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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА
ЗА
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
за 2019 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Общинската програма за закрила на детето – 2019 г. документира волята и готовността на институциите в Община Роман за повишаване
качеството на живот на децата.
Съгласно чл.2 от Закона за закрила на детето – „Дете е всяко физическо лице до навършване на 18 години”.
Закрилата на детето се основава на следните принципи:
» Зачитане и уважение на личността на детето;
» Отглеждане на детето в семейна среда;
» Осигуряване най-добрия интерес на детето;
» Специална закрила на дете в риск;
» Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;
» Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за
тяхната професионална квалификация;
» Временен характер на ограничителните мерки;
» Незабавност на действията по закрила на детето;
» Грижа в съответствие с потребностите на детето;
» Осигуряване развитието на деца с изявени дарби;
» Насърчаване на отговорното родителство;
» Подкрепа на семейството;
» Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
» Контрол по ефективността на предприетите мерки.
Общинската програма за закрила на детето за 2019 г. е съобразена със следните стратегически документи, планове, програми и
нормативни документи:
» Националната стратегия за детето 2008-2018 година;
» Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Планът за действие за изпълнение на
стратегията;
» Конвенция за правата на детето на ООН;
» Закон за закрила на детето и правилникът за прилагането му;
» Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от
насилие и Национален план за превенция на насилието;
» Национална програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца 2017-2020 година ;
» Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020г. ;
» Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания;
» Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето;
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» Стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. на Община Роман, приета с Решение № 59 от Протокол № 9/07.04.2016 г. на
Общински съвет – Роман.
Основни приоритети:
 Социална политика. Намаляване детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата-политики за подкрепа
на детето и семейството-гарантиране правота на детето да живее в сигурна семейна среда.
 Здравеопазване. Подобряване здравето на децата-разширяване на профилактичните мерки и превантивни програми с цел
гарантиране здравето на децата чрез ранна превенция на рисковете, оптимизиране и повишаване качеството и достъпа до здравни
услуги и средства
 Образование. Осигуряване равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца,
развиване на различни форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на децата в образователната система,реализиране на
политики и подходи за включване на децата с емоционални и поведенчески затруднения в училищата и детските градини
 Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация-по-добро гарантиране на правата на децата,
пострадали от престъпления и /или свидетели в наказателния кодекс и на децата правонарушители, повишаване ефективността на
закрилата на непридружени деца, подобряване ефективността на системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие
 Насърчаване участието на децата-гарантиране правото на децата на участие в процесите на вземане на решения, при формиране и
изпълнение на политики, свързани с техните права и отговорности
 Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето-гарантиране достъпа на всички деца до културни дейности и
дейности за свободното време, насърчаване на деца с изявени дарби
Стратегическа цел:
Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи в посока всяко дете от Община Роман да
расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
Основни задачи:
 Развиване на мерки в подкрепа на отговорното родителство;
 Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне;
 Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата;
 Превенция на изоставянето на деца за отглеждане в специализирани институции;
 Развиване на алтернативни семейни грижи;
 Осигуряване на педагогическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по
проблеми, свързани с отглеждането , възпитанието и обучението на децата;
 Съдействие за улесняване на връзките между децата и родителите при справяне с конфликти и кризи в отношенията;
 Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка , с оглед пълноценна социална реализация;
 Осигуряване на подходящи извънкласни форми на обучение с цел ангажиране свободното време на децата;
 Провеждане на мероприятия в училищата с цел повишаване здравната култура на учащите се;
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Провеждане на обучения на педагогическия и непедагогическия персонал за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности, с цел повишаване качеството на образованието им;
Превенция на попадането на деца на улицата;
Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;

Дейностите , включени в програмата са съобразени с потребностите и грижата за децата в Община Роман и са предложени от широк
кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието и безопасността на децата.Заложени са реално
изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна
защита и гаранция на основните права на децата във всички сфери на обществения живот.
Общинската програма за закрила на детето 2019 г. Програмата е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и
усъвършенстване в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа
среда.
II. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ:
ПРИОРИТЕТ І :
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

Отговорни институции

1. Гарантиране на
правото на детето да
живее в сигурна
семейна среда и
реализиране на мерки
в подкрепа на
родителите при
наличие на риск за
детето от изоставяне.

