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1. Въведение
Общинската програма за закрила на детето за 2021 г. документира волята и
готовността на институциите в община Чавдар за повишаване качеството на живот
на децата, а чрез това и общата отговорност с грижа за бъдещето на нацията.
Основната цел на програмата е осигуряване на условия за ефективно прилагане
правата на децата, подобряване качеството на живот и пълноценното им
личностно развитие в съответствие с интересите и потребностите на децата и
техните родители. Създаване на устойчиви механизми за инвестиране в децата
като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора и
семейства в развитието на Република България и Европейския съюз. Съгласно чл.
2 от Закона за закрила на детето – „Дете е всяко физическо лице до навършване
на 18 години”. Настоящата програма се изготвя на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от
Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за
закрила на детето.
Закрилата на децата е основна тема в живота на обществото. Насилието,
употребата на наркотици, здравето, свободното време, информираността и
участието на малолетните и непълнолетните в учебния процес и обществения
живот са само част от сферите, за които обществото трябва да полага грижи.
Развитието на децата и защитата на техните права е национален приоритет,
изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и обществено
внимание, максимална координация между всички ангажирани с благосъстоянието
на децата ведомства и институции.
Общинската програма за закрила на детето на община Чавдар за 2021 г. е
одобрена от създадетата със Заповед на Кмета на община Чавдар Комисия за
детето по предложение на Агенция „Социално подпомагане“.

2. Контекст
Към 2020 г. по данни на служба ГРАО към общинска администрация Чавдар
живеят 224 деца на възраст между 0-18 години, от които 101 момчета и 123
момичета. Тенденциите в община Чавдар не се различават от националните, като
семействата в с. Чавдар отглеждат средно по две деца. Всички деца в общината
са обхванати от образователната система от ранна детска възраст, като за
тяхното възпитание и обучение се грижат специалисти с дългогодишен опит в
областта на образованието.
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В община Чавдар функционират едно училище и една детска градина с ясла.
За учебната 2021-2022 г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, в подготвителна група
учат 19 деца, от 1-4 клас учащи са 42 деца, а от 5-7 клас 27 деца. В ЦДГ
„Щастливо детство“ за учебната 2021-2022 година учат общо 21 деца, като е
обособена една смесена група.
По отношение на материално техническата база на двете учебни заведения,
трябва да се отбележи, че те са модернизирани и отговарят на всички законови
изисквания. В помощ на педагогическия персонал в детската градина и училището
в община Чавдар, след предварителна заявка или при възникнал проблем, с
децата работят усилено логопеди, психолози и ресурсни учители.
На територията на Средногорието е разкрит „Дневен център за деца с
увреждания /капацитет 30 места/, насочен към децата с увреждания от общините
Пирдоп, Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Чавдар и Челопеч, който е
ситуиран в сградата на ДМСГД - Златица. Центърът осигурява дневни, полудневни
и почасови грижи за деца с физическо, интелектуално, речево и емоционално
нарушено здраве.
Ръководството на община Чавдар проативно търси възможности за
подпомагане на деца в неравностойно положение и деца с увреждания.
Експертите на общинска администрация Чавдар работят по Механизма за лична
помощ в изпълнение на Закона за лична помощ, в чийто обхват попадат 6 деца от
с. Чавдар.
В община Чавдар има секретар на МКБППМН, като същият работи
съвместно със секретари от други общини за насърчаване на доброволчеството,
за пример през 2019 г. в община Чавдар се е провело обучение на младежите
доброволци към МКБППМН – Карлово и Младежки информационен център на
тема „Организаторски и лидерски умения и работа в екип“.
В Чавдар живеят 6 деца с увреждания или специални образователни
потребности, като семействата им получават подкрепа, когато заявят такава
необходимост. 23 са децата, живеещи в условия на бездност, като общинска
администрация и останалите отговорни институции имат ангажимент за тяхното
проследяване и подпомагане, било то финансово или чрез друг вид ресурси за
тяхното бъдещо интегриране и развитие. Социални услуги, ориентирани към към
закрила на детето, се извършват от Дирекция социално подпомагане гр. Пирдоп
отдел „Закрила на детето“.
На територията на община Чавдар са регистрирани 6 социално слаби
семейства, които отглеждат деца от 0 до 18 годишна възраст. Като част от
членовете на тези семейства попадат в целевата група на проекта „Топъл обяд“.
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Регистрираните многодетни семейства в Чавдар са 7, от които 5 семейства
са с по 3 деца и 2 семейства с по 7 деца. За тях общинската администрация е
осигурила помощ, като децата се възползват от безплатен обяд и закуска в
училище.
Към 2021 г. в община Чавдар няма регистрирани приемни родители, но
проактивно се търсят възможности за участие по проект „Приеми ме“, който
подкрепя приемните родители.

