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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
2021 г.
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
ВЪВЕДЕНИЕ
Общинската програма за закрила на детето е изготвена на основа на целите и принципите залегнали в Закона за
закрила на детето и правилника за прилагането му, Конвенцията на ООН за правата на детето, както и националните
приоритети залегнали в Националната стратегия за детето, Националната програма за закрила на детето и други
стратегически документи.
Основна 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.
Основните принципи залегнали в програмата са :
- Зачитане и уважение личността на детето;
- Отглеждане и възпитание на детето в семейна среда;
- Гарантиране на висшите интереси на детето;
- Спазване правата на детето;
- Специална закрила на дете в риск или с изявени дарби;
Програмата обхваща седем приоритетни области и дейности към всяка стратегическа цел, съответстващи на тези,
визирани в Националната стратегия за детето и в Националната програма за закрила на детето.

I.

Стратегическа цел: 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

Тематична област: СЕМЕЙНА СРЕДА, АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ
Обхват: осигуряване на правото на децата да живеят в семейна среда; подкрепа за отговорно родителство; подкрепа на родителите през целия
жизнен цикъл на детето с особен фокус върху ранно детство и периода на юношеството; гарантиране и зачитане мнението на децата; развитие на
алтернативни грижи, деинституционализация; осигуряване на социални услуги; подкрепа деца с увреждания; превенция на родителските
конфликти; повишаване на компетентностите на работещите в системата за закрила на детето; закрила и интеграция на непридружени деца;
преодоляване на детската бедност и риска от бедност и др.
ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА - ПОЛИТИКИ ЗА
ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО
Оперативни
Дейности
Срок
Отговорни институции
Финансово
цели
осигуряване
1. Развиване на мерки
в подкрепа на
родителите при
наличие на риск за
изоставяне на детето.

1. Предоставяне на услугите «Семеен
трудов консултант» и «Консултация и
менторство след започване на работа».
Включване в подходящи програми и мерки
по ЗНЗ и проекти по ОПРЧР.
2.Провеждане на съвместни уроци с
родители „Как работим с учебните
интерактивни платформи.“
Провеждане на дискусии и срещи-разговори
в подкрепа на родителите по въпросите на
възпитанието в училища и детски градини.
Включване на децата в консултации,
обучения и програми за преодоляване на
отклоненията в поведението и подкрепа на
родителите по въпросите на възпитанието
чрез мерките в Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни(ЗБППМН).

2021г.

1. ДБТ.

1. ДБТ и ЕСФ.

2. Училища, детски градини,
ЦМДИ – Търговище,
Младежки консултативен
кабинет.

2.В рамките на
утвърдения
годишен бюджет.

Актуализиране на мерките за преодоляване
на проблемите свързани с обхвата на децата
и редовното посещение на детското
заведение. Родителски срещи в условията на
COVID 19 и онлайн:
-„Взаимодействие семейство-детска градина
в условията на COVID 19. Права и
задължения”.
-„Общуване между децата в условията на
COVID 19. ”
-„Адаптация и социализация на ново
постъпилите деца в детската градина”
- консултации с родителите при
необходимост среща с психолог,
предоставяне на информационни материали.
В рамките на
утвърдения
годишен бюджет.

2. Развиване на
Алтернативна семейна
грижа за деца, които
не могат да живеят с
биологичните си
родители и за деца,
настанени в
специализирани
институции.

Провеждане на разговори с ученици.
Провеждане на Забавни игри с
програмируеми пчелички Bee Bot.
Организиране на изложба на детски
рисунки: - Световен ден на прегръдката.

2021 г.

Училища, детски градини.

3. Осигуряване на
жизнен стандарт,
съответстващ на
потребностите на
детето за неговото
правилно физическо,
умствено, духовно,
морално и социално
развитие.

1. Предоставяне на безлихвени заеми за
подобряване на жилищните условия на
семейства с малки деца.
Предоставяне на дарения – хранителни
продукти, лекарства, памперси, дрехи и т.н.
на семейства от уязвими общности

2010-2022 г.

Клуб на НСО.

По проект, от
дарения.

2. Разговори с родителите за осигуряване на
жизнен стандарт, съответстващ на
потребностите на техните деца за

2021 г.

Училища, градини, ЦМДИ –
Младежки консултативен
кабинет, РБ „Петър Стъпов“.

В рамките на
утвърдения
годишен бюджет.

правилното им физическо, умствено,
морално и социално развитие.
Международен ден на детето - изложба на
детски рисунки.
Развиване на услугата „Кариерно
ориентиране и мотивиране на учениците за
продължаване на образованието.
Забавни игри с робота „Пчела“.
Изготвяне на Програма за адаптация на
децата от първа възрастова група към
детските градини.
Подкрепа на семействата с деца за
редовното посещаване на детска градина индивидуална и групова работа.
Отбелязване деня на толерантността –
„Дърво на толерантността‘; драматизации
на приказки,свързани с толерантността и
приятелството. Международен ден на
детето- празник на детето,
1 юни- празник „Усмивка за утре.
4. Развиване система
за подкрепа на
отговорното
родителство

1. Предоставяне на комплексни социални,
здравни и други услуги за семейства от кв.
Малчо Малчев по програма „Сигурен
старт“.
2. Повишаване на родителския капацитет
чрез провеждане на обучения с родители от
6 населени места на тема „Как да
отглеждаме здрави и умни деца?“
3. Провеждане на „Училище за родители“ 1, 5, 7 клас.Участие на родители в
специално организирани беседи и
консултации по въпросите на възпитанието.
Срещи-разговори с представители на
различни институции за отговорно
родителство.

1.20182022г.

1.Клуб на НСО.

1.По проект.

2.2021 г.

2.Клуб на НСО.

2.По проект.

3.2021г.

3.Училища, детски градини,
МКБППМН, обществени
възпитатели.

3.В рамките на
утвърдения
годишен бюджет.

II.

Стратегическа цел: 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

Тематична област: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА
Обхват: достъп до образование и качествени образователни дейности за всички деца; гражданско образование за правата на детето; здравно,
екологично и интер-културно образование; създаване на условия за развитие на способностите на детето; развитие на жизненоважни умения и
компетентности; приобщаващо образование, функционална и дигитално-медийна грамотност; обхващане в училище и превенция на отпадането от
училище; професионално обучение на подрастващи от уязвими групи (малцинствени групи, деца със специални потребности, деца с увреждания);
преход от образование към обучение и/или достоен труд, млади хора, които не учат не работят и не се обучават.
ПРИОРИТЕТ II:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ВСИЧКИ ДЕЦА
Оперативни
Дейности
Срок
Отговорни институции
Финансово
цели
осигуряване
1. Продължаване на
политиката за включващо
обучение на децата със
специални образователни
потребности (СОП).

Подкрепа на индивидуалността на децата и
учениците за осъществяване на
приобщаващото образование. Организиране
на дейности за обща подкрепа на децата и
учениците - ранно кариерно консултиране и
ориентиране.
Ресурсно подпомагане на деца и ученици
със специални образователни нужди (СОП),
чрез обучения на учители и прилагане на
подходящи методи и образователни
технологии в процеса на обучение,
възпитание и социализация.
Включване на учениците със СОП в
извънкласни дейности и групи за занимания
по интереси, както и в групи по Проект
„Подкрепа за успех“.
Използване на метода „Игрова терапия“ при
работа с деца със СОП и на Обща подкрепа.
Осигуряване на обща подкрепа -

2021г.

