящи социални услуги и
включването им в консултативни програми.

2. Подобряване
ефективността на
системата за
превенция и
работа с деца,

Отговорен
орган
МКБППМН,
ДСП, Отдел „ЗД”
Директори на
училища,
Участък полиция
Антоново
МКБППМН,
Директори на
училища и ДГ
Участък полиция
Антоново

Финансиране

Индикатори

В рамките на
бюджета и по
проекти

Брой случай на
деца жертви на
насилие

В рамките на
бюджета и по
проекти

Брой
прожектирани
тематични
филми и
разпространени
нагледни
материали

1.3. Изпълнение на Националната стратегия за борба с
наркотиците – обучение на децата по теми свързани с
употребата на психоактивни вещества. Отбелязване на
Световния ден за борба с наркотиците.

МКБППМН,
Директори на
училища

В рамките на
утвърдения
бюджета,
проекти

Брой обучени
деца.

1.4. Информационна кампания по-случай „Международен
ден за борба с трафика на хора” – разпространение на
брошури, диплянки и др.

МКБППМН,
Директори на
училища

2.1. Подкрепа на деца, жертви на насилие или в риск от
насилие чрез социално консултиране и индивидуална
работа.

Община Антоново
МКБППМН, ДСП

В рамките на
утвърдения
бюджета,
проекти
В рамките на
утвърдения
бюджета

2.2. Засилване контрола над питейни заведения,

Община Антоново,

1.2.
Разпространение
на
нагледни
материали,
презентации, тематични филми в училищата и детските
градини за ранна превенция на насилието между и върху
децата.

В рамките на

Брой
консултирания
Брой
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жертви на насилие. търговски обекти и обществени места за неупотреба на
алкохол, цигари и наркотици от деца – извършване на
проверки.

МКБППМН, ДСП
и Отдел „ЗД”

бюджета и по
проекти

извършени
проверки

2.3. Периодични обходи за регистриране на скитащи и
просещи деца;

ДСП, МКБППМН,
РУ към ОД на
МВР, Училища,
ДГ, Община
Антоново

В рамките на
утвърдения
бюджета

Брой
регистрирани
скитащи и
просещи деца

2.4. Тематични информационни срещи за превенция на
насилието и агресията в училища

ДСП, МКБППМН,
РУ към ОД на
МВР, Училища
МКБППМН, РУ
към ОД на МВР,
Училища, Община
Антоново

В рамките на
утвърдения
бюджет,
проекти

Брой
информационни
срещи

3.
Координационния
механизъм за
взаимодействие
при работа в
случай на деца,
жертви на насилие
или в риск от

2.5. Насочване на деца в риск или деца с
противообществени прояви към Дирекция „Социално
МКБППМН,
подпомагане” и отдел „Закрила на детето” за
ДСП
предоставяне на мерки за закрила.
3.1. Сътрудничество при прилагането на Координационен Община Антоново,
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
Дирекция „СП”
деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие
Отдел „ЗД”,
при кризисна интервенция.
РУ към ОД на
МВР
3.2. Участия в обучения с цел ефективното прилагане на

ДСП, МКБППМН,

В рамките на
утвърдения
бюджет
В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на

Брой насочени
деца към ДСП и
Отдел „Закрила
на детето”

Брой проведени
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насилие и за
взаимодействие
при кризисна
интервенция.

координационния механизъм за работа с деца, жертви на
насилие или в риск от насилие и при кризисна
интервенция.

РУ към ОД на
МВР, ДБТ

утвърдения
бюджет

обучения

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV

 Подобряване здравето на децата
Рисковите фактори на средата при децата се определят от занижения им жизнен стандарт. За съжаление подобни констатации
не са социално значими само за децата от малцинствените групи. Бедността като фактор определя все по-нарастващите проблеми
в областта на детското здраве, липсата на мерки и дейности по превенция, падане на границата на социално-значимите заболявания
в детска възраст.
Цели
1. Разширяване на
профилактичните
мерки за опазване
здравето на децата

Дейности
1.1. Провеждане на кампания за здравословен начин на
живот в училище и семейството.
1.2. Прилагане на механизъм за пълно обхващане на
децата в профилактични прегледи и имунизации,
включително при децата от етническите малцинства.