1.1 Ранно идентифициране на случаите при които Община Роман,
съществува риск от изоставяне на дете и настаняване ДСП - ОЗД Мездра
извън семейството.
РУП Роман

Предвидени
финансови
средства
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

1.1. Извършване на проверка и оценка на всеки ДСП, Община Роман
постъпил сигнал в Дирекция „Социално
подпомагане” – Мездра за нарушаване правата
на дете или дете в риск по смисъла на Закона за
закрила на детето.
1.2. Приоритетна подкрепа на детето и семейството, ДСП, Община Роман
чрез мерки за закрила в семейна среда или в
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близка до семейната среда, включително и чрез
предоставяне на подходящи социални услуги в
общността и предоставяне на финансова помощ
или помощ в натура
1.3. Насочване към проекти и програми за заетост и Д БТ-Мездра
финансова подкрепа на семейства, отговарящи ДСП, Община Роман
на условията за месечно социално подпомагане,
за децата, които отглеждат.
1.4. Подкрепа на семействата с деца до 18-годишна ДСП, Община Роман
възраст или до завършване на средно
образование на детето, но не повече от 20годишна възраст, обвързана с редовното
посещаване в училище.
1.5. Оказване на финансова подкрепа на деца и ДСП - ОЗД Мездра, Община Роман
семейства в риск по реда на ЗЗД (помощи за
превенция и реинтеграция и помощи при
настаняване в семейства на роднини и близки и
приемни семейства).
1.6. Подкрепа доходите на родителите/осиновители ДСП-Мездра , Община Роман,
и/или лицата полагащи грижи за деца с трайни
увреждания, гарантирани с възможностите за
социално
подпомагане
на
действащото
законодателство.

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
държавно –
делегирана дейност
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
в рамките на
утвърдения бюджет

1.7. Поддържане и развитие на социалните услуги за Община Роман, ДСП-Мездра
деца на общинско ниво и въвеждане механизъм Доставчици на СУ
за повишаване качеството им.

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

1.8. Насочване към ползване на подходящи социални ДСП – ОЗД

в рамките на
утвърдения бюджет
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услуги с цел превенция на изоставяне на децата, ЦОП Роман
семейно консултиране, подкрепа.
1.9. Взаимодействие между отговорните институции Община Роман
при работата по превенция на изоставяне на дете ДСП –ОЗД
1.10. Осъществяване на мерки за предотвратяване на ДСП-ОЗД
изоставянето и подкрепа за отговорно родителство ЦОП Роман
чрез осигуряване на педагогическа, психологическа и
правна помощ на родителите и насочване на децата и
семействата към подходящи социални услуги в
общността;
2. Планиране и
развиване на социални
услуги в общността за
подкрепа на децата и
семействата и
разкриване на
алтернативни услуги.

3.Мониторинг върху
спазване правата на
децата и стандартите
за качество на
услугите за деца.

2.1 Осигуряване на качествени социални услуги за Община Роман
деца в Община Роман през 2019 г.:
ДСП
- ДЦДУ гр. Роман
Доставчици на СУ от Община Роман
- ЦОП гр. Роман
- КСУДС гр. Роман
- КСУДУ гр. Роман

на отговорните
институции
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

2.2 Устойчивост в развитието на социалната услуга
”Приемна грижа”- продължаване популяризирането
на услугата,увеличаване броя на професионалните и
доброволни семейства от общината

Община Роман
ДСП,ЦОП

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

2.3 Консултиране, насочено към подобряване
качеството на грижи за децата, настанени в семейства
на родини и близки или в приемни семества.

