План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2017-2018) за 2017 г.
Индикатори за изпълнение
Дейности

Програми; инициативи и кампании
(моля посочете)

наименование

2

3

1

Финансиране в лв.
Коментари и
Източник: бюджет на МС, Отговорна институция забeлежки/допълнителн
общински бюджет, ОП,
а информация
друг донор
4
5
6

ПРИОРИТЕТ 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Специфична цел 1.1. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците.
Мярка 1.1.1. Осигуряване развитието на пълния потенциал на всички ученици в училищата от община Сливен, отчитайки индивидуалните им потребности
Работни срещи с учители и директори на училища и
детски градини с цел популяризиране дейността с
деца и ученици при сформиране на групи по интереси
в ЦПЛР-ДК Сливен за форми, които не са изградени в
училищата и детските градини. Разкриване на
изнесени групи по интереси в училища и детски
градини. Разкриване на форми за обучение в ЦПЛР-ДК
Сливен по заявка и предложение на директори и
учители.
1. Програма "Без свободен час" в детските градина непрекъснат процес на организацията на
предучилищното образование, чрез назначаване на
заместващи учители в детските градини.
2. Програма: Национална програма Развитие на
системата на предучилищното образование.

Проведени работни срещи и
отчет за постигнат резултат.

Общински бюджет и
бюджет на ЦПЛР-ДК
Сливен

ЦПЛР-ДК - Сливен

брой деца

бюджет на МС

РУО
детски градини

брой посещения

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

100 консултирани деца и
младежи, 20 групови
консултации в часа на класа за
себепознаване и постигане на
цели.

Национална програма за
младежта- МИКЦ

Сдружение "МЦНО
Сливен" при
Младежки дом

брой обхванати ученици

в рамките на бюджета

РЦППП

Функциониране на изградените кабинети по кариерно
ориентиране в СУ "Пейо Яворов" и ПГЕЕ "Мария Кюри"

брой ученици

ОП

СУ "Пейо Яворов"
ПГЕЕ "Мария Кюри"
РУО

1.Проучване, организиране и провеждане на
занимания по интереси за деца и ученици по
направления Природоматематически и
научнотехнически дисциплини,
Художественотворчески и приложни изкуства,
стортнотуристически и занимателни игри.
2. Разработване на методически материали в помощ за
работа с талантливите деца в община Сливен.

брой обхванати деца и
ученици

в рамките на бюджета

ЦПЛР-ДК - Сливен

Дейност 1.1.1.4. Развитие на библиотечноинформационното обслужване – развитие на библиотечно- Организиране на инициативи за обогатяване на
информационната дейност в училищата от община Сливен и библиотечния фонд в училищата.
обогатяване на библиотечния фонд.

брой кампании и инициативи

външни донори

Община Сливен
училища

Дейност 1.1.1.5. Разработване на дейности по превенция на
насилието – прилагане на цялостен училищен подход,
полагане на координирани и последователни усилия за
предотвратяване на насилието и създаване на по-сигурна
училищна среда, повишаване обхвата на дейностите по
превенция на насилието на ниво училище, подобряване на
координацията между отделните институции. Подобряване
на взаимодействието между институциите от системата на
училищното образование, местните комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни и социалните услуги, работещи на
територията на община Сливен за превенция на тормоза и
насилието в училищата.

Превантивни програми, насочени към учениците от
училищата в община Сливен за повишаване на
социалните умения; механизми за справяне с
проблемни ситуации и конфликти; умения за
общуване; толерантност; дискриминация; употреба на
алкохол; наркотични зависимости; повишаване на
правовата култура с цел намаляване извършването на
противоправни деяния от незнание; поддържане на
постоянна връзка с координационните съвети по
училища, педагогически съветници и психолози;
предоставяне на безплатни консултации към
Консултативен кабинет на учители, родители, ученици.

брой изнесени лекции; брой
посещения в Консултативен
кабинет;

в рамките на бюджета на
МКБППМН

Община Сливен
МКБППМН
училища

Дейност 1.1.1.6. Развитие на дейностите по превенция на
обучителните трудности – увеличаване на броя на
работещите логопеди и психолози в училищата от община
Сливен, с цел повишаване обхвата на учениците с
обучителни трудности.

