МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ
И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
5140 гр. Лясковец, ул. ”Възраждане” № 1, ет.2, тел.: 0619/2-20-55

ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ЗА 2021 г.
Превенцията сред малолетните и непълнолетните, сред децата и младежите е предпоставка за ограничаване на общата престъпност и
грижа за бъдещето на нацията. Наличието на устойчиви криминогенни фактори, които действат по отношение на тези възрастови групи,
налагат да се активизират превантивните въздействия на различни институции, работещи с деца, като се използват образованието,
културата, изкуството, спортът и всички други средства за развитие на младата личност. От особено значение е извършването на ранна
превенция на противообществените прояви, възпитанието в дух на отговорност и развиването на гражданска култура.
В тази ситуация, в условията на динамични промени и реално съществуваща престъпност сред малолетните и непълнолетните, все поважна става ролята на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).
Ръководена от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието води до по-добри резултати в промяна поведението на
детето, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ще осъществява превантивната си
дейност насочена към всички подрастващи на територията на община Лясковец, чрез дейности и мерки за социално включване и
възпитателно въздействие.
Усилията на MKБППМН през 2021 г. отново ще бъдат насочени в посока намаляване броя на противообществените прояви
извършени от страна на малолетни и непълнолетни лица, по-голяма ефективност на превенцията от противообществените прояви и на
рисковото поведение у подрастващите, акцент върху корекционно - възпитателния аспект на дейността на комисията, както и по-пълноценно
взаимодействие с институциите и организациите, имащи пряко или косвено отношение към дейността на MKБППМН.
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРЕН ОРГАН,

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ

СРОКОВЕ

Не е необходимо

февруари 2021 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

Не е необходимо

януари-декември 2021 г.

4.
Работа
с
обществените
възпитатели към МКБППМН през
Председател, секретар и членове на
2021 година и осъществяване на
МКБППМН.
съвместна работа при деца с
девиантно поведение.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

1. Насочване на деца в риск или
деца
с
противообществени Председател и секретар на
МКБППМН, Дирекция „Социално
прояви към Дирекция „Социално
подпомагане” и отдел „Закрила подпомагане”- Горна Оряховица.
на детето” за предоставяне на
мерки за социална защита и

Не е необходимо

януари-декември 2021 г.

ПАРТНЬОР
I. Утвърждаване на

МКБППМН, като
основен орган и
координатор на
системата за
превенция на
детското асоциално
поведение.

1. Приемане отчет за дейността
на МКБППМН за 2020 г. и
програма за дейностите през
2021 г. и изпълнение на
задълженията на МКБППМН,
произлизащи от чл. 7, ал. 2, изр.
II от ЗБППМН.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН.

2. Провеждане на редовни пленарни Председател, секретар и членове на
заседания на МКБППМН свързани с МКБППМН.
Методическото ръководство на
ЦКБППМН и по реда на ЗБППМН.
3. Участие на МКБППМН в екипа
по Координационен механизъм за
взаимодействие при работа в случаи
Секретар и член на МКБППМН.
на деца жертви или в риск от
насилие и участие в Комисията за
детето при Община Лясковец.

II. Подобряване

междуинституционалното
взаимодействие за
по-ефективно
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преодоляване на
противообществени
те прояви и защита
правата на децата.

съдействие на малолетните и
непълнолетни лица излезли от
СПИ и ВУИ, безнадзорни,
изоставени от родителите си и
други.
2. Извършване на проверки по
установяване и актуализиране
лицата, проявяващи се като
нарушители на обществения ред Инспектор „ДПС” към РУ–Горна
в питейни заведения или на Оряховица, Секретар на
други обществени места след МКБППМН.
22:00 часа за непълнолетни и
20:00
часа
за
малолетни,
съгласно изискванията на Закона
за закрила на детето.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

В рамките на
утвърдения
бюджет

февруари 2021 г.

1. Превенция на рисковото
поведение и промотиране на
здравословния начин на живот
сред децата:
1.1. Информационна кампания
сред непълнолетни ученици по
III. Подобряване
повод месеца на трезвеността.
здравето на децата
Дейността е възможно да се
чрез социалнопроведе
присъствено
или
превантивна дейност. дистанционно
он-лайн
под
формата
на
среща
или
презентация.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени
възпитатели, медицинското лице
към СУ „Максим Райкович“ –
град Лясковец.

2. Опазване здравето и живота на
децата като участници на
пътното движение:

3

2.1. Информационна кампания по
повод европейската седмица на
мобилността 16-22 септември и
включване в кампанията на
Европейската мрежа на службите
на пътна полиция „ROADPOL“
по повод Дните на безопасността
на пътя. Дейността е възможно
да се проведе присъствено или
под
дистанционно
он-лайн
формата
на
среща
или
презентация.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, училищните
ръководства, обществени
възпитатели, териториалните
структури на МВР и КАТ –
Горна Оряховица.

В рамките на
утвърдения
бюджет

септември 2021 г.

3.1. Информационна кампания
сред непълнолетни ученици по
повод отбелязване Световният
ден без тютюнев дим 31 май.
Дейността е възможно да се
проведе
присъствено
или
дистанционно
он-лайн
под
формата
на
среща
или
презентация.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН,
обществени
възпитатели, медицинското лице
към СУ „Максим Райкович“ –
град Лясковец.

В рамките на
утвърдения
бюджет

май 2021 г.