3. Основна цел и принципи принципи на прогамата за
закрила на детето на община Чавдар за 2021 г.
Основната цел на настоящата Общинска програма е да се гарантират
основните права във всички сфери на обществения живот на всички групи деца
съобразно: възрастта, социалния статус, физическото, здравословното и
психическото състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа,
културна и социална среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.
Основните принципи, които залягат в изготвянето на програмата за правата на
детето и отразяват механизмите за закрила са следните:
 Зачитане и уважение на личността на детето;
 Отглеждане на детето в семейна среда;
 Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално
включване на децата;
 Подобряване здравето на децата;
 Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и
безопасна среда;
 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно
образование за всички деца;
 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно
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образование за всички деца;
 Правораздавателна система, приятел на детето;
 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация;
 Насърчаване на участието на децата;
 Спорт, култура и дейности за свободното време;
 Осигуряване най-добрия интерес на детето;
 Специална закрила на детето в риск;
 Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на
детето;
 Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето,
съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната
професионална квалификация;
 Незабавност на действията по закрила на детето;
 Грижа в съответствие с потребностите на детето;
 Осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
 Насърчаване на отговорното родителство;
 Подкрепа на семейството;
 Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
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 Контрол по ефективността на предприетите мерки.

4. Правна рамка
Национални стратегически и нормативни документи имащи отношение към
правното основание за разработване на общинска програма за закрила на детето
са следните:
 Закон за закрила на детето и правилникът за прилагането му;
 Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за
взаимодействие в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от
насилие и Национален план за превенция на насилието;
 Национална програма за превенция на насилието и злоупотреба с
деца;
 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване;
 Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания;
 Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за
детето;
 Национална стратегия за детето 2019-2030 г.;
1) Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на
здравословния начин на живот и здравната култура
2) Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи
на всеки етап от жизнения цикъл и придобиване на умения и
компетентности за пълноценно включване в обществото
3) 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
4) 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
5) Осигуряване на възможности за участие на детето във вземането на
решения по въпроси, които го засягат, както и достъп до игра, спорт,
културни и други дейности, които подкрепят развитието му и формират
граждански компетентности.
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 Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в
Република България;
Основната цел на стратегията е гарантиране правото на децата на семейна
среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им
потребности. Конкретните подцели са:
1) нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово
осигуряване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността,
стъпвайки на добрите практики и привличайки иновативни подходи;
2) повишаване капацитета в системата за закрила на детето чрез ясно
очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите
на органите за закрила на детето, доставчиците на услуги и осигуряване на
адекватен професионален капацитет за ефективното функциониране на
системата;
3) закриване на 137 институции за деца в рамките на 15 години считано от
приемането на документа;
4) недопускане настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в
резидентна грижа от всякакъв тип след приключване на реформата.
 Конвенция за правата на детето на ООН;
1) Принципът за най-добрите интереси на детето следва да се разглежда в
групов и индивидуален план. В групов план всички политики, реформи,
законодателни инициативи, свързани с децата пряко и непряко, както и
тяхното финансово обезпечаване, следва да бъдат съобразени с ефекта,
който биха имали върху живота и върху благосъстоянието на децата в
България, както и върху конкретни групи деца в уязвимо положение. В
индивидуален план всяко решение, което има пряк или непряк ефект върху
живота или благосъстоянието на конкретно дете, независимо дали се
постановява от административен или от съдебен орган или се взема от
възрастен, който работи или полага грижа за конкретно дете в лично или
професионално качество, следва да се основава на оценка на най-добрите
интереси на детето.
2) Принципът за недопускане на дискриминация – като ръководен принцип
на правата на човека означава осигуряване на условия всички момичета и
момчета в България да могат да се ползват от пълния обем права,
предвидени в Конвенцията за правата на детето, от други международни
актове и от националното законодателство, както и от създаването на
всички необходими гаранции за защита от неравностойно неблагоприятно
третиране въз основа на някой или на множество признаци.
3) Право на участие – всяко решение, което има пряк или непряк ефект върху
живота или благосъстоянието на конкретно дете, независимо дали се
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постановява от административен или от съдебен орган, или се взема от
възрастен, който работи или полага грижа за конкретно дете в лично или
професионално качество, следва да се основава на изслушване на детето и
на зачитане на мнението и на възгледите на детето.
4) Право на живот, оцеляване и развитие – държавата, както и всички
отговорни институции, трябва да осигурят в максимална възможна степен
оцеляването и развитието на всяко дете. Преодоляването на бедността,
социалното изключване на децата, както и достъпът им до качествени
здравни грижи трябва да са основна грижа на държавата и обществото и да
преминават през всичките политики.