Увеличаване броя на работещите логопеди и
психолози в училищата.

брой логопеди и психолози

в рамките на бюджета

Община Сливен
училища
РЦПППУО

Дейност 1.1.1.7. Осигуряване на качествени грижи за
здравето в училищата – продължаване дейностите на
училищните здравни кабинети.

Разширяване на мрежата от здравни кабинети в
училищата и обезпечаване на здравното обслужване.

брой здравни кабинети

в рамките на бюджета

Община Сливен

Дейност 1.1.1.8. Развитие на уменията за учене,
компетентностите, творческите и спортните способности на
учениците в тематични области, които са извън включените
в задължителната училищна подготовка, преодоляване на
образователните дефицити на учениците, които срещат
Реализиране на дейности по проекти по ОП „Наука и
затруднения в подготовката си по задължителните дейности
образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
в училище и повишаване на мотивацията им за учене,
повишаване на образователните постижения на учениците в
определени научни области чрез дейности оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж"
2014-2020 г.

брой обхванати ученици

ОП

МОН
РУО
училища

брой инициативи

Национална програма за
младежта- МИКЦ,
Общинска програма

МИКЦ и Младежки
дом

брой инициативи
брой обхванати ученици

в рамките на бюджета по
проекта

МОН
РУО
училища

брой срещи
брой обхванати деца

в рамките на бюджета

Община Сливен
детски градини

Реализиране на дейности за ранно оценяване на
потребностите и превенция на обучителните трудности
за децата в детските градини между 3 и 3,6 години.

брой обхванати деца

в рамките на бюджета

Община Сливен
детски градини

Организиране на дейности за занимания по интереси с
външни специалисти.

брой обхванати деца

в рамките на бюджета

Община Сливен
ЦПЛР - ДК - Сливен
детски градини

в рамките на бюджета на
проекта

Община Сливен
УНИЦЕФ
ДГ "Детство",
ДГ "Детски рай",
ДГ "Синчец",
ДГ "Елица", ДГ
"Зорница"

Дейност 1.1.1.1. Развитие и подобряване на екипната работа
между ученици и учители – обмен на информация и на
добри педагогически практики с цел подкрепа на всички
учители за подобряване на работата им с учениците в класа,
провеждане на регулярни срещи в училищата, когато са за
целите на превенцията, между малка група учители и други
педагогически специалисти в детската градина, за преглед и
обсъждане на информацията за обучението и развитието на
ученик и набелязване на конкретни мерки за обща
подкрепа само за ученици с обучителни трудности.

Тематични участия в часа на класа по преценка и
заявка на училищното ръковоство и при възникнали
конкретни конкфликтни ситуации
Дейност 1.1.1.2. Осигуряване на кариерно ориентиране –
продължаване и развитие на дейностите по проект
BG05M20P001-2.001-0001 „Система за кариерно
ориентиране в училищното образование“ за осигуряване на
по-обхватни дейности, насочени към учениците от
училищата в община Сливен, развитие на дейностите по
кариерно ориентиране на Регионален център за подкрепа
процеса на приобщаващото образование, насочено към
деца и ученици със специални образователни потребности.

Дейност 1.1.1.3. Осигуряване на занимания по интереси
чрез развитие на дейностите в Център за подкрепа за
личностно развитие – Детски комплекс - Сливен.
Превръщане на ЦПЛР-ДК - Сливен в методически център по
приобщаващо образование за работа с даровити и
талантливи деца от Община Сливен.

Проект BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез
дейности, развиващи специфични знания, умения и
компетентности (Твоят час)

В МИКЦ Сливен работи кариерен консултант с деца и
младежи. Консултира и надгражда умения за
определяне на лични компетенции и переспективи за
осмисляне на постижими цели за обучение и
реализация.
Проучване възможностите за продължаващо
образование на деца със специални образователни
потребности.

Участие на Младежки дом и МИКЦ Сливен в " Твоят
част" чрез различни инициативи за гражданското
образование - Общуване и лидерство, Диалог и
гражданско общество, България и Европа,
Толерантност и равенство, бизнесът и младите и
Нашия Сливен.

