ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЗА 2021 г.
I. Въведение
Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с целите и
основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона за закрила на
детето и всички нормативни актове и правилници, които се отнасят до закрилата на
детето. Тя е в унисон с държавната политика за закрила на детето и реформите в
системата за закрила на детето и цели създаването на действащи и ефективни механизми
на взаимодействие и координация между заинтересованите страни от системата за
закрилата на детето - държавата, местната власт и неправителствените организации, с
оглед подобряване благосъстоянието на децата и техните семейства в община Горна
Оряховица. От месец май 2016 година Община Горна Оряховица е член на мрежата на
УНИЦЕФ „Община – приятел на детето“. Целта на инициативата „Община - приятел на
детето” е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно
ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и
повишаване тяхното благосъстояние.
Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
закрила на детето, Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция
„Социално подпомагане” изготвената от комисията по чл. 20 от ЗЗД Общинска програма
за закрила на детето.
Дейностите, заложени в общинската програма за
2020 г., ще подкрепят
започнатите реформи в областта на закрилата и подкрепата на децата и семействата и ще
спомогнат за по-добрата координация и реализиране на секторните политики за
постигане на по-ефективна защита на основните права на децата. Дейностите са
структурирани в седем основни области:
 Приоритетна област I - Социална политика. Създаване на условия за социално
включване на децата;
 Приоритетна област II - Здравеопазване. Подобряване здравето на децата;
 Приоритетна област III - Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена
предучилищна подготовка и училищно образование за всички деца;
 Приоритетна област IV - Осигуряване правото на детето на живот и развитие в
сигурна и безопасна среда;
 Приоритетна област V - Повишаване на ефективността на мерките за защита на
децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
 Приоритетна област VI Спорт, култура, свободно време и развитие на
способностите;
 Приоритетна област VII - Насърчаване на родителското и детското участие.
Общинската програма за закрила на детето в община Горна Оряховица за 2020 г. е
изготвена с участието на представители от следните институции и организации:
 Община Горна Оряховица;
 Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при Община Горна Оряховица;
 Център за обществена подкрепа - гр. Горна Оряховица;
 Регионално управление на образованието- гр. Велико Търново;
 Регионална здравна инспекция - гр. Велико Търново;
 Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Горна Оряховица;
 Районно управление на МВР - гр. Горна Оряховица;
 Сдружение „Център Мария”- гр. Горна Оряховица;
 Сдружение ЗОВ България“ - гр. Велико Търново;
 Център за подкрепа за личностно развитие - гр. Горна Оряховица;
 ОП „Младежки дейности, спортни имоти и прояви” - гр. Горна Оряховица.
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Приоритетна област: І. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
НА ДЕЦАТА
Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово
осигуряване

1. Развиване на мерки за 1.1.
Подкрепа
на
доходите
на
родителите Дирекция „Социално
подкрепа на отговорно (осиновителите), когато отглеждат деца с трайни подпомагане”- гр. Горна
родителство.
увреждания и на семействата на роднини или близки и Оряховица
приемните семейства, при които са настанени деца с
трайни увреждания по реда на чл.26 от ЗЗД.

В рамките на
утвърдения бюджет

1.2. Подкрепа на семействата с деца до завършване на Дирекция „Социално
средно образование на детето, но не повече от 20- подпомагане”- гр. Горна
годишна възраст, обвързана с редовното посещаване на Оряховица
учебни занятия.

В рамките на
утвърдения бюджет

1.4. Подкрепа на семействата на децата сираци и Дирекция „Социално
полусираци, нямащи право да получават наследствена подпомагане”- гр. Горна
пенсия с месечно социално подпомагане в размер на Оряховица
115,00 лв. при редовно посещение на училище.

В рамките на
утвърдения бюджет

1.3. Подкрепа на семействата на децата сираци и Община Горна Оряховица
полусираци, децата с неизвестен родител, децата, чиито
родители са редовни студенти, децата, настанени в
приемни семейства и роднини, чрез заплащане на такса за
детска градина в размер на 50 %.

В рамките на
утвърдения бюджет

1.5. Подпомагане на семействата с новородени деца – по Община Горна Оряховица
150,00 лв. за всяко дете, за което е подадено заявление
през 2020 година.

