ОБЩИНА СЛИВЕН
ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2019 година
I. ГАРАНТИРАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ И ЗДРАВНАТА
КУЛТУРА
Цели:
Дейности
Отговорни органи
ИЗПЪЛНЕНИЕ 2019Г.
1.Промотиране
на здравето сред
децата.

1.1. Провеждане на информационни
кампании и разпространение на здравнообразователни материали
/хранене, двигателна активност, орална
профилактика,
имунопрофилактика
и
предпазване от заразни и паразитни
заболявания/за подобряване на грижите за
децата от най-ранна възраст.
Извършване анализ на храненето на
организираните детски колективи.

РЗИ Сливен;

- Беседи „Грижа за добра устна хигиена и значението на правилното хранене
за оралното здраве“ с деца от ДГ „Теменуга“ - Сливен;
- Отбелязване на Световния ден „Движението е здраве“ и Европейския ден
за борба със затлъстяването - участие на служители на РЗИ-Сливен в
Спортен празник „Весели игри под дъгата“ в ДГ „Детски рай“ – град Сливен;
- Извършен анализ на храненето на организираните детски колективи;
- Проведени беседи с участниците в Младежки лагер „Здравей, здраве!“,
организиран от Общински съвет по наркотични вещества и Превантивноинформационен център на тема здравословно хранене;
- Извършен е анализ и оценка на храненето на децата от детската градина в
село Самуилово;
- Извършени са проверки относно организираното хранене на децата;
- Проверени са училищни бюфети на територията на град Сливен във връзка
със здравословното хранене на учениците.

Организиране на фестивал на здравето –
промотиращ
здравословното хранeне,
двигателна активност и спорт.

Младежки дом

1.2. Провеждане на
кампании
и
разпространение на информационни и
превантивни материали за повишаване
информираността на подрастващите за
рисковите за здравето фактори, свързани с
начина
на
живот
и

Община Сливен;
РЗИ Сливен; РУОСливен;
Младежки дом и
Младежки
Общински

През 2019г. Младежки дом - Сливен е организирал над 30 беседи за
здравословен начин на живот в сливенските училища с участие на над 1000
ученици.
През 2019г. за поредна година Младежки общински съвет Сливен е
съорганизатор на маратон „Хайдушки пътеки”, в който се включиха над 30
младежи от град Сливен.
Във фестивала на здравето /съвместно със Сдружение „Активен гражданин“/
се включиха около 30 млади хора от МОС.
Организирани кампании във връзка с отбелязване на:
- Световен ден без тютюн - 31.05.2019;
- Кампания „Карай трезво“ по повод отбелязване на Световния ден за
възпоминание на жертвите от ПТП, съвместно с БМЧК по инициатива на ОД
на МВР;
- Проведени демонстрации на пушеща кукла Сю; измерване количество на

поведение/тютюнопушене и употреба на
алкохол,
употреба
на
психоактивни
вещества,
СПИН/;
повишаване
на
информираността
за
здравословно
поведение,
рационално
хранене
и
физическа активност при децата и
учениците.

съвет(МОС)
Сливен; ПИЦ;
МКБППМН
Сливен

Осъществяване
на
дейности
по
дългосрочните програми за борба срещу
злоупотребата с наркотични вещества на
местно ниво - „Активни, здрави и
щастливи!”
и
„Моето
здраве-моя
отговорност”.
Осъществяване на дейности по програма
за превенция на употребата на наркотици
на местно ниво – „Свободна зона без
наркотици”.
Утвърждаване на здравословен начин на
живот – младежки лагер „Здравей, Здраве!”

ПИЦ

въглероден монооксид в издишан въздух; беседи проведени от експерти на
РЗИ-Сливен по време на Младежки лагер „Здравей, здраве!“ организиран от
Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен
център;
- Проведени беседи с деца и ученици на тема здравословно хранене.
Проведена от МОС АнтиСПИН кампания на 01.12.2019г. с раздаване на
предпазни средства и брошури.
През цялата учебна година са проведени дискусии
и презентации,
подготвени от ученици с ментор от Младежки дом в училищата.
Реализирани от МКБППМН
3 превантивни програми след заявка от
училищата, свързани с употребата на алкохол, тютюн и ПАВ. Обхванати
приблизително 450 ученика.
Реализирани консултации на родители и деца, свързани с употреба и
злоупотреба с ПАВ в Консултативен кабинет към МКБППМН. Директна
работа с наркоупотребяващи непълнолетни.
Проведени от ПИЦ и ОбСНВ 14 здравно-образователни сесии в училищата
под различна форма – анкети, беседи, казуси, „Връстници обучават
връстници”, доброволчески инициативи.Темите са свързани с вредата от
употреба на алкохол, тютюн и наркотични вещества.
Осъществен е проект „Мамо, татко, батко … не пушете!”. Дейността е
реализирана с ученици от СУ ”Хаджи Мина Пашов” - Сливен. Създаден е
превантивен продукт - оригинални послания до родителите. Изведена е
темата за вредата от тютюнопушенето.Обхванати са 42 ученици, психолог и
4 учители.
Осъществена е драматизацията „Страшният Дим-Никотин” с деца от втори
клас.
Като резултати, които могат да се посочат са самостоятелно извеждане на
поуката от приказката и връзка с реалната ситуация; отричане на явлението
тютюнопушене; задълбочаване на представите за живота. Обхванати са 18
деца, 10 родители, двама учители.
Проведени са кампании насочени към здравословен начин на живот:
- кампания „Ваканция без опасности” за превенция на рисковото поведение
сред деца и млади хора;
- акция сред общността „Дни на здравето” - агитиране за идеите на
здравословен начин на живот и раздаване на информационни материали;
- организирани са дни за превенция на злоупотребата с ПАВ – лекции,
конкурс за рисунка, антидрога - карнавал, спортни игри;
Проведен е младежки лагер „Здравей, Здраве!” в периода 24 – 28 юни 2019г.
на крепост „Туида”. В рамките на 5-те дни са обхванати 776 ученици /на
възраст от 12-19 год/. Дейността е една реализирана различна възможност

– юни 2019г.

2.Подобряване
на достъпа до
услуги за
майчино и детско
здраве.

за подобряване на превантивната практика. Реализирани са 20 дейности:
текстилно
печатане,
плъстене,
грънчарство,
долекарска
помощ;
средновековни игри; конна езда; професии „Пожарникар”, „Лесовъд”;
обучение - арт ателие; „Търсене на съкровището”; викторина „Аз обичам
България”; обучение в народни танци; ориентиране; „Край лагерния огън”;
спортна зона; урок по фолклор от ансамбъла за НПТ – Сливен и др.

1.3.
Консултиране
на
родители
и
специалисти от детски ясли и градини,
училища от община Сливен по проблеми,
свързани със здравето и развитието в
детска възраст.
1.3.1. Консултации за рисковете за
здравето и развитието на децата.
1.3.2.
Обучителни
мероприятия
за
стимулиране
правилното
физическо
развитие на децата от най-ранна възраст.
1.3.3.
Провеждане на кампании с
участието на ОПЛ, педиатри, здравни
медиатори
и
др.
специалисти,
за
запознаване на родителите с основните
рискове за здравето и живота на децата в
ранна детска възраст и предоставяне на
насоки за тяхната превенция.
1.3.4. Обучение на юношите за промоция
на сексуалното и репродуктивното здраве
и за превенция на рисково сексуално
поведение.
1.4
Провеждане
на
кампании
за
профилактика
на
гръбначните
изкривявания в детски градини и училища
от община Сливен.

РЗИ Сливен

2.1. Предоставяне на патронажни грижи за
бременни и деца до 3 години.

ЦМДЗ-Сливен

2.2.Реализиране на дейности по превенция
на изоставянето на новородени и
насърчаване на отговорното/позитивното
родителство.

Д "СП"- Сливен;
Родилни
отделения

Младежки домСливен и
Младежки
общински
съвет(МОС)
Сливен
РЗИ Сливен;РУО
Сливен; Община
Сливен

- Организирани обучения на медицинските специалисти от училищата по
темите: „Съвременни подходи при оказване на здравни грижи на ученици с
диабет“ и „Профилактика на гръбначните изкривявания в ранна ученическа
възраст“ с лектори г-жа М. Ж. – МУ Варна, филиал Сливен и д-р Б. С. МБАЛ
„Д-р Иван Селимински“ АД Сливен. Обученията са финансирани със
средства по Национална програма за превенция на хроничните незаразни
болести на Министерство на здравеопазването.
- В хода на осъществения държавен здравен контрол е оказана методична
помощ на медицинските специалисти от здравните кабинети и на помощния
персонал.

Едноседмична сутрешна гимнастика „От ранни зори, движението започни!“,
проведена с ученици от начален курс на Основно училище „Димитър Петров“
- Сливен в периода 11-15.11.2019г. Наградите за учениците са осигурени със
средства по Национална програма за превенция на хроничните незаразни
болести на Министерство на здравеопазването.
Осъществяване на здравно-информационни, здравно-обучителни, здравноконсултативни, координиращи и насочващи услуги на бременни, родилки и
деца до 3г, с цел подобряване на извънболничните грижи за тези групи.
Служителите на ОЗД/ДСП-Сливен работят в тясно сътрудничество с екипите
на АГО и РО на болничните заведения в гр.Сливен, както и със специалисти
акушер - гинеколози на територията, подаващи сигнали за жени в риск да
изоставят децата си. Извършват се посещения в болничните заведения и в
домовете на бременни майки /родилки/, за наблюдение и консултиране на

3.Мониторинг и
контрол
на
грижата
за
децата.

2.3. Мерки, насочени към родители от
социално уязвими групи с цел повишаване
информираността, относно провеждането
на редовни профилактични прегледи,
значението на имунизациите, нежелана и
ранна
бременност.
Функциониране на Медицински център
„Надежда” в кв. „Надежда”, изграден по
Програма ЗОВ.
3.1.Гарантиране правата на децата в риск
и
повишаване
ефективността
на
взаимодействие
в
работата
между
институциите. Участие в работни срещи на
мултидисциплинарните екипи.

Община Сливен;
Здравни
медиатори

РЗИ Сливен

малолетни/непълнолетни родилки и разширеното им семейство при
отглеждане на новородените им бебета на територията на населените
места в община Сливен. Оказва им се сътрудничество и подкрепа при
справяне с ежедневни дейности за обгрижване на бебето, както и
предоставена информация, относно детското развитие. Семействата се
насочват към доставчици на социални услуги, предоставяни на територията
на община Сливен за оказване на необходимата помощ и подкрепа. По
случаите се прилагат мерки за закрила в семейна среда по чл. 23 от ЗЗД и по
превенция на изоставянето, съгласно Наредбата за условията и реда за
осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и
настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция.
Посредничество в процеса на осигуряване на достъп до здравни услуги на
представители на уязвими малцинствени групи; Консултиране по проблемите
на семейното планиране и репродуктивното здраве; Разясняване ползите от
ваксинациите и имунизациите; Съветване по отношение на принципите на
обща хигиена и основните здравни проблеми; Предоставяне информация за
здравословен начин на живот.