Организиране и провеждане на различни инциативи в
групи по училища за развитие способностите на
учениците.

Мярка 1.1.2. Предоставяне на обща подкрепа на децата в детските градини
Дейност 1.1.2.1. Развитие и подобряване на екипната работа
между учителите и другите педагогически специалисти –
обмен на информация и на добри педагогически практики с
цел подкрепа на всички учители за подобряване на
работата им с децата в групата, провеждане на регулярни
Организиране и провеждане на регулярни срещи в
детските градини за обмен на добри практики с цел
срещи в детските градини, когато са за целите на
подобряване обучението и развитието на детето.
превенцията, между малка група учители и други
педагогически специалисти в детската градина, за преглед и
обсъждане на информацията за обучението и развитието на
дете и набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа
само за деца с обучителни трудности.
Дейност 1.1.2.2. Ранно оценяване на потребностите и
превенция на обучителните трудности – повишаване броя
на децата от детските градини на възраст между 3 и 3,6 г.,
на които се прилага скрининг тест за определяне риск от
обучителни трудности.
Дейност 1.1.2.3. Осигуряване на занимания по интереси –
продължаване на дейностите по предоставяне на
занимания по интереси чрез външни специалисти,
привлечени на място в детските градини.

Дейност 1.1.2.4. Дейности за ранно оценяване на
Ранно идентифициране на деца в риск от обучителни
образователните потребности и по предоставяне на обща
затруднения чрез прилагане на Скрининг тест на деца
подкрепа в детски градини на територията на община
на 3-3,5 г.
Сливен по проект на УНИЦЕФ „Заедно от детската градина“.

брой идентифицирани деца

Специфична цел 1.2. Осигуряване на необходимите човешки ресурси, за предоставяне на качествена обща подкрепа за деца и ученици в детските градини и училищата от община Сливен
Мярка 1.2.1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от училищата и детските градини в посока предоставяне на качествена обща подкрепа
Дейност 1.2.1.1. Провеждане на вътрешна квалификация
Предоставяне на обучение, консултативна,
относно възможностите за предоставяне на обща подкрепа
методическа и експертна подкрепа
и работа в екип.
Споделяне на добри педагогически практики в
Дейност 1.2.1.2. Организиране на форми за споделяне на
детските градини на тема "Отворени врати "
добри педагогически практики в областта на
Изнесени обучения на педагогически съветници,
предоставянето на общата подкрепа на училищно,
психолози и/или представители на координационните
общинско и областно ниво.
съвети от училищата в община Сливен;

Дейност 1.2.1.3. Провеждане на квалификационни форми с
външни лектори за повишаване на компетентностите и
квалификацията на учителите и другите педагогически
специалисти за предоставяне на обща подкрепа.

Предоставяне на обучение, консултативна,
методическа и експертна подкрепа , супервизии и
обучения по проект "Заедно от детската градина"
Изнесени обучения на педагогически съветници,
психолози и/или представители на координационните
съвети от училищата в община Сливен;

брой квалификационни
обучения

Бюджет на МС

РУО
Детски градини
училища

детските градини

Бюджет на МС

РУО

брой проведени обучения и
участвали училища

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

брой деца с оказана подкрепа

УНИЦЕФ - 2180 лв.

УНИЦЕФ, ДГ
"Детство", ДГ "Детски
рай", ДГ "Синчец", ДГ
"Елица", ДГ "Зорница"
и ДГ "Теменуга"

брой проведени обучения и
участвали училища

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

ПРИОРИТЕТ 2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Специфична цел 2.1. Развитие на приобщаващото образование и предоставяне на равен достъп до образование на всяко дете и ученик със специални образователни потребности
Мярка 2.1.1. Осигуряване на ресурси за извършване на качествена и професионална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, с цел предоставяне на адекватно
и качествено образование, съобразено с индивидуалните особености и потребности на всяко дете или ученик със специални образователни потребности

Дейност 2.1.1.1. Провеждане на обучения на екипите за
подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със
специални образователни потребности в училищата и
детските градини за извършване на функционална оценка
съвместно със специалисти от Регионален екип за подкрепа
за личностно развитие към Регионален център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование – област
Сливен и от външни лектори.

