ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 година
(приета с Решение № 531/25.04.2019 г. на Общински съвет - Лясковец)

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с
националните и международни стандарти - Конвенцията за правата на детето на
ООН, Закон за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила на
детето, Национална програма за закрила на детето. Общинската програма
документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване
качеството на живот на децата. Основната цел на програмата е осигуряване на
условия за ефективно прилагане правата на децата, подобряване начина на живот
и пълноценното им личностно развитие в съответствие с интересите и
потребностите на децата и техните родители.
Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето - „Дете е всяко физическо лице
до навършването на 18 години”.
Закрилата на детето се основава на следните принципи:
- зачитане и уважение на личността на детето;
- отглеждане на детето в семейна среда;
- осигуряване най-добрия интерес на детето;
- специална закрила на дете в риск;
- насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
- подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето,
съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната
професионална квалификация;
- временен характер на ограничителните мерки;
- незабавност на действията по закрила на детето;
- грижа в съответствие с потребностите на детето;
- осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
- насърчаване на отговорното родителство;
- подкрепа на семейството;
- превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
- контрол по ефективността на предприетите мерки.
Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на
разбирането и подхода към правата на детето като правомощия и задължения на
всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото
семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности,
социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и
сигурност.

ІІ. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
1. Политики за детето. Създаване на условията за социално включване на
децата.
2. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.
3. Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна
подготовка и училищно образование.
4. Правосъдие за детето.
5. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация.
6. Спорт, култура, свободно време и развитие и на способностите.
7. Насърчаване на детското участие.
8. Информационно общество, медийно пространство.
Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за
грижата за децата в община Лясковец и са предложени от широк кръг
заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието
и безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да
спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за
постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от
общината във всички сфери на обществения живот.
Общинската програма за закрила на детето е разработена от Комисията за
детето към Община Лясковец, определена със Заповед № 724/09.04.2019 г. на
Кмета на Община Лясковец.
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І. ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Отговорни
Цел
Дейност
Индикатори
институции
Цел 1:
1.1. Насочване към програми за заетост и
• Брой обхванати семейства. ДБТ,
Гарантиране на правото на финансова подкрепа на семейства,
ДСП,
детето да живее в сигурна отговарящи на условията за месечно
Община Лясковец;
семейна среда.
социално подпомагане, за децата, които
отглеждат.

Цел 2 :
Развитие и подобряване на
предоставянето на
социалната услуга
„приемна грижа” по
проект „Приеми ме 2015“

1.2. Подкрепа на семействата, чрез
предоставяне на услуги по превенция и
реинтеграция, както и предоставяне на
финансови помощи и / или помощи в
натура.
1.3.Финансово подпомагане на
семействата с деца до завършване на
средно образование на детето, но не
повече от 20 годишна възраст, обвързана
с редовното посещаване на училище и
предучилищна подготовка.

• Брой обхванати семейства.

1.4. Организиране на информационни
кампании сред маргиналните групи за
насърчаване на отговорното родителство.

• Брой обхванати семейства.

2.1. Повишаване на информираността
относно приемната грижа на широката
общественост и на отделни
професионални групи на територията на
община Лясковец.

 Гарантиране най-добрия
интерес на децата, живеещи в
приемни семейства.
 Брой оценени и утвърдени
семейства.

Предвидени
средства
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

В рамките на
ДБТ,
утвърдения
ДСП,
Община Лясковец; бюджет на

институциите

• Брой обхванати семейства.

В рамките на
ДБТ,
утвърдения
ДСП,
Община Лясковец; бюджет на

институциите

В рамките на
ДБТ,
утвърдения
ДСП,
Община Лясковец; бюджет на

институциите

Община
Лясковец,
Отдел „Закрила
на детето”, ОЕПГ.