Общински бюджет –
36 000 лв.
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2. Гарантиране правото 2.1. Предоставяне на комплекс от социални услуги, Сдружение „Център
на детето да живее в предназначени за деца в риск и техните семейства в Мария”- гр. Горна
сигурна семейна среда. Център за обществена подкрепа към Сдружение „Център Оряховица
Мария” - гр. Горна Оряховица.
2.2. Продължаване дейността на Център за обществена
подкрепа в гр. Горна Оряховица, с капацитет 30 лица.
Предоставяне на комплекс от социални услуги, свързани
с превенция на изоставянето, превенция на насилието и
отпадането от училище, деинституционализация и
реинтеграция на деца, обучение в умения за
самостоятелен живот и социална интеграция на деца,
консултиране и подкрепа на семейства в риск.
Семейно консултиране - предоставяне подкрепа на деца
и родители преди, в периода, по време и след
приключване на съдебни производства:
- Информационна програма за родители.
- Контактен център за срещи между деца и родители.

Община Горна Оряховица,
Център за обществена
подкрепа - гр. Горна
Оряховица

Проектно
финансиране

В рамките на
утвърдения бюджет
Външно финансиране
НПО

2.3. Предоставяне на социалната услуга за деца- Сдружение ЗОВ България
„Мобилен център за информиране, консултиране,
обучение и подкрепа на деца”. Основната цел на центъра
е развиване на социални умения за деца в риск и деца с
увреждания, подпомагане образователния им процес и
тяхната бъдеща професионална реализация. Оказване на
психологическа, арт терапевтична подкрепа и групова
работа с деца от Дневен център за деца с увреждания - гр.
Горна Оряховица и Център за настаняване от семеен тип
за младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица.

Външно финансиранедонорски организации
от Великобритания

2.4. Продължаване на работата по прилагане на Дирекция “Социално
ефективни мерки за превенция и санкциониране проявите подпомагане”- гр. Горна

В рамките на
утвърдения бюджет
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на безотговорно родителство.

Оряховица
Областен екип за приемна
грижа – Велико Търново
Община Горна Оряховица;

3. Участие на Община
Горна Оряховица в
провеждане
на
реформите,
осъществявани
в
грижата и спазването на
правата
на
децата,
отглеждани
в
специализирани
институции.

3.1. Развиване на професионалната и доброволна приемна
грижа в рамките на Проект „Приеми ме 2015” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014-2020. Утвърждаване на приемни семейства за работа
с деца на възраст от 7 до 18 години, деца преживели
насилие и деца бежанци.

Отдел „Закрила на детето”
при Дирекция „Социално
подпомагане”- гр. Горна
Оряховица

ОП „Развитие на
човешките ресурси”
2014-2020, схема за
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова помощ
BG05M9OP001-2.0030001-C01

4.
Подпомагане
и
подкрепа на децата с
увреждания и на техните
семейства.

4.1. Насочване на нуждаещи се деца да ползват социални
услуги в Дневен център за деца с увреждания - гр. Горна
Оряховица, с капацитет 40 места. Задоволяване
ежедневните потребности на децата със затруднения от
здравно
обслужване,
образователна
помощ,
психологическа,
логопедична, рехабилитационна
терапия, организация на свободното време и контакти,
като за тяхно улеснение е осигурен специализиран
транспорт от и до Центъра.

Община Горна Оряховица;
Дневен център за деца с
увреждания - гр. Горна
Оряховица;
Дирекция „Социално
подпомагане”- гр. Горна
Оряховица

В рамките на
утвърдения бюджет на
социалната услуга

4.2. Социални услуги за деца в общността, предоставяни Сдружение ЗОВ България
в Мобилен център за информиране, консултиране,
обучение и подкрепа на деца. Мобилният център
функционира на територията на Великотърновска област,
а в Горна Оряховица работи с децата, потребители на
услугата Дневен център за деца с увреждания- гр. Горна
Оряховица и Център за настаняване от семеен тип за

Чуждестранни
организации
Проекти
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младежи с увреждания- гр. Горна Оряховица, под
формата на доброволческа подкрепа и осигуряване на
материална подкрепа и супервизии за екипите на двете
услуги.

Приоритетна област: II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Цели
1.
Изграждане
капацитет
професионалистите
профилактика
болестите и промоция
здравето.