Целогодишна насочена работа на специализирания
екип при Младежки дом и МИКЦ Сливен за
партньорство и подкрепа при реализиране на дейности
при деца и младежи със специални образователни
потребности от Центровете от семеен тип на
територията на Община Сливен.

брой обучения

По проект "Заедно от детската градина"- обучения от
фондация "Карин дом" по теми:
1.Физически затруднения;
брой обучени учители
2.Детска церебрална парализа;
3.Умствени затруднения;
4. Синдром на Даун.
Мярка 2.1.2. Осигуряване на качествена и професионална допълнителна подкрепа за деца и ученици със специални образователни потребности

Дейност 2.1.2.1. Осигуряване на достъпна архитектурна
среда в детските градини, училища и центрове за подкрепа
за личностно развитие.

Изпълнение на проект „Подобряване на
образователната инфраструктура"

.

Изпълнение на проект „Саниране на сградата на ДГ
„Звездица”” .

Дейност 2.1.2.2. Осигуряване на необходимата материално
– техническа база в училищата, детските градини и
Реализиране на дейности за осигуряване на
центровете за подкрепа за личностно развитие за
необходимата материално - техническа база.
предоставяне на допълнителна подкрепа за деца и ученици
със специални образователни потребности.
Дейност 2.1.2.3. Осигуряване на необходимите
педагогически специалисти за предоставяне на качествена
допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални
образователни потребности чрез общините, чрез
центровете за подкрепа за личностно развитие, чрез
центровете за специална образователна подкрепа и/или
чрез Регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Сливен

Предоставяне на допълнителна подкрепа от
подходящите педагогически специалисти под формата
на ресурсно подпомагане съобразно индивидуалните
потребности на децата и учениците от детските
градини, училища, РЦПППО- Област Сливен

Целенасочена дейност на Младежки дом за МИКЦ
Дейност 2.1.2.4. Осигуряване на обучения на специалистите, Сливен с деца и младежи със специални
образователни потребности и тяхното включване в
предоставящи допълнителна подкрепа за деца и ученици
дейностите на МИКЦ и Младежки дом за подкрепа на
със специални образователни потребности от Регионален
личностното им развитие.
център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование – област Сливен, центровете за подкрепа за
Провеждане на обучения за специалистите,
личностно развитие, училищата и детските градини.
предоставящи допълнителна подкрепа от екипа на
РЦПППО - област Сливен
Дейност 2.1.2.5. Продължаване на Дейност 2 „Осигуряване
на условия и ресурси за надграждане и развитие на
подкрепяща среда в детските градини и училищата за
осъществяване на включващо обучение“ по проект
Дейности по предоставяне на допълнителна подкрепа
BG05M2ОP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и
под формата на ресурсно подпомагане на деца и
личностно развитие“, финансиран от Оперативна програма
ученици със СОП в пилотните училища по проекта
„Наука и образование за интелигентен растеж“ в две
училища на територията на община Сливен за предоставяне
на допълнителна подкрепа за ученици със специални
образователни потребности.
Дейност 2.1.2.6. Предоставяне на допълнителна подкрепа
Назначаване на екипи от специалисти: логопеди и
на деца със специални образователни потребности в
пилотните детски градини по проект на УНИЦЕФ „Заедно от психолози и помощник на учителя
детската градина“.

Национална програма, ЕП
"Еразъм+"

Община Сливен
Младежки дом

УНИЦЕФ - 2 875лв.

Община Сливен,
УНИЦЕФ, ДГ "Детство",
ДГ "Детски рай", ДГ
"Синчец", ДГ "Елица",
ДГ "Зорница" и ДГ
"Теменуга"

ОП „Региони в растеж”

ДГ „Мак”, ДГ
„Зорница”, ДГ „В. и Х.
Папазян” и ДГ
„Детство”

Национален доверителен
екофонд

Община Сливен

брой детски градини,
училища и ЦПЛР-ДК Сливен

в рамките на бюджета

Община Сливен,
УНИЦЕФ

брой педагогически
специалисти, брой деца и
ученици на ресурсно
подпомагане

в рамките на бюджета

РЦПППУО
РУО
Община Сливен

Проведени 10 творчески
работилници за развитие на
умение, 10 арт -терапии със
специалист и 10 " Зумба
тарапии"

Национална програма,
общинска

МИКЦ Сливен,
Младежки дом

брой проведени обучения

брой ученици с оказана
подкрепа

брой специалисти

в рамките на бюджета на
РЦПППО - Област Сливен

ОП

РУО
СУ "Йордан Йовков"
СУ "Хаджи Мина
Пашов"

УНИЦЕФ
115 005 лв.