5. Визия, стратегически цели, приоритети и мерски за
закрила на детето на община Чавдар за 2021 г.

ВИЗИЯ:
Осигуряване на здравословна, сигурна и интегрирана среда, която да гарантира
правата на всяко дете в община Чавдар, за да живее и развива своя потенциал
в семейна среда и да се възползва от помощта на професионалисти във всяка
една област.

За да бъде изпълнена Визията на настоящата Програма са поставени
конкретни стратегически цели, приоритети и мерки, които общинска
администрация Чавдар ще осъществи в посока закрила на детето, като същите ще
се допълнят или променят при необходимост.

Стратегическа цел 1: Намаляване на детската бедност и
създаване на условия за социално включване на децата
Приоритет 1: Внедряване на мерки на Мерки:
 Подкрепа на доходите на
подкрепа на отговорно родителство
родителите (осиновители),
когато отглежда деца с трайни
увреждания и на семейства на
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роднини или близки и приемни
семейства, при които са
настанени деца с трайни
увреждания по реда на чл. 26 от
ЗЗД, чрез предоставяне на
месечна помощ по чл. 8 д от
Закона за семейни помощи за
деца до 18-годишна възраст и до
завършване на средно
образование, но не по-късно от
20 годишна възраст;
 Подкрепа на семейства с деца
до завършване на средно
образование на детето, но не
повече от 20 годишна възраст,
обвързана с редовното
посещаване на училище;
 Организиране и провеждане на
тематични беседи за
опасностите, които крие ранната
бременност за майката и бебето
сред подрастващите и техните
родители.
Приоритет 2:
Мерки:
Подкрепа на родителите при наличие
 Подкрепа на семействата в
на риск за детето от изоставяне
съответствие и изпълнение на
основната цел на ЗЗД –
отглеждане на децата в семейна
среда чрез развитието на
алтернативни услуги за деца,
както и чрез предоставяне на
финансови помощи;
 Осъществяване на мерки за
предотвратяването на
изоставянето, чрез осигуряване
на педагогическа,
психологическа и правна помощ
на родителите;
 Насочване към подходящи
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социални услуги в общността.
Приоритет 3:
Мерки:
Развитие на социални услуги в
 Популяризиране на дейността на
общността за подкрепа на децата и
доставчиците на социални
семействата
услуги в района на
Средногорието;
 Насочване към социални услуги
на родителите и детето в
максимален брой случаи и
сигнали до институциите;
 Предприемане на действия за
разкриване на социални услуги в
общността, включваща целева
група деца и семейства в
община Чавдар.
Приоритет 4:
Мерки:
Развитие на алтернативни семейни
 Участие и популяризиране на
грижи
социалната услуга „Приемна
грижа“;
 Насочено консултиране към
подобряване качеството на
грижи за настанените деца в
семейства на близки роднини
или в приемни семейства.
Приоритет 5:
Мерки:
Увеличаване достъп до дневни грижи
 Насочване на нуждаещите се
за деца
към различни доставчици на
социални услуги в зависимост от
целевата група на доставчика;
 Предприемане на действия за
разкриване на услуги за семейно
консултиране, подкрепа и
развитие на родителксите
умения, превенция на насилието
и неглижирането, семейно
планиране, превенция от
отпадането от училище и
работата с деца с отклоняващо
се поведение;
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Стратегическа цел 2: Подобряване здравето на децата
Приоритет 6:
Намаляване броя на децата страдащи
от социално-значими заболявания
Приоритет 7:
Профилактика за опазване на здравето
на децата