Средства по ОП;
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
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Цел 3. Повишаване на
административния
капацитет и подобряване
на
междуинституционалното
сътрудничество при работа
с уязвими групи деца

2.2. Развитие и предоставяне на услугата
„приемна грижа” по проект „Приеми ме
2015“ в Община Лясковец. Консултиране и
подпомагане на хората, заявили интерес
към приемната грижа, чрез предоставяне
на допълнителна информация,
предоставяне на комплект документи,
подпомагане при подготовката на
документите; обучения, супервизия и
оценявания; участие в процеса на
напасване, опознаване и подготовката за
настаняване на децата в приемните
семейства.

 Гарантиране най-добрия
интерес на децата, живеещи в
приемни семейства.
 Брой оценени и
утвърдени семейства.

Община Лясковец, Средства по ОП;
В рамките на
Отдел „Закрила
утвърдения
на детето”,
бюджет на
ОЕПГ.

3.1. Участие в обучения в прилагането на
системен подход при работа с деца и
семейства.

 Подобряване на
взаимодействието със
социалните работници и
представители на областта и
общината при прилагане на
Координационния
механизъм.
 Подобряване на
взаимодействието със
социалните работници и
представители на областта и
общината при прилагане на
Координационния
механизъм.

Общинска
администрация,
ДСП, МКБППМН,
Учебни заведения.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

Общинска
администрация,
ДСП, МКБППМН,
Учебни заведения

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

3.2. Взаимодействие и сътрудничество на
органите за закрила на детето на местно
ниво, съгласно компетентностите им, при
прилагане на Координационния
механизъм за работа с деца, жертви на
насилие или в риск от насилие и/или при
кризисна интервенция.

институциите.
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Цел 4.
Осигуряване на
своевременно ранно
включване в
образователната система
на децата с увреждания

Цел 5:
Повишаване
ефективността в работата и
подобряване на
координацията между
органите по Закрила на
детето

4.1. Организиране на кампании за
информиране на семействата на деца с
увреждания за правата, задължения и
възможностите за ранно включване на
децата в образователната система.

 Осигурена по-добра
информираност на
родителите за възможности
детето да посещава детска
градина и училище.

ДСП,
Учебни заведения,
Ресурсен център –
В. Търново

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

4.2. Разработване на предложение за
механизъм, даващ възможност за
подкрепа на децата с увреждания да
продължат обучението и образованието
си.

 Осигурена възможност
за включване на децата с
увреждания в
образователния процес.

ДСП,
Учебни заведения,
Ресурсен център –
В. Търново

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

4.3. Разработване на програма за децата и
младежите с увреждания за формиране
на умения за самостоятелен живот

 Осигурена възможност
за социализиране на децата с
увреждания.

ДСП,
Учебни заведения,
Ресурсен център –
В. Търново

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

4.4. Обхващане на повече деца със СОП с
цел социална интеграция и развитие на
допълнителни умения.

 Брой обхванати деца
със СОП

ДСП,
Учебни заведения,
Ресурсен център –
В. Търново

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

5.1. Организиране на
мултидисциплинарни срещи по прилагане
на законодателството, свързано със
закрилата на деца в риск и работа с
родителите им.

 Подобряване на
взаимодействието със
социалните работници и
представители на областта и
общината при прилагане на
Координационния
механизъм.

ДСП, РУ,
Община Лясковец

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите
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ІІ. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цел
Цел 1:
Разширяване достъпа до
услуги за подобряване на
майчиното и детското
здраве

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

Дейност

Индикатори

Отговорни
Предвидени
институции
средства
В
рамките
на
РЗИ-В. Търново,
здравен медиатор, утвърдения
бюджет на
ДСП;

1. 1 Стимулиране на посещения при личен
лекар и специалист от бременни и родилки,
както и от майки с деца от етнокултурните
общности.

 Подобрена грижа и
подкрепа за новороденото
дете, майките и техните
семейства.

1.2. Прилагане на механизъм за по-пълно
обхващане на децата в профилактични
прегледи и имунизации, включително при
децата от етническите малцинства.