2. Превенция на
рисковото поведение
и промотиране на
здравето сред децата.

1.3. Стимулиране на посещения при личен лекар и
специалист от бременни и родилки, както и от майки с
деца от етнокултурните общности.
2.1. Организиране на лектории за повишаване на
сексуалната и здравна култура на учениците и
младежите.
2.2. Провеждане на инициативи

на училищно и

Отговорен
орган
РЗИ, Медицински
фелдшер,
Училищата

Финансиране

Индикатори

В рамките на
утвърдения
бюджет

Брой
проведени
кампании

Лични лекари,
Община Антоново

В рамките на
утвърдения
бюджет

Брой обхванати
деца

РЗИ, ДСП
Лични лекари
Медицински
специалисти,
Училищата
РЗИ

В рамките на
утвърдения
бюджет
В рамките на
бюджета и по
програми,
проекти

Брой
посещения

РЗИ, Медицински

В рамките на

Брой
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общинска ниво на 01.12 – международен ден на борбата
срещу ХИВ/СПИН;

специалисти,
Директори на
училища

бюджета и
проекти

инициативи

2.3. Разпространение на здравно образователни
материали по превенция на употребата на психоактивни
вещества.

РЗИ, БЧК,
Медицински
специалисти,
Директори
на училищата,
МКБППМН

В рамките на
бюджета и по
проекти

Брой
разпространени
материали

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V

 Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политики, свързани с техните права и
отговорности.
Право на всяко дете е да изразява своето мнение свободно по всички въпроси, които го засягат. Разширяване на
възможностите за изразяване е израз на уважение към него и предоставена възможност да развива капацитета си.

Цели

Дейности

1. Възпитаване на 1.1. Създаване на неформални общности от ученици с
отговорни и достойни цел взаимопомощ между връстници.
граждани.
1.2. Разширяване информираността на децата относно
техните права и задължения чрез извън класни и извън
училищни форми

1.3. Извършване на проверки по сигнал, относно

Отговорен
орган
Директори на
училища, община
Антоново, БЧК

Финансиране

Индикатори

В рамките на
бюджета и по
проекти

Брой
създадени
неформални
общности

Директори на
училищата,
ДСП, Отдел „ЗД”,
МКБППМН

В рамките на
бюджета и по
проекти

Брой
реализирани
извън класни
дейности

Директори на

В рамките на

Брой
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нарушаване правата на децата.

училищата,
ДСП, Отдел „ЗД”,
МКБППМН
Участък полиция
Антоново

утвърдения
бюджета

извършени
проверки

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VI
 Култура, свободно време и отдих

Цели

Дейности

1. Достъп на всички
деца до културни
дейности и дейности
за свободното време.

1.1. Насърчаване участието на всички деца в културни
дейности и дейности за свободното време чрез мрежата
от културни институции.

1.2. Увеличаване участието на всички деца в занимания
в областта на изкуството - извънкласна дейност в
училища и обслужващи звена, състави, клубове и
кръжоци чрез мрежата на читалищата и НПО

Отговорен
орган
Училища,
читалища, НПО,
Община

Училища,
читалища, НПО,
Община

Финансиране
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите
Проектно
финансиране
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

Индикатори
Брой деца
взели участие в
организирането
на културни
дейности

Брой деца
взели участие в
областта на
изкуството

Общинска програма за закрила на детето 2020 година е отворен документ и може да се актуализира през годината.
Настоящата Програма е приета с Решение № 72 по Протокол № 11 от проведено заседание на Общински съвет Антоново на 25.06.2020 год.
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Използвани съкращения:
ДСП – Дирекция „Социално подпомагане”
МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
НПО – Неправителствена организация
БЧК – Български червен кръст
Отдел „ЗД” – Отдел „Закрила на детето”
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РУ към ОД на МВР – гр. Търговище – Районно управление към Областна Дирекция на Министерството на вътрешните
работи
ДБТ – Дирекция „Бюро по труда”
ДГ – Детска градина
ОЕПГ – областен екип по приемна грижа
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