на
у
за
на
на

2.
Утвърждаване
на
препоръките
за
здравословно хранене и
спазване на изискванията

Дейности

Отговорни органи

Финансово осигуряване

1.1. Оказване на организационно-методична помощ
на медицинските специалисти от здравните
кабинети в детските заведения и училища чрез
предоставяне на информационни и методични
материали за здравно образование на децата и
учениците.

Регионална здравна
инспекция - гр. В. Търново;
Медицинските специалисти
в детски и учебни
заведения;
Младежки дом- гр. Горна
Оряховица;
Община Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет

1.2. Оказване на консултативна помощ на педагози
и други специалисти от детските и учебни
заведения, Младежки дом - Горна Оряховица и
други за реализиране на образователни и
интервенционни дейности по профилактика на
болестите и промоция на здравето, както и за
спазване на Наредба №10/19 юни 2014 г. на
Министерство на здравеопазването за здравните
изисквания при изготвяне и спазване на седмичните
учебни разписания.

РЗИ- гр. В. Търново;
Медицинските специалисти
в детски и учебни
заведения;
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”;
Община Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет

2.1. Оказване на консултативна помощ на лицата,
отговарящи за храненето на децата на възраст от 0
до 7 години в детските заведения и на учениците в
ученическите столове и бюфети по прилагане на

РЗИ - гр. В. Търново;
В рамките на утвърдения
Ръководствата на училища, бюджет
детските градини и детски
ясли;
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на
нормативните изискванията за здравословно хранене, съгласно
документи
за действащите нормативни документи.
организираното хранене
на децата и учениците в
Община Горна Оряховица.
2.2. Осъществяване на мониторинг на храненето на
децата и учениците, и контрол по спазване на
нормативните документи за здравословно хранене
на децата и учениците.

Медицинските специалисти
в детските и учебни
заведения;
Община Горна Оряховица

3.Проследяване
здравословно състояние
на децата и учениците в
детските
заведения
и
училища на територията
на
община
Горна
Оряховица

3.1. Мониторинг на здравословното състояние на
децата и учениците от детските заведения и
училища за учебната 2019/2020 г. Провеждане на
дейности по профилактика на болестите и
промоция
на
здравето
от
медицинските
специалисти в детските и учебни заведения.

РЗИ - гр. Велико Търново;
Медицинските специалисти
в детските и учебни
заведения;
Община Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет

3.2. Анализ на здравословното състояние на децата
и учениците от детските градини и училищата в
община Горна Оряховица за учебната 2019/2020
година

РЗИ - гр. Велико Търново;
Медицинските специалисти
в детските и учебни
заведения;
Община Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет

4.1. Информационно-образователна компания,
посветена на Деня на влюбените и превенцията на
ХИВ и сексуално-предаваните болести, съвместно с
Младежки дом-Горна Оряховица (м. февруари).

РЗИ - гр. Велико Търново;
Медицинските специалисти
от учебните заведения;
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”

В рамките на утвърдения
бюджет

4.Повишаване нивото на
информираност и здравни
знания на децата и
учениците, развиване на
умения за опазване на
личното
здраве
и
практикуване
на

РЗИ - гр. В. Търново;
В рамките на утвърдения
Ръководствата на училища, бюджет
детски градини и детски
ясли;
Медицинските специалисти
в детските и учебни
заведения;
Община Горна Оряховица

4.2. Информационно-образователна презентация, РЗИ - гр. Велико Търново;

В рамките на утвърдения
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здравословен
живот.

начин

на посветена
на
хранителните
разстройства Медицинските специалисти
(анорексия, булимия, орторексия), съвместно с от учебните заведения;
Младежки дом – Горна Оряховица (м. март).
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”

бюджет

4.3. Информационна акция за превенция на
зависимостите – тютюнопушене и употреба на
наркотични вещества, по повод на Световния ден
без тютюнев дим (31 май) и Международния ден за
борба с наркоманиите (26 юни), с участието на
млади хора – доброволци от гр. Горна Оряховица
(м.май).

РЗИ - гр. Велико Търново;
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”;
Учебни заведения

В рамките на утвърдения
бюджет

4.4. Празник на знанието в град Горна Оряховица,
включващ образователни игри със състезателен
характер по теми, свързани със здравословния
начин на живот (за ученици от училищата на
община Горна Оряховица) – м. октомври.