 Подобрена грижа и
подкрепа за новороденото
дете, майките и техните
семейства.

2.1. Провеждане на кампании за
промотиране на здравето, здравословно
хранене и здравословен начин на живот.

 По-добра информираност Учебни заведения, В рамките на
на децата и семействата
здравен медиатор утвърдения
бюджет на
относно здравето,
институциите
здравословното хранене и
здравословен начин на живот.

2.2. Провеждане на кампании с цел
ограничаване употребата на психоактивни
вещества, цигари и алкохол.

 Придобити знания,
повишена информираност на
учениците за психоактивните
вещества и алкохола и
въздействието върху
растящия им организъм.
 Повишаване на
информираността на децата и
учениците за тези
заболявания и начините за
предпазване.

2.3. Реализиране на програми по превенция
и контрол на ХИВ/СПИН и програми за
подобряване на контрола на туберкулозата
в България.

Общопрактикуващи
лекари;

институциите

В рамките на
РЗИ-В. Търново,
здравен медиатор, утвърдения
бюджет на
ДСП;
Общопрактикуващи

институциите

лекари;

Учебни заведения, В рамките на
здравен медиатор утвърдения

бюджет на
институциите

Учебни заведения, В рамките на
здравен медиатор утвърдения

бюджет на
институциите
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Цел 3:
Осигуряване на здравни
услуги сред децата в
образователната
система, както и
специализирани часове
по здравно образование.

Цел 4:
Създаване на условия за
подобряване здравето и
уменията за
здравословен начин на
живот на децата от
Община Лясковец

3.1. Активен диалог между институциите –
РУО, РЗИ и общината за търсене на
възможности за разширяване на базата на
детските градини и намаляване броя на
децата в групите с цел превенция на
физическото и емоционално-психическо
здраве на децата и учениците в детските
заведения и училища.
3.2. Насърчаване участието на децата в
масови ученически спортни прояви.
Разширяване и обогатяване на
извънкласната и училищната спортна
дейност на областно и национално ниво.
4.1. Провеждане на беседи и разговори с
децата на тема здравословно хранене,
спорт и здраве.

 Повишаване на
информираността на децата и
учениците.

РЗИ – В. Търново; В рамките на
утвърдения
РУО;
Община Лясковец. бюджет на

 Брой обхванати деца от
мерките.

В рамките на
Училищата,
Община Лясковец. утвърдения

 Осигурена по-добра
информираност на
родителите.

РЗИ, Медицински
специалисти

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

4.2. Информиране на родителите за
провеждане на профилактични прегледи и
имунизации.

 Осигурена по-добра
информираност на
родителите.

РЗИ, Медицински
специалисти

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

институциите

бюджет на
институциите

ІІІ. ОБРАЗОВАНИЕ.
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Отговорни
Предвидени
Цел
Дейност
Индикатори
институции
средства
ВътрешноЦел 1:
1.1. Обучение на учители за формиране на
 Общ брой обучени учители. РУО В. Търново,
Образование достъпно за знания, умения и компетентности за работа
Община Лясковец, училищни
планове
в интеркултурна среда.
училища
всички деца.
В рамките на
Подобряване качеството 1.2. Извършване на проверки по сигнал за
• Брой извършени проверки;
ДАЗД
утвърдения
на образователната
нарушаване на правата на детето в
• Брой издадени задължителни
бюджет на
система.
предписания.
образователните институции.
институцията.
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1.3. Подобряване на условията за спорт в
образователната система.

1.4 Прилагане на координационен
механизъм за идентифициране и работа с
необхванати и отпаднали от
образователната система деца.
1.5. Изпълнение а националната програма
„На училище без отсъствия”, мярка „Без
свободен час”
Цел 2:
Развиване и
разширяване на
дейностите
предназначени за деца
със СОП.

2.1. Разширяване на възможностите за
обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности.

• Брой ремонтирани
физкултурни салони в
училище;
• Брой построени спортни
площадки;
• Брой ученици обхванати в
извънкласни дейности и
извънучилищни спортни
дейности.