- В План за дейността на Регионална здравна инспекция-Сливен през 2019г.
по отношение на дейността на Дирекция „Медицински дейности“, в т.1.6. е
планирана съвместна дейност със звената ангажирани със социалното
подпомагане на общините, дейности по Закона за закрила на детето,
действия по програмата за борба с трафика на хора, а именно: Улесняване
достъпа до медицинска помощ на жертвите на трафик – консултиране и
подкрепа на Местните комисии за борба с трафика на хора при нужда.
- По Оперативна цел „Намаляване на насилието сред децата и младежите“,
дейност 1.7. „Прилагане на координационен механизъм за взаимодействие
при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция“, като партнираща институция на
РСДП – Сливен, главни инспектори от Дирекция „МД“ са участвали в 8
заседания по Координационния механизъм за взаимодействие при работа
при случаи на деца, жертва или в риск от насилие с провеждане на
обсъждане, координиране на действията на отговорните институции и
предприемане на необходимите действия и адекватна мярка за закрила.
- В Регионална здравна инспекция - Сливен, регулярно, на годишна база,
лечебните заведения предоставят информация за случаите на преминали
деца, жертва на насилие или в риск от насилие, потърсили помощ в лечебно
заведение.
- На лечебните заведения са изпратени указания по изпълнение на

задължението за съдействие по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за закрила на
детето, за съобщаване за случаи на „дете в риск“ до Дирекция „Социално
подпомагане“, Държавна агенция за закрила на детето или Министерство на
вътрешните работа, като могат да подават информация на тел.112, в ДАЗД,
Национална телефонна линия за деца. Периодично им се предоставят
информация за актуалните контакти на Дирекции „Социално подпомагане“
към Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр. Сливен.
3.2. Изпълнение на медицински стандарти
и
други
нормативни
актове.
Осъществяване на текущ контрол в
ЛЗ.Изготвяне на анализ за здравословното
състояние на децата и учениците от
организираните колективи.
3.3.Създаване
на
механизми
за
осигуряване на своевременен избор на
личен лекар на новородените деца.

РЗИ Сливен

Изготвен анализ за здравословното състояние на децата и учениците от
организираните колективи.

Община Сливен;
Д „СП”, МВР; РЗИ
Сливен

3.4.Методична помощ на ОПЛ, АГспециалисти, персонала от родилните и
неонатологичните отделения по превенция
на изоставянето на деца.

РЗИ Сливен

При работата по случаи на деца, родени от малолетни /непълнолетни майки
и техните семейства, служителите от ОЗД/ДСП-Сливен, при необходимост
оказват съдействие на родителите при избора на личен лекар. Родителите
се стимулират за провеждане на редовни посещения при личен лекар или
лекар-специалист. Семействата се информират за социалните услуги в
общността, работещи с различни целеви групи и при необходимост се
насочват към подходяща социална услуга.
Извършване на две проверки и оказване на помощ на „Здравноконсултативен център за майчино и детско здраве“ - ЗКЦМДЗ в „МБАЛ Д-р
Иван Селимински-Сливен“. В Центъра се предоставят информационни,
консултативни, координиращи и насочващи услуги, психологична подкрепа и
специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти.

ІI. ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА НА ВСЯКО ДЕТЕ ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ И ПРИДОБИВАНЕТО
НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВОТО
ИЗПЪЛНЕНИЕ 2019Г.
Цели:
Дейности
Отговорни органи
1. Превенция на
отпадането от
училище.

1.1.Изпълнение
на
Механизъм
за
съвместна работа на институциите по
обхващане
и
задържане
в
образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст.

Община Сливен;
РУО-Сливен;
Д „СП”–Сливен;
ОД на МВРСливен

От формираните екипи за обхват са осъществени посещения на адрес на
деца и ученици, които трайно не посещават училище, отпаднали са от
образователната система или не са били записвани. За всяко дете, посетено
на адрес, е попълнен Протокол за физическо посещение на адрес за обхват
от членовете на екипите за обхват и е предвидена мярка, която е приложена
към профила на всяко дете и е отразена в Информационната система за
реализиране на механизма. При посещенията на адрес екипите за обхват са
осъществили контакт с родителите на децата и учениците или с техни близки
и роднини, с цел включване в образователната система на децата и

учениците.
Сформирани са 59 екипа за обхват на територията на област Сливен, от
които 22 работят на територията на община Сливен.
От извършените обходи екипите са установили, че голяма част от децата със
статус „за обхват” се намират в чужбина със семействата си, като 1 691 деца
и ученици са пребиваващи в чужбина.
Община Сливен налага санкции по реда на чл. 347 от ЗПУО, като за 2019 г.
са издадени 144 наказателни постановления на родители, които не
осигуряват присъствието на децата си в детските градини и училищата.
1.2.Преглед
на
резултатите
и
ефективността на действащите към
момента проекти за превенция на
отпадането и задържане на деца в
училище и продължаване на тези от тях,
които са се доказали като работещи.

РУО-Сливен;
Община Сливен

1.3.Изготвяне списък на децата, които
подлежат на задължителна предучилищна
и училищна подготовка и предоставянето
му на училищата и детските градини на
територията на община Сливен.
1.4.Поддържане
на
централизираната
система за електронен прием на децата в
детските градини, в полудневните групи и в
първи клас на общинските училища.
1.5.Осъществяване
на
дейности
за
проследяване обхвата на подлежащите на
задължително предучилищно и училищно
образование.
1.6.Разширяване на възможностите за
целодневна организация на обучението на
децата и учениците в задължителната
предучилищна и училищна възраст в
детските градини и училищата.
1.7.Осигуряване на достъп до образование
– безплатен транспорт за всички деца и
ученици; безплатни познавателни книжки
за всички деца на 5 и 6 години, както и

Община Сливен

През 2019 г. стартираха дейностите по проект „Социално-икономическа
интеграция на уязвими групи в Община Сливен”, финансиран по ОПНОИР и
ОПРЧР, които са насочени към подобряване на образователната среда,
улесняване на социалното включване на учениците и родителите от
ромската общност от община Сливен, промяна на нагласата у родителите
относно включването в образователната система на техните деца и др.
Детските градини и училищата изпълняват дейности по различни национални
програми и проекти за превенция на отпадането и задържане на децата и
учениците в образователната система.
Всяка година в срок до 31 януари се предоставят списъци на детските
градини и училищата с подлежащите на задължително предучилищно и
училищно образование за предстоящата учебна година.

Община Сливен

От 2017 г. и до момента приема на децата в детските градини и училищата
се осъществява посредством електронна система.

Община Сливен;
Детски градини;
Училища

Община Сливен съвместно с детските градини и училищата изпълнява
дейности за проследяване обхвата на подлежащите деца и ученици. Чрез
електронната система за прием и информацията от ГРАО-Сливен за
подлежащите за всяка учебна година се проследява обхвата.
Извършване на ремонти и разширяване на съществуващия сграден фонд.

Община Сливен;
Детски градини;
Училища
Община Сливен;
МОН

Община Сливен, чрез държавния бюджет и МОН, осигурява средствата за
безплатен транспорт на децата и учениците от населените места към гр.
Сливен и към средищните училища и детски градини. От държавния бюджет
се осигуряват и средствата за закупуване на учебници и познавателни

безплатни учебници и учебни помагала за
всички ученици от I до VII клас.

2.Образование,
достъпно за
всички деца.
Подобряване
качеството на
образователната
система.
3. Подобряване
качеството на
предучилищното
и
училищно
образование.
Повишаване
ролята на
училищата и

книжки за всички 5 и 6 годишни деца и ученици до VII клас включително.
Педагогическите специалисти от детските градини и училищата участват
целогодишно в квалификационни форми в съответствие с плана за
квалификацията на всяка образователна институция и чрез участие в
национални програми и проекти.
Реализирано от МКБППМН 4–дневно методическо обучение на
педагогически съветници и представители на училищни комисии
„Приобщаващо образование от А до Я“. Осигурен квалифициран обучител,
който съвместно с експерт от РУО и Секретарят на МКБППМН съдействаха
за провеждането и реализирането на конкретна документна база, с която да
работят специалистите. Супервизирани бяха конкретни проблеми по случаи.
Допълнени бяха базови знания в работата с деца на обща и допълнителна
подкрепа.
През 2019 г. в Детска градина „Надежда” са обхванати 160 деца, от които 50
на възраст 5 и 6 години.

1.8.Повишаване
квалификацията
на
учителите за работа с деца и ученици в
риск от отпадане.Реализиране на обучения
на педагогически съветници и психолози от
училищата в Община Сливен.

Община Сливен;
РУО-Сливен;
МОН;
МКБППМН
Сливен

1.9.По проект „Интегриран проект за
социално включване на роми и други
уязвими групи в град Сливен” е изградена и
функционира детска градина „Надежда”,
както и културно-образователен център.
Повишаване
на
обхванатите
в
образователната система деца, работа с
родители и предлагане на образователни
услуги.
2.1. Изпълняване на проект „Подобряване
на образователната инфраструктура в гр.
Сливен“, финансиран от ОП „Региони в
растеж“ и извършване на СМР в ДГ „Мак”,
ДГ „Зорница”, ДГ „Вержин и Хаик Папазян”и
ДГ „Детство”.

Община Сливен;
Детска градина
„Надежда”;
НПО

Община Сливен

Ремонтните дейности в ДГ „Мак”, ДГ „Зорница” и ДГ „Детство” приключиха, а
в ДГ „Вержин и Хаик Папазян” ще продължат и през 2020 г.
По проекта беше извършен основен ремонт и благоустрояване на детските
градини, ремонт на външните фасади, полагане на топлоизолация и
осигуряване на достъпна архитектурна среда.

3.1. Осигуряване на ресурсно подпомагане
и подкрепа на децата и учениците със
специални образователни потребности.
3.2. Осигуряване
на специалистипсихолози
и
логопеди
в
детските
градини.Обособена целодневна група за
деца
със
специални
образователни
потребности в детска градина „Зорница” –
Сливен.

Община Сливен;
РУО – Сливен;
РЦПППО;
Община Сливен;
Детски градини

Осигурена допълнителна подкрепа чрез ресурсно подпомагане на децата и
учениците, за които е установена такава необходимост.
През 2019 г. в целодневната група за деца с множество увреждания към ДГ
„Зорница” бяха записани 7 деца. Подкрепата на децата в детските градини от
психолог и/ или логопед се осигурява чрез назначени към детските градини
специалисти или чрез специалисти от РЦПППО-Сливен.

детските градини
за изграждане на
подходяща
образователна
среда за
осъществяване
на
приобщаващото
образование.