РЗИ - гр. Велико Търново;
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”;
Учебни заведения
Община Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет

4.5. Информационна-образователна кампания за РЗИ - гр. Велико Търново;
отбелязване на Световния ден за борба срещу ОП „Младежки дейности,
СПИН – 1 декември.
спортни имоти и прояви”;
Учебни заведения; НПО;
Община Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет

4.6. Лекция на тема „Свободни от зависимости“,
представяща
наркотичните
вещества
и
законодателството в Република България –
м.февруари.

В рамките на утвърдения
бюджет

РУ на МВР- гр. Горна
Оряховица;
Учебни заведения;
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”

5.
Подобряване
на 5.1. Отпускане на финансови средства на двойките Община Горна Оряховица
майчиното и детско здраве с репродуктивни проблеми.

Общински бюджет –
20 000 лв.
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Приоритетна област: III. ОБРАЗОВАНИЕ. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
Цели
1. Развиване на различни
видове и форми на
услуги, насочени към попълно
обхващане
на
децата в образователната
система.

Дейности

Отговорни органи

Финансово
осигуряване
1.1. Създаване на стимулираща учебна среда за
Ръководствата на детски и
В рамките на утвърдения
превенция на отпадането на учениците и тяхното учебни заведения;
бюджет
привличане към училище в рамките на:
Регионално управление по
и по съответната
 Механизъм за съвместна работа на образованието- гр. В. Търново; Националната програма
на МОН
институциите по обхващане и задържане в Община Горна Оряховица
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст
съгласно Решение №100/08.06.2018 г. на
Министерски съвет за създаване и функциониране
на Механизъм за съвместна работа на
институциите по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст
в община Горна Оряховица;
 Национална програма „Заедно за всяко дете“ –
Модул „Добри практики за взаимодействие на
образователните институции с родителите“;
 Национална програма „На училище без
отсъствия”, Мярка „Без свободен час” за периода
ноември 2019 - ноември 2020 г. (всички училища и
детски градини, подали проекти към националната
програма).
1.2. Включване на деца в риск в различни форми на Ръководствата на детски и
допълнително обучение чрез:
учебни заведения;
 Създаване на групи за допълнително обучение Регионално управление по

В рамките на утвърдения
бюджет
Проект „Подкрепа за
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по български език и математика – проект образованието- гр. В. Търново; успех“
„Подкрепа за успех“ – Дейности за обучителни Община Горна Оряховица
Проект „Активно
затруднения (всички училища в община Горна
приобщаване в
Оряховица).
системата на
 Подпомагане на деца в предучилищна
предучилищното
възраст, чийто майчин език е различен от
образование“
българския, за осигуряване на допълнително
обучение – проект „Активно приобщаване в
системата на предучилищното образование“ – ДГ
„Божур“ –гр. Горна Оряховица, ДГ „Бодра смяна“ –
гр. Горна Оряховица, ДГ „Елена Грънчарова“филиал „Детски свят“ – кв. Калтинец, ДГ „Здравец“
– гр. Горна Оряховица, ДГ „Щастливо детство“ –
гр. Горна Оряховица, ДГ „Слънчице“ – с. Върбица,
ДГ „Здравец“ – с. Първомайци, ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“ – гара Горна Оряховица.
1.2. 1.3. Квалификация на педагогическите кадри, които
работят с деца в риск и малцинствени общности:
 Проект „Квалификация за професионално
развитие на педагогическите специалисти“ на МОН
за периода 2018 -2021 година.

Ръководствата на детски и
учебни заведения;
Община Горна Оряховица
Регионално управление на
образованието- гр. В. Търново;
Община Горна Оряховица

1.4. Прилагане на мярката съобразно чл. 17, ал. 5 от Ръководствата на учебни
Правилника за прилагане на Закона за семейните заведения
помощи за деца за пълен обхват на децата на 5 и 6годишна възраст, подлежащи на задължителна
предучилищна подготовка за децата, необхванати в
предучилищни групи от община Горна Оряховица.

Проект „Квалификация
за професионално
развитие на
педагогическите
специалисти“ на МОН

В рамките на утвърдения
бюджет
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2.
Продължаване
на
политиката за включване
на деца със специални
образователни
потребности в училищата
и детските градини.