ДСП –ОЗД
СУ при необходимост

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

3.1 Осъществяване на мониторинг и контрол по Община Роман
спазването на критериите и стандартите за социални
услуги за деца в институциите и социалните услуги в
общността на територията на Община Роман
3.2

Утвърждаване

на

междуинституционалното Община Роман, ДСП Мездра,

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
в рамките на
утвърдения бюджет
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взаимодействие, сътрудничество и координация за МКБППМН, Комисия за детето
гарантиране правата на детето, чрез:
Образователни институции
- Провеждане на работни срещи на структурите на
местното самоуправление, институциите и комисиите,
отговорни за развитието на нови и за повишаване
качеството на съществуващите социални услуги за
деца и семейства.
- Организиране и провеждане на обучения за
специалисти от всички структури, отговорни за
закрила на детето, за адекватно прилагане на
международното и вътрешното законодателство в
областта на закрилата на децата и по-специално в
административните и съдебните производства, по
които се засягат права и интереси на деца.

4.
Развиване
на
социални услуги в
общността за подкрепа
на
децата
и
семействата.

4.1. Планиране и осигуряване на качествени социални Община Роман
услуги, повишаване качеството и ефективната заетост ДСП ,Доставчици на СУ
на съществуващите социални услуги в общността,
подобряване на достъпа до тях на децата в Община
Роман.

на отговорните
институции

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

ПРИОРИТЕТ ІІ :
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВСИЧКИ ДЕЦА
Цел

Дейност

Отговорни институции

1.Развиване на
различни видове и

1.1.Прилагане на механизъм за идентифициране и Училищни ръководства, детски
работа с необхванати, подлежащи на задължителна градини,

Предвидени
финансови
средства
в рамките на
утвърдения бюджет
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форми на услуги,
насочени към попълно обхващане на
децата в
образователната
система

2. Продължаване на
политиката за
включващо обучение
на децата със
специални
образователни
потребности

предучилищна подготовка, отпаднали и застрашени Община Роман,
от отпадане деца от образователната система
ДСП-ОЗД, ЦОП, Доставчици на СУ

на отговорните
институции

1.2.Координация между институциите при работа с
деца,отпаднали от учебния процес и такива, за които
съществува
риск
от
отпадане-съдействие
и
консултиране на семействата с цел връщане на децата
им в образователната система.
1.3. Прилагане на процедури, гарантиращи пълен Община Роман, РУО-Враца, учебни и
обхват на задължително обучение на деца от 5 и 6 детски заведения
годишна възраст в детските градини и включване в
целодневна организация на обучение за ученици от 1ви до 4-ти клас

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

1.4. Интегриране на деца от малцинствата в Община Роман, РУО – Враца,
образователната система, чрез прилагане на директорите на училища и детски
подходящи обучителни методи и работа със заведения, училищни настоятелства,
семействата им.
ОЗД - Мездра

Участия в проекти

2.1. Поддържане на подкрепяща среда в детските Община Роман, директори на училища
градини и училища за включване на деца със и детски градини, РУО-Враца
специални
образователни
потребностти
в
образователния процес

През цялата година

2.2. Подкрепа на ръководствата на детски градини и
училищни ръководства, учители и родители за
изграждане на положителни нагласи към включващо
обучение на деца и ученици със СОП.

Училищни ръководства ,детски
градини, РЦПППО- Враца
Община Роман, ЦСОП
ДСП - ОЗД

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

2.3.Методическо осигуряване и подкрепа на
педагогическите специалисти
за формиране на
положителни нагласи към приобщаващо образование
и осигуряване на позитивна образователна среда.

Училищни ръководства ,детски
градини, РЦПППО- Враца
Община Роман
ДСП - ОЗД
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2.4.Осъществяване на консултативна работа с
родителите на децата и учениците със СОП за тяхното
личностно развитие. Съдействие при насочване на
ученици със завършен професионален етап на
образование към форми на продължаващо обучение.