Приоритет 8:
Повишаване на информираността на
децата за разпространение на ХИВ/
СПИН, болести предавани по полов
път и злоупотреба с психоактивни
вещества

Мерки:
 Провеждане на кампании за
здравословно хранене и начин
на живот;
Мерки:
 Провеждане на кампании за
борба с наднорменото тегло при
децата и свързаните с него
рискови фактори;
 Провеждане на кампании за
борба с тютюнопушенето;
Мерки:
 Провеждане на информационни
кампании за повишаване на
информираността на децата за
разпространение на ХИВ/СПИН
и употреба и злоупотреба с
психоактивни вещества;
 Създаване на координационен
механизъм за взаимодействие
между институциите при работа
по случаи на деца в риск от ХИВ,
Хепатит В, Хепатит С и полово
предавани инфекции;
 Превенция и провеждане на
информационни кампании за
COVID-19;

Стратегическа цел 3: Осигуряване правото на детето за живот и
развитие в сигурна и безопасна среда
Приоритет 9:

Мерки:
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Развитие на различни форми, модели
и инструменти за превенция на
травматизма при деца

 Провеждане на беседи в часа на
класа по теми свързани със
защита при възникнали бедствия
и аварии в съответствия с
нормативната уредба на МОН;
 Организиране и провеждане на
общински конкурс за детска
рисунка по обществено значима
тема;
 Провеждане на тематични
кампании и обучения (в
сътрудничество с органите на
МВР) на тема „Да пазим децата
на пътя“‘
Мерки:
 Популяризиране на телефоните
112 и Националната телефонна
линия за деца 116 111;

Приоритет 10:
Създаване на по-добри условия за
гарантиране на правото на детето на
живот и развитие в сигурна и
безопасна среда
Приоритет 11:
Мерки:
Развитие на услуги насочени към
 Включване на жертвите в
подходящи форми за обучение и
превенция на насилието (деца жертви
на сексуално насилие, трафик, нейквалификация;
 Координация между
тежки форми на детски труд) и
институциите и взаимодействие
възстановяване и реинтеграция на
при работа по подобни случаи;
децата в семейството, училището и
обществото от деца
Приоритет 12:
Мерки:
Намаляване броя на децата жертви на
 Провеждане на беседи с
пътно транспортни произшествия
родители и деца в детската
градина и училището в с.
Чавдар;
Приоритет 13:
Мерки:
Прилагане на Механизма за
 Преглед на резултатите от
противодействие на тормоза и
прилагане на Механизма в края
насилието в институциите в системата
на всеки учебен срок;
на ПУО

Стратегическа

цел

4:

Осигуряване

на

равен

достъп

до
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качествено предучилищно и училищно образование
Приоритет 14:
Мерки:
Осигуряване на максимален обхват на
 Подпомагане на пълноценното
децата в училище
участие в учебно-възпитателния
процес на ученици в
неравностойно социално
положение чрез осигуряване на
средства за учебници и учебни
помагала, учебни екскурзии,
лагери, състезания, хранен и
др.;
 Повишаване ролята на
училищните настоятелства в
създаване на стимулираща
учебна среда;
Приоритет 15:
Мерки:
 Подпомагане на пълноценното
Подобряване на условията за достъп
до обучение на децата със СОП в
участие в учебно-възпитателния
общообразователните училища
процес на ученици със СОП чрез
осигуряване на средства за
учебници и учебни помагала,
учебни екскурзии, лагери,
състезания, хранене и др.;
 Провеждане на
квалификационни курсове за
преподаватели;
 Модернизиране на
архитектурната, насочено към
потребностите на децата със
СОП;
Приоритет 16:
Мерки:
Ролята на общообразователните
 Осигуряване на ресурсно
подпомагане и подкрепа на
училища за изграждане на подходяща
образователна среда за
децата и учениците със
осъществяване на приобщаващо
специални образователни
потребности в обща
образование
образователна среда;
 Осигуряване на условия за
занимания по интереси и за
изяви на децата и учениците със
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Приоритет 17:
Прилагане на Механизма за съвместна
работа на институциите по обхващане
и задържане в образователната
система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и
училищна възраст

СОП във всички области;
Мерки:
 Определяне на подрайон за
обход и отговорник за
подрайона;
 Ежемесечни посещения на
адреси съгласно регламента на
Механизма;
 Организиране на работни срещи
за преглед на дейността и
постигнатите резултати, насоки
за последващи действие;

Стратегическа цел 5: Правораздавателна съдебна система,
приятел на детето
Приоритет 18:
Професионална подкрепа на децата в
контакт със системата на
наказателното правораздаване

Приоритет 19:
Осигуряване на правото на деца
правонарушители на законосъобразно
и справедливо отношение при
зачитане на тяхното достойнство

Мерки:
 Разширяване обхвата на
обучението по правата на човека
и правата на детето като част от
извънкласна или извънучилищна
дейност;
Мерки:
 Участие в обучения за
повишаване на квалификацията
на членовете на МКБППМН;
 Популяризиране на добрите
практики на МКБППМН и обмяна
на опит;

Стратегическа цел 6: Повишаване на ефективността на мерките
за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на
експлоатация
Приоритет 20:
Повишаване осведомеността на
обществото, децата и на техните
семейства, относно правата на детето,

Мерки:
 Провеждане на беседи и
консултации с ученици във
връзка с превенция на

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ЧАВДАР ЗА 2021
ГОДИНА

16

насилието над деца и стимулиране на
активното им участие в
противодействие на насилието
Приоритет 21:
Повишаване на професионалната
компетентност на специалистите
работещи с деца за разпознаване на
белезите от насилие

насилието между деца;

Мерки:
 Популяризиране на дейността на
отдел „Закрила на детето“ към
регионалните дирекции;
 Осъществяване на акции, с цел
превенция на просещи деца;

Приоритет 22:
Мерки:
 Обучение на децата за начините
Защита на децата от сексуални
посегателства, измами (в т.ч. чрез
на предпазване от насилие и
социални мрежи), онлайн тормоз и др.
експлоатация в интернет чрез
ученически беседи, онлайн
беседи с експерти или др.

Стратегическа цел 7: Спорт, култура и дейности за свободно
време
Приоритет 23:
Мерки:
Стимулиране на деца с изявени дарби
 Едногодишна стипендия на дете
класирало се на първо, второ
чрез предоставяне на стипендия
или трето място на конкурс,
олимпиада или състезание в
областта на изкуството, науката
и спорта на национално и
международно равнище;