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

Община
Сливен;РУО –
Сливен;МОН;
ЦПЛР-ДК-Сливен

3.4 Продължаване на
политиката за
приобщаващо образование на деца и
ученици с обучителни трудности и със
СОП.
3.4.1. Идентифициране на деца и ученици
със СОП и насочване за предоставяне на
допълнителна подкрепа.
3.4.2. Предоставяне на допълнителна
подкрепа
на
деца
със
СОП
в
общообразователния процес в общинските
детски градини и училища чрез създаване
на подкрепяща среда.
3.4.3.Изготвяне на планове за подкрепа и
индивидуални
учебни програми за
обучение и развитие на деца със
специални образователни потребности в
детските градини и училища.

РУО – Сливен;
Община Сливен;
РЦПППО;
детски градини;
училища

През 2019 г. стартираха дейностите по проект „Подкрепа за успех” в
училищата и проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното
образование” в детските градини. По двата проекта се осигуряват
допълнителни занимания за децата и учениците по различни предмети и се
осъществява обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси.
ЦПЛР-ДК-Сливен осигурява възможности за организирането на дейности,
подкрепящи обучението и възпитанието на децата и учениците от община
Сливен, както и дейности за развитие на техните интереси и способности. За
учебната 2018/ 2019 г. са обхванати 639 деца и ученици в 63 групи за
занимания, а за учебната 2019/ 2020 г. броят им е 643.
Младежки дом - Сливен планира и осъществява работилници, клубове по
интереси и др. съвместено с Младежки общински съвет.
Предоставяне на допълнителна подкрепа чрез назначаване на специалисти
в детските градини и училищата и чрез РЦПППО-Сливен. В съответствие с
Наредба за приобщаващото образование на МОН към всяка образователна
институция се сформират екипи за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците.
Педагогическите специалисти от детските градини участват в обучения за
придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг
тест за ранно оценяване на потребностите на децата, определяне на риск от
обучителни затруднения и тяхната превенция.

III. ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ВСЯКО ДЕТЕ И ГАРАНТИРАНЕ
СЕМЕЙНА ИЛИ БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА СРЕДА
Цели:

Дейности

1. Развиване на
мерки в подкрепа
на родителите
при наличие на
риск за

1.1. Развиване на социални услуги и
дейности по превенция на изоставянето на
дете и настаняването му в специализирана
институция.

Отговорни органи
Община Сливен;
КСУДССливен;Д”СП”
Сливен

НА ПРАВОТО МУ ДА ЖИВЕЕ В ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО МУ
ИЗПЪЛНЕНИЕ 2019Г.

Приоритет в социалната работа на служителите в ОЗД/ДСП-Сливен е
превенцията на изоставянето на деца и отглеждането им в биологичните
семейства или в среда близка до семейната. При изразено желание от
страна на родителите и/или по преценка на ДСП – Сливен, децата и
семействата се насочват към подходящи социални услуги, включително и по

изоставяне на
детето.

2. Развиване
система за
подкрепа на
отговорно
родителство.

превенция на изоставянето.

1.2. Популяризиране възможностите на
социалните услуги за начините и видове
подкрепа за деца и семейства в нужда.

Община Сливен;
КСУДС-Сливен;
Д”СП”
Сливен;
НПО

1.3. Осигуряване на ефективна подкрепа
на семейства чрез предоставяне на
финансови помощи и/или помощи в натура
за подпомагане отглеждането на детето в
семейна среда.
2.1.
Подкрепа
на
семейства
в
неравностойно положение в съответствие
и изпълнение на основната цел на Закона
за закрила на детето-„отглеждане на
децата в семейна среда чрез развитие на
алтернативни услуги за деца, както и чрез
предоставяне на финансови помощи или
помощи в натура”.

Д„СП”;
ОбщинаСливен;
НПО

2.2.
Реализиране на Програма за
повишаване на родителския капацитет и
напомняне
на
ангажиментите
на
отговорното родителство. Програмата е с
акцент в работата с родители от

МКБППМН
Сливен

Д ”СП” Сливен

ОЗД/ДСП-Сливен консултира децата и семействата за социалните услуги,
предоставяни в общността и ги подпомага при избора на доставчик на
подходяща социална услуга.
В хода на работа по случаи на превенция на изоставянето на деца или
тяхната реинтеграция в биологичните семейства, при необходимост се
оказва и подкрепа чрез фондация „Надежда и домове за децата – клон
България”.
Родителите/близките на децата/ се консултират за възможността за
финансово подпомагане, съгласно действащата нормативна уредба – чл. 48
от ППЗЗД. При необходимост на семействата може да се окаже материална
подкрепа под формата на хранителни продукти и вещи от първа
необходимост.
Всеки конкретен случай на дете в риск, се разглежда индивидуално и се
прилагат различни мерки за закрила – отпускане на социални помощи,
интеграционни добавки, издаване на направления за ползване на социални
услуги и др.
Мерките за закрила в семейна среда се изразяват в: осигуряване на
педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите или лицата,
на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с
отглеждането, възпитанието и обучението на децата; насочване към
подходящи социални услуги в общността; консултиране и информиране на
детето в съответствие с неговата възраст и със степента на неговото
развитие; консултиране и съдействие по въпроси на социалното
подпомагане и социалните услуги; съдействие за подобряване на социалнобитовите условия; социална работа за улесняване връзките между децата и
родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията; проучване на
индивидуалните възможности на детето и насочването му към подходящо
учебно заведение; съдействие за устройване на подходяща работа на
нуждаещи се навършили 16-годишна възраст, при установените в трудовото
законодателство условия; насочване на детето към подходящи форми за
ангажиране на свободното му време и други.
Проведени нарочни родителски срещи, основно в училищата от селата в
община Сливен. Засегнати теми, свързани основно с ранни бракове,
наказателна отговорност, приоритети при отглеждането на деца,
включително задължително училищно образование.

малцинствени групи.

3. Гарантиране
на правота на
децата на
семейна среда и
на достъп до
качествена грижа
и услуги според
индивидуалните
им потребности.

3.1. Предоставяне на социални услуги в 2
ЦНСТ за деца и младежи с увреждания; 2
ЦНСТ за деца без увреждания;
Център за социална рехабилитация и
интеграция-2 бр.;Дневен център за деца с
увреждания; КСУДС/ЦОП, ЦРДУ, Звено
„Майка и бебе”.

Община Сливен;
Д „СП” Сливен

„Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания
с капацитет 8 - град Сливен, кв. „Българка” № 66
Предоставяне на жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на
деца и младежи с увреждания, за които към момента на настаняване не е
възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството
на близки или роднини, или в приемно семейство. През 2019 г. ползватели на
услугата са 8 деца и младежи с увреждания, от които 4 момчета и 4
момичета.
„Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания
с капацитет 14-град Сливен, ул. „Гаговец” № 39
Ползвателите на Центъра са деца до 18 годишна възраст и младежи до 29
годишна възраст, лишени от родителска грижа, пребивавали в
специализирана институция и за които до момента на приемането им са
изчерпани възможностите за оставане или връщане в биологичното
семейство; настаняване в семейството на близки или роднини, или в
приемно семейство. . През 2019 г. ползватели са 14 деца и младежи, от
които 5 момчета и 8 момичета. Новонастанено е 1 момиче на 13 г. Един
младеж е реинтегриран в семейна среда след навършване на пълнолетие.
„Център за настаняване от семеен тип” за деца без увреждания с
капацитет 14 – град Сливен, кв. „Сини камъни” № 65
ЦНСТ създава среда за живот близка до семейната, при която лицата
получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за водене
на относително самостоятелен и независим живот. Организирането на
живота и услугите в ЦНСТ са насочени към създаването на условия за
равнопоставено участие на потребителите в живота на местната общност.
През 2019 г. потребителите са 14 деца, от които 8 момчета и 4 момичета.
Новонастанени са 5 деца от 10 до 14г, от които 4 момчета и 1 момичета. Две
деца са реинтегрирани в семейна среда.
„Център за настаняване от семеен тип” за деца без увреждания с
капацитет 14 - град Сливен, кв. „Дружба” № 65
През 2019 г. протребители са 14 деца до 17 г. Новонастанени са 18 деца от 3
до 17 г., от които 10 момчета и 8 момичета. Осем деца са реинтегрирани в
семейна среда.
Център за социална рехабилитация и интеграция и „Синя стая”/град
Сливен, ул. „Ст. Караджа” № 2/ - предоставя следните дейности за подкрепа:
Социална и когнитивна рехабилитация; Психологическа и социална

подкрепа; Терапии и социални консултации: Подкрепа на деца отглеждани
извън семейството /резидентни услуги, приемна грижа, семейство на
роднини и близки/; Работа с близкото обкръжение на потребителя и мобилни
услуги. Общо за 2019г. социалната услуга са ползвали 55 деца, а в синята
стая са проведени 8 изслушвания.
Център за социална рехабилитация и интеграция/град Сливен, кв.
„Република” бл. 35/ - Извършени са дейности за социална и когнитивна
рехабилитация; Психологическа помощ и подкрепа; Достъп до информация,
компютърна и Брайлова грамотност;Основна рехабилитация на зрително
затруднени;
Сензорна
стимулация;
Здравни
грижи;
Двигателна
рехабилитация, трудотерапии, арттерапия музикална терапия;игротерапия;
Социални консултации; Мобилна работа; Работа със семейството и близкото
обкръжение; Организиране на свободното време, отдих и развлечения.
През 2019г. услугата са ползвали 5 деца.
Предоставяните в ЦОП социални услуги са в посока подобряване
качеството на живот на децата в семействата и социалната среда, като
отговарят на потребностите и са достъпни за всяко дете в риск и неговото
семейство. През 2019г. екипът на ЦОП работи по направления за: „Семейно
консултиране и подкрепа на деца и семейства”, „Ресурсно подпомагане на
деца с увреждания”, „Реинтеграция и деинституционализация”, „Превенция
на насилието”, „Превенция на отпадане от училище”, „Обучение на кандидатосиновители”, „Проучване и оценка на сигнал”, „Оценка на родителски
капацитет”, „Оказване на психологическа помощ и подкрепа”. За 2019г.
регистрираните случаи са 178, а по 42 е продължена работата от 2018г.
Общо за 2019г. е работено по 220 случая, от които 132 дългосрочни /до
6месеца/ и 88 краткосрочни /до 3месеца/.
Услугата Звено „Майка и бебе” предоставя временен подслон /до 6
месеца/ на бременни жени и майки, за които има риск да изоставят детето
си; психо-социална подкрепа, насърчаване на връзката майка-дете,
подпомагане в придобиване и укрепване на умения за независимост,
обучение в родителски умения и обгрижване на бебето, социално-правни
услуги- консултиране и насочване. Ежедневно майките се консултират,
относно придобиване на умения, които да им бъдат полезни при
отглеждането на децата. Получават подкрепа и специализирана помощ за
създаване или укрепване на привързаност. Проведени са групови и
индивидуални занимания с цел повишаване на родителските им умения и
насърчаване връзката майка-дете. През 2019г. екипът на Звено „Майка и
бебе“ е работил по 6 направления, насочени от отдел „Закрила на детето“.
През 2019г. екипът на Център за работа с деца на улицата предоставя
социалните услуги „Превенция на отклоняващо се поведение при деца и
работа с деца с отклоняващо се поведение”, „Превенция на насилието и

3.2.Популяризиране и развиване
услугата „Приемна грижа”.