РУО Търговище, училища,
детски градини,
Регионален център за
подкрепа на процеса на
приобщаващото образование
- област Търговище,
Ресурсни учители, логопеди,
психолози.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

логопедична работа от логопед за ученици
от 1 и 2 клас в училището.
Провеждане на ранно оценяване на
обучителните затруднения на деца от 3 г. до
3 г. и 6 м.
Проект „Активно приобщаване в системата
на предучилищното образование“ групи по
Дейност 1 - за усвояване на български език;
Дейност 2 - помощник на учителя в група с
деца със СОП и логопед за деца с говорни
нарушения необхванати от РЦПППО.
Организиране на:
- „ Приказни герои” - театрална игра;
- Ден на ученическото творчество,
- Изложба и презентация на ученически
творби.
2. Осигуряване на качествено
образование и подготовка за
по-пълна реализация на
всички деца.
Развиване и
усъвършенстване на
интегрирани услуги за ранно
детско развитие и
предучилищно образование и
създаване на механизъм за
междусекторно
сътрудничество, включващ
всички отговорни
институции на национално и
на местно равнище (здравни,
социални, образователни и
др.

Обмяна на добри педагогически практики – 2021 г.
популяризиране на добри практики в
изпълнение на Националната стратегия за
насърчаване и повишаване на грамотността.
Съдействие и подпомагане за ефективно
взаимодействие със заинтересованите
страни, относно организиране на дейностите
за постигане на целите на Механизма за
съвместна работа на институциите по
обхващане и вклщчване в образователната
система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст.
Осигуряване на условия за разширяване на
обхвата и повишаване качеството на
предучилищното възпитание и подготовка.
Превенция на отпадането от училище,
включващи ученици от етнически
общности; ученици със специални
образователни потребности (СОП);
ученици в неравностойно социално

РУО, училища, детски
градини, класни
ръководители, психолози,
логопеди, ресурсни учители,
РБ „Петър Стъпов“, ЦПРЛ –
ОДК Търговище, Клуб на
НСО Търговище и
читалищата в Давидово,
Пробуда, Буховци, Баячево и
Вардун.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

По проект и чрез
бюджетите на
читалищата.

положение чрез:
осигуряване на обща и допълнителна
подкрепа;
осигуряване на безплатни учебници на
учениците от 1-ви до 7-ми клас вкл.;
осигуряване на безплатни закуски, програма
„Училищен плод“.
Задоволяване желанията на всички ученици
за включване в целодневна организация на
учебния процес от I до VII клас
Осигуряване на психологическа подкрепа на
деца в риск от отпадане, чрез допълнителна
подкрепа и целодневно обучение,
извънкласни форми. Работа на училищния
психолог и логопед с родители на деца в
риск.
Осигуряване при необходимост на
допълнително обучение по български език
за деца и ученици, за които българският
език не е майчин.
Предоставяне за ползване на спортната база
и безжичен интернет за всички ученици.
Разработване и реализиране на:
Програма за превенция на ранното
напускане на училище; програма за
предоставяне на равни възможности и за
приобщаване на учениците от уязвимите
групи; осигуряване на целодневно
обучение; осигуряване за безвъзмездно
ползване на учебници и учебни помагала за
учениците от 1-4 клас и учебници за
учениците от 5 до 7 клас; осигуряване на
безплатен транспорт до средищното
училище за учениците от селата, в които
няма учебно заведение; осигуряване на
безплатни закуски за учениците от начален

етап; предоставяне за ползване на спортната
база и безжичен интернет за всички
ученици.
Назначаване на Образователен медиатор връзка с общността в училището.
Развиване на иновативни форми за работа с
родители и деца в най-ранна възраст за
насърчаване на ранното учене в семейна
среда и развитие на родителски умения:
- Създаване на Родителски клуб;
- Обучение на родители.
Провеждане на системна работа за
повишаване на мотивацията за активно
включване в образователния процес.
Предоставяне на подкрепа за ранно детско
развитие чрез програмите „Елементът игра“
/Библиотека на играчките, Разкажи и
приказка и Музика в действие“/ в
Търговище, Давидово, Пробуда, Буховци,
Баячево и Вардун;
„Да сте бели и червени, като слънцето
засмени” - традиции и обичаи, свързани с
Баба Марта и изработване на мартеници.
„Бисерче вълшебно 2020“. Провеждане на
детски утра „Вече сме читатели” с
първокласници от училищата в
града. „Походът на книгите“- Националната
кампания за насърчаване на четенето сред
най-малките, маратон на четенето.
„Да четем и илюстрираме приказките на Ран
Босилек“, 135 г. от рождението на Ран
Босилек (псевд. на Генчо Станчев Негенцов)
- български детски писател (1886-1958).
Включване на деца и ученици от ранна
възраст в организирани обучителни,
творчески, възпитателни и спортни

дейности на общинско, областно,
национално и международно равнище.
Логопедична и психологическа подкрепа на
деца , необхванати от РЦПППО - назначен
логопед и психолог по Проект „Активно
приобщаване в системата на
предучилищното образование“.
Допълнителна работа по български език с
деца, чийто майчин език е различен от
българския, по Проект „Активно
приобщаване в системата на
предучилищното образование“ (АПСПО) на
МОН.
Провеждане на скрининг-тестове на деца от
3 г. до 3 г. 6 м. за ранно оценяване на риска
от обучителни трудности.
Пресъздаване на традиции и обичаи,
свързани с различни празници и обреди ;
посещение на Регионален исторически
музей.
Съвместни инициативи на ДГ с приемащите
училища за по-плавен преход от ДГ към
училище.
Участие в НП „Осигуряване на съвременна
образователна среда“ на МОН.
Участие в проект ИКТ в системата на
образованието – осигуряване на
интерактивна дъска. Подкрепа на
семействата с деца обвързана с редовното
посещаване на детска градина. Осигуряване
на достъпна архитектурна среда за деца със
СОП в детските градини. Осъществяване на
дейностите, свързани със създаване на
подкрепяща среда в детските градини и
училищата за включване на деца със
специални образователни потребности в

образователния процес. Осигуряване на
ресурсни учители, допълнителен помощен
персонал (придружители, лични асистенти)
за подпомагане на интегрираното обучение
за децата от детските градини
Лятна академия за първокласници
Осигуряване на допълнителна подкрепа на
ученици в риск от отпадане чрез
допълнителни занимания и обучения
Кариерно ориентиране на учениците в 7 и
12 клас. Консултиране на родителите за
интересите и способностите на ученците.

3. Да се развива
подпомагането на децата и
родителите с цел редовно
посещаване на училище.

Активно вкл. на родителската общност в
училищния живот. Работа с родители.
Насърчаване и подкрепяне на родители за
вкл. на децата им в електронно обучение
при необходимост. Индивидуална работа с
деца и семейства чрез: училище за
родители; тематични родителски срещи,
споделени пространства; индивидуални
срещи с родители.
Провеждане на системна работа за
повишаване на мотивацията за активно
включване в образователния процес, чрез
прилагане на иновативни и интерактивни
методи и похвати на обучение.
Изготвяне и изпълнение на училищна
програма за превенция на отпадащите от
училище ученици.
Сформиране на Екипи по Механизма за
взаимодействие на институциите.
Оосъществяване на ежедневна връзка с

2021г.