Община Лясковец, В рамките на
училища и детски утвърдения
бюджет на
градини, НПО

институциите.

 Постигнато по-добро и
измеримо съответствие на
стандартите за учебното
съдържание със средствата за
тяхното постигане.

Община Лясковец, В рамките на
утвърдения
Училища, ДСП;

• Брой обхванати деца;

Училищата

• Брой обхванати деца със
СОП.

2.2. Създаване на условия за
• Брой обхванати деца със
равнопоставеност на децата с увреждания, СОП
осигуряване на обща и допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците по чл. 187, ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното
образование (ЗПУО).

бюджет на
институциите

В рамките на
утвърдения
бюджет на
училищата
Община Лясковец, Според
утвърдените
училища
бюджети на
учебните
детски
заведения.
Община Лясковец, Според
утвърдените
училища
бюджети на
учебните
детски
заведения.
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Цел 3:
Осъществяване на
дейности, в изпълнение
на политиките за
обхващане на децата в
образователната
система.

2.3. Подобряване на системата за
• Брой обхванати деца със
оценяване на образователните потребности СОП
на децата и учениците от екипите в детските
градини и училищата.

Според
РУО В. Търново,
Община Лясковец, утвърдените
бюджети на
училища.

2.4. Продължаване на обучението на нови
• Брой обхванати деца.
групи учители за разпознаване и прилагане
на определени подходи при деца с
обучителни затруднения и емоционални
проблеми. – Проект „Активно Приобщаване
в системата на предучилищното
образование”.
2.5. Съдействие на Регионалния екип за
• Брой обхванати деца със
личностно развитие на екипите за обща и
СОП.
допълнителна подкрепа на личностно
развитие към детските градини и училищата
съгласно промените за интегриране на деца
със СОП в чл. 188, чл. 189 и 190 Закон за
предучилищното и училищното
образование и Наредбата за приобщаващо
образование.
3.1. Създаване на стимулираща учебна
• Постигнато по-добро и
среда за превенция на отпадането на
измеримо съответствие на
учениците и тяхното интегриране.
стандартите за учебното
съдържание със средствата за
тяхното постигане.

РУО В. Търново,
Община
Лясковец,
училища

учебните
детски
заведения.
Според
утвърдените
бюджети на
учебните
детски
заведения.

РУО В. Търново,
Община
Лясковец,
училища,
ДСП.

Според
утвърдените
бюджети на
учебните
детски
заведения.

РУО В. Търново;
Училищата;
Община Лясковец.

Според
утвърдените
бюджети на
учебните детски
заведения.
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3.2. Квалификация на педагогическите кадри • Повишаване
по заявка на учители, които работят с деца от компетенциите и уменията на
маргинализираните /малцинствени
педагогическия персонал.
общности. – Проект „Квалификация за
професионално развитие на педагогическите
специалисти” на МОН – Дейност 2.

Според
РУО В. Търново;
утвърдените
Училищата;
Община Лясковец. бюджети на

3.3. Прилагане на мярката съобразно чл. • Брой обхванати деца.
17, ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за семейните помощи за деца за
пълен обхват на децата на 5 и 6-годишна
възраст, подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка на децата,
необхванати в предучилищни групи от
общината.
3.4. Механизъм за съвместна работа на
 Брой обхванати деца.
институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици
в задължителна предучилищна и училищна
възраст съгласно Решение №
100/08.06.2018 г. на Министерски съвет
(Механизма) за действителния обхват на
деца и ученици, подлежащи на
задължително обучение до 16 г.
3.5.
Осигуряване на допълнителна
• Брой обхванати деца от
педагогическа работа с ученици отпадане чрез мерките.
допълнителна подкрепа на основание чл. 178,
ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за предучилищно и
училищно образование в училищата и ученици
от всички етапи в образователна система,
които имат обучителни затруднение – Проект
„Подкрепа за успех”

РУО В. Търново;
Училищата;

учебните
детски
заведения.