Цел
1.Разширяване
на
обхвата и повишаване
качеството на грижите
за децата в ранна
възраст. Подобряване
на
родителския
капацитет.

Училищни ръководства ,детски
градини, РЦПППО- Враца
Община Роман
ДСП - ОЗД

2.4. Провеждане на периодични обучения на учители РУО – Враца и директорите на
и възпитатели, които работят с деца със СОП в училищата и детски градини
общообразователната среда и с деца от етническите
малцинства.

В рамките на
утвърдения бюджет

2.5. Периодично представяне на актуална информация Училища, детски градини и всички
на родителите на деца със СОП, относно тяхното социални институции ангажирани с
развитие и участие на родителите при изготвяне и деца със СОП
преразглеждане на индивидуалните им програми.
ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Дейност
Отговорни институции

Не е необходим

1.1. Съдействие при осигуряване на личен лекар на Училищните ръководства ,
децата от най-ранна детска възраст.
Ръководствата на детски и социални
заведения,
1.2. Осигуряване на здравословна жизнена среда за Община Роман
отглеждане и възпитание на децата от ранна детска
възраст в общинските детски заведения чрез:
- здравословно и балансирано хранене;
- превенция на възникване и разпространение на
заразни и социално значими заболявания;
- съдействие за осигуряване достъп до здравни
услуги на деца от уязвими рискови групи;
- осигуряване на информационни материали на
здравна тематика за родителите и провеждане на
обучения за насърчаване на добри родителски
практики.
Осигуряване на обучения за повишаване на

Предвидени
финансови
средства
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
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2. Повишаване
здравната култура и
информираността на
учениците за
разпространение на
ХИВ/СПИН,
сексуално предавани
болести и
злоупотреба с
психоактивни
вещества, алкохол и
тютюнопушене.

квалификацията на медицинските специалисти,
работещи в детско и училищно здравеопазване.
2.1 Провеждане на информационни кампании за Училищните ръководства,
превенция на ХИВ/СПИН
Медицинските специалисти
Община Роман
2.2 Реализиране на дейности в областта на МКБППМН
превенцията на:
- рисковото сексуално поведение;
-употреба на психоактивни вещества;
-алкохол и тютюнопушене.

в рамките на
утвърдения бюджет

2.3 Провеждане на инициативи на училищно и
общинска ниво, посветени на Международния ден за
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември.

ПРИОРИТЕТ ІV :
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цел

1. Повишаване
осведомеността на
обществото, децата и
техните семейства
относно правата на
детето, насилието над
деца и за стимулиране
на активното им
участие в
противодействие на
насилието.

Дейност

Отговорни институции

1.1.Идентифициране на деца, жертви на насилие и
директна подкрепа чрез насочване към подходящи
социални услуги, социално консултиране и
индивидуална работа
1.2 Участие в местни и национални кампании по
превенция на противообществените прояви за закрила
на децата, безопасността на движението и трафика на
хора.
1.3. Поставяне на деца под възпитателен надзор на
Обществен възпитател

МКБППМН,
ИДПС, ДСП
ЦОП
МКБППМН
Община Роман

Предвидени
финансови средства
в рамките на
утвърдения бюджет
в рамките на
утвърдения бюджет

МКБППМН
ДПС

1.4.Кампания „Не на тормоза в училище“ по случай
ден за борбата с тормоза в училище
МКБППМН
Община Роман

в рамките на
утвърдения бюджет
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1.5.Информационна
Кампания
по
случай
„Международен ден за защита на децата, жертви на
агрессия“
2. Повишаване на
професионалната
компетентност на
специалистите,
работещи с деца, за
разпознаване белезите
на насилие и незабавно
сигнализиране за
случаите на насилие

3. Повишаване на
обществената
ангажираност с
проблемите на
безопасността на
децата и
експлоатацията на
детски труд.