.

РУО, училища, градини, РУ
„Полиция“, Общинска
администрация Търговище,
МКБППМН, обществени
възпитатели, ДСП-ОЗД,
Детска педагогическа
стая(ДПС), КСУДС,
образователни медиатори,
РБ „Петър Стъпов“ ЦПЛР ОДК Търговище, кариерни
консултанти.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

родителите и предоставяне на своевременна
информация за отсъстващи ученици.
Предоставяне на достъп на родителите до
Електронния дневник на училището.
Провеждане на беседи и разговори на
родителски срещи.
Работа на Обществения съвет и
образователните медиатори с родителите.
Работа на полицията в училището - лекции,
Детска полицейска академия, Час на
полицая и родителски срещи във училището
в механизма за обхват.
Осигуряване на подкрепа за закупуване на
учебници и помощни материали на ученици
от ромския етнос, учещи в средно
образование.Подкрепа на девойка от
ромския етнос за придобиване на висше
образование по специалността „Начална и
предучилищна педагогика“.
„Извън класно четене сред книгите“; Дни на
отворени врати - открити занятия,
съвместни празници с родителите в
детските градини, участие в национални и
общински дейности на децата от детските
градини.
Мотивиране на учениците за продължаване
на образованието. Кариерно ориентиране на
ученици в риск от отпадане от училище.
Продължаване работата на проект по
Дейност №6, „Подкрепа за
успех“.Финализиране на проекта и отчитане
на резултати. Осигуряване за безвъзмездно
ползване на учебни помагала за децата в
подготвителни групи; осигуряване на
безплатни закуски; преференции за таксите

Клуб на НСО

.

По проект „Равен
шанс“; По проект
„Млади ромски
педагози“.

за ползване на детска градина.
4. Училището –
територия за придобиване на
социални умения.

1. Мотивиране за политики, свързани с
възпитателната работа в образователните
институции. „Възможности отвъд класната
стая“ - реализиране на дейности по проект
по програма „Еразъм+“. Отбелязване на
Световния ден на толерантността.
Дейности свързани с активно прилагане на
компетентностния подход в обучението в
учебните часове, чрез който
образователните цели придобиват
практическа насоченост и изграждат
увереност у учениците за използване на
придобитите знания, за решаване на
различни по сложност проблеми. Системно
използване в учебните часове на социалноемоционално учене, изразяващо се в
интегриране в урока на кратки дейности и
игри, които помагат на децата да развият
социални умения и емоционални
компетентности като умения за работа в
екип, вземане на решения, чувство за
отговорност, инициативност, творчество и
др. Сформиране на действащи Училищни
съвети. Провеждане на занимания, свързани
със социално-емоциалното учене
„Положителна училищна среда” инициатива за проява на социални умения:
слушане, дефиниране на проблем, израз на
оправдан гняв или недоволство.
2. Организиране и провеждане на обучения,
дускусии, дебати, тренинги, ролеви игри с
цел формиране на умения за вземане на
решения и повишаване нивото на

РУО, училища, община.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

2021г.

.

2. ЦПЛР - ОДК Търговище

самооценка.
Работа с ТУП – Осъществяване на подкрепа
и формиране на умения за работа в екип и
обществена активност, стимулиране
развитието на лидерски качества и социални
компетентности, повишаване
възможностите за образователна и
личностна реализация.
3. Участия в национални, общински
дейности от Детските градини. Учителите
стимулират ежедневно децата да се
включват в дейности-насърчават ги,
поощряват ги; похвалите и подкрепата
съпътстват учебно-възпитателния процес.
Национална детска олимпиада „Уча
играейки- живея знаейки“. Участие в
Проекти на РИОСВ град Шумен.
5. Усъвършенстване на
системата за професионално
ориентиранe и
професионално
обучение и образованиe.

Популяризиране на добри практики, в
системата на професионалното образование.
Активно въвеждане и включване на
социалните партньори в системата на
професионалното образование и обучение.
Срещи с ученици от училищата в община
Търговище, /при спазване на съответните за
периода противоепидемични мерки/относно
местния пазар на труда и потребностите от
работна сила, заявени от работодателите
при извършване на анкетните проучвания от
АЗ.
Проучване на нагласите на учениците
относно кариерното ориентиране и
мотивиране за продължаване на
образованието и за бъдещо включване в
пазара на труда. Взаимодействие с ЦПЛР -

3. Детски градини, съвместно
с Община Търговище,
РУО- Търговище.

2021г.

РУО, ДБТ, училища,
кариерни консултанти към
ЦПЛР-ОДК Търговище,
детски градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

ОДК за кариерно ориентиране като
ефективно консултационно, методическо и
координиращо звено, за реализиране на
училищната политика за кариерно
ориентиране на учениците.
Включване на родители и ученици от 7 клас
в онлайн лектории и разяснителни кампании
по кариерното обучение на учениците;
Включване на учениците със СОП в групите
за кариерно ориентиране по дейност 6 от
проект „Подкрепа за успех“, осъществявана
от кариерни консултанти на ЦПЛР ОДК.
Консултиране на родителите на ученици със
СОП за възможностите за продължаване на
обучението им в средните училища.
Анкетиране и разкриване на интереси,
нагласи и мотивация за избора на
образование и професия.
Провеждане на „Дни на средното
образование“ - информиране за видовете
подготовка и училища в системата на
образованието, реда и условията за прием на
ученици и потребностите на пазара на
труда.
Дни на професионалното образование.
Посещения в Дни на отворените врати на
университетите.
„Мама и татко разказват за своята
професия“. Какви професии има“ съвместна работа с родители, деца.

III.

Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН
НА ЖИВОТ И ЗДРАВНАТА КУЛТУРА

Тематична област: ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
Обхват: майчино и детско здраве; здравословно хранене; здравословен начин на живот; превенция на ранна бременност и раждания под 18 г.;

достъп до здравни услуги; емоционално благополучие, сексуално и репродуктивно здраве; хранене и превенция на рисковите поведения
(злоупотреба с алкохол, наркотични вещества, тютюнопушене); спорт и физическа култура; детска смъртност; демографска политика; детско
участие.

Оперативни
цели

ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Дейности
Срок
Отговорни институции

1. Осигуряване на
универсални здравни грижи
за всички бременни жени и
деца, които предоставят
високо качество на
профилактика, ранна
диагностика и лечение,
продължително лечение и
рехабилитация и които
отчитат специфичните им
нужди.

1.Подкрепа на бременни неосигурени жени
за ползване на акушеро гинекологични
услуги по реда на Наредба 26 на МЗ.

2. Разширяване на обхвата и
повишаване качеството на
грижите за децата в ранна
възраст. Повишаване на
здравната култура в
семейството.

1.Провеждане на беседи, срещи със здравни
специалисти, психолог и други експерти с
цел по-добра грижа за новородени и малки
деца до 3 г.

2021г.

2. Обучения, свързани със здравословния
начин на живот – хранене, тютюнопушене,
алкохол, движение, рисково сексуално
поведение на бременни, кърмещи жени и
деца.