4. Прилагане на
интегриран
подход в грижите
за деца, насочен

на

Община Сливен;
Д „СП” Сливен

3.2.1 Обучение и подкрепа на приемни
семейства, при които има настанени деца.

Община
Сливен;НПО

3.3. Изграждане на Център за обществена
подкрепа и Дневен център за подкрепа на
деца с тежки множествени увреждания и
техните
семейства
по
Оперативна
програма „Региони в растеж”.
4.1 Проект „Предоставяне на интегрирани
услуги за ранно детско развитие в
Общностен център за деца и семейства
Сливен”-предоставяне на
интегрирани

Община Сливен

Община Сливен

подкрепа на деца жертви на малтретиране, насилие и неглижиране“,
„Психологическа подкрепа”, „Образователна и психологическа подкрепа”,
„Превенция на отпадане от училище”, „Училищна подкрепа”.
През 2019г. регистрираните случаи са 30, а по 10 е продължена работата от
2018г. Общо за 2019г. е работено по 40 случая, от които 38 дългосрочни /до 6
месеца/ и 2 краткосрочни услуги /до 3 месеца/.
Предоставяните в Дневен център за деца с увреждания социални услуги
са
съобразени с индивидуалните възможности и потребности на
потребителите Ползватели са деца и младежи от 3 до 18г. с интелектуални
затруднения, сензорни и двигателни увреждания, епилепсия, аутизъм,
синдром на Даун, енцефалопатия, малформации, множествени увреждания и
др. През 2019г. услугата са ползвали 30 деца.
Община Сливен изпълнява проект „Приеми ме 2015”-BG05M9OP001-2.0020132-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален
фонд
Към 31.12.2019г. ОЕПГ/Сливен работи с 35 ППС в Община Сливен, като в
27 ППС в Община Сливен има настанени 28 деца.
От страна на ОЕПГ/Сливен и ОЗД/ДСП-Сливен се оказва подкрепа на
приемните семейства и настанените при тях деца, съобразно потребностите
им. Извършват се съвместни наблюдения на приемните семейства и се
проследява качеството на грижата за настанените деца и тяхното развитие.
При отчетена необходимост от оказване на подкрепа на детето и приемното
семейство се насочват към подходяща социална услуга.
През 2019г. са проведени индивидуални, групови супервизии и
специализирано обучение на ОЕПГ/Сливен.
ОЕПГ/Сливен предоставя консултации на лица и семейства, проявяващи
интерес към социалната услуга „Приемна грижа”.
Провеждане на поддържащи обучения и организиране на групи за
взаимопомощ на професионални приемни родители; Провеждане на базово
и надграждащо обучение на кандидати за професионални приемни родители
от ОЕПГ/Сливен;
По
проект
BG16RFOP001-5.001-0014-C01
„Подкрепа
за
деинституционализация на грижите за деца в община Сливен“ е извършено
преустройство, ремонт, обзавеждане и оборудване на сградата на бивше
начално училище „Хаджи Димитър” за нуждите на ЦОП и Дневен център за
деца и младежи с тежки множествени увреждания.
През 2019г. на общо 372 деца и семейства са предоставени следните
услуги:
„Ранна интервенция на уврежданията„ - 32 деца; „ Индивидуална
педагогическа подкрепа” - 11 деца;„ Семейно консултиране и подкрепа” и „

към превенция
на рисковете още
в най рана детска
възраст.

услуги за ранно детско развитие, насочени
към деца от 0 до 7год. и техните родители
от уязвими групи.

Формиране и развитие на родителски умения”- 202 семейства; „Здравна
детска консултация и превенция на заболяванията„- 97 деца; „Лятно
училище”- 30 деца.

IV. ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ ДА ЖИВЕЕ В СИГУРНА СРЕДА, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ОТ ДРУГИ ВРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ И
ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ
ИЗПЪЛНЕНИЕ 2019Г.
Цели:
Дейности
Отговорни органи
1.Създаване на
по-добри условия
за
гарантиране
правото
на
детето на живот
и
развитие в
сигурна
и
безопасна среда.
.

1.1 Популяризиране на правилата за
безопасност и спешните телефони: Единен
европейски номер 112 и Национална
телефонна линия за деца 116 111.
1.2.Организиране
на
специализирани
полицейски операции с оглед гарантиране
безопасността на движението по пътищата
на децата пътници, пешеходци.
1.3.Организиране на полицейски
операции
в районите на учебни
заведения и търговски обекти за
недопускане извършването на
престъпления
и
противообществени
прояви от и срещу деца.
1.4.Програма,
посветена
на
толерантността, насочена към ученици от
различните
етапи
на
средното
образование.
1.5.Програма, запознаваща подрастващите
с проблемите на дискриминацията –
видове и произтичащи проблеми.
1.6. Програма за превенция употребата на
алкохол.
1.7.
Програма
за
превенция
на
наркотичните зависимости.
1.8.Програма за превенция на ПТП с
участие на подрастващи.

ОД на МВР
Сливен;
Училища;
ОЗД/Д”СП”Сливен;
Община Сливен
ОД
на
МВР
Сливен

При посещение на адреси от социалните работници от ОЗД/ДСП-Сливен и
при осъществяване на консултации в приемната на отдела, децата и техните
родители/близки се информират за възможността за подаване на сигнали при
необходимост на Националната система 112 и Национална телефонна линия
за деца 116 111, с цел популяризирането им.

ОД
на
МВР
Сливен;
РУОСливен;ОЗД/Д
„СП”
Сливен;
Община Сливен;
МКБППМН
Сливен
МКБППМН
Сливен

Реализирани операции, в 3 от които бяха включени представители на
МКБППМН.

МКБППМН
Сливен

Реализирана превантивна програма след заявка от училищата.

МКБППМН
Сливен
МКБППМН
Сливен
МКБППМН
Сливен

Реализирана превантивна програма след заявка от училищата.

Реализирана превантивна програма след заявка от училищата.

Реализирана превантивна програма след заявка от училищата.
Реализирана превантивна програма след заявка от училищата.

2. Гарантиране
правата на
децата в
миграция,
бежанци и
непридружени
деца.
3. Превенция на
насилието над
деца.

2.1. Предприемане на мерки за закрила
спрямо
непридружени
деца-чужди
граждани, в т.ч. деца-бежанци.

Д ”СП” Сливен;
Доставчици на
социални услуги

Отдел „Закрила на детето”/ДСП-Сливен при необходимост предприема
подходяща мярка за закрила и гарантира правата на деца бежанци или
непридружени деца. През 2019г. ОЗД/ДСП-Сливен не е работил по случай на
непридружено дете-чужд гражданин. Работено е по седем случая на децабежанци, с предприета мярка за закрила настаняване в услуга от резидентен
тип.

3.1.
Популяризиране
дейността
на
органите за закрила и доставчици на
услуги, свързана с предотвратяване на
риска от насилие спрямо деца и подкрепа
и закрила на деца-жертви на насилие.

Д „СП”-Сливен;
Община Сливен;

При реализирането на практическата си работа по закрила на детето,
служителите от ОЗД/ДСП-Сливен предоставят информация на децата и
техните родители/близки или членовете на разширените им семейства за
дейността на органите по закрила на детето и доставчици на услуги,
свързана с предотвратяване на риска от насилие, в зависимост от
спецификата на случая.
Насочване на малолетни и непълнолетни към социални услуги, свързани със
спецификата на случая. Координиране на работата през времето на
предоставяне на услугата и съдействие при необходимост.
В партньорство с ППМГ „Добри Чинтулов” е проведена целенасочена
превантивна работа с млади хора – ученици гимназиален етап на средното
образование, с цел повишаване на тяхната чувствителност към риска от
попадане в трафик на хора с цел трудова експлоатация, предвид
възможностите за работа и обучение в чужбина. Обхванати 160 ученика от
12-ти клас.

МКБППМНСливен;
3.2. Провеждане на информационнокомуникационна кампания за превенция и
предотвратяване на трафика на хора с цел
трудова
експлоатация,
включително
провеждане на целенасочени дейности по
превенция и ранна идентификация сред
уязвими групи.
3.3. Провеждане на информационна
кампания за превенцията на трафика на
хора с цел сексуална експлоатация и
насилствена проституция.

МКБТХ – Сливен

МКБТХ – Сливен

В партньорство с ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ е проведена целенасочена
превантивна работа с ученици гимназиален етап на средното образование, с
цел повишаване на тяхната чувствителност към риска от попадане в трафик
на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция. Поставен
е акцент върху най-разпространеният метод за въвличане в престъплението
„Loverboy”, както и въвличане чрез интернет. В една от срещите с ученици
взе участие и експерт работещ по линия „трафик на хора” в ТС „БОП” Сливен, Ямбол при ГД „БОП”, който представи реални случаи на жертви на
сексуална експлоатация и насилствена проституция. Обхванати 75 ученика
гимназиален етап на средното образование.
Проведени са девет обучителни сесии с ученици в рамките на часа на класа
от доброволците към МКБТХ – Сливен по метода „Връстници обучават
връстници”, с цел повишаване информираността за престъплението трафик
на хора с цел сексуална експлоатация и насилствена проституция.
Обхванати 225 ученика.

3.4. Провеждане на информационна
кампания по повод 18 октомври – Ден на
Европейския съюз за борба с трафика на
хора, с фокус новите тенденции при
престъплението трафик на хора.

МКБТХ – Сливен

В периода октомври – ноември 2019 г. е организирана информационна
кампания по повод 18-ти октомври – Европейски ден за борба с трафика на
хора, в партньорство с Община Сливен, Бюро по труда – гр. Сливен,
Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо
Неделчев”, фондация „Инициатива и съпричастност” – гр. Сливен и Кампания
А21 България.
Един от основните акценти в кампанията беше реализирането на глобалната
инициатива „Поход за Свобода” на местно ниво, с цел привличане на
общественото и медийно внимание върху проблема със съвременното
робство, както подкрепа на жертвите на това тежко престъпление.
100 младежи от Сливен взеха участие в събитието, което се проведе на 19-ти
октомври 2019 г., благодарение на ефективнито партньорство и
взаимодействие между Кампания А21 България, МКБТХ – Сливен, Община
Сливен, Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо
Неделчев” и Български младежки Червен кръст – Сливен.
В рамките на инициативата се създаде видео-спот отразяващ участието на
младежите в „Поход за Свобода” 2019 г. в Сливен, разпространен чрез
фейсбук страницата на НКБТХ.
Проведени са девет превантивно-информационни срещи с цел превенция на
новите тенденции при престъплението трафик на хора с ученици в следните
училища: Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Д. Табаков” – 2
класа, ОУ „Братя Миладинови” – 4 класа, ОУ „Димитър Петров” – 2 класа и
ОУ „Панайот Хитов” – 1 клас.
Обхванати 225 ученика.
Екипите от доброволци към МКБТХ – Сливен проведоха седем обучителни
сесии с ученици в рамките на часа на класа по метода „Връстници обучават
връстници”, с цел повишаване информираността за престъплението трафик
на хора в: ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” – 4 класа и Средно училище „Пейо
Крачолов Яворов” – 3 класа.
Обхванати 175 ученика.

