OTЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА
Общинската програма за закрила на детето за 2017 година е приета на сесия на
Общински съвет – Дългопол. В общинската програма са заложени дейности, които са
съобразени с дейностите в Националната програма за закрила на детето и дейности,
които ще доведат до изпълнение на заложените в общинската стратегията цели.
Програмата за 2017 год. включва следните приоритетни области:

1.Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване на
децата
2.Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка
и училищно образование
3.Здравеопазване. Подобряване здравето на децата
4.Защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация
5. Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите
6.Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето.
7.Насърчаване участието на децата
Приоритетите и целите при формиране на политиката за децата на територията на
Община Дългопол, отговаря на тези, визирани и в Национална стратегия за детето 2008
– 2018 год.
Очакваните резултати от изпълнението на общинската програма, бяха следните:
1. Създаване на предпоставки за премахване на неграмотността и създаване на
условия за продължаване на образованието на децата.
2. Ограничаване броя на децата отпадащи от училище.
3. Опазване здравето на децата.
4. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи
нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка.
5. Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и училища деца от
семейства в неравностойно социално положение.
6. Намаляване броя на децата постъпващи в специализирани институции.
7. Повишаване обществената информираност за реформата в грижите за децата.
8. Запознаване на децата в училищна възраст с техните правата и задължения.
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Приоритетна област І – Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за
социално включване на децата
Изпълнение:
Цел.1 Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за
децата.
През 2017 г. общия брой на постъпилите сигнали за деца в риск на територията
на ОЗД към ДСП – гр. Провадия - ИРМ гр. Дългопол, за насилия над дете са 91. При
работа по случай с дете и неговото семейство се предоставя мярка за закрила в семейна
среда по чл.23 от ЗЗД, която може да е еднократна или многократна. Мярка за закрила в
семейна среда е предприета спрямо 90 деца.
Особено внимание се обръща при работа с малолетни и непълнолетни майки и
работа по превения на ранни заживявания на семейни начала. При всеки случай на
,,ранен брак“ Районна прокуратура – Провадия е уведомена. През отчетния период е
работено с 16 непълнолетни майки и техните деца, броя им в сравнение с миналата
година е двойно.