Според
утвърдените
бюджети на
учебните
детски
заведения.

Според
РУО В. Търново;
утвърдените
Училищата;
Община Лясковец; бюджети на
учебните
детски
заведения.

РУО В. Търново;
Училищата;

Според
утвърдените
бюджети на
учебните
детски
заведения.

10

Цел 4:
Подпомагане на деца и
техните родители, с цел
редовно посещение в
детската градина и
училище.

Цел
Цел 1:
Повишаване
осведомеността
на обществото, децата и
на техните семейства

3.6. Осигуряване на допълнително
• Брой обхванати деца.
обучение за деца, подлежащи на
задължително обучение и в риск и чийто
майчин език е различен от българския по
Проект „Активно приобщаване в системата
на предучилищното образование” на МОН;
популяризиране на проекта и
кандидатстване сред детски градини и
подготвителни групи в училища с деца в
риск и от етнически произход за учебната
2019/2020 г.
4.1. Участие на детски градини в НП
• Брой обхваната деца и
„Развитие на системата на предучилищното родители.
образование” и активно включване на
родителите в живота на детската градина с
постъпването на детето в детската градина.

Според
РУО В. Търново;
утвърдените
Училищата;
Община Лясковец. бюджети на

4.2. Осмисляне на свободното време на
• Брой обхванати деца.
учениците, посредством създаване на
клубове по интереси в областта на
природоматематическите и хуманитарни
науки, здравното образование и
здравословния начин на живот по програма
на МОН.
ІV. ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕТЕТО

РУО; училището;
Община Лясковец

Дейност
1.1 Идентифициране на деца, жертви на
насилие и насочването им към подходящи
социални услуги и включване в
консултативна програма;

Индикатори
 Брой кампании. Брой
проучвания;
 Брой обхванати деца от
мерките.

учебните
детски
заведения.

Според
РУО; училището;
Община Лясковец. утвърдените

Отговорни
институции
МКБППНМ,
РУ-Г. Оряховица
Отдел „ЗД”-ДСП,
Училищни
ръководства

бюджети на
учебните
детски
заведения.
Според
утвърдените
бюджети на
учебните
детски
заведения.

Предвидени
средства

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите
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относно
правата на детето,
насилието над деца, за
да се стимулира
активното им участие в
противодействие

1.2. Участие в местни и национални
кампании по превенция на
противообществените прояви, закрилата на
децата, безопасност на движението, трафик
на хора и сексуална злоупотреба.

 Брой кампании. Брой
проучвания;
 Брой обхванати деца от
мерките.

МКБППНМ,
РУ-Г. Оряховица
Отдел „ЗД”-ДСП,
Училищни
ръководства

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

1.3. Разпространение и популяризиране на
различни информационни материали в
училищата за превенция на насилието
между и върху деца и разпространение на
детска порнография.

 Брой кампании. Брой
проучвания;
 Брой обхванати деца от
мерките.

МКБППНМ,
РУ-Г. Оряховица
Отдел „ЗД”-ДСП,
Училищни
ръководства

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите

V. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Отговорни
Предвидени
Цел
Дейност
Индикатори
институции
средства
В рамките на
Цел 1:
1.1. Провеждане на обучения на областно
• Брой обучени специалисти Областна
утвърдения
Въвеждане на система за ниво с цел ефективното прилагане на
администрация,
по методиката.
бюджет на
НПО,
ранно идентифициране,
координационния механизъм за работа с
Община Лясковец институциите.
регистриране, насочване деца, жертви на насилие или в риск от
и взаимодействие в
насилие и при кризисна ситуация.
работата при сигнали и
случаи на насилие и
1.2. Провеждане на кампании по превенция • Брой обхванати деца и
Община Лясковец, В рамките на
утвърдения
злоупотреба с дете във
на насилието срещу деца и трафика на деца. проведени кампании.
ДСП, ЦОП, НПО,
бюджет, по ОП и
всички институции и
РУ Горна
др. финансови
организации, работещи с
Оряховица
донори.
деца.
В рамките на
1.3. Извършване на мониторинг и контрол
• Брой извършени проверки; ДАЗД,
при сигнали и случаи на насилие и
Община Лясковец утвърдения
• Брой издадени
бюджет на
злоупотреба с деца.
задължителни предписания;
институцията.
• Брой методически указания
и препоръки.
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1.4. Извършване на проверка на учебните и
детски заведения с цел осигуряване
сигнално – охранителна и пропускателна
дейност на звената от образователната
сфера.
2.1. Включване на децата в процеса на
осъществяване на превенция на всички
форми насилие и експлоатация на деца.