2.Провеждане на кампании за промотиране
на здравето, здравословното хранене и
здравословен начин на живот в Детски
градини и училища. Провеждане на
родителски срещи, с цел запознаване на
родителите с необходимостта от качествени
грижи и здравеопазване, необходими за
правилното развитие на детето.
Участие в НП „Училищен плод“ и
„Училищно мляко“ на ДФЗ.
„Заедно можем всичко” - работилници

2021г.

Финансово
осигуряване

1.Клуб на НСО.

1.Няма.

2. Училища, РЗИ, НПО,
МБАЛ, детски градини.

2.В рамките на
утвърдения
годишен бюджет.

1.Клуб на НСО

1.По проект „Сигурен
старт за децата на
Търговище“.

2. Училища, детски
градини, РЗИ, РБ „Петър
Стъпов“, ЦПЛР-ОДК
Търговище.

2.В рамките на
утвърдения
годишен бюджет,
Финансиране от ДФЗ,
РЗИ.

на различни теми:
„Благодаря, обична мамо“,
„Нарисувай приказка,“
Да изработя подарък за моя приятел.
30 юли - Международен ден на
приятелството,
„Спомен от лятото: аз обичам да рисувам и
апликирам – занимания в игротеката“.
Ателие за празнично настроение и коледен
дух .
Сурва, сурва! Дай гърбина!
Диагностика в началото на учебната година
и ранна профилактика на гръбначните
изкривявания при децата.Формиране на
групи за занимания по лечебна физкултура
и кинезетерапия в училищата.
Осигуряване на здравословна училищна
среда: -Здравословно и балансирано хранене
-здравни беседи.
Проекти, свъзразани със здравословен
начин на живот.
3. Намаляване на социално
значимите заболявания сред
децата и учениците.

Групи за занимания по интереси „Чудният
Свят на Йогата“ с включени беседи за
здравословен начин на живот.
Доброволно и безплатно тестване за
ХИВ/СПИН, Хепатит В и С и полово
предавани болести в РЗИ.
Превенция, свързана с начина на живот
при децата и учениците.
„Заедно можем всичко” - работилници
на различни теми: „Уча, играя и се
забавлявам”,
Работа с робота „Финч” – забавления
безкрай“.
Мултимедийни презентации за превенция
на заболявания и утвърждаването на

2021 г.

Училища,РЗИ
РБ „Петър Стъпов“,
Детски градини.

В рамките на
утвърдения
годишен бюджет.

здравословен начин на живот.
Ежедневен сутрешен филтър и превенция на
респираторни заболявания при деца от
детските градини. Разговори с родителите
за подобряване хигиенните навици на децата и
здравния им статус.

4. Повишаване
информираноста на децата за
разпространението на
ХИВ/СПИН болести,
предавани по полов път и
злоупотреба с психо-активни
вещества(ПАВ)

2021г.
Стимулиране на посещенията при личен
лекар с цел профилактични прегледи и
имунизации, включително при децата от
уязвимите групи.
Разяснителни кампании по отношение на
превенцията, борбата и задълженията във
връзка с COVID-19.
Ежедневен филтър и превенция на
респираторни заболявания и Ковид.
Беседа с родителите с цел подобряване
хигиенните навици на децата и здравния
им статус.
Отбелязване на 1 декември – Световен
ден за борба с ХИВ/СПИН.
Отбелязване на 26 юни – Световен ден за борба
борба с наркоманиите.
Разработване и разпространение на
превантивно - информационни
материали – брошури, листовки,
флайери и др.
Обучения сред ученици.
Запознаване на учениците в часовете по
биология и час на класа с цел повишаване
на информираността на децата и младите
хора за рисковите за здравето
фактори и промотиране на безопасно
поведение и грижа за личното здраве,
алтернативи на зависимостите,

Училища, РЗИ;
Общ.СНВ – Търговище,
БЧК Търговище.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

-

активен и здравословен начин на живот.
5. Превенция на употребата
на алкохол и/или ПАВ

6. Повишаване на здравната
култура сред децата и
гарантиране на майчиното и
детско здраве и насърчаване
на здравословния начин на
живот

Участие в тренинги и занятия, организирани 2021 г.
от Общинския съвет по наркотични
вещества и превантивно информационния
център. Провеждане на беседи и
представяне на презентации в ЧК по
превенция на употреба на алкохол и/или
ПАВ.
Индивидуална работа с малолетни и
непълнолетни
ученици,
употребяващи
алкохол и/или ПАВ.
Обучение на ТУП от квалифицирани
обучители.

Училища,
МКБППМН, обществени
възпитатели, РУ, ДСП,
ОбщСНВ,РЗИ, ЦПЛР-ОДК
Търговище.

Прилагане на различни подходи и практики
за утвърждаване на модел на
здравословното хранене в семейството.
Отбелязване на 10 май – Ден за физическа
активност.
Обхващане на младите хора във форми за
съвременно здравно образование, основно
на подхода „Умения за живот“ – обучения.
Включване на децата от ДГ в програмните
схеми “Училищен плод”, “Училищно мляко
и мед”.
Участие в е-туининг проект “Децата,
пчелите, цветята, медът”.
Обучения, свързани със здравословния
начин на живот сред децата и техните
родители. Провеждане на здравно
образование с деца и ученици за
придобиване на здравни знания и навици и
формиране на здравословно поведение с
оглед профилактика на оралните
заболявания. Разпространение на
информационни материали сред децата и

РЗИ, училища, Детски
градини, ЦПЛР-ОДК
Търговище,
/преподавател ЛФК/.

2021 г.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи.

„Вредните влияния на наркотицит

В рамките на
утвърдения
годишен бюджет.

учениците.
Провеждане на беседи с деца и
индивидуални консултации с родители на
тема лечебна физкултура и здравословен
начин на живот.
7. Осъществяване на
превенция на употребата на
наркотични вещества,
алкохол и цигари

Провеждане на тематични часове на класа за 2021 г.
запознаване на учениците с вредата от
употребата на наркотични вещества,
алкохол и цигари.
Отбелязване на 31 май – Световен ден
за борба с тютюнопушенето;
Отбелязване на 26 юни – Световен ден за
борба с наркоманиите;
Отбелязване на 10 октомври – Ден на
.
псичичното здраве.
Обхващане на младите хора във
форми за съвременно здравно
образование, основано на подхода
„Умения за живот” – обучения:
- 4 клас „Аз съм здрав и силен“;
- 7 клас „Знанието е предимство”;
- 12 клас „Предимството е мое”.
Организиране на видеопрожекции на
превантивно-информационни филми и
клипове и дискусии с ученици от 5 до
12 клас, стимулиращи алтернативно на
употребата на наркотици поведение.
Прилагане на превенция, основана на
подхода „Връстници обучават връстници“.
Провеждане на срещи-разговори с
родители по проблемите на
употребата и злоупотребата с
психоактивни вещества.
Организиране на обучения на
педагози, педагогически съветници,
психолози, образователни медиатори и

Училища, Общ.СНВ –
Търговище,
МКБППМН, обществени
възпитатели,
Регионална здравна
инспекция (РЗИ), БМЧК,
ОбщСНВ, Детски градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи.

