OTЧЕТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 ГОДИНА

Общинската програма за закрила на детето за 2015 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 2015 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 броя на децата посещаващи детска градина и училища деца от
семейства в неравностойно социално положение.
6. Намаляване броя на децата постъпващи в специализирани институции.
7. Запознаване на децата в училищна възраст с техните права и задължения.
Приоритетна област І – Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за
социално включване на децата
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Изпълнение:
Цел.1 Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за
децата.
В ДСП гр. Провадия през 2015 год. са постъпили общо 29 сигнала за деца, за
които е имало риск от попадане в специализирана институция. 23 от тях са новородени.
Риск при 20 от тях е факта, че са родени от непълнолетни майки. При всички случаи е
изготвена оценка на риска и съгласно нормативната уредба е уведомена Районна
прокуратура за предприемане на мерки по компетентност. Три от новородените са
изоставени на ниво родилен дом. При работа със семействата е постигнат добър
резултат в едно от тях и детето е реинтегрирано. Другите две са настанени в
специализирана институция и за тях родителите са подписали декларации за пълното
им осиновяване. Работата с малолетните майки на ОЗД се състои в посещения в
семейството, консултации, проследява се здравословното състояние както на майката,
така и на новороденото. При необходимост се насочват към ползване на социални
услуги и се следи за спазването на правата им. Останалите шест деца са изоставени от
родителите си и спрямо тях е предприета мярка за закрила – настаняване в семейство
на близки и роднини. В изпълнението на тази дейност се прилагат стриктно законовите
мерки.
Цел.2 Развитие на мерки за подкрепа на отговорното родителство.
Във връзка с развитие на отговорното родителство, на 04.09.2015 г в изнесената
приемна на ДСП в гр. Дългопол беше проведена екипна среща със семействата при
които са настанени деца по реда и условията на чл.26 ЗЗД. На тази среща се обсъдиха
проблеми свързани с отглеждането на децата. Разгледани са следните теми: Емоции и
овладяване на стресови ситуации при отглеждане на децата. Пубертет, промени и
кризи. Начини за справяне с проблемите и разбиране на децата. Необходимост от
търсене на специалисти при несправяне с проблемите. Наличие на социални услуги и
начина за тяхното ползване. Към момента в семейства на близки и роднини има
настанени 47 деца. Всички семейства са финансово обезпечени съгласно нормативната
уредба. Пет от децата ползват услугите на ЦОП гр. Провадия. Насочени са към
психолог с цел корекция на поведението. Към ЦОП са насочени и 4 деца, които са
реинтегрирани в биологичното им семейство след настаняване в приемни семейства.
Родителите им също ползват тези услуги с цел повишаване родителския капацитет.
Извършена е работа по 4 случая на родителско отчуждение, като едно от
семействата също беше насочено към ползване на услугите на ЦОП.
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
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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 2015 год. сме работили с общо 51 деца настанени в семейства на близки и
роднини. През отчетния период са реинтегрирани 3 от тях, а за едно е прекратено
настаняването поради навършване на пълнолетие. Дирекция „Социално подпомагане“ е
доставчик да услугата „приемна грижа“ Има утвърдено едно доброволно и едно
професионално приемно семейство. През периода няма проявен интерес и подадени
заявления за оценка и одобрение на други кандидати за приемни семейства.
Други дейности на ОЗД свързани с защита правата и интересите на децата
През 2015 год. в ОЗД са постъпили общо 46 сигнала. Извършени са 30
проучвания по искане на други дирекции. Изготвени са становища и е взето участие в
33 съдебни производства, в които са засегнати правата на децата. Изготвени са 15
становища свързани с имоти и спестовни влогове на деца. Предоставена е полицейска
закрила на 7 деца. Свикан е екипа по координационния механизъм за 4 случая на деца
преживели насилие. Извършена работа с 1 дете, което направило опит за самоубийство.
Работено е с четири семейства, в които е развит синдрома на родителско отчуждение.
Издадени са общо 16 направления за ползване на социална услуга в ЦОП. Шест
от тях са за деца с риск от отпадане от училище.
Приоритетна област ІІ – Осигуряване на равен достъп до качествена
предучилищна подготовка и училищно образование
Цел.2 Продължаване на политиката за включващо обучение на деца с СОП.