2.1. Организиране и провеждане на обучения на МКБППМН
работещите в учебни и детски заведения за Образователни институции
разпознаване белезите на насилие и процедурите за ДСП
незабавно сигнализиране.
ЦОП

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

2.2. Ефективно взаимодействие между институците ДСП, ОЗД, МКБППМН, Община Роман
по изпълнение на Координационния механизъм и РУ-Роман, ЦОП, ДПС
подписаното
към
него
споразумение
за
сътрудничество за работа по случаи на деца, жертви
на насилие или в риск от насилие, и за
взаимодействие при кризисна интервенция.
2.3.Стриктно спазване на отговорности и задължения
на всички институции работещи с деца във връзка с
Координационния механизъм и подписаното към него
споразумение за сътрудничество за работа по случаи
на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и
за взаимодействие при кризисна интервенция
3.1. Популяризиране на съществуващите линии за
сигнализиране за деца в риск – телефон 112 и телефон
116 111, чрез разпространение на рекламни и
информационни материали.

ДСП, ОЗД, МКБППМН, Община Роман
РУ-Роман, ЦОП, ДПС

ДСП
Училищни ръководства

в рамките на
утвърдения бюджет

3.2.Координиране
на
действията
между Община Роман
заинтересованите институции за недопускане прояви
на експлоатация на детския труд.

в рамките на
утвърдения бюджет

3.3 Организиране на мероприятия във връзка с МКБППМН, Училищни ръководства,
превенция на насилието и агресията в училище и на Община Роман, ЦОП
безопасността в Интернет.

в рамките на
утвърдения бюджет
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4. Оказване на
ефективна закрила на
непридружени деца,
бежанци и мигранти ,
деца претърпели
насилие.

4.1. Прилагане на Координационния механизъм при
работа със случаи на деца, жертви на насилие или в
риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна
интервенция.

ДСП,
РУП Роман
Община Роман
Училищни ръководства

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

4.2 Прилагане на Координационен механизъм за ДСП-ОЗД
взаимодействие на заинтересованите институции при Община Роман
работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, МКБППМН
хепатит В и сексуално предавани инфекции.
ПРИОРИТЕТ V :
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Отговорни институции

Цел

Дейност

1. Създаване на
механизъм за
сътрудничество и
консултиране на
мнението на децата при
изготвяне и прилагане
на политиките,
свързани с техните
права и отговорности.
2.Повишаване на
информираността на
децата за техните
права.

1.1 Устойчивост в реализирането на различни Училищни ръководства,
дейности по инициативата „Община – приятел на Педагогически съветници
детето”.
Община Роман

Предвидени
финансови
средства
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

1.2 Насърчаване участието на ученическите съвети
по училища с мнения и предложения при изготвяне
на общинската политика за децата и младежите.
2.1. Разширяване на обхвата на обучението по
правата на човека и правата на детето и възпитание
чрез
използване
на
възможностите
на
общообразователната подготовка, на извънкласните
и извънучилищни дейности.

Училищни ръководства,
Педагогически съветници,
МКБППМН
ДСП, ЦОП

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции
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3. Гарантиране на
ефективна система за
детско правосъдие в
условията на
междуинституционално
сътрудничество.

4. Създаване на
механизми за
сътрудничество между
Детски /младежки/
формирования и
местните власти

1.1.Осигуряване правото на децата правонарушители
на справедливо и законосъобразно отношение при
зачитане тяхното достойнство. Защита на правата и
законните интереси на малолетни и непълнолетни от
представител на ДСП при разглеждане на
възпитателни дела, когато не е посочен доверен
представител или адвокат.

РУ , ОЗД/ДСП, МКБППМН, психолог,
педагози от училищата на територията
на община Роман, педагогическите
съветници към училищата.