6. Индикатори за отчитане на напредъка по изпълнението
на общинската програма за закрила на детето на община
Чавдар за 2021 г.
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Наблюдението и оценката са неразделна част от всеки един стратегически
или планови документ. За да бъде коректна оценката на изпълнените резултати
трябва да бъде изградена система за събиране на информация, да бъдат
формирани индикаторите за наблюдение, да се организира работата по
наблюдението, както и да се осигури публичност на целия процес.
Предмет на наблюдение в Общинската програма за закрила на детето на
община Чавдар за 2021 г. са всички заложени приоритети и мерки в нея, с оглед
постигане на целите за интегрирана и устойчива закрила на детето и ефикасно
разходване на ресурсите за реализация на планираните мерки.
Видове индикатори:
Индикаторите за наблюдение обхващат физическите характеристики
(параметри) по отношение реализацията на поставените цели и приоритети на
програмата, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни. За
целите на отчитането се използват два вида индикатори: за въздействие и за
резултат.
Индикаторите за въздействие се отнасят до наблюдението и оценката на
изпълнението на определените приоритети и/или мерки. Дефинираните
индикатори са количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на
оценките и изводите за конкретните постижения при реализацията на
приоритетите и постигнатото пряко въздействие в съответната област.
Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели
и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и
политика за закрила на детето.
Типът индикатор, който се прилага към съответен приоритет или цел зависи
от конкретиката на формулираните цели, приоритети и мерки. Най-общо
индикаторите за въздействие измерват напредъка по отношение на приоритетите
и мерките, а индикаторите за резултат - по отношение на целите. Въпреки това е
възможно за даден приоритет да се формулира както индикатор за въздействие,
така и индикатор за резултат.

ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ
Стратегическа цел
Намаляване на детската бедност и
създаване на условия за социално
включване на децата

Индикатор за резултат
Намаляване на случаите на деца
живеещи в бедност и увеличен брой на
социално приобщени деца и семейство
от рискови групи
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Подобряване здравето на децата

Измерено чрез данни на личните
лекари подобряване на здравето на
децата, в следствие на приложените
политики в тази посока

Осигуряване правото на детето за
живот и развитие в сигурна и
безопасна среда

Намаляване броя и/или неналичие на
деца в риск

Осигуряване на равен достъп до
качествено предучилищно и училищно
образование

Неналичие на необхванати от
системата на училищното и
предучилищното образование деца.

Правораздавателна съдебна система,
приятел на детето

Подобрена координация и
взаимодействие

Повишаване на ефективността на
мерките за защита на децата от
насилие, злоупотреба и други форми
на експлоатация

Намаляване на регистрираните случаи
на злоупотреба, насилие и
експлоатация на деца.

Спорт, култура и дейности за свободно
време

Брой насърчени деца

ИНДИКАТОРИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Приоритет

Индикатор за въздействие

Внедряване на мерки на подкрепа на отговорно
родителство

Брой консултирани родители

Подкрепа на родителите при наличие на риск за
детето от изоставяне

Брой консултирани родители

Развитие на социални услуги в общността за
подкрепа на децата и семействата

Брой консултирани и
насочени потребители

Развитие на алтернативни семейни грижи

Брой консултирани и
насочени нуждаещи се от
подкрепа, участие по проекти
за развитие на приемната
грижа
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Увеличаване достъп до дневни грижи за деца
Намаляване броя на децата страдащи от
социално-значими заболявания

Брой консултирани и
насочени нуждаещи се от
подкрепа
Брой проведени тематични
кампании и обучения

Профилактика за опазване на здравето на
децата

Брой проведени тематични
кампании и обучения

Повишаване на информираността на децата за
разпространение на ХИВ/ СПИН, болести
предавани по полов път и злоупотреба с
психоактивни вещества

Брой проведени тематични
кампании и обучения

Развитие на различни форми, модели и
инструменти за превенция на травматизма при
деца

Брой проведени тематични
кампании и обучения

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

Брой проведени беседи,
кръгли маси или др.

Развитие на услуги насочени към превенция на
насилието (деца жертви на сексуално насилие,
трафик, ней-тежки форми на детски труд) и
възстановяване и реинтеграция на децата в
семейството, училището и обществото от деца

Брой проведени беседи,
кръгли маси или др.

Намаляване броя на децата жертви на пътно
транспортни произшествия

Брой проведени беседи,
кръгли маси или др.