Изпълнение:
В ДСП гр. Провадия, териториален обхват община Дългопол са регистрирани
общо 43 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
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Във връзка с постигане на целите в тази област, ДСП/ОЗД няма конкретни
ангажименти. Издадени са 5 направления на деца с увреждания за ползване на социална
услуга – рехабилитация в ДМСГД гр. Варна и ЦСРИ гр. Провадия
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:
В ОЗД има служител от община Дългопол, който е преминал следните обучения
свързани с различните форми на насилие – „Психосоциални правни аспекти на
домашното насилие“; „Обучение на специализиран екип за работа по случаи на
домашно насилие“ и участие в надграждащо обучение, като едно от темите е „ Работа с
деца – жертви на трафик и техните семейства“
През 2015 год. имаше действащ екип по координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на насилие или риск от насилие и
за взаимодействие при кризисна интервенция. Съгласно методическите указания, екипа
е свикван в 4 случая на деца преживели насилие.
Цел 4. Превенция и противодействие на асоциалното поведение на
малолетни и непълнолетни.
При образуването на Възпитателни дела МКБППМ получава пълно съдействие
от ДСП – ОЗД, от останалите родители на родители на малолетните, Училищни
ръководства, Инспектор ДПС. Възпитателните дела са образувани съгласно ЗБППМН
спазвайки законосъобразните срокове. Няма получени предписания от прокуратурата и
съда във връзка с допуснати нарушения.
Предвид това, че проявите се извършват предимно от деца с ниско социално
положение и слаб родителски контрол, комисията прави всичко да осигури нужната
педагогическа подкрепа. По преценка на класните ръководители, директори и роднини
най – ефикасна е възпитателната мярка Поставяне под възпитателен надзор на
обществен възпитател.
През 2015 г. са постъпили 3 (три) предложения за продължаване на
възпитателната мярка по чл.13,ал.1, т.5 от ЗБППМН „Поставяне под възпитателен
надзор на обществен възпитател”. Основание за решението е доклад на обществения
възпитател и разговор с класния ръководител от което е видно, че непълнолетните не
посещават редовно учебните занятия и са налице предпоставки за дивеантно поведение.
При едно от разгледаните възпитателни дела е наложена мярка по чл.13,ал.1,
т.10, от ЗБППМН – „задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в
полза на обществото в рамките на 40 часа.
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Във връзка с възпитателно дело на МКБППМН- Дългопол и наложена мярка по
чл.13. ал.1, т.13, -„Настаняване във възпитателно училище-интернат” на непълнолетно
лице , както и решение на Варненски окръжен съд за настаняване във ВУИ е приведено
в изпълнение на 08.05.2015 год. Непълнолетният е настанен в ВУИ „Кирил и Методий”,
с. Кирека, общ. Дряново.
При образуване и разглеждане на възпитателните дела срещаме коректност в
работата си с Отдел закрила на детето, изготвят се и се получават в срок докладите по
чл.21 от ЗБППМН. На всяко възпитателно дело присъства и представител на
отдела,който защитава непълнолетните в отсъствие на адвокат.Възпитателните дела са
разгледани в едномесечен срок от пристигането на преписката от прокуратурата
съгласно изискванията на ЗБППМН.

Приоритетна област V – Насърчаване участието на децата в обществения живот
Общински детски комплекс „Андрей Германов” Дългопол със своята дейност допринася за
ангажиране на децата в творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и
развиващи техните способности. За насърчаване участието на децата в занимания в областта
на изкуството и спорта към Общински детски комплекс „Андрей Германов” през изминалата
2015 година бяха сформирани 9 групи с участници деца от различните общински училища в
Художествено – творческо направление с профили: Литературно творчество, Музикално
творчество, Танцово изкуство, Изобразително и приложно изкуство, и 1 група „Млад
огнеборец” в Спортно-туристическо направление, профил Колективни спортове, сформирана в
СОУ „Св. Климент Охридски” Дългопол. Под професионалното ръководство на техните
ръководители, които са и учители в съответните училища, те развиват своите способности в
областта на музиката, танците, рисуването и приложните изкуства. Децата от клубовете по
приложно изкуство участваха през изминалата година в няколко конкурса - Общински
конкурс за великденско яйце, Детски национален конкурс „Да уловиш мига” – Русе 2015, ХІ
Национален конкурс за коледна картичка „Весела коледа за всички” град Сливен, както и в
Общински конкурс за коледна картичка и за сурвакница. Двадесет и пет деца от клубовете в
направление Художествено – творческо, профили Музикално творчество и Танцово изкуство
участваха в Международен детски фестивал „Созополска панорама” Созопол. За поредна
година те спечелиха призови места - две първи, три втори и едно трето място в раздел
„Музика”, две трети места в раздел „Танцово изкуство”. Те са активни участници със своите
танци и музикални изпълнения във всички училищни и общински празници. Клуб „Млад
огнеборец”, участва и спечели пето място в
Областните състезания на младежките
противопожарни отряди Варна.
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