1.2. Периодични работни срещи на МКБППМН и ОЗД/ДСП – Мездра, МКБППМН
ОЗД с цел актуализиране на информацията за децата
с образувани две и повече възпитателни дела и
междуинституционално сътрудничество за работа с
тези деца и техните семейства.
3.1. Подкрепа на младежки инициативи в областта на Община Роман
културата и социалното включване на децата и МКБППМН
младежите в Община Роман.
Училищни ръководства.

В рамките на
утвърдения бюджет

В рамките на
утвърдения бюджет

в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

ПРИОРИТЕТ VІ:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО
Цел

Дейност

Отговорни институции

1.Увеличаване броя на
децата, участващи в
различни
спортни,
културни
и
развлекателни
дейности, клубове по
интереси
и
други
занимания
в
свободното време.

1.1.Продължаване работата с младите хора с оглед
активното им включване в културния и спортния
живот на града. Засилване връзката „Култура –
училище” чрез реализиране на съвременни
образователни програми и увеличаване дела на
модерните иновативни практики

Община Роман, Културни институции,
Спортни клубове и школи
Училищни ръководства

1.2.Организиране и провеждане на спортни и
културни мероприятия

Община Роман, Културни институции,
Спортни клубове и школи
Училищни ръководства

Предвидени
финансови
средства
в рамките на
утвърдения бюджет
на отговорните
институции

в рамките на
утвърдения бюджет
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2.Подкрепа на
изграждането на
училищни спортни
клубове с оглед
подобряване на
извънкласната и
извънучилищната
спортна дейност
3. Насърчаване на деца
с изявени дарби.

1.
2.
3.
4.

2.1 Развитие на извънкласната и извънучилищната Училищните ръководства
спортна дейност.
Община Роман
2.2 Насърчаване участието на децата в масови Община Роман
ученически спортни прояви, планирани в Общинския Училищни ръководства
спортен календар.
3.1. Реализиране на дейности по Националната Община Роман
програма на мерките за закрила на деца с изявени Училищни ръководства
дарби и финансово подпомагане на деца с изявени ДСП-ОЗД
дарби съгласно НУРОЗДИД.

в рамките на
утвърдения бюджет
и по програми на
МОН

в рамките на
утвърдения бюджет
и по програма на
МОН

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Развити качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата; повишен
капацитет на специалистите предоставящи социални услуги.
Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка с оглед пълноценна социална реализация.
Намаляване броя на необхванатите и отпадащите от училище ученици, създаване на условия за продължаване на образованието .
Намаляване на броя на деца от семейства в неравностойно социално положение, които не посещават редовно детска градина и училище.

5.

Подобрена профилактика на здравето при деца от всички възрастови групи.

6.

Ефективно прилагане на мерките за опазване здравето на децата, повишена здравна култура.

7.

Увеличаване на броя на децата, ангажирани с творчески и спортни дейности-увеличен брой деца, участващи в културни дейности и
дейности за осмисляне на свободното време.

8.

Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация-повишена
информираност на децата с цел превенция от насилие и експлоатация.

9.

Запознаване на децата в училищна възраст с техните права и задължения; утвърждаване на детското участие в обществения живот.
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IV. АНГАЖИРАНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА :
1. Дирекция "Социално подпомагане”- гр.Мездра / Отдел „Закрила на детето”
2. Директори на училища, детски градини и ЦСОП в Община Роман, Педагогически съветник, училищни настоятелства.
3. РУП- гр. Роман
4. Общинска администрация - Роман
5. ЦОП – гр.Роман
6. Общопрактикуващи лекари
7. МКБППМН
8. РУО-Враца
9. Ръководители на социални услуги-резидентен тип и социалните услуги в общността на територията на община Роман – КСУДС,
КСУДУ

Програмата за закрила на детето за 2019 г. за Община Роман е разработена от Общинска комисия за детето, назначена със Заповед
№ 340/18.03.2019г. на Кмета на Община Роман.
Приета е с Решение на Общински съвет - Роман № ……………………, Протокол №…………………….
Настоящата програмата е отворена и подлежи на допълване, изменение и актуализиране.
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