УНИЦЕФ, Община
Сливен, ДГ "Детство",
ДГ "Детски рай", ДГ
"Синчец", ДГ "Елица",
ДГ "Зорница"

Дейност 2.1.2.7.Създаване на условия за развитие и участие
в широка гама от дейности в областта на спорта,
Участие инициативи и кампании за деца със специални
брой кампании
брой
в рамките на бюджета
адаптирани за деца и ученици със специални
образователни потребности в училища и детски
обхванати деца
външни донори
образователни потребности в училища, детски градини,
градини.
съвместно със спортни федерации и клубове.
ПРИОРИТЕТ 3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Специфична цел 3.1 Осигуряване на необходимите грижи за социализация и равен достъп до качествено образование на децата и учениците с хронични заболявания
Мярка 3.1.1 Осигуряване на необходимия персонал в училищата и детските градини за работа с деца с хронични заболявания
Дейност 3.1.1.1. Осигуряване на обучение на персонала в
Организиране на обучения за персонала в детски
училища и детските градини, в които се обучават деца и
градини и училища, предоставящ подкрепа на деца с
брой проведени обучения
в рамките на бюджета
ученици с хронични заболявания, нуждаещи се от
хронични заболявания.
допълнителна подкрепа
Дейност 3.1.1.2. Назначаване и осигуряване на необходим
Осигуряване на необходимия персонал за
специализиран персонал за предоставяне на качествена
допълнителна подкрепа на деца и ученици с хронични
брой специалисти
в рамките на бюджета
допълнителна подкрепа за децата и учениците с хронични
заболявания
заболявания
Мярка 3.1.2. Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици с хронични заболявания
Осигуряване на възможности за предварително
Дейност 3.1.2.1. Проучване и оценка на индивидуалните
проучване и оценка на индивидуалните потребности и
потребности и способности на децата и учениците с
брой оценени деца и ученици
в рамките на бюджета
способности на децата и учениците с хронични
хронични заболявания
заболявания.

Дейност 3.1.2.2. Предоставяне на качествена допълнителна
подкрепа за децата и учениците с хронични заболявания

Развитие на социални компетенции и умения за работа
- стимулиране на нагласата за приобщаване към
съществуващите форми на междуличностно и
социално общуване;

Участие на 200 деца и
младежи с хронични
заболявания в дейносите на
Младежки дом и МИКЦ
Сливен

РЦПППУО
РУО

Община Сливен
МОН
РЦПППО

детски градини
училища
община Сливен
детски градини
училища
община Сливен

детски градини
училища
община Сливен

национални и общински

Младежки дом и
МИКЦ Сливен

Брой обхванати деца и
ученици

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

училища
детски градини
Младежки дом

Брой обхванати специалисти

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

училища
детски градини
Община Сливен

Осигуряване на подкрепа и консултации от
медицинските лица в детските градини и училищата с
цел ранна превенция, диагностика и насоки за работа с
деца с хронични заболявания

брой деца и ученици в риск

в рамките на бюджета

Община Сливен

Организиране на 10 обучения от МИКЦ Сливен и
Младежки дом свързани с потребностите на децата и
младежите от ОБщина Сливен - младежки лидери,
педагогически съветници, деца имладежи в риск и с
проблеми.