Прилагане на Механизма за противодействие на
тормоза и насилието в институциите в системата
на ПУО

Годишен отчет на прилагане
на Механизма за
противодействие на тормоза
и насилието в институциите
Брой подпомогнати деца с
материали, учебници или др.

Осигуряване на максимален обхват на децата в
училище
Подобряване на условията за достъп до
обучение на децата със СОП в
общообразователните училища

Брой модернизиран класни
стаи за деца със СОП

Ролята на общообразователните училища за
изграждане на подходяща образователна среда
за осъществяване на приобщаващо образование

Брой деца със СОП, които са
обхванати от
общообразователната
система в община Чавдар
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Прилагане на Механизма за съвместна работа
на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна
възраст

Брой деца, реинтегрирани в
образователната система

Професионална подкрепа на децата в контакт
със системата на наказателното правораздаване

Брой консултирани деца

Осигуряване на правото на деца
правонарушители на законосъобразно и
справедливо отношение при зачитане на тяхното
достойнство

Брой деца
(правонарушители)

Повишаване осведомеността на обществото,
децата и на техните семейства, относно правата
на детето, насилието над деца и стимулиране на
активното им участие в противодействие на
насилието

Брой проведени структурни
диалози, срещи, кръгли маси
или др.

Повишаване на професионалната компетентност
на специалистите работещи с деца за
разпознаване на белезите от насилие

Брой специалисти, получили
сертификат за преминато
обучение

Защита на децата от сексуални посегателства,
измами (в т.ч. чрез социални мрежи), онлайн
тормоз и др.

Брой проведени
информационни срещи,
кръгли маси или др.

Стимулиране на деца с изявени дарби чрез
предоставяне на стипендия

Брой деца, получили
стипендия

7. Очаквани резултати
 Развити качествени и адекватни на потребностите социални услуги в
общността за подкрепа на децата и семействата; повишен капацитет на
специалистите предоставящи социални услуги.
 Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и
подготовка с оглед пълноценна социална реализация.
 Намаляване броя на необхванатите и отпадащите от училище ученици,
създаване на условия за продължаване на образованието .
 Намаляване на броя на деца от семейства в неравностойно социално
положение, които не посещават редовно детска градина и училище.
 Подобрена профилактика на здравето при деца от всички възрастови групи.
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 Ефективно прилагане на мерките за опазване здравето на децата,
повишена здравна култура.
 Увеличаване на броя на децата, ангажирани с творчески и спортни
дейности-увеличен брой деца, участващи в културни дейности и дейности
за осмисляне на свободното време.
 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация-повишена информираност на
децата с цел превенция от насилие и експлоатация.
 Запознаване на децата в училищна възраст с техните права и задължения;
утвърждаване на детското участие в обществения живот.

8. Мониторинг, оценяване и отчитане на програмата за
закрила на детето на община Чавдар
Оценката на програмата, предприетите мерки по нея, както и практическата
работа по същата се осъществяват от експертите в Комисията за детето
(назначена със Заповед на Кмета на община Чавдар), Дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Пирдоп, РУ Пирдоп – МВР и други институции.

9. Източници на финансиране
Заложените в настоящата програма стратегически цели, приоритети и мерки
ще бъдат изпълнявани с финансов ресурс подсигурен от следните източници:





Общински бюджет на община Чавдар
Държавно делегиран бюджет
Европейско финансиране и проекти
Различни външни донори

10.

Заключение

Общинската програма за закрила на детето е отворен документ, който подлежи
на актуализации и изменения, след становище на Комисията за детето и по
инициатива на заинтересовани лица. Всички промени и актуализации по
настоящата програма се одобряват от общински съвет Чавдар.
Същата е изготвена по предложение на дирекция „Социално подпомагане“ от
Комисията за детето, създадена със Заповед на Кмета на община Чавдар в
изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Закона за детето.
В изпълнение на чл. 3 ал. 1 от Закона за детето, програмата е приета от
общински съвет Чавдар и е с период на действие 2021 г.
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