3.5.Популяризиране
на
Националната
телефонна линия за борба с трафика на
хора 080020100.

МКБТХ – Сливен

3.6.Популяризиране
на
safenet.bg и cybercrime.bg

МКБТХ – Сливен;

В рамките на всички дейности по предотвратяване и противодействие на
престъплението трафик на хора и закрила на жертвите, МКБТХ – Сливен
популяризира Националната телефонна линия за борба с трафика на хора
080020100, чрез предоставени аудио визуални превенционни продукти от А21
България.
С цел надграждане на стартирани дейности по превенция на трафика на
деца и безопасното използване на интернет, секретаря на МКБТХ – Сливен
продължи тази линия на превантивна работа, чрез повишаване на
информираността на децата в училищна възраст, както и интензивна работа

сайтовете

3.7.Провеждане
на
обучения
на
специалисти по проблемите, свързани с
трафика на хора.

Младежки домСливен и
Младежки
общински
съвет(МОС)
Сливен
МКБТХ – Сливен

3.8. Предоставяне на социално-здравна
услуга, насочена към деца в риск и
превенция на противообществени прояви,
водещи
до
конфликт
със
закона.
Предоставяне на психологическа помощ,
индивидуални консултации, създадена
възможност за щадящо изслушване на
деца при участието им в съдебни и
административни процедури.

Община
Сливен;ЦСРИСливен; Д „СП”
Сливен

3.9.
Реализиране на Програма за
превенция
на
насилието
сред
подрастващите
в
партньорство
с
училищата в община Сливен.
3.10. Реализиране на обучения на
педагогически съветници и психолози от
училищата в община Сливен.

МКБППМН
Сливен
МКБППМН
Сливен

с родители с цел активното им и пряко включване в превенционния процес.
Акцент в работата с деца и родители в целия отчетен период е
популяризирането на сайтовете safenet.bg и cybercrime.bg, чрез аудио
визуални превенционни продукти предоставени от Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност” и Национален център за безопасен интернет.
Проведени 8 бр. презентации с доброволци по програма „Еразъм+“на ЕС в
училищата в град Сливен. Излъчени бяха доброволци да провеждат часове с
връстници.

Във връзка с изпълнението на Местната програма за противодействие на
трафика на хора и закрила на жертвите за 2019 г., е организирано
специализирано обучение за полицаи от сектори Охранителна и Криминална
полиция на ОД МВР – Сливен, социални работници и членове на МКБТХ –
Сливен, на тема „Национален механизъм за насочване на жертви на трафик
на хора и ролята на служителите в идентификацията и подкрепата на
жертвите”, с лектор Анна Николова – Председател на фондация „SOS
семейства в риск”, гр. Варна и управител на Приют за временно настаняване
за жертви на трафика на хора – гр. Варна.
Обучени 23 професионалисти работещи по линия противодействие на
трафика на хора.
Служителите на ОЗД указват своевременна подкрепа на деца, жертви на
насилие или в риск от насилие или на такива в конфликт със закона и
извършители на противообществени прояви. При отчетена необходимост се
насочват към подходяща социална услуга – ЦСРИ или ЦОП. През 2019г.
социални работници от ОЗД/ДСП-Сливен са участвали при изслушвания на
деца в „Синя стая” по разпореждане на съдебен орган. За децата
извършители на противообществени прояви или пострадали при такива се
извършва необходимото социално проучване, изясняват се подробно
случаите и се работи както с извършителите, така и с потърпевшите.
Защитават се на правата и законните интереси на малолетни и непълнолетни
от представител на ДСП при разглеждане на възпитателни дела.
Насочване на малолетни и непълнолетни към социални услуги, свързани със
спецификата на случая. Координиране на работата през времето на
предоставяне на услугата и съдействие при необходимост.
Реализирано 4 – дневно методическо обучение на педагогически съветници и
представители на училищни комисии „Приобщаващо образование от А до Я“.
Осигурен квалифициран обучител, който съвместно с експерт от РУО и
Секретарят н Комисията съдействаха за провеждането и реализирането на

4. Защита на
децата от
сексуални
посегателства
чрез компютърни
престъпления и
превенция на
онлайн тормоза.

3.11. Обучения на училищни екипи по
заявка на директор.

МКБППМН
Сливен

3.12. Програма за повишаване правовата
култура и отговорностите у подрастващите.

МКБППМН
Сливен

4.1.Провеждане
на
информационна
кампания за превенция на трафика на хора
и киберпрестъпността, в контекста на
таргетирането и въвличането на жертвите
в престъплението.

МКБТХ – Сливен;

конкретна документна база, с която да работят специалистите.
Супервизирани бяха конкретни проблеми по случаи. Допълнени бяха базови
знания в работата с деца на обща и допълнителна подкрепа.
Проведени работни срещи с представители на училищни екипи по конкретни
случаи, свързани с малолетни и непълнолетни, обект на работа на Комисията
или при предстояща такава, след насочване от страна на Екипа.
Реализирана превантивна програма след заявка от училищата.
С цел надграждане на стартирани през 2018 г. дейности по превенция на
трафика на деца и безопасното използване на интернет, продължава тази
линия на превантивна работа, чрез повишаване на информираността на
децата в училищна възраст, както и интензивна работа с родители с цел
активното им и пряко включване в превенционния процес.
В тази връзка в рамките на информационната кампанията секретарят на
МКБТХ – Сливен в партньорство с ХІІ ОУ „Елисавета Багряна”, проведе общо
10 превантивно-информационни срещи, обхващайки първо учениците от
петте паралелки на 3-ти клас, а след това и техните родители.
Проведени са 4 превантивно-информационни срещи, обхващайки ученици и
техните родители в ІІ ОУ „Христо Ботев” и ІV ОУ „Димитър Петров”.
Чрез интерактивни методи децата получиха информация какво представлява
трафика на хора, как да разпознават сами рисковите ситуации и как могат да
се предпазят. В отделен модул бяха обсъдени и Правилата за безопасно
ползване на интернет.
Родителите бяха запознати с актуалните форми и тенденции при
престъплението трафик на хора и получиха информация за престъплението
сексторшън. Чрез прожекции на тематични видеа и провеждане на дискусии
се акцентира върху трафика на деца с цел просия, сексуална експлоатация и
насилствен труд.
По време на организираните събития отново беше поставен акцент върху
комуникацията „родители-училище-институции” и важността на добрата
координация и сигнализиране при наличието на рискови ситуации. Обхванати
175 ученика и 140 родителя.
В рамките на информационната кампания по инициaтива на доброволец към
МКБТХ – Сливен, секретаря на местната комисията проведе информационна
среща с родители в Детска градина „Синчец” ІІ. Обхванати 20 родителя.
Информационни срещи с ученици бяха проведени в VІ ОУ „Братя
Миладинови” – 4 класа и Профилирана природо-математическа гимназия
„Добри Чинтулов” – 2 класа. Обхванати 150 ученика.
В рамките на организираните събития се осъществиха прожекции на
превенционните клипове: „Сексторшън!” и „Кажи НЕ!”, предоставени на

4.2 Провеждане на специализирано
обучениe за педагогически специалисти –
учители начален етап от региона, на тема
„Интернет-безопасно
пространство
за
децата и младежите в контекста на риска
от попадане в трафик на хора”.

МКБТХ – Сливен

МКБТХ – Сливен от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”,
„The Story of Fatma”, предсотавен на МКБТХ – Сливен от Международна
организация по миграция – Мисия в България, както и клип за Националната
телефонна линия за борба с трафика на хора – 080020100, предоставен на
МКБТХ – Сливен от А21 България и се популяризираха сайтовете
www.safenet.bg и www.cybercrime.bg.
Доброволците към МКБТХ – Сливен изработиха информационни табла, с цел
предоставяне на информация за престъплението трафик на хора и
безопасното използване на интернет на ученици в следните училища:
Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм „Акад. Неделчо
Неделчев”, Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков”
и Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри”.
В изпълнение на Местната програма за противодействие на трафика на хора
и закрила на жертвите за 2019 г., секретаря на МКБТХ – Сливен организира
специализирано обучение за педагогически специалисти – учители начален
етап от региона, на тема „Интернет – безопасно пространство за децата и
младежите в контекста на риска от попадане в трафик на хора”, с лектори А.
В. и Р. М. – експерти от Национален център за безопасен интернет и
Асоциация „Родители”.
В събитието взеха участие 26 педагогически специалисти – учители начален
етап от гр. Сливен, гр. Нова Загора, гр. Твърдица, гр. Котел, с. Баня, с.
Блатец, с. Гавраилово, с. Крушаре, с. Самуилово, с. Селиминово и с.
Тополчане.
Участниците в специализираното обучение бяха запознати с актуалните
тенденции в престъпленията с деца в интернет, рисковото поведение и
новите фактори за въвличане на деца и млади хора в трафик на хора, как да
се надгражда безопасното поведение на децата в интернет и как да се
привлекат родителите като партньори и да се осъществи успешно
взаимодействие с тях.
В рамките на обучението се постави акцент върху работата с родители и
организирането на родителски срещи за онлайн рисковете през призмата на
трафика на хора.
Беше представена Консултативна линия за онлайн безопасност
предназначена да подкрепя деца, родители и професионалисти по въпроси,
свързани с онлайн безопасността на децата. Консултантите на линията
работят за превенцията на насилие в онлайн среда и осъществяват
интервенция при ситуации на насилие като онлайн тормоз, грууминг:
подмамване на дете с цел сексуална злоупотреба, секстинг: флиртуване чрез
снимки онлайн, злоупотреба с лични данни, профили и самоличност онлайн и
др. Консултациите се осъществяват анонимно чрез телефон 124 123 за

цялата страна и чрез сайта www.safenet.bg.
4.3. Лекции по Програма за превенция на
рисковото поведение в интернет по заявка
на училищата.

4.4. Консултиране на деца и възрастни по
проблеми на малолетни и непълнолетни в
интернет.

5. Развитие на
социалните
услуги за деца и
подобряване на
качеството и
ефективността
им.
6.Координиране
работата на
териториалните
структури на
органите за
закрила при
случаи на деца,
жертви или в
риск от насилие и
при кризисна
интервенция.

МКБППМН
Сливен;
Младежки домСливен и
Младежки
общински
съвет(МОС)
Сливен
МКБППМН
Сливен

5.1.Разкриване на „Кризисен център за
жертви на домашно насилие”, за деца
жертви на насилие и техните родители.

Община Сливен

6.1.Ефективно
взаимодействие
между
ангажираните институции по изпълнение
на
Координационен
механизъм
за
взаимодействие и работа в случаи на
деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие
при
кризисна
интервенция.