медицински специалисти от училищата,
социални работници, представители на
Местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни
/МКБППМН/, специалисти от
различни институции, работещи с
млади хора, на теми, свързани с
превенцията на употребата и
злоупотребата с психоактивни вещества,
рисково поведение и др.
Организиране на обучение на медицински
работници. Обучения сред ученици.
Здравни беседи от мед.сестра по групи за
вредата от употребата на алкохол и цигари.
8. Предоставяне на
специализирани консултации
и подкрепа за деца с
увреждане и техните
семейства
9. Здравна стратегия за лица
в неравностойно положение,
принадлежащи към
етническите малцинства

Психологическо консултиране.

Осигуряване на предпазни и
дезинфекциращи средства за всички
ученици.
Дейностите на РЗИ се осъществяват в
партньорство с различни неправителствени
организации, работещи с ромския етнос,
ръководствата и педагогическите колективи
на детските заведения и училищата с
преобладаващи деца и ученици от ромски
произход, с медицинските специалисти.
Провеждане на беседи с подрастващи и
млади хора относно начините за
предпазване от ранна бременност, за
опасностите, които крият за здравето на
майката и бебето ранната бременност и
родствените и ранни бракове, за риска от

2021 г.

ЦМДИ – Младежки
консултативен кабинет.

В рамките на бюджета
за 2021г.

2021 г.

Училища, детски градини,
РЗИ.

В рамките на
утвърдения
годишен бюджет.

раждане на деца с вродени аномалии и
наследствени болести и начините за
профилактика – беседи, срещи – разговори,
информационни кампании – училища.

IV.

Стратегическа цел: 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 ФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Тематична област: ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ/ДЕТСКО ВСЕКИДНЕВИЕ
Обхват: създаване и развитие на детски и младежки общности и включването им към местните структури за развитие на двигателни активности и
спортна инфраструктура в общината/региона; създаване на условия за развитие на способностите на детето; стимулиране на детски и младежки
общности за култура, отдих и свободно време; включване на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, с цел насърчаване на
иновации, социално предприемачество, младежки дейности и услуги и включване в програми за обучение, извършвано от връстници, детско
участие, доброволчество и предприемачески инициативи.
ПРИОРИТЕТ ІV:
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА ЗА ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКИ И РЕШЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПОДОБРЯВАНЕ НА
ДЕТСКОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ
Оперативни
Дейности
Срок
Отговорни институции
Финансово
цели
осигуряване
1. Подкрепа и насърчаване
на детското участие.

1.Подготовка и провеждане на
дейности, свързани с популяризиране
на ЕС и ЕП от клуба на Младшите
посланици на ЕП в Първо СУ.
Подготовка на ученици за участие в
конкурса за Награда на херцога на
Единбург.
Изпълнение на дейностите от годишния
план на Ученическия съвет.
2.Създаване на действащи Ученически
съвети и включването им в присъствени
и онлайн инициативи.
Участие на учениците в училищни

1.Първо СУ
«Св. Седмочисленици».
2021г.

2. Училища, детски
градини, ЦМДИ, РБ „Петър
Стъпов“.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

мероприятия, състезания, празници и
обичай в малките населени места.
Организиране и провеждане на
обучения, дускусии, дебати, тренинги,
ролеви игри с цел формиране на умения
за вземане на решения и повишаване на
самооценката.
Младежка зона : ежеседмични срещи с
настолни игри, детски работилници и
ателиета.
2. Повишаване на
информираноста на децата.

Организиране
и
провеждане
на 2021 г.
обучения, дискусии, дебати, тренинги,
ролеви игри с цел формиране на умения
за вземане на решения и повишаване на
самооценката на децата.
Включване на деца и млади хора /до 18
г./ в доброволчески дейности на местно
и национално ниво.
Открити уроци. Литературни утра.
Реализиране на информационни
кампании от Търговищкия ученически
парламент по актуални теми в
училищата.
Професионално кариерно ориентиране
и подкрепа. Предоставяне на актуална
информация за образователните
институции в системата на средното и
висше образование, по териториален
признак и области на обучение.
Запознаване с профилите и
специалностите, и насочване при избор
на професия, с оглед променящите се
условия на пазара на труда.
Повишаване информираността сред
децата, относно тяхното право на
закрила от всички форми на насилие

Училища, МКБППМН,
обществени възпитатели,
РУ Полиция, Училища,
НПО, БМЧК, ЦПЛР-ОДК,
ЦМДИ,
РБ „Петър Стъпов“,
детски градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи.

чрез провеждане на образователни и
информационни кампании в детската
градина.
3. Повишаване активността
на децата и младите хора в
обществения живот

1.Доброволчески дейности
2.Организиране на Коледни
благотворителни дейности.
Участие в доброволческа група в помощ
на възрастни хора, почистване на
района на училището и населеното
място. Участие на учениците в
извънкласни дейности и клубове по
интереси. Провеждане на екскурзии и
походи сред природата в почивните
дни.
Участия в Националните и Общински
празници с Фанфарен оркестър,
венценосци, рецитали и факлоносци.
Забавно програмиране с Лего
роботи.
Инициативи на ТУП на местно и
национално ниво.
Дейности свързани с гражданското,
екологичното и патриотично
възпитание.Организиране на беседи,
срещи, чествания, кампании и др.
Организиране и провеждане на ден
под надслов „Не на насилието“ със
следните дейности:
 разпространение на стикери с
надписи „Не на насилието над
деца“ в детската градина и в
квартала;
Пускане на балони с послания за
превенция на агресията и насилието в
детската градина, в семейството и на

2021г.

1.Клуб на НСО.

1.Няма.

2.Училища, РБ „Петър
2.В рамките на
Стъпов“, ЦПЛР-ОДК
утвърдения годишен
Търговище, детски градини. бюджет.

4. Проучване
информираността на
учениците, относно правата и
отговорностите им

улицата.
Провеждане на състезателни игри по
отношениетоо на правата и
задълженията на учениците „Аз искам,
аз съм длъжен“.
Запознаване със Закона на БППМН и
Наказателния кодекс.
Празнични утра „Вече сме грамотни“.
Провеждане на дискусии и анкети с
ученици от ТУП.
Повишаване информираността сред
децата относно правото на закрила от
всички форми на насилие чрез
провеждане на образователни и
информационни кампании.

2021г.

Училища,МКБППМН,обще
ствени възпитатели,
Районно управление,
инспектори, Детска
педагогическа стая,
РБ „Петър Стъпов“,
ЦПЛР-ОДК Търговище,
Детски градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи.

ПРИОРИТЕТ V:
КУЛТУРА, СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА
Оперативни
Цели

Дейности

1. Разширяване на
възможностите за участие на
децата в различни форми на
отдих, спорт, културни
дейности и занимания по
интереси;
Подобряване на достъпа на
децата в ранна възраст до
разнообразни форми на
културни, спортни и
развлекателни дейности;
Стимулиране на играта като
основен начин за учене,

Подкрепа и насърчаване развитието на
талантливите деца в областта на
науката, изкуството и спорта. Участие в
международни, национални конкурси,
фестивали и др.
Включване в Европейския ден на
спорта. Дейности в занимания по
интереси по НП „Образование за
утрешния ден“ в клубовете по
Дигитални компетентности.
Сформиране на групи по проект
„Подкрепа за успех“. Сформиране на
групи по НП „Ученически олимпиади и

Срок

2021 г.

Отговорни институции

РУО, училища, детски
градини,МКБППМН,
обществени възпитатели,
РУ,НПО, БМЧК, ЦПЛРОДК, ЦМДИ, КСУДС,
ОбщСНВ, РБ „Петър
Стъпов“ .