4. Информационна кампания сред
непълнолетни ученици на тема
„Сексуално и репродуктивно
здраве” с лектори медицински
специалисти.
Дейността
е
възможно
да
се
проведе
присъствено или дистанционно
он-лайн под формата на среща
или презентация.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН,
училищното
ръководство на СУ „Максим
Райкович“ – град Лясковец,
медицинското лице към учебното
заведение.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

3. Превенция на зависимостите:
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IV. Повишаване на

ефективността от
мерки за защита на
деца от насилие,
злоупотреба и други
форми на
експлоатация и
превенция на
асоциалното
поведение сред
подрастващите.

1. Провеждане на информационна
кампания сред учениците по
проблема за трафика на хора и деца.
Дейността е възможно да се
проведе присъствено или
дистанционно он-лайн под
формата на среща или
презентация.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, училищните
ръководства, Местна комисия за
борба срещу трафика на хора – гр.
Велико Търново.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени
възпитатели училищните
ръководства, литератури и/или
класни ръководели, НПО-та.

В рамките на
утвърдения
бюджет

май 2021 г.

1.2. Що е то „дискриминация“ и
представяне на институцията
„Комисия за защита от
дискриминация“ пред
непълнолетни ученици. Лекция
съвместно с регионалният
Председател, секретар и членове на
представител на Комисията за защита МКБППМН,
от дискриминация. Дейността е
възможно да се проведе
присъствено или дистанционно
он-лайн под формата на среща
или презентация.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

1. Образователни
1.1. Провеждане на състезание
„Пиша вярно и четливо“.
Състезанието е възможно да се
проведе присъствено или
дистанционно он-лайн.
V. Засилване

интереса на
младежите към
участие в
превантивни
програми.

2. Асоциално поведение
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2.1. „Заедно сме по-добри и посилни” – организиране на ответна
реакция на вандалските прояви.
Рисуване по паркови елементи и
съоръжения, намиращи се на
възлови места в града ни. Дейността
ще се реализира с ученици и
представители на МКБППМН.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени
възпитатели, училищните
ръководства, БМЧК - Лясковец.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

Екип от психолози при ЦОП – гр.
Лясковец, училищните ръководства и
секретаря на МКБППМН..

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени
възпитатели, медицинското лице
към СУ „Максим Райкович“ –
град Лясковец, БМЧК Лясковец.

В рамките на
утвърдения
бюджет

месец декември 2021

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени

В рамките на
утвърдения

януари-декември 2021 г.

3. Насилие между деца
3.1. Групов тренинг за
безконфликтно поведение и
общуване. Дейността да се
проведе присъствено на малки
групи ученици от 2-ри клас на
НУ „Цани Гинчев“ – гр.
Лясковец и 5-ти клас на СУ
„Максим Райкович“ – гр.
Лясковец. Дейността може да бъде
реализирана само в присъствена
форма.
4. Здравни
4.1. Информационна кампания
сред
учениците
по
повод
Световния ден за борба срещу
СПИН 01 декември – беседи и
анкета.
5. Спортни
5.1. Спортни мероприятия,
организирани от общинска
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администрация Лясковец с участие
на малолетните и непълнолетните.
(тук се включва и волейболният
турнир). Дейностите могат да бъдат
реализирани само в присъствена
форма.
5.2. Състезание по маунтин байк
колоездене XC “МТБ Скул“.
Дейността може да бъде реализирана
само в присъствена форма.

възпитатели, Училищните
ръководства и класни ръководели.

бюджет

Председател, секретар и членове на
МКБППМН при Община Лясковец,
СК „Браун тим“, партньори.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени
възпитатели, Училищните
ръководства и класни ръководели.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

Председател, секретар и членове на
6.2. Национална изложба на
МКБППМН, обществени
ученическото
творчество
под
възпитатели, училищните
надслов „Заедно“.
ръководства, партньори.

В рамките на
утвърдения
бюджет

месец март-юли 2021 г.

1.
Информационна
кампания
„Противообществени прояви, като
нередност и наказанието при
малолетните и непълнолетните” беседи по училищата, запознаване
със ЗБППМН и дейността на
комисията. Дейността е възможно
да се проведе присъствено или
дистанционно
он-лайн
под
формата
на
среща
или
презентация.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

6. Културни
6.1. Културни мероприятия,
организирани от общинска
администрация Лясковец, с участие
на малолетните и непълнолетните.

VI. Популяризиране
дейностите на
комисията.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени
възпитатели, Училищните
ръководства.
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2. Публикуване на информация
за дейността на МКБППМН за
предстоящи
и
реализирани
Председател и Секретар на
инициативи, чрез средствата за
МКБППМН.
масова комуникация на местно
ниво, включително интернет
страницата на Община Лясковец.

VII. Повишаване

квалификацията на
специалистите,
работещи с деца за
прилагане на мерки
за превенция на
агресията.

Не е необходимо

януари-декември 2021 г.

януари-декември 2021 г.

1. Организиране и участие в
семинари, курсове, обучения на
членовете на комисията,
обществените възпитатели и други
специалисти имащи отношение
към превенцията на
противообществените прояви
извършени от страна на
малолетните и непълнолетните.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени
възпитатели, външни лектори.

В рамките на
утвърдения
бюджет

2. Организиране на работни
срещи и/или обучения за учители
и специалисти, ангажирани с
работата с деца с
противообществени прояви.

Председател, секретар и членове на
МКБППМН, обществени
възпитатели, училищните
ръководства, външни лектори.

В рамките на
утвърдения
бюджет

януари-декември 2021 г.

Забележка: Плана за дейността на МКБППМН към Община Лясковец може да бъде променян при необходимост.
Изготвил:
Цветомила Берова - Секретар на МКБППМН
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