1.5. Предоставяне на социални услуги от Центъра
за обществена подкрепа - гр. Горна Оряховица в
училищата и детските градини в община Горна
Оряховица за деца в риск от отпадане от училище и
такива с проблемно поведение.

Център за обществена
подкрепа – гр. Горна
Оряховица;
Община Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет

2.1. Създаване на условия за равнопоставеност на
децата с увреждания, осигуряване на допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците по чл. 187, ал. 2 от Закона за
предучилищно и училищно образование.

Ръководствата на учебните
заведения;
Регионално управление на
образованието- гр. В. Търново

В рамките на утвърдения
бюджет

2.2. Подобряване на системата за оценяване на
образователните потребности на децата и
учениците от екипите в детските градини и
училищата (с подкрепата на Регионалния екип за
личностно развитие
с председател на екипа,
представител на РУО – Велико Търново).

Регионалния екип за личностно В рамките на утвърдения
развитие – гр. Велико Търново; бюджет
РУО – гр. В. Търново;
Ръководствата на детските и
учебни заведения;
Център за обществена
подкрепа – гр. Горна
Оряховица;
Община Горна Оряховица

2.3. Прилагане на скрининг тест на децата от 3-3.6 Ръководствата на детските
години при постъпване в първа група на детската заведения
градина за ранно идентифициране на проблеми в
развитието (обучени 72 учители за прилагане на
скрининг-тест).

В рамките на утвърдения
бюджет

2.4. Осигуряване на педагогически специалисти Ръководствата на детските и
(психолози, логопеди, ресурсни учители) по проект учебни заведения;
„Активно
приобщаване
в
системата
на
предучилищното образование“ за оказване на
допълнително психологическа и обучителна

Проект „Активно
приобщаване в
системата на
предучилищното
образование“
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подкрепа на децата.
2.5. Съдействие на Регионалния екип за личностно Ръководствата на детските и
развитие на екипите за обща и допълнителна учебни заведения;
подкрепа на личностно развитие към детските Община Горна Оряховица
градини и училищата съгласно промените за
интегриране на деца със СОП в чл. 188, чл. 189 и
190 от Закона за предучилищно и училищно
образование и Наредбата за приобщаващо
образование.

Приоритетна област: ІV.

В рамките на утвърдения
бюджет

ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И

БЕЗОПАСНА СРЕДА
Цели

Дейности

Отговорни органи

1.Повишаване
информираността
на
децата и родителите им за
рисковете на средата в
дома, на пътя и в
превозните
средства,
както и на местата за
игра, отдих и забавления.

1.1. Провеждане на планирани лекции и беседи, РУ на МВР- гр. Горна
както и тематични занимания по темата за Оряховица;
„Безопасност на пътя и Закона за движение по Община Горна Оряховица
пътищата“.

В рамките на утвърдения
бюджет

1.2. Провеждане на беседи с малолетни и
непълнолетни лица в учебните заведения за
повишаване информираността на децата за
необходимите действия при бедствия, аварии,
катастрофи, инциденти във водни басейни и реки,
както и заплахи от терористични атаки.

В рамките на утвърдения
бюджет

РУ на МВР- гр. Горна
Оряховица;
Ръководствата на учебни
заведения

Финансово
осигуряване

Приоритетна област: V. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ,
ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
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Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово
осигуряване

1.Повишаване
1.1. Популяризиране на съществуващите линии за
осведомеността
на сигнализиране за деца в риск или жертви на
обществеността, децата и насилие – телефон 112 и 116 111.
на техните семейства
относно
правата
на
детето, насилието над
деца и за стимулиране на
активното им участие в
противодействие
на
насилието.
1.2. Идентифициране на деца, жертви на насилие и
насочването им към подходящи социални услуги.

Отдел „Закрила на детето”
при Дирекция „Социално
подпомагане”- гр. Горна
Оряховица;
Детска педагогическа стая
при РУ на МВР- гр. Горна
Оряховица;
МКБППМН;
Община Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет

Отдел „Закрила на детето”
при Дирекция „Социално
подпомагане”- гр. Горна
Оряховица;
Детска педагогическа стая
при РУ на МВР- гр. Горна
Оряховица;
Училищни ръководства

В рамките на утвърдения
бюджет

1.3. Провеждане на лекции и тематични обучения
в учебните заведения на територията на община
Горна Оряховица, във връзка с изпълнението на
националната програма „Работата на полицията в
училищата“.