Финансово
осигуряване
В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

участие и взаимодействие с
децата в ранна възраст.

състезания”, модул „Осигуряване на
обучение на талантливи ученици за
участие в ученическите олимпиади” по
български език и литература и
география и икономика.
Създаване на възможности за изява на
децата и учениците в областта на
науките, изкуството и спорта, чрез
включване в подходящи извънкласни
форми, сформирани по Наредба за
приобщаващо образование.
Участие на децата с дивиантно
поведение, както и излезлите от
специализирани институции в различни
форми на отдих, спорт, културни
дейности и занимания по интереси.
Включване на деца от социално слаби
семейства в безплатни мероприятия.
Тихи игри, пъзели, Карнавал,
Детски тематични работилници и
ателиета, Заедно можем всичко” работилници на различни теми: „Уча,
играя и се забавлявам”, Забавни игри с
робота „Пчела“, робота „Финч“ и
Легороботи.
Развиване на таланта и уменията на
деца и младежи в постоянните клубни
форми на ЦПРЛ – ОДК Търговище.
Участие на младежи от Търговищки
ученически парламент в национални
срещи на парламентите в страната.
Провеждане на регионални и
национални конкурси:
- Национален конкурс за ученици
„България в картини и слово”;
- Регионален конкурс „Парад на
песента“.

2. Осъществяване на
специална закрила на деца с
изявени дарби.

Провеждане на спортни мероприятия и
турнири, обхващащи ученици от
всички училища в града.
Ораганизиране и участия в изложби,
пленери и базари .
“Алея на занаятите“ – участие в
традиционен пролетен панаир по
покана от община Търговище.
Съхраняване на национални
обичаи,празници и традициивъзстановки на
Димитровден,Тодоровден, Лазаров
ден и др. Подготовка, подкрепа и
насърчаване на развитието на
талантливи деца от ДГ. Подобряване на
достъпа на децата в ранна възраст до
разнообразни форми на културни и
развлекателни дейности – посещение на
куклено-театрални постановки в ДКТТърговище. Участие в кампанията
„Походът на книгата“ чрез различни
инициативи на децата от детската
градина. Участие на децата от детската
градина в Празника на българската
писменост и култура.
Организиране на деца с изявени дарби в 2021г.
“Клуб на талантливите деца”.
Връчване на награда “Ученик на
випуска”; Подпомагане на даровитите
деца за участие в национални конкурси
и състезания.
Дейности за изпълнение на Наредбата
за условията и реда за стимулиране на
деца и младежи с изявени дарби от
Община Търговище за 2021 г. –
насърчаване изявите на учениците и
успехите на училищата чрез

РУО, училища, детски
градини,
МКБППМН,обществени възпитатели, РУ,
НПО, БМЧК, ЦПЛР-ОДК,
ЦМДИ, КСУДС, ОбщСНВ,
РБ „Петър Стъпов,
Община Търговище.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

осигуряване средства за стимулиране и
награждаване на ученици, спечелили
призови места в национални и
международни олимпиади, конкурси и
състезания. Участия в:
„Нарисувай приказка“,
Кой ще илюстрира и оцвети най-добре
своя любим литературен герой- Ателие,
виртуална изложба на детски рисунки,
95 г. от отпечатването в Лондон на
първото издание на книгата „Мечо Пух“
/1971/ от Алън Милн- Виртуална
изложба с илюстрации от деца.
Осигуряване възможностите за участие
на конкурси на общинско и национално
ниво: “Утринна звезда”-к.к. Албена,
“Орфеево изворче” гр. Стара Загора;
“Децата на България пеят и танцуват”гр.Шумен; Международен фестивал на
изкуствата- гр.София; “Мисионис пее и
танцува”- гр. Търговище.
3. Разширяване на
възможности за осмисляне
на свободното време.

Насърчаване на учениците за участия в 2021 г.
различни спортни състезания и във
форми за масов спорт на открито.
Участие на учениците в извънкласни
дейности и клубове по интереси.
Провеждане на екскурзии и походи сред
природата в почивните дни.
Тренинги за личностно развитие :
„Навици за успех“, „Дерзая“, Тренинги
за ненасилствена комуникация.
Ваканция в библиотеката,
прожекции, Международен ден на
шахмата,„Уча, играя и се забавлявам“Беседа за историята и правилата в
шахмата, „Днес децата празнуват“.

Училища, РУО, Община
Търговище, ЦМДИ,
РБ „Петър Стъпов“,
ЦПЛР-ОДК Търговище
Всички преподаватели и
кариерни консултанти.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

Да изработя подарък за моя приятел.
30 юли - Международен ден на
приятелството- Ателие – изобразително
и приложно изкуство.
„За децата с обич от Дора Габе“ –
135 г от рождението на поетесата(16
август 1888)- Детско поетично утро.
„Спомен от лятото: аз обичам да
рисувам и апликирам – занимания в
игротеката“.
Стимулиране на учениците от
училищата на общината, за участие в
спортните прояви, провеждани по
традиция и по повод на различни
празници. Популяризиране на
спортните дейности.
Пролетен и есенен лекоатлетически
крос.
Коледен турнир по народна топка за
момичета и футбол на малки вратички
за момчета – III – IV клас.
Спортни състезания през учебната
година – по график на отделните
федерации.
Лятна работа с деца през ваканциите по
график на институцията.
Изнесени работилнички, заигрални,
ателиета, уъркшопове.
Участие на деца в дейността на „Еко
клуб“.
Организиране и провеждане на ден
под надслов „Не на насилието“ със
следните дейности:
разпространение на стикери с
надписи „Не на насилието над деца“
в детската градина и в квартала;
пускане на балони с послания за

превенция на агресията и насилието в
детската градина, в семейството и на
улицата.
4. Разширяване на
възможностите за участие
на децата с увреждания,
децата в неравностойно
положение и децата с
асоциално поведение в
различни форми на
отдих, спорт, културни
дейности.

Включване на учениците със СОП в
групите за занимания по интереси и по
проект „Подкрепа за успех“.
Включване в различни
творчески форми на изява : клубни
дейности и творчески формации.

2021г.

5. Спорта, като незаменим
трансформатор на детската
агресивност.

Участие на ученици в спортните
прояви, провеждани по традиция и по 2021г.
повод на различни празници и съгласно
спортния календар.
Участие в пролетен и есенен
лекоатлетически крос.
Участие в Коледен турнир по народна
топка за момичета и футбол на малки
вратички за момчета III-IV клас.
Провеждане на вътреучилищно
първенство по волейбол.
Провеждане на вътреучилищно
първенство по тенис на маса.
Провеждане на Европейски ден на
спорта в училище.
Насърчаване на учениците за участия в
различни спортни състезания и във
форми за масов спорт на открито.
Организиране на спортни мероприятия
във връзка със Световния ден на
физическата активност – 10 май.

Училища, ЦМДИ, детски
градини.

Училища, РЗИ, детски
градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет, по Проект
„Подкрепа за успех“,
„Занимания по
интереси“.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

6. Опазване живота и
здравето на децата като
участници в движението по
пътищата.