Цел 2:
Осъществяване
превенция на насилието,
сексуалната и трудова
експлоатация,
злоупотреба с деца в
интернет пространството. 2.2. Създаване на училищни политики за
превенция на насилието между децата.

2.3.Актуализиране
и популяризиране
на интернет страницата –
www.stopech.sacp.government.bg
2.4. Повишаване на информираността на
родителите и ролята им в предпазването на
деца в онлайн среда.

РУО

В рамките на
утвърдения
бюджет.

• Брой инициирани
програми;
• Брой проведени кампании;
• Брой обхванати училища;
• Брой обхвани деца;

РУ Горна

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

• Брой проекти на училищни
политики;
• Брой училищни политики;

Училища, НПО

•

Брой учебни заведения.

• Създаване на електронен
бюлетин включващ теми по
отношение превенция на
насилието.
• Брой тематични
информационни материали за
родители на интернет
страницата на ДАЗД;
• Брой проведени кампании;
• Функциониране на
Горещата линия за безопасен
интернет web112.net и на
информационния сайт на
Националния център за
безопасен интернет
www.safenet.bg

Оряховица,

МКБППМНП

ДАЗД

ЦОП, НПО,
Национален
център за
безопасен
интернет

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институцията.
В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите,
по ОП.
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Цел 3:
Развитие на спортната и
физическа активност
сред подрастващите, с
цел намаляване на
насилието между тях.

3.1. Организиране на клубове по интереси в
училищата и в обслужващите звена за
осмисляне на свободното време на децата и
учениците.
3.2. Осигуряване на подходяща и достъпна
спортна инфраструктура на обществени
места за отдих.
3.3. Гарантиране на безплатен достъп на
децата до спортни услуги и занимания.

• Брой създадени детски
клубове;
• Брой обхванати деца;
• Брой проведени турнири;
• Брой изградени,
реконструирани и
модернизирани спортни
съоръжения.
• Брой обхванати деца по
програми за достъп до
спортни съоръжения.

Община
Лясковец,
училища, ДГ

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

Община
Лясковец, НПО

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

Община Лясковец

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

VІ. СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ
Цел

Дейност

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

1.1. Насърчаване участието на всички деца в
културни дейности за свободното време –
чрез мрежата от културни институти и чрез
проекти – намалени цени или безплатен
вход в музеи, концерти, подкрепа за
създаване на спектакли и концерти за деца.

Индикатори

• Брой културни институти,
осигурили безплатен достъп
за деца обхванати в
програмата;
• Брой подкрепени проекти
за създаване на спектакли и
концерти за деца.
1.2. Насърчаване участието на всички деца в
 Повишаване броя на
занимания в областта на изкуството –
обхванатите деца в
извънкласна дейност в училища и обслужващи извънкласна дейност в училища
звена, школи, състави, клубове и кръжоци чрез и обслужващи звена, школи,
мрежата на читалищата, подкрепа на проекти, състави, клубове и кръжоци.
свързани с деца, педагогическа дейност в
• Брой обхванати деца – по
културните институти, осъществяващи
дейности;
връзката образование – култура – лектории,
• Съотношение на обхванатите
курсове, творчески ателиета.
деца спрямо 2018 г.;

Отговорни
институции
Културни
институции,
Община Лясковец

Читалища,
Община
Лясковец,
училища

Предвидени
средства

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите,
по национални
програми.
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Цел 2:
Насърчаване на изявите
на дарбите на децата.