Община Сливен,
Д „СП” Сливен;
ОД на МВР
Сливен;
МКБППМН
Сливен

Реализирана превантивна програма след заявка от училищата.
Проведени 6 бр. беседи по заявка на педагогическите съветници.

Реализирани консултации в Консултативен кабинет към МКБППМН. Пряка
работа по случаи на деца, развиващи „зависимост“ към онлайн игри.
Съвместна работа с родители за приоритети
и възстановяване на
общуването и реда в семейството. Възлагане на отговорности и делегирани
на права на децата, с цел „пренареждане“ приоритетите на детето им и
изолирането в максимална степен от „зависимосттта“.

Участие в Координационни механизми. Свикан 1 координационен механизъм
от страна на МКБППМН по отношение на непълнолетно момиче.

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ И ВЪПРОСИ, КОИТО ГО ЗАСЯГАТ, КАКТО И ДОСТЪП ДО
ИГРА, СПОРТ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ РАЗВИТИЕТО МУ И ФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Цели:

Дейности

Отговорни органи

ИЗПЪЛНЕНИЕ 2019Г.

1. Утвърждаване
на детското
участие в
обществения
живот.

1.1.Насърчаване участието на децата в
доброволчески инициативи.
Подкрепа
и
насърчаване
на
доброволческата дейност – участие на
децата в доброволчески инициативи,
благотворителни акции.

Младежки
домСливен
и
Младежки
общински
съвет(МОС)
Сливен

Реализирани
около
15
различни
доброволчески
инициативи,
благотворителни акции и кампании от МОС .
Кампания „Мило сърце“, организирана от фондация „Милосърдие“, в
партньорство с Младежки дом и МОС за създаване на социално кафе.
Организирана дискусия от МОС за Конвенцията за правата на детето.

Участие в Анти-трафик Академия за
доброволци-2019 г. с цел противодействие
на трафика на хора;Включване на ученици
в процеса на осъществяване на превенция
на трафика на хора по метода „връстници
обучават връстници“.

МКБТХ – Сливен;

1.2. Прилагане на
механизми за
сътрудничество между детски/младежки
съвети, парламенти, др. и местната власт
и органи за закрила.

Младежки домСливен и
Младежки
общински
съвет(МОС)Сливе
н; Дирекция „СП”
Сливен; Община
Сливен
Областна
администрацияСливен; Община
Сливен;РУО
Сливен

В периода 10 – 12 април 2019 г., в гр. Бургас се проведе Академия за
доброволци, организирана от МКБТХ – Бургас и НКБТХ, съвместно с
фондация „Ханс Зайдел”.
Безопасното използване на Интернет, в контекста на риска от попадане в
трафик на хора, беше основния акцент на тазгодишната Академия за
доброволци, в която взеха участие 59 деца-доброволци към Местните
комисии в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана,
Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе и Сливен.
Академията предостави възможност на младите хора да придобият познания
за доброволчеството, безопасното използване на интернет, като развият
уменията си за работа в екип и обучение на връстници.
Шест доброволци към МКБТХ – Сливен, ученици от ППМГ „Добри Чинтулов”,
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов” и Средно училище „Пейо Крачолов Яворов”, взеха
участие в Академия за доброволци 2019 г.
Обучителите от Национален център за безопасен интернет поставиха акцент
върху интерактивни методи на обучение за развиване на умения за
превенция и реакция при онлайн опасности. Целта е доброволците
самостоятелно да умеят да разпознават рисковете в интернет, да овладеят
стратегии за справяне с тях, да познават съществуващите възможности за
помощ и докладване, както и да предадат знанията си на други млади хора.
Реализиран проект по програма „Еразъм+“ „Младежи за откритост и
съпричастност“- Реализирани 6 срещи на младежи от МОС с Общински
съвет – Сливен, Кмет и Областен управител, началник на РУО, в институции
и комисии.Проведена кампания "Младите и местните власти".
В Младежки дом работи МОС с четиридесет участници от ученическите
съвети и други доброволци.
Проведен Ден „Управляваме заедно“/09.05/- млади хора заеха позициите и
управляваха общината, областта, РУО и институции.
Участие на председателя на МОС в Съвета на децата към ДАЗД.
Проведени са избори и се избраха ново ръководство и членове на МОС в
РУО- Сливен. Създаден екип и разработен план за дейността на МОС.

1.3.Укрепване на дейността на Съвета на
децата. Провеждане на процедура за
избор на нови членове на Съвета.

1.4. Насърчаване на детското участие на
регионално и местно ниво.

2. Организиране
на спортни
инициативи с
превантивни
функции.

2.1. Насърчаване на участието на децата и
учениците в извънкласни и извънучилищни
дейности в областта на спорта.

2.2. Включване на деца с увреждания в
спортни инициативи.
Спортни турнири и състезания за хора с
увреждания;
„Спортакус” – събитие в партньорство с
ЦПППО в навечерието на 1 юни – за хора с
увреждания.
2.3.
Реализиране на Програма за
подобряване ефективността на работата
на МКБППМН с деца в мултиетническа
среда.
Провеждане на Пролетен и Есенен
футболен турнир за училищата от селата в
община Сливен, гр. Кермен и кв. Речица.
2.4. Организиране на тематични спортни
празници в партньорство с училищата в
община Сливен.
2.5. Реализиране на спортни дейности,
безплатни за учениците,по 5 вида спорт на
територията на 5 училища в град Сливен.

РУО Сливен;
Областна
администрация –
Сливен; Община
Сливен;
Младежки домСливен и
Младежки
общински
съвет(МОС)
Сливен
Община Сливен;
РУО Сливен;
лицензирани
спортни
организации
Община Сливен;
Доставчици на
социални услуги
Младежки домСливен и
Младежки
общински
съвет(МОС)
Сливен;
ЦПППО
МКБППМН
Сливен

МКБППМН
Сливен
МКБППМН
Сливен

Реализиран проект по програма „Еразъм+“ „Младежи за откритост и
съпричастност“ с доброволци от Испания и Грузия. По проекта са проведени
4 регионални срещи- в Твърдица, Котел, Н. Загора и Сливен. Младежки
лидери работиха в малки групи в комисиите на общинските съвети на
градовете и
разработиха програмни стратегии и идеи за конкретни
предложения - Дни на младежките дейности.

Маратон „Хайдушки пътеки“ с Фондация „Стария бряст“.
Чрез дейността на спортните клубове, които Община Сливен подпомага
мотивиране на децата за активно участие в спортове по избор.
Проведени ученически игри.
Проведено събитие под мотото „За обичта и приятелството“, съвместно с
РЦПППО с над 200 деца.
Участие на потребители от ДЦДУ – отбор „Сливенските лъвчета”, на
14.06.2019год. и 15.06.2019год. в Четиринадесети Национален турнир по
крикет на маса за деца и лица със специални нужди в град Пловдив. Отборът
на сливенските лъвчета заема първо място.

Реализирани Пролетен и Есенен футболен турнир с участието на 12
училища от селата в община Сливен, град Кермен и кв. Речица. Обхванати
целогодишно повече от 250 ученика.

Реализирани дейности в партньорство с училищата, по зададени приоритети
от страна на Комисията и финансиране като част от партньорството.
Участие в програмата са взели 29 училища на територията на община
Сливен, като дейностите се реализират в рамките на календарната година.
Реализирани спортни програми по училища в град Сливен. Обхванати
приблизително 220 ученика, като „входът“ към програмите е отворен през
цялата година. В края на май, началото на юни месец бе осигурен спортен
лагер за 50 от децата, подбрани по критерии на самите ръководители на

спортните дейности.

3. Предприемане
на мерки за
закрила на
даровитите деца.

4. Осигуряване
на достъп на
всички деца до
културни
дейности и
дейности за
свободното
време, в т.ч.
наука и техника.

2.6. Реализиране на спортна програма по
футбол, насочена към ученици от ромски
произход, редовно посещаващи учебни
занятия.
3.1. Предоставяне на стипендии и
еднократно финансово подпомагане на
деца с изявени дарби по Програмата на
мерките за закрила на децата с изявени
дарби от общинските училища през 2019.
3.2. Подпомагане на даровити деца и
младежи с изявени дарби в областта на
науката, изкуствата и спорта чрез Наредба
за условията и реда за отпускане на
стипендии и финанасово стимулиране на
деца и младежи с изявени дарби от
Община Сливен /приета с Решение №
1339 от 15.11.2018г/.
4.1. Насърчаване участието на децата и
учениците в занимания по интереси в
областта
на
науките,
изкуствата,
технологиите и спорта.
Клубове по дебати и фестивал на
талантите.

4.2. Организиране на извънкласни и
извънучилищни дейности в партньорство с
училищата в община Сливен.

МКБППМН
Сливен

Реализирана до края на май месец. Обхванати 80 ученика.

МОН, ММС, МК,
Община Сливен

През 2019г. са отпуснати 16 броя държавни стипендии.

Община Сливен

През 2019г. са отпуснати общо 47 броя стипендии: стипендия „Хаджи Мина
Пашов“, годишни стипендии в областите „Наука и техника“, „Изкуство и
култура“ и „Спорт“, месечни стипендии и еднократно стимулиране на деца и
младежи с изявени дарби от община Сливен.

Община Сливен;
ЦПЛР-ДК –
Сливен;РУОСливен
Младежки домСливен и
Младежки
общински
съвет(МОС)
Сливен

Провеждане на Национално състезание по дебати „Туида Опън“ /август/ и
участие в 3 национални състезания по дебати. Организиране на публични
дебати в зала „Май“.
Осъществена Програма за личностно развитие/5 училища/ и обучение за
основни умения за общуване в делова среда. Това са: говорене пред
публика; умения за продажби; управление на екипи и работа в екип;
управление на междуличностни отношения – сключване на договори, водене
на преговори и управление на конфликти; управление на проекти.

РУО – Сливен;
Община Сливен;
МКБППМН
Сливен

Създаден клуб по дебати в партньорство на Младежки дом с ПГПЗЕ „З.
Стоянов“ и клуб по проектен мениджмънт с ППМГ „Д. Чинтулов“.
Реализирани дейности в партньорство с училищата, по зададени приоритети
от страна на МБППМП и финансиране като част от партньорството. Участие
в програмата са взели 29 училища на територията на община Сливен, като
дейностите се реализират в рамките на календарната година. Обхванати
приблизително 4500 ученика.

ПРОЕКТ

ОБЩИНА СЛИВЕН
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2020 година
I. ГАРАНТИРАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ И
ЗДРАВНАТА КУЛТУРА
Цели:
1. Промотиране на
здравето сред децата.