7. Насърчаване на участието
на децата в доброволчески
инициативи

Провеждане на „Полицейска академия“ 2021 г.
съвместно с КАТ Търговище.
Провеждане на акция „Бъдещи
шофьори“ - занятие с ученици от 11 и
12 клас. Провеждане на състезание
„Приложно колоездене“ с участието на
ученици от 2 до 6 клас.
Обучения, свързани с безопасността на
движението сред ученици и родители.
Участие в конкурса „С очите си видях
бедата“.
Петминутка по БДП в края на всеки
последен учебен час за деня в някои
училища.
Организирано извеждане на деца от ДГ
и усвояване на безопасно поведение на
улицата.Упражняване в спазване на
правилата на площадка по БДП в двора
на детската градина. Конкурс за детски
рисунки „Аз се движа безопасно“ . Игри
по БДП с родители- „Движи се
безопасно“.

Училища, РЗИ, КАТ,
детски градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

Провеждане на информационни
2021г.
кампании от ученическия съвет и МЧК
относно доброволчески инициативи.
Отбелязване на 14 февруари – Свети
Валентин. Участие на учениците в
различни доброволчески
инициативи: „Да изчистим България
за един ден“. Организиране и участие в
дейности, свързани с опазването и
грижата за околната среда. „Нашата
екоколеда“, „Нашия екодвор“.
Тренинги за личностно развитие
Деца четат на деца – Маратон на
четенето; „Бисерче вълшебно“,

Ученически съвет и МЧК
РЗИ,Училища, детски
градини,ЦМДИ, РБ „Петър
Стъпов“.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

Карнавал, Библиотекар за един ден,
Клуб „Заразно добро“,
Организиране на благотворителни
Базари.
8. Осигуряване правото на
деца правонарушители на
законоосъобразно и
справедливо отношение при
зачитане на тяхното
достойнство.
V.

Участие на училището в
информационна кампания на ДАЗД –
„Като дете имам право да знам правата
си“

2021г.

Училища, РУО, ДАЗД

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

Стратегическа цел: 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

Тематична област: СИГУРНА СРЕДА И ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ
Обхват: превенция на насилието; разпознаване, сигнализиране и реакция на насилието срещу деца (политики, програми и услуги за превенция на
всякакви форми на насилие, както и места, където то се случва – насилие в дома, в училище, он-лайн, обществени институции, места за спорт и
др.); детски труд и закрила от експлоатация, трафик и др. вредни действия; достъп до правосъдие на децата; безопасна среда и инфраструктура,
осигуряване на сигурна среда за децата на и във всички обществени места и безопасност на пътя; информационна свързаност на системите.
ПРИОРИТЕТ VI:
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА,
НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Оперативни
цели
1. Повишаване на
обществената чувствителност
с цел намаляване на броя на
децата, жертва на насилие.

Дейности

Срок

Планиране и осъществяване на беседи
2021г.
по темата за превенция трафика на хора
със съдействието на заинтересовани
страни. Разговори с родителите за
намаляване на броя на децата, жертва на
насилие. Въвеждане на програми в
училищата за превенция на насилието
над деца.
Популяризиране на съществуващите

Отговорни институции
Училища, РУО, Община
Търговище, НПО, Общ.
СНВ – Търговище,
МКБППМН,
Сдружение „Асоциация
НАЯ”, БЧК Търговище,
Детски градини

Финансово
осигуряване
В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

линии за сигнализиране за деца в риск
на горещ телефон 116 111 (денонощен)
и телефон за спешни повиквания 112 в
ЧК, информационни табла и училищния
сайт.
Участие в деня на розовата фанелка с
множество дейности по класове и
общоучилищно участие.
Отбелязване на Ден на жертвите от
пътно-транспортни произшествия.
Отбелязване на 24 февруари - Световен
ден за борба с насилието в училище.
Функциониране 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, включително и
използване на механизмите за
взаимодействие по Закона за
защита от домашното насилие.
Повишаване информираността сред
децата относно тяхното право на
закрила от всички форми на
насилие чрез провеждане на
образователни и информационни
кампании в детските градини и
училищата. Организиране на
превантивни кампании за борба срещу
трафика на хора.
Осъществяване и участие в
информационни кампании и
разпространение на материали, относно
дейността на организацията, с цел
повишаване информираността на
обществото за последиците от

домашното насилие. Идентифициране
на деца, жертви на
насилие; насочването им към социална
услуга и включването им в
консултативни програми.
Осигуряване достъп до психологическа,
социална и емоционална подкрепа,
както и безплатна юридическа помощ
на децата и семействата, жертви на
насилие.
2. Повишаване на
професионалната
компетентност на
специалистите, работещи с
деца в риск.

Повишаване на квалификацията на
ресурсните учители, логопед и
психолог, чрез участието им в
квалификационни курсове.
Популяризиране на дейността на
МКБППМН и обществените
възпитатели.
Организиране и участие в обучения за
повишаване квалификацията на
членовете на МКБППМН и
обществените възпитатели.
Осъществяване и провеждане на
обучения и междуинституционални
супервизии на екипите на услуги,
работещи в сферата на закрила на
детето.
Сформиране на мобилни групи за
периодични проверки с цел превенция
попадането на деца на улицата, просия
и контрол по спазване на обществения
ред.
Участие на учителите в курсове и
семинари, за повишаване на
професионалната компетентност на
специалистите, работещи с деца в риск
Вътрешно квалификационни и

2021г.

Училища,
МКБППМН,обществени възпитатели,
ЦКБППМН,
„Асоциация НАЯ“,
ДСП, обществени
възпитатели,
РУ-Търговище, детски
градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи.

3. Развиване на услуги,
насочени към превенция
на насилието и
възстановявания и
реинтеграция в семейството,
училището и обществото на
деца - жертви на насилие,
особено на сексуално
насилие,трафик и най-тежки
форми на детски труд.

информационни срещи за
педагогическите специалисти и
непедагогическия персонал.
 повишаване на сензитивността
на работещите с деца към
нарушаването на правата на
детето;
развитие на умения за разпознаване на
дете в риск.
Организиране на лекции, тренинги и
обучения на децата и учениците по
теми, свързани с насилието и агресията
с подкрепата на Общинския съвет по
наркотични вещества и информационно
превантивния център и други
институции, занимаващи се с
проблемите.
Сформиране на мобилни групи за
периодични проверки с цел превенция
попадането на деца на улицата,
склоняване към просия и проституция,
контрол по спазване на обществения
ред.
Предлагане на психологическо,
социално и
медицинско консултиране на жертви на
домашно насилие и предоставяне на
правна помощ.
Развиване на услугата семейно
консултиране.
Организиране на лекции, обучения на
децата в училищата по теми, свързани с
насилието и агресията.
Предоставяне на психологическа,
социална, психо-емоционална и
юридическа подкрепа на деца, жертви
на домашно насилие.

2021г.

„Асоциация НАЯ”, МИКЦ
при ЦМДИ, РЗИ, БЧК, РБ,
МКБППМН,обществени възпитатели, Районно
управление, инспектори
Детска педагогическа стая,
ДСП-ОЗД, Училища,
ЦМДИ.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи.

Предоставяне на юридическа помощ по
ЗЗДН.
Семейно консултиране.
Организиране на лекции и обучения
на децата в училищата и детските
градини по теми, свързани с
насилието и агресията.
Организиране и провеждане на
фамилни групови конференции.
4. Изпълнение на
Споразумение за
сътрудничество и
координиране на работата на
териториалните структури на
органите за закрила при
случаи на деца, жертви или в
риск от насилие и при
кризисна интервенция.
5. Повишаване на
обществената ангажираност
към проблемите на
безопасността на децата в
интернет.