2.1. Предоставяне на стипендии и
еднократно финансово подпомагане на
деца с изявени дарби по Програма за
мерките за закрила на децата с изявени
дарби от държавни и общински училища за
2019 г.

2.2. Създаване на стимулираща учебна
среда и допълнителна подготовка за
участие в олимпиади и национални
състезания по културно-образователни
области по Национална програма „С грижа
за всеки ученик”

• Брой новоразкрити
занимания (по списъка на
дейността);
• Брой подкрепени проекти,
свързани с деца и за
педагогическа дейност в
културните институти.
Подпомагане на деца с
изявени дарби.
• Брой обхванати деца от
мерките;
• Размер на предвидени
финансови средства;
• Размер на изразходвани
финансови средства;
Подпомагане на деца с
изявени дарби.
• Брой обхванати деца от
мерките;
• Размер на предвидени
финансови средства;
Размер на изразходвани
финансови средства;

VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ
Цел

Дейност

Индикатори

Цел 1:
Гарантиране правото на
децата на мнение и

1.1. Популяризиране на механизъм за
детско участие в страната.

• Брой проведени срещи в
страната.

Община
Лясковец,
училища

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

Община
Лясковец,
училища

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

Отговорни
институции
УНИЦЕФ, Община
Лясковец

Предвидени
средства

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
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участие в процесите на
вземане на решения.

1.2. Създаване на пространство за свободно
изразяване на мнения, становища на децата
и стартиране на различни кампании по
теми, които пряко ги засягат.

Цел 2:
Промотиране на
здравословния начин на
живот и намаляване на
употребата на
наркотични вещества
сред децата.

2.1. Развиване и прилагане на програми за
превенция на употребата и злоупотребата с
наркотични вещества сред децата.

• Консултирани с децата
нормативни промени;
• Брой проведени кампании
на местно ниво инициирани
от децата.
• Брой обхванати училища от
програми за превенция на
употребата и злоупотребата с
наркотични вещества.

VІІІ. ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО
Цел
Цел 1:
Гарантиране правото на
децата за защита на
личността, достойнството
и безопасността от
българските медии.

Дейност
1.1. Информиране на родителите относно
безопасната употреба на Интернет и
възможностите за сигнализиране при
злоупотреба.
1.2. Популяризиране на Българската линия
за онлайн безопасност.

Индикатори
• Брой семейства,
запознати с публикувани
информационни материали
на официалната страница на
ДАЗД.
• Стартиране на
Българската линия за онлайн
безопасност.

Община
Лясковец,
училища, НПО

В рамките на
бюджета на
ДАЗД.

Община Лясковец

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.

Отговорни
институции
ЦОП, училища

РУ, НПО, Община
Лясковец

Предвидени
средства

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институцията.

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите.
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ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Изпълнени качествени и адекватни на потребностите, социални услуги в общността.
2. Проследяване спазването на правата на децата.
3. Повишаване на родителския капацитет.
4. Укрепване капацитета на специалистите, предоставящи социални услуги.
5. База данни с възможности за обмен на информация между различните институции работещи с деца – изготвяне на регистри.
6. Насърчаване на отговорното / позитивното родителство.
7. Превенция на детското здраве - по-малко на брой деца болни от социално-значими заболявания.
8. Насърчаване спортната активност сред учащите.
9. Ефективна работа по Координационният механизъм.
10. Повишаване на информираността на децата, с цел превенция от насилие и експлоатация.
11. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време.
12. Подпомагане на деца с изявени дарби.
13. Защита на личността, достойнството и безопасността на децата в интернет средата.

Даниела Арабаджиева
Председател на Общински съвет - Лясковец
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