Детска педагогическа стая
при РУ на МВР- гр. Горна
Оряховица;
Училищни ръководства

В рамките на утвърдения
бюджет

1.4. Провеждане на информационно-образователна ОП „Младежки дейности,
лекция на тема „Безопасен интернет“ (м. май).
спортни имоти и прояви”;
Детска педагогическа стая
при РУ на МВР- гр. Горна
Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет
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1.5.
Провеждане
на
профилактични
и Детска педагогическа стая
възпитателни беседи с малолетни и непълнолетни при РУ на МВР- гр. Горна
лица, извършители или потърпевши от насилие Оряховица
или тормоз, с оглед предотвратяването на
последващи проявления на
подобен род
посегателства и намаляване на риска.

В рамките на утвърдения
бюджет

1.6. Работни срещи с представители на социалната,
здравната и образователната системи, с ученици и
родители - за популяризиране на ползите от
първичната
превенция
на
насилието
и
злоупотребата над деца.

Сдружение „Център Мария”гр. Горна Оряховица;
Ръководствата на учебни
заведения
Община Горна Оряховица

Проект:
„Противодействие на
домашното насилие в три
общини на област Велико
Търново“, ФМ на ЕИП,
Фонд „Активни граждани“
2019- 2022 г.

1.7.Обучения на ученици и младежи в: Сдружение „Център Мария”„Разпознаване на белезите на домашно насилие и гр. Горна Оряховица
насилие над деца, идентифициране и докладване
на рискови ситуации в семейството”; „Безопасни
връзки“.

Проект:
„Противодействие на
домашното насилие в три
общини на област Велико
Търново“, ФМ на ЕИП,
Фонд „Активни граждани“
2019- 2021 г.
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2.
Повишаване
на 2.1. Прилагане на метода „Фамилна групова
професионалната
конференция”, като форма на подкрепа при работа
компетентност
на с деца и семейства.
специалистите, работещи
с деца за разпознаване
белезите на насилие и
незабавно сигнализиране
за случаите на насилие.
2.2. Обучение на социални и здравни медиатори и
координатори на Фамилни групови конференции.

3. Развиване на дейности,
насочени към превенция
на насилието,
възстановяване и
реинтеграция в
семейството, училището
и обществото на деца,
жертви на насилие.

Сдружение „Център Мария”гр. Горна Оряховица

Програма „Да подкрепим
семейството”, Фондация
„Лале” януари 2021 – юни
2023г.

Сдружение „Център Мария”гр. Горна Оряховица

Проект: „Подкрепа за
семейства и ученицидоброволци за превенция
на насилието над деца”,
Фондация ОАК, 2020–
2022 г.

2.4. Отпечатване и разпространение на дипляни и Сдружение „Център Мария”постери, с послания за противодействие на гр. Горна Оряховица
насилието и трафика /за възрастни и за деца/.

Проект: „Подкрепа за
семейства и ученицидоброволци за превенция
на насилието над деца”,
Фондация ОАК, 2020–
2022 г.

3.1. Прилагане на Координационния механизъм за
взаимодействие между териториалните структури
на органите за закрила при работа в случаи на
деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция.

Дирекция „Социално
подпомагане” - гр.
Г.Оряховица;
Община Горна Оряховица;
Районен съд; Районна
прокуратура; РУ на МВР- гр.
Горна Оряховица;
Сдружение „Център Мария” гр. Горна Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет на отговорните
институции;
Проект:
„Противодействие на
домашното насилие в три
общини на област Велико
Търново“, ФМ на ЕИП,
Фонд „Активни граждани“
2019- 2021 г.

3.2. Консултативна помощ на деца-жертва или в Сдружение „Център Мария”-

Проект „Противодействие
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риск от насилие (психо-социално и юридическо гр. Горна Оряховица
консултиране).

на домашното насилие в
три общини на област
Велико Търново“, ФМ на
ЕИП, Фонд „Активни
граждани“ 2019- 2021 г.