6. Опазване живота и

Сътрудничество при прилагането на
Координационен механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на
деца, жертви или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна
интервенция.

2021 г.

Популяризиране на правилата за
2021г.
безопасност на децата в интернет
пространството в ЧК и в часовете по
ИТ; разговори с родителите на
родителски срещи.
Отбелязване на 9 февруари –
Международен ден за безопасен
Интернет.
Среща разговор на теми свързани с
безопасното сърфиране на децата в
Интернет.
Как да разпознаем фалшивите новини.
Киберпрестъпления.
Популяризиране на правилата за
безопасност на децата в интернет
пространството.
Беседи в часа на класа и инструктажи на 2021 г.
учениците за спазване на правилата за

ДСП- Отдел „Закрила на
детето”, РУ към ОД на
МВР, Община Търговище,
МКБППМН, ЦСРИ на
„Асоциация НАЯ“.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи.

МКБППМН, обществени
възпитатели, Училища,
Общ. СНВ, РБ „Петър
Стъпов“, детски градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

РЗИ, Община Търговище,
Училища, РЗИ, детски

В рамките на
утвърдения годишен

здравето на децата като
участници в движението по
пътищата.

движение по улиците.
Обучения сред деца и ученици.
Създаване на условия за затвърдяване
на наученото чрез участие на децата в
подходящи и насърчаващи успеха
дейности.
Повишаване нивото на
професионалната компетентност на
учителите по БДП.
Обогатяване на педагогическото
взаимодействие с децата чрез
включване на подходящи интерактивни
техники и технологии за обучение по
БДП. Съвместни дейности с родители за
повишаване уменията на децата като
участници в безопасното движение в
детски център по БДП.

7. Насърчаване на участието
на децата в доброволчески
инициативи.

Организиране на благотворителни
инициативи по повод конкретни
събития и с цел подпомагане на хора в
нужда от ученическия съвет на
училището.
Организиране на кампании с участието
на Търговищки ученически парламент и
включване на деца и младежи в
доброволчески акции.
Работа с доброволчески групи (4 групи
по 10 деца) за превенция на насилието
върху деца.

8. Осигуряване правото на
деца правонарушители на
законоосъобразно и
справедливо отношение при
зачитане на тяхното

Включване на децата в консултации,
обучения и програми за преодоляване
на отклоненията в поведението чрез
мерките в Закона за борба срещу
противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни (ЗБППМН)

градини.

2021г.

ЦПЛР-ОДК Търговище,
„Асоциация НАЯ“, детски
градини, Училища.

2021 г.

инспектори Детска
педагогическа стая,
МКБППМН, Районно
управление – Търговище
към ОД на МВР Търговище
„Асоциация НАЯ“.

бюджет от посочените
отговорни органи.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет от посочените
отговорни органи

достойнство.

Оперативни
цели
1. Информиране на младите
хора за правата им в случай
на дискриминация.

Провеждане на проучвания на
състоянието, тенденциите, същността и
особеностите на противообществените
прояви и престъпността сред
малолетните и непълнолетните.
Подготовка, разпит и изслушване на
деца, жертва на насилие или свидетели
на престъпление за участието им в
процедури. Провеждане на изслушване
в „синя стая“.
ПРИОРИТЕТ VIІ:
ПРАВО НА ИДЕНТИЧНОСТ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ
Дейности
Срок
Отговорни институции

Финансово
осигуряване
В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

Запознаване на учители и ученици със
2021 г.
Закона за защита от дискриминация и
поставянето му на видно място в
училището. Провеждане на разговори с
децата за правата им в случай на
дискриминация.

Училища,МКБППМН,
Районно управление Търговище към ОД на МВР
Търговище , детски
градини.

2. Насърчаване на
родителите да говорят
открито с децата си за техния
произход и история.

Взаимно опознаване на обичаите - в 2021 г.
заниманията по интереси, в учебните
часове в свободното време на учениците.

Училища.

3. Разбиране потребностите
на деца, преживели раздяла с
биологичен родител.

Разговори на учениците с кл.
ръководител. Провеждане на
индивидуална работа с детето.

2021 г.

Училища, детски градини.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

4. Наблюдение за спазване на
правата на децата от
малцинствата.

Гарантиране правото на равен достъп до
качествено образование на всички
ученици. Осигуряване на целодневна

2021 г.

Училища, детски градини,
ЦПЛР-ОДК Търговище,
РУО Търговище.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

В рамките на
утвърдения годишен
бюджет.

организация на учебния процес с цел
повишаване качеството на образование и
компенсиране на пропуските в
обучението на учениците от 1 до 7 клас.
Срещи с родители за обхващане на
всички деца на 5 и 6 години в
образователната система.
Взаимно опознаване на обичаите.
Провеждане на извънкласни дейности,
включително и с учстие на родители:
конкурси на интеркултурна тематика,
фестивали на етнокултурните традиции,
спортно-туристически дейности.
Мотивиране на ученици от етнически
общности за обучение в професионални
гимназии и придобиване на средно
образование и професионална
квалификация.
Осигуряване на равен достъп до
разнообразни дейности в областта на
изкуството и спорта, за всички ученици,
без разлика на тяхната етническа и
религиозна принадлежност, и спазване
на правата им.
Координиране дейностите и работата на
екипите за обхват по Механизма,
съгласно функциите по чл.3, ал.2 и ПМС
№100/08.06.2018 г.
5. Подпомагане интеграцията
и социализацията на деца с
увреждания.

Включване на учениците със СОП в:
- занимания по интереси;
- културни мероприятия;
Тематични работилници, организирани
от РИМ Търговище.
Голямата библиотека на гости на
малката библиотека” – среща –разговор.
Гарантиране на свободен достъп до

2021г.

Училища,РБ „Петър
Стъпов“, РИМ, ЦПЛР-ОДК
Търговище, детски градини.

мероприятията и формите, организирани
от ЦПЛР за деца с увреждания.
Възпитание и обучение в детската
градина под ръководството на
специалисти. Включване на учениците
със СОП в:
- занимания по интереси;
- културни мероприятия.
Използвани съкращения
АСП - Агенция за социално подпомагане
БМЧК – Български младежки червен кръст
КЗСУО – Комплекс за здравно социални услуги в общността
ДПС – Детска педагогическа стая
ДСП - Дирекция „Социално подпомагане”
Клуб на НСО - Клуб на Нестопанските организации
КСУДС - Комплекс за социални услуги за деца и семейства
МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
НПО – Неправителствени организации
ОЧ „Напредък” – Образцово читалище „Напредък”
ЦПЛР-ОДК-Търговище – Център за подкрепа на личностното развитие-Обединен детски комплекс
ОП „РЧР” – Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”
РЗИ - Регионална здравна инспекция
РУО на МОН- Регионално управление на образование
РУ „Търговище” –Районно управление „Търговище”
ЦМДИ - Център за младежки дейности и инициативи
„ХДСП“ – Хуманитарни дейности и социална политика
КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Председател:
Рая Матева - Заместник-кмет на Община Търговище
Секретар:
Йоана Славева - Старши експерт в дирекция ХДСП