10 обучения с участието над
200 деца и младежи

национална програма,
общинска

Младежки дом и
МИКЦ Сливен

Брой проведени обучения

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

Община Сливен

брой организирани обучения

в рамките на бюджета

MКБТХ - Сливен

Брой срещи/обучения

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

Община Сливен

детски градини и училища

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МОН и РУО

брой участия

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

включени над 1200 деца и
младежи бягащи от училище и
деца и младежи в риск

национална и общинска
програма

МИКЦ Сливен и
Младежки дом

брой кампании

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

училища
Община Сливен

брой обхванати деца; брой
изнесени лекции

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

брой обхванати деца; брой
кампании

в рамките на бюджета

MКБТХ - Сливен

национална и общинска
програма

МИКЦ Сливен и
Младежки дом

Брой насочени деца към
социлани услуги

бюджет на МС, общински
бюджет, ОП, друг донор

Училища/Община
Сливен

брой посещения

в рамките на бюджета на
МКБППМН

МКБППМН

ПРИОРИТЕТ 4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В РИСК
Специфична цел 4.1 Повишаване обхвата на допълнителната подкрепа за децата и учениците в риск
Мярка 4.1.1 Осигуряване на качествена допълнителна подкрепа на деца и ученици в риск в училищата и детските градини
Актуализиране и предоставяне на консултански услуги
чрез МИКЦ Сливен, индивидуални и групови
консултации с ежедневно дежурство от психолог,
педагог, кариерен консултант и бизнес консултант. Част
от дейността на екипа ще бъде изнесена и в училища и
по-малки селища в региона. Подготвена е
Дейност 4.1.1.1. Осигуряване на необходимите специалисти информационна диплянка за групова работа, дискусии
за предоставяне на качествена допълнителна подкрепа на и консултиране на терен.
деца и ученици в риск в детските градини и училищата от
община Сливен.
Допълнителна квалификация на специалистите

Мотивационни обучения.
Дейност 4.1.1.2. Осигуряване на обучения на екипите за
подкрепа за личностно развитие, предоставящи
допълнителна подкрепа за деца и ученици в риск.

1. Провеждане на обучениe за учители по
информационни технологии на тема
„Предизвикателства по противодействие на детската
сексуална експлоатация и трафика на деца чрез
Интернет”.
2. Провеждане на обучениe на специалисти по
проблемите свързани с трафика на хора.
3. Академия за доброволци 2017 г.
Включване на ученици в процеса на осъществяване на
превенция на трафика на хора.
Организаране на срещи и обучения на специалистите
от социалните услуги и учителите в училищата

Дейност 4.1.1.3. Подобряване на партньорството между
институциите от системата на предучилищното и
училищното образование и доставчиците на социални
услуги в общността за предоставяне на качествена
допълнителна подкрепа за деца в риск.

Анализ и оценка на резултатите от апробиране на
системата за ранно предупреждение за риск от
отпадане от предучилищното и училищното
образование и предприемане на последващи мерки за
включване на всички училища на територията на
Община Сливен. . Включване на всички детски градини
на територията на община Сливен в системата за ранно
предупреждение за риск от отпадане от
предучилищното образование за проследяване
движението на децата на възраст от 5 години до
постъпването им в I клас.

участие в координационни съвети, предоставяне на
методическо ръководство и подкрепа в работата на
училищните координационни съвети, последваща
работа по случаи при необходимост
МИКЦ Сливен и Младежки дом да работят със своите
образователни програми - "Арт терапия " с деца и
младежи с проблеми – бягащи от училище, деца в
риск, здравословни и психични проблеми и "Зумба
терапия" – работа с деца и младежи за здравословен
начин на живот и справяне с агресията.
Провеждане на съвместни кампании от училища и
доставчици на социални услуги

Дейност 4.1.1.4. Образователни програми и кампании в
училища и детски градини за превенция на рисковото
поведение.

Програми за детските градини с теми, свързани със
социални и хигиенни умения; здравословен начин на
живот; изграждане на полезни навици в ежедневието.
Програми за училищата, насочени към рисковете от
употребата на психо активни вещества, алкохол,
поведение в интернет, участия в пътно-транспортни
произшествия, дискриминация, нарушаване на
законите на Р България
1. Провеждане на информационна кампания по повод
Международния ден за безопасен интернет.
2. Провеждане на нформационна кампания за
превенцията на трафика на хора с цел сексуална
експлоатация.
3.Провеждане на информационна кампания за
превенция на трафика на хора с цел трудова
експлоатация.

Мярка 4.1.2 Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото
поведение
при децата и младежите,
4. Провеждане
на информационна
кампания зачрез социални услуги в общността.