Цел.2 Развитие на мерки за подкрепа на отговорното родителство.
Добре работеща мярка за закрила на деца е настаняване в семейство на близки
или роднини, когато е невъзможно биологичните родители на де грижат за децата. Тази
мярка осигурява децата да се развиват и възпитават в семейна среда, а не в
специализирани институции. Всички семейства са финансово обезпечени съгласно
нормативната уредба. През отчетния период мярката за настаняване в семейство на
близки и роднини е предоставена на 43 деца. През 2017 г. са подпомогнати 43
семейства на близки и роднини, в които са настанени 43 деца.
Друга мярка при работа по случай на семейна среда е работа по превенция на
синдрома на ,,родителско отчуждаване‘‘. За отчетния период в ИРМ гр. Дългопол яама
случай на родителско отчуждение.
Подпомагани през отчетния период деца с увреждания: с месечна добавка по
Закона за семейните помощи за деца са 14.
За периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. Отдел ,,Закрила на детето“ е работило по
реинтеграция в биологични и осиновителни семейства.
ОЗД ИРМ гр. Дългопол към ДСП – Провадия насочва деца с девиантно
поведение, деца преживели насилие, деца за превантивна работа по ,,Синдрома на
родителско отчуждение“, непълнолетни майки за работа по превенция на изоставянето,
деца и семейства за работа след реинтеграция и др. към ,,Център за обществена
подкрепа“ гр. Провадия.
Към ,,Център за социална рехабилитация и интеграция“ гр. Провадия се
насочват деца с увреждания, за работа с логопед, рехабилитатор и специалист
терапевтични дейности.
За 2017 г. са издадени 10 направления за ползване на социални услуги.
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Цел.3 Повишаване информираността на децата и младежите по проблемите
на отговорното родителство.
В тази област ОЗД работи предимно с непълнолетните майки, които при
посещения в семействата се консултират относно начина на отглеждане да децата,
необходимостта от задължителните консултации и имунизации, осигуряването на
основните жизнени потребности, необходимостта от емоционална близост с
новороденото, социално подпомагане и социални услуги.
Всички деца с които работим се консултират относно законодателството
свързано с ранното заживяване на семейни начала, сексуална култура, мерки за
предпазване от болести предавани по полов път и ранно забременяване.
Дейността на ОЗД в тази област е предимно консултативна. При установяване на риск
се предприемат мерки съгласно законодателството.
Цел.4 Развитие на услуги, заместващи родителската грижа, чрез приемна
грижа и грижа за деца в семейство на близки и роднини
През отчетния период мярката за настаняване в семейство на близки и роднини е
предоставена на 43 деца. През 2017 г. са подпомогнати 43 семейства на близки и
роднини, в които са настанени 43 деца. През месец ноември се сформира областен
екип по приемна грижа, и Община Дългопол е партньор по проекта. Професионалното
приемно семейство на територията на общината премина към този екип.
Други дейности на ОЗД свързани с защита правата и интересите на децата
През 2017г. са разгледани 10 възпитателни дела. При образуването и
разглеждането на делата Отдел „Закрила на детето” взема активно участие. Пет от
делата са за извършени кражби, две за унищожаване на общинско имущество, едно за
отнемане на чуждо МПС и повреждане на същото и две за управление на МПС без
необходимото за това СУМПС.
Издадени са общо 10 направления за ползване на социална услуги.
Приоритетна област ІІ – Осигуряване на равен достъп до качествена
предучилищна подготовка и училищно образование
Цел 1. Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и
необхванати деца и движението в образователната система
Изпълнение:
С решение №373 от 05.07.2017 г. на МС се създаде Междуинституционален механизъм,
която е за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в задължително предучилищно и училищно
образование. Създадени са екипи за обхват към механизма.
Екипите по обхващане и задържане на деца и ученици в образователната система,
посетиха общо 271 адреса на деца и ученици, които не са записани или са отпаднали
от системата. С родителите на повечето от тях/тези, които живеят на подадените
адреси/ са проведени разговор за изясняване на причините за отпадането на децата им
от училище. Набелязани са и конкретни мерки по отношение на някои от семействата,
които имат нужда от финансова или консултантска помощ. В резултат на работата на
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екипите 15 деца са реинтегрирани в образователната система. Тревожен е фактът, че
повече от 50 процента от децата са извън България.
Цел.2 Продължаване на политиката за включващо обучение на деца с СОП.
Изпълнение:
В ДСП гр. Провадия, териториален обхват община Дългопол са регистрирани
общо 14 деца с увреждания. При работа с родителите и изготвяне на социална оценка
родителите са консултирани за възможностите за ползване на социални услуги и
интегрирано обучение на децата.
Приоритетна област ІІІ – Подобряване здравето на децата
Във връзка с постигане на целите в тази област, ДСП/ОЗД няма конкретни
ангажименти. За 2017 г. са издадени 10 направления за ползване на социални услуги.
Приоритетна област ІV – Защита на децата от всякакви форми на насилие,
злоупотреба и експлоатация
Цел 1. Повишаване професионалната компетентност на специалистите
работещи с деца за ранно идентифициране на риск от насилие.
Изпълнение:
На територията на община Дългопол работят един училищен психолог и един
педагогически съветник. Те поддържат тясна връзка с класните ръководители, ресурсни
учители и обществени възпитатели. Поради липса на Консултативен кабинет като
помощен орган на комисията съвместно с обществените възпитатели провеждат и
консултации на деца с противообществени прояви в училищата.
Цел 2. Повишаване на обществената чувствителност с цел намаляване на
броя на децата - жертва на насилие и трафик на хора
Проведени са беседи в училищата по темите „Трафик на хора“, „Трафик на хора, как да
го разпознаем“, „Трафик на хора. Що е „бели робини“?“. Ученици от СУ „Кл.
Охридски“ участваха в кампанията „Лято без риск“. С децата с предразположеност към
употреба на наркотици работят индивидуално и членове на МКБППМН и обществени
възпитатели. Комисията няма собствени информационни материали /брошури, флаери/,
затова са използвани малко като количество предоставени от други организации.
Цел 4. Превенция и противодействие на асоциалното поведение на
малолетни и непълнолетни.
Съгласно одобрената и приета програма за работа на МКБППМН за 2017г.
дейността бе насочена към организиране на масови културни, спортни, туристически и
др. прояви, които да обхванат максимален брой учащи се и да помогнат за
интеграцията, сближаването и промяната в положителна посока на деца в риск,
проблемни деца и деца с наложени възпитателни мерки.
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Във връзка със Световния ден против тормоза в училище, известен още като Деня на
розовата фланелка, МК проведе информационна кампания и конкурс за най-добра
инициатива, показваща съпричастност към борбата с насилието и тормоза в училище. В
кампанията се включиха СУ „Назъм Хикмет“ – с. Медовец, НУ „Иван Вазов“ – гр.
Дългопол, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Партизани, ОУ„М. Палаузов“ – с. Лопушна и ОУ„В.
Левски“ – с. Поляците. Наградените участници посетиха УВЦ „Ю. Гагарин“ в комплекс
Камчия.
По случай Седмицата на гората и Световния ден на Земята Местната комисия осигури
посадъчен материал и организира залесяване в различни селища от общината. Активно
се включиха ученици от НУ “Иван Вазов“, ОУ „Хр. Ботев“ – с. Партизани, ОУ Хр.
Ботев“ – с. Цонево, СУ „Назъм Хикмет“ и др. В повечето от тях залесяването бе
предхождано от информационна кампания за необходимостта от опазване на природата
като основен фактор за съществуването на човечеството.
Като част от инициативата „Урок по родолюбие“ през месец май учениците от ОУ „Хр.
Ботев“ – с. Партизани, НУ „Иван Вазов“ – гр. Дългопол, ОУ „Митко Палаузов“ – с.
Лопушна и СУ „Назъм Хикмет“ се срещнаха с режисьора Искрен Красимиров, който
представи филма си за великия революционер и поет Христо Ботев -„Ботев: от Голгота
към Свобода“.
През месец юли ученици от СУ „Кл. Охридски“ участваха в кампанията „Лято без
риск“, организирана от Дирекция „Превенции“ на Община Варна, където се обучаваха
как да работят с жертви на трафик, а също и със зависими от наркотици и алкохол.
За Коледа бе организирана арт-работилница, в която деца с противообществени прояви
изявиха своите творчески способности като изработиха коледни сувенири и картички.
Приоритетна област V – Насърчаване участието на децата в обществения живот

ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов” Дългопол със своята дейност
насърчава
участието на децата в обществения живот и в различни дейности и занимания в
областта на културата и изкуството. Участието на децата в
извънучилищните
дейности в свободното им време, ги обогатява, възпитава и развива техните
способности. В изпълнение на целите и дейностите залегнали в Общинската програма
за закрила на детето за 2017 г, в ЦПЛР - ОДК „А. Германов” през 2017 бяха
сформирани 12 постоянни групи в три в области: „Науки и технологии”, „Изкуства” и
„Спорт”, в които участваха 192 ученика от всички училища на Община Дългопол.
Цялостната дейност на ЦПЛР-ОДК „Андрей Германов” през 2017 г. протече
при оптимални условия, благодарение на създадената и добре работеща система за
организация и съгласно залегналите в годишния план задачи.
ЦПЛР - ОДК „А. Германов” беше организатор на редица изяви като:
Конкурс за мартеница и раздаване на мартеници на възрастни хора обслужвани от
общинския социален патронаж и в Хоспис и дом за стари хора „Топъл дом“ с. Рояк,
общ. Дългопол; Общински конкурс за великденско яйце, картичка и рисунка; годишен
концерт, Общински конкурс за коледна картичка, като картичките са раздадени на
възрасти хора от общинския социален патронаж и на Хоспис и дом за възрастни хора
„Топъл дом”, Общински конкурс за сурвакница; коледен концерт.
Децата от групите на ЦПЛР - ОДК „А. Германов” взеха участие в различни
изяви като - Национален конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан” Сунгурларе;
Национален детски конкурс „Моите детски мечти” НДД София; Четвърти
международен конкурс за Васил Левски, София; Втори национален конкурс „Децата на
България пеят, танцуват и рисуват” Шумен; Национален конкурс за детска рисунка
склуптура и приложно изкуство „Странджа, край на славни войводи и прочути певци”5

„Шарено петле“
Средец; Национален ученически празник „За хляба наш….”
Благоевград; Общински конкурс „Възкресение Христово”, Варна; Четвърти
национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и
видеоклип „България в картини и слово” Търговище; Конкурс „Приказките” Варна;
Областно състезание на младежките противопожарни отряди Варна; Международен
детски фестивал „Созополска панорама” Созопол, Втори международен музикален
конкурс „ART STARS-Звезди на изкуството” Варна; Общински конкурс за рисунка
„Моят роден край - част от Европа“ Дългопол; Национален конкурс за детска рисунка
„Вълшебният свят на Родопите” Кърджали; Национален конкурс „Не на войната по
пътищата“ Симеоновград; Конкурс за коледна картичка на галерия „Димитър
Добротич“ Сливен; Общински конкурс за коледна и новогодишна картичка и рисунка,
Дългопол.
Получени отличия през 2017 г.: Национален конкурс за детска рисунка „Св. Трифон
Зарезан“ Сунгурларе - една специална награда, медал ІІІ място; Втори национален
конкурс „Децата на България пеят, танцуват и рисуват” Шумен – една награда трето
място в съответната възрастова група, една поощрителна награда, една грамота за
отлично представяне и плакет за цялостно представяне; Национален конкурс за детска
рисунка склуптура и приложно изкуство „Странджа, край на славни войводи и прочути
певци” – „Шарено петле“ Средец – една награда – трето място; МДФ „Созополска
панорама” Созопол – в раздел “Музика” индивидуални изпълнителя един награден
първо място , трима наградени второ място и трима наградени за трето място в
съответната възрастова група; в раздел “Танцово изкуство” – две групи наградени
второ място и една група наградена трето място в съответната възрастова група.;
Втори международен музикален конкурс „ART STARS-Звезди на изкуството” Варна –
две награди трето място и една поощрителна награда; Общински конкурс за рисунка
„Моят роден край- част от Европа“ Дългопол – една награда първо място, една
награда второ място и една награда трето място; Национален конкурс „Не на войната
по пътищата“ Симеоновград – една поощрителна награда.

Изготвил:
Исмигюл Селим
Мл. експерт КСМД
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