Дейности

Отговорни органи

1.1. Провеждане на информационни кампании и
разпространение на здравно-образователни материали
/хранене, двигателна активност, орална профилактика,
имунопрофилактика и предпазване от заразни и
паразитни
заболявания/за подобряване на грижите за
децата от най-ранна възраст.
Извършване анализ на храненето на организираните
детски колективи.
Организиране на фестивал на здравето – промотиращ
здравословното хранeне, двигателна активност и спорт.
Провеждане на маратон „Хайдушки пътеки“, като
Младежки общински съвет е съорганизатор.
Провеждане на беседи, презентации и тренинги в
часовете на класа и с младежи в Младежки дом.

РЗИ Сливен;

1.2. Провеждане на кампании и разпространение на
информационни и превантивни материали за повишаване
информираността на подрастващите за рисковите за
здравето фактори, свързани с начина на живот и
поведение/тютюнопушене и употреба на алкохол,
употреба на психоактивни вещества, СПИН/; повишаване
на информираността за здравословно поведение,
рационално хранене и физическа активност при децата и
учениците.
Програма за превенция употребата на наркотици на
местно ниво „Моето здраве – моя отговорност!”
- провеждане на кампании против тютюнопушенето „Мамо
татко, батко … не пушете!;
- Младежки бал;

Община Сливен; РЗИ
Сливен; РУО-Сливен;
Младежки дом и
Младежки Общински
съвет(МОС) Сливен;
ПИЦ; МКБППМН Сливен

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
отговорните органи

Младежки дом

ПИЦ

В рамките на бюджета на
отговорните органи

- Летен семинар – програма за деца в 5,6,7 клас.
Осъществяване на дейности по програма за превенция на
употребата на наркотици на местно ниво – „Свободна зона
без наркотици”.
- Утвърждаване на здравословен начин на живот –
младежки лагер „Здравей, Здраве!” – 2020г.
- кампания „Аз съм зависим от хубавата книга”- в
училищата в града;
- „Приключение на Карандила”- спортно-образователен
модул
Дългосрочна програма за превенция на употребата на
наркотици на местно ниво „Активни, здрави и щастливи!”
- „Аз не съм агресивен!” – кампания в училище;
- „Спортът е по-добрият начин на живот” – демонстрации
Превантивна програма за децата от начален етап „Движение и здраве за активни и щастливи деца”
Провеждане от МОС на 01.12.2020г. на ежегодната
АнтиСПИН кампания с раздаване на предпазни средства и
брошури.
Провеждане през учебната година на
дискусии
и
презентации, подготвени от ученици
с ментори от
Младежки дом в училищата.

Младежки дом и
Младежки Общински
съвет(МОС) Сливен

1.3. Консултиране на родители и специалисти от детски
ясли и градини, училища от община Сливен по проблеми,
свързани със здравето и развитието в детска възраст.
1.3.1. Консултации за рисковете за здравето и развитието
на децата.
1.3.2.
Обучителни
мероприятия
за
стимулиране
правилното физическо развитие на децата от най-ранна
възраст.
1.3.3. Провеждане на кампании с участието на ОПЛ,
педиатри, здравни медиатори и др. специалисти, за
запознаване на родителите с основните рискове за
здравето и живота на децата в ранна детска възраст и
предоставяне на насоки за тяхната превенция.

РЗИ Сливен, РУОСливен;Община Сливен;
ЛЗ; НПО

В рамките на бюджета на
отговорните органи

2. Подобряване на
достъпа до услуги за
майчино и детско здраве.

3. Мониторинг и контрол
на грижата за децата.

1.4 Провеждане на кампании за профилактика на
гръбначните изкривявания в детски градини и училища от
община Сливен.
2.1. Предоставяне на патронажни грижи за бременни и
деца до 3 години.
2.2. Реализиране на дейности по превенция на
изоставянето на новородени и насърчаване на
отговорното/позитивното родителство.
2.3. Мерки, насочени към родители от социално уязвими
групи с цел повишаване информираността, относно
провеждането на редовни профилактични прегледи,
значението на
имунизациите, нежелана и ранна
бременност.
Функциониране на Медицински център „Надежда” в кв.
„Надежда”, изграден по Програма ЗОВ.
3.1. Гарантиране правата на децата в риск и повишаване
ефективността на взаимодействие в работата между
институциите.
Участие
в
работни
срещи
на
мултидисциплинарните екипи.
3.2. Изпълнение на медицински стандарти и други
нормативни актове. Осъществяване на текущ контрол в
ЛЗ.Изготвяне на анализ за здравословното състояние на
децата и учениците от организираните колективи.
3.3. Създаване на механизми за осигуряване на
своевременен избор на личен лекар на новородените
деца.
3.4. Методична помощ на ОПЛ, АГ-специалисти,
персонала от родилните и неонатологичните отделения по
превенция на изоставянето на деца.

РЗИ Сливен;РУО Сливен;
Община Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

ЦМДЗ-Сливен
Д "СП"- Сливен;
Родилни отделения

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
Здравни медиатори

В рамките на бюджета на
отговорните органи

РЗИ Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

РЗИ Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен; Д „СП”,
МВР; РЗИ Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

РЗИ Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

ІI. ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА НА ВСЯКО ДЕТЕ ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ
ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ И ПРИДОБИВАНЕТО НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧВАНЕ В
ОБЩЕСТВОТО
Цели:
1. Превенция на
отпадането от училище.

Дейности
1.1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на
институциите
по
обхващане
и
задържане
в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст.

Отговорни органи
Община Сливен;
РУО-Сливен;
Д „СП”–Сливен;
ОД на МВР-Сливен

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.2. Преглед на резултатите и ефективността на
действащите към момента проекти за превенция на
отпадането и задържане на деца в училище и
продължаване на тези от тях, които са се доказали като
работещи.
1.3. Изготвяне списък на децата, които подлежат на
задължителна предучилищна и училищна подготовка и
предоставянето му на училищата и детските градини на
територията на община Сливен.
1.4. Поддържане на централизираната система за
електронен прием на децата в детските градини, в
полудневните групи и в първи клас на общинските
училища.
1.5. Осъществяване на дейности за проследяване обхвата
на подлежащите на задължително предучилищно и
училищно образование.
1.6. Разширяване на възможностите за целодневна
организация на обучението на децата и учениците в
задължителната предучилищна и училищна възраст в
детските градини и училищата.
1.7. Осигуряване на достъп до образование – безплатен
транспорт за всички деца и ученици; безплатни
познавателни книжки за всички деца на 5 и 6 години, както
и безплатни учебници и учебни помагала за всички
ученици от I до VII клас.
1.8. Повишаване квалификацията на учителите за работа
с деца и ученици в риск от отпадане.Реализиране на
обучения на педагогически съветници и психолози от
училищата в Община Сливен.
1.9. Повишаване на обхванатите в образователната
система деца, работа с родители и
предлагане на
образователни услуги.
2. Образование,
достъпно за всички деца.
Подобряване качеството
на образователната
система.

2.1.
Изпълняване
на
проект
„Подобряване
на
образователната
инфраструктура
в
гр.
Сливен“,
финансиран от ОП „Региони в растеж“ и извършване на
СМР в ДГ „Мак”, ДГ „Зорница”, ДГ „Вержин и Хаик
Папазян”и ДГ „Детство”.

РУО-Сливен;
Община Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
Детски градини;
Училища
Община Сливен;
Детски градини;
Училища

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
МОН

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
РУО-Сливен;
МОН;
МКБППМН Сливен
Община Сливен;
Детска градина
„Надежда”;

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен

Община Сливен

ОП „Региони в растеж“

3. Подобряване
качеството на
предучилищното и
училищно образование.
Повишаване ролята на
училищата и детските
градини за изграждане на
подходяща
образователна среда за
осъществяване на
приобщаващото
образование.

2.2. Извършване на ремонти в детски градини и училища,
разширяване на съществуващия сграден фонд на
училищата и оптимизация на мрежата от детски градини
за подобряване на обхвата на децата и учениците в
образователната система.
3.1. Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на
децата и учениците със специални образователни
потребности.
3.2. Осигуряване на специалисти-психолози и логопеди в
детските градини.Обособена целодневна група за деца
със специални образователни потребности в детска
градина „Зорница” – Сливен.
3.3. Осигуряване на условия за занимания по интереси и
за изяви на децата и учениците в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта.
3.4 Продължаване на
политиката за приобщаващо
образование на деца и ученици с обучителни трудности и
със СОП.
3.4.1. Идентифициране на деца и ученици със СОП и
насочване за предоставяне на допълнителна подкрепа.
3.4.2. Предоставяне на допълнителна подкрепа на деца
със СОП в общообразователния процес в общинските
детски градини и училища чрез създаване на подкрепяща
среда.
3.4.3.Изготвяне на планове за подкрепа и индивидуални
учебни програми за обучение и развитие на деца със
специални образователни потребности
в детските
градини и училища.

Община Сливен
МОН
Детски градини
Училища

Оперативни и национални
програми
В рамките на бюджета на
отговорните институции

Община Сливен;
РУО – Сливен;
РЦПППО;
Община Сливен;
Детски градини

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;РУО –
Сливен;МОН;
ЦПЛР-ДК-Сливен
РУО – Сливен;
Община Сливен;
РЦПППО;
детски градини;
училища

В рамките на бюджета на
отговорните органи

В рамките на бюджета на
отговорните органи

В рамките на бюджета на
отговорните органи

III. ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ВСЯКО ДЕТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО МУ ДА ЖИВЕЕ В
ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО МУ СЕМЕЙНА ИЛИ БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА СРЕДА
Цели:

Дейности

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

1.1. Развиване на социални услуги и дейности по превенция
на изоставянето на дете и настаняването му в
специализирана институция.

Отговорни органи
Община Сливен;
КСУДС-Сливен;Д”СП”
Сливен

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
отговорните органи

2. Развиване система за
подкрепа на отговорно
родителство.

3. Гарантиране на
правота на децата на
семейна среда и на
достъп до качествена
грижа и услуги според
индивидуалните им
потребности.

1.2. Популяризиране възможностите на социалните услуги
за начините и видове подкрепа за деца и семейства в
нужда.

Община
Сливен;
КСУДС-Сливен; Д”СП”
Сливен; НПО

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.3. Осигуряване на ефективна подкрепа на семейства чрез
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в натура
за подпомагане отглеждането на детето в семейна среда.

Д„СП”; ОбщинаСливен;
НПО

В рамките на бюджета на
отговорните органи

2.1. Подкрепа на семейства в неравностойно положение в
съответствие и изпълнение на основната цел на Закона за
закрила на детето-„отглеждане на децата в семейна среда
чрез развитие на алтернативни услуги за деца, както и чрез
предоставяне на финансови помощи или помощи в натура”.
2.2. Реализиране на Програма за повишаване на
родителския капацитет и напомняне на ангажиментите на
отговорното родителство. Програмата е с акцент в работата
с родители от малцинствени групи.
3.1. Предоставяне на социални услуги в 2 ЦНСТ за деца и
младежи с увреждания; 2 ЦНСТ за деца без увреждания;
Център за социална рехабилитация и интеграция-2
бр.;Дневен център за деца с увреждания; КСУДС/ЦОП,
ЦРДУ, Звено „Майка и бебе”/.