Дейност 4.1.2.1. Индивидуална работа с деца и техните
семейства, чрез социалните услуги в общността.

превенцията на трафика на хора по повод 18 октомври
мобилни
групи
насМИКЦ
Сливен
и Младежк
–Изнесени
Европейския
ден за
борба
трафика
на хора.
13 мобилности в малките
и дом с консултанти и социални дейносити за работа с
населени местта ;
деца и младежи – лична подкрепа, консултиране със сп
Консултирани над 50 деца и
ециалист на деца е техните семейства. Ангажиране н
младежи и 20 семейства .
а младежкия потенциал в утвърждаване на жизнен опи
Организиране на 20 младежки
т, формиран от съвкупност от неговите преживявания,
прояви и включване на 3000
осмисляне на ценности, ориентири осигуряващи устойч
деца и младежи . Създадени
ивостта на личността, приемствеността в овладяването
10 нови клубове и включени на
на определен тип поведение и дейност;• 10 нови клубо
500 младежи в клубните
ве по интереси /на база анкетно проучване на интерес
форми.
ите на децата и младежите/

Насочване на деца в риск към социалните услуги в
общността.
Осигуряване на подкрепа от специалисти обществени
възпитатели, към Консултативен кабинет с цел ранна
диагностика и последваща работа при необходимост
и/или липса на конкретен специалист в училище или
детска градина.

Провеждане на срещи с ученици и предоставяне на
бюджет на МС, общински
Училища/Община
Брой проведени капмании
информация за задълженията на гражданите и
бюджет, ОП, друг донор
Сливен
санкциите при нарушаването им.
Програми за повишаване знанията в областта на
брой обхванати деца; брой
в рамките на бюджета на
МКБППМН
българското законодателство по отношение на
изнесени лекции
МКБППМН
подрастващите.
ПРИОРИТЕТ 5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Специфична цел 5.1 Повишаване качеството на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби
Мярка 5.1.1 Предоставяне на качествена допълнителна подкрепа за деца и ученици с изявени дарби в детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици.
Дейност 4.1.2.2. Образователни кампании за правата и
задълженията на гражданите и санкциите при
нарушаването им.

Дейност 5.1.1.1 Дейности по Национална програма
„Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване
на обучение на талантливи ученици за участие в
ученическите олимпиади“.

Реализиране на дейности, финансирани от Национална
програма „Ученически олимпиади и състезания“,
модул „Осигуряване на обучение на талантливи
ученици за участие в ученическите олимпиади“.

Дейност 5.1.1.2. Дейности по подготовка и провеждане на
училищни, общински и областни кръгове на олимпиади и
състезания. Провеждане на индивидуални часове.

Подготовка за участие в математически олимпиади и
състезания на деца и ученици от школите по
математика, астрономия. Групови и индивидуални
форми на обучение. Организиране и провеждане
спортни състезания от Общински кръг на "Ученически
игри". Състезания по различни дисциплини от
междучилищен кръг, общински и областни кръгове.

Дейност 5.1.1.3. Осигуряване на обучения на учители и
Организиране на обучения за педагогически
други педагогически специалисти, предоставящи
специалисти, предоставящи подкрепа на деца с
допълнителна подкрепа на деца и ученици с изявени дарби. изявени дарби
Дейност 5.1.1.4. Насърчаване творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби на територията на
община Сливен на основание Наредбата за условията и
Осигуряване закрила на ученици с изявени дарби, чрез
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби,
предоставяне на стипендии и присъждане на
като акт на Министерски съвет и Наредбата за условията и
финансови стимули за деца и ученици.
реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране
на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен, като
акт на Общински съвет - Сливен. .

Съгласувал,
Д-р Бисерка Михалева
Началник РУО - Сливен

брой обхванати ученици

в рамките на бюджета на
НП

РУО

брой обхванати деца

Бюджет на ЦПЛР-ДК
Сливен и
Община Сливен

ЦПЛР-ДК Сливен

брой обучения

в рамките на бюджета

училища, донорски
програми

в рамките на бюджета

МС
Община Сливен,
училища, донорски
програми

брой деца и ученици