Д ”СП” Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен;
Д „СП” Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

3.2. Популяризиране и развиване на услугата „Приемна
грижа”.
За 2020г. е отчетена нужда от 25 бр. нови професионални
приемни семейства за отглеждане на деца в семейна среда.

Община Сливен;
Д „СП” Сливен

3.2.1 Обучение и подкрепа на приемни семейства, при които
има настанени деца.

Община Сливен;НПО

Проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.002-0132C01,
финансиран
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”, съфинансирана от
Европейския
съюз
чрез
Европейския социален фонд

3.3. Функциониране на Център за обществена подкрепа и
Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени
увреждания и техните семейства по проект „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца в Община
Сливен – етап II“, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”.

Община Сливен

Оперативна
„Развитие
на
ресурси”

програма
човешките

4. Прилагане на
интегриран подход в
грижите за деца, насочен
към превенция на
рисковете още в най
рана детска възраст.

4.1 Проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно
детско развитие в Общностен център за деца и семейства
Сливен”-предоставяне на интегрирани услуги за ранно
детско развитие, насочени към деца от 0 до 7год. и техните
родители от уязвими групи.

Община Сливен

Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси” по процедура
BG05M9OP001-2.004-Услуги
за ранно детско развитие

IV. ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ ДА ЖИВЕЕ В СИГУРНА СРЕДА, ПРЕВЕНЦИЯ И ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ОТ ДРУГИ
ВРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ И ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ
Цели:
Дейности
Отговорни органи
Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
1.Създаване
на
по- 1.1. Популяризиране на правилата за
безопасност
и ОД на МВР Сливен;
отговорните органи
добри
условия
за спешните телефони: Единен европейски номер 112 и Училища;
ОЗД/Д”СП”Сливен;
гарантиране правото на Национална телефонна линия за деца 116 111.
Община Сливен
детето на живот и
развитие в сигурна и
безопасна среда.
В рамките на бюджета на
1.2. Организиране на специализирани полицейски ОД на МВР Сливен
.
отговорните органи
операции с оглед гарантиране безопасността на
движението по пътищата на децата пътници, пешеходци.
В рамките на бюджета на
ОД на МВР Сливен;
1.3. Организиране на полицейски операции в районите на
РУО-Сливен;ОЗД/Д „СП” отговорните органи
учебни заведения и търговски обекти за недопускане
Сливен; Община Сливен;
извършването
на
престъпления
и
МКБППМН Сливен
противообществени прояви от и срещу деца.

2. Гарантиране правата
на децата в миграция,
бежанци и
непридружени деца.

1.4.Програма, посветена на толерантността, насочена към
ученици от различните етапи на средното образование.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.5.Програма, запознаваща подрастващите с проблемите
на дискриминацията – видове и произтичащи проблеми.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.6. Програма за превенция употребата на алкохол.

МКБППМН Сливен

1.7. Програма за превенция на наркотичните зависимости.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.8.Програма за превенция на ПТП с участие на
подрастващи.
2.1. Предприемане на мерки за закрила спрямо
непридружени деца-чужди граждани, в т.ч. деца-бежанци.

МКБППМН Сливен
Д ”СП” Сливен;
Доставчици на социални
услуги

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

3. Превенция на
насилието над деца.

3.1. Популяризиране дейността на органите за закрила и
доставчици на услуги, свързана с предотвратяване на
риска от насилие спрямо деца и подкрепа и закрила на
деца-жертви на насилие.
3.2. Провеждане на информационно-комуникационна
кампания за превенция и предотвратяване на трафика на
хора с цел трудова експлоатация, включително
провеждане на целенасочени превантивни дейности с
уязвими групи.
3.3. Провеждане на информационна кампания за
превенция на трафика на хора с цел сексуална
експлоатация и насилствена проституция.
3.4. Провеждане на информационна кампания по повод 18ти октомври – Ден на Европейския съюз за борба с
трафика на хора, с фокус новите тенденции при
престъплението трафик на хора.
3.5.Популяризиране на Националната телефонна линия за
борба с трафика на хора 080020100.
3.6.Популяризиране на сайта cybercrime.bg с цел
предостявяне на информация за възможно докладване на
компютърни престъпления и заплахи в интернет.
3.7.Провеждане на обучения на специалисти по
проблемите, свързани с трафика на хора.
3.8. Предоставяне на социално-здравна услуга, насочена
към деца в риск и превенция на противообществени
прояви, водещи до конфликт със закона. Предоставяне на
психологическа
помощ,
индивидуални
консултации,
създадена възможност за щадящо изслушване на деца при
участието им в съдебни и административни процедури.
3.9. Реализиране на Програма за превенция на насилието
сред подрастващите в партньорство с училищата в община
Сливен.
3.10. Реализиране на обучения на педагогически
съветници и психолози от училищата в община Сливен.
3.11. Обучения на училищни екипи по заявка на директор.

Д „СП”-Сливен; Община
Сливен; МКБППМНСливен;

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБТХ – Сливен;

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община
Сливен;ЦСРИСливен; Д „СП” Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

4. Защита на децата от
сексуални посегателства
чрез компютърни
престъпления и
превенция на онлайн
тормоза.

3.12. Програма за повишаване правовата култура и
отговорностите у подрастващите.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

4.1. Провеждане на информационна кампания по повод
Международния ден за безопасен интернет.
Провеждане на информационна кампания за превенция на
трафика на хора и киберпрестъпността, в контекста на
бързото развитие на технологиите и използването на
интернет за рекламни услуги и набиране на жертви.

МКБТХ – Сливен;

В рамките на бюджета на
отговорните органи

4.2.
Специализирано
обучение
за
педагогически
специалисти на тема „Превенция на рисковото поведение и
трафика на хора в контекста на ранната сексуализация на
децата ”.

МКБТХ – Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

4.3. Лекции по Програма за превенция на рисковото
поведение в интернет по заявка на училищата.

МКБППМН Сливен;
Младежки дом-Сливен и
Младежки общински
съвет(МОС) Сливен
МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

5.1. Изграждане на „Кризисен център за жертви на
домашно насилие”, с капацитет 20 места.

Община Сливен

Оперативна програма „РР“

6.1.Ефективно взаимодействие между ангажираните
институции по изпълнение на Координационен механизъм
за взаимодействие и работа в случаи на деца, жертви или
в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция.

Община Сливен, Д „СП”
Сливен ;ОД на МВР
Сливен; МКБППМН
Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

4.4. Консултиране на деца и възрастни по проблеми на
малолетни и непълнолетни в интернет.
5. Развитие на
социалните услуги за
деца и подобряване на
качеството и
ефективността им.
6.Координиране
работата на
териториалните
структури на органите за
закрила при случаи на
деца, жертви или в риск
от насилие и при
кризисна интервенция.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ И ВЪПРОСИ, КОИТО
ГО ЗАСЯГАТ, КАКТО И ДОСТЪП ДО ИГРА, СПОРТ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ РАЗВИТИЕТО
МУ И ФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Цели:
1. Утвърждаване на
детското участие в
обществения живот.

2. Организиране на
спортни инициативи с
превантивни функции.

Дейности
1.1.Насърчаване участието на децата в доброволчески
инициативи.
Подкрепа и насърчаване на доброволческата дейност –
участие на децата в доброволчески инициативи,
благотворителни акции.

Отговорни органи

Финансово осигуряване
В рамките на бюджета на
отговорните органи

Младежки дом-Сливен и
Младежки
общински
съвет(МОС) Сливен

Обучение на доброволци към МКБТХ - Сливен, които
активно да участват в организирането и реализирането на
превенционни дейности по метода „връстници обучават
връстници”.

МКБТХ – Сливен;

1.2. Прилагане на механизми за сътрудничество между
детски/младежки съвети, парламенти, др. и местната
власт и органи за закрила.
Отбелязване на Ден „Управляваме заедно”; Организиране
на събития за 12 Август- международен ден на младежта.

Младежки дом-Сливен и
Младежки общински
съвет(МОС)Сливен;
Дирекция „СП” Сливен;
Община Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.3.Укрепване
на дейността на Съвета на децата.
Провеждане на процедура за избор на нови членове на
Съвета.

Областна
администрация-Сливен;
Община Сливен;РУО
Сливен
РУО Сливен; Областна
администрация –Сливен;
Община Сливен;
Младежки дом-Сливен и
Младежки общински
съвет(МОС) Сливен
Община Сливен; РУО
Сливен;
лицензирани спортни
организации
Община Сливен;
РУО Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

1.4. Насърчаване на детското участие на регионално и
местно ниво.
Провеждане на избори за нов МОС.
Подпомагане изборите на УС в училищата и тяхната
дейност като изготвяне на планове и партньорство при
реализиране на инициативи.
2.1. Насърчаване на участието на децата и учениците в
извънкласни и извънучилищни дейности в областта на
спорта.
2.2. Насърчаване развитието на ученическите спортове,
чрез пълноценно използване на материалната база, като
средство за здравословен начин на живот.

В рамките на бюджета на
отговорните органи

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

3. Предприемане на
мерки за закрила на
даровитите деца.

4. Осигуряване на достъп
на всички деца до
културни дейности и
дейности за свободното
време, в т.ч. наука и
техника.

2.3. Реализиране на Програма за подобряване
ефективността на работата на МКБППМН с деца в
мултиетническа среда.
Провеждане на Пролетен и Есенен футболен турнир за
училищата от селата в община Сливен, гр. Кермен и кв.
Речица.
2.4. Организиране на тематични спортни празници в
партньорство с училищата в община Сливен.
2.5. Реализиране на спортни дейности, безплатни за
учениците,по 5 вида спорт на територията на 5 училища в
град Сливен.
2.6. Реализиране на спортна програма по футбол,
насочена към ученици от ромски произход, редовно
посещаващи учебни занятия.
3.1. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово
подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на
мерките за закрила на децата с изявени дарби от
общинските училища през 2020.
3.2. Подпомагане на даровити деца и младежи с изявени
дарби в областта на науката, изкуствата и спорта чрез
Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и
финанасово стимулиране на деца и младежи с изявени
дарби от Община Сливен.
4.1. Насърчаване участието на децата и учениците в
занимания по интереси в областта на науките, изкуствата,
технологиите и спорта.
Клубове по дебати; Осъществяване на програма за
личностно развитие в поне 6 училища. Развитие на
ключовите компетентности на младите хора.
Провеждане на Национално състезание по дебати „Туида
Опън“ /август/ и участие в поне 3 национални състезания
по дебати. Организиране на публични дебати.
4.2. Организиране на извънкласни и извънучилищни
дейности в партньорство с училищата в община Сливен.

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи
В рамките на бюджета на
отговорните органи

МКБППМН Сливен
МКБППМН Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

МОН, ММС, МК, Община
Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Община Сливен; ЦПЛРДК – Сливен;РУО-Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

Младежки дом-Сливен и
Младежки общински
съвет(МОС) Сливен

РУО – Сливен; Община
Сливен;МКБППМН
Сливен

В рамките на бюджета на
отговорните органи