3.3. Мобилна работа и директна подкрепа за деца и Сдружение „Център Мария”- Програма ИРИС юли 2020
семейства в риск, пострадали от пандемията от гр. Горна Оряховица, Районен –април 2021г.
малките населении места
съд, РУ на МВР.
3.4 Прилагане на Специализирана Програма за Сдружение „Център Мария”- В рамките на утвърдения
работа с извършители на домашно насилие.
гр. Горна Оряховица, Районен бюджет
съд, РУ на МВР.

3.5. Обучения и осигуряване на практика и
преддипломен стаж на студенти от ВТУ „Св. СВ.
Килир и Методий” в услуга за пострадали от
домашно насилие.

Сдружение „Център Мария”гр. Горна Оряховица, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“ –
гр. Велико Търново

3.6. Осъществяване на акции, с цел превенция на Дирекция „Социално
детската безнадзорност.
подпомагане” - гр. Горна
Оряховица;
РУ на МВР - гр. Горна
Оряховица;
3.7. Изпълнение на Наредбата за условията и реда Дирекция „Социално
за предоставяне на полицейска закрила на деца.
подпомагане” - гр. Горна
Оряховица;

В рамките на утвърдения
бюджет

В рамките на утвърдения
бюджет

В рамките на утвърдения
бюджет
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РУ на МВР - гр. Горна
Оряховица; МБАЛ „Св. Иван
Рилски”- гр. Горна Оряховица
3.8. Провеждане на специализирани полицейски РУ на МВР- гр. Горна
операции за проверки на питейни и нощни Оряховица
заведения, интернет клубове и игрални зали, с
оглед установяване продажба на спиртни напитки
на
деца и присъствие на подрастващи без
придружител в късните вечерни часове.

4. Привличане на
родителски организации
като партньори на детски
и учебни заведения с цел
превенция на насилието. 4.1. Активна позиция на Обществените съвети в
училищата и детските градини в община Горна
Оряховица, както и на училищни настоятелства,
относно отговорно родителство и превенция на
насилието в училищата.
5. Осигуряване правото
на децатаправонарушители на
справедливо и
законосъобразно
отношение при зачитане
на тяхното достойнство.

5.1.
Разглеждане
възпитателни
дела
на
подрастващи, извършили противообществени
прояви, от МКБППМН,
като се спазват
изискванията на Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните и Закона за закрила на детето.

В рамките на утвърдения
бюджет

Ръководствата на детските и
учебните заведения
Обществените съвети в
училищата и детските
градини;
Училищните настоятелства в
училищата и детските
градини;

В рамките на утвърдения
бюджет на МКБППМН

МКБППМН при Община
Горна Оряховица;
Дирекция „Социално
подпомагане”гр. Горна Оряховица;
РУ на МВР- гр. Горна
Оряховица

В рамките на утвърдения
бюджет на МКБППМН

5.2. Консултиране на деца правонарушители, Местна комисия за борба
подрастващи в риск и техните родители от срещу противообществените
обществените възпитатели във функциониращия прояви на малолетните и
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към МКБППМН Център за превантивна непълнолетните при Община
възпитателна работа и обществена подкрепа.
Горна Оряховица

Приоритетна област: VІ. СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ
Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово осигуряване

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

1.1 Осмисляне на свободното време на учениците,
посредством създаване на клубове по интереси в
областта
на
природо-математическите
и
хуманитарни науки, здравното образование и
здравословния начин на живот по програми на
МОН, както и в учебните дейности на клуб „Земята
и ние” при ЦПЛР.

Ръководствата на учебните
заведения;
Център за подкрепа за личностно
развитие – гр. Горна Оряховица
Регионално управление на
образованието- гр. В.Търново;
Община Горна Оряховица

В рамките на
утвърдените
бюджети и по
програми от МОН,
и утвърдения
бюджет на ЦПЛР

1.2. Разгръщане на дейността в двете основни Център за подкрепа за личностно
области: „Наука и технологии” и „Изкуства“ при развитие - гр. Горна Оряховица
Център за подкрепа за личностно развитие гр.
Горна Оряховица.
Ангажиране на децата по
интереси в 31 постоянно действащи групи, в това
число 1 за подкрепа на личностно развитие и 9 за
обучение в предучилищна възраст, както и
осмисляне на лятната ваканция на подрастващите
чрез функционирането на сборни временни групи
за летни дейности, по предварително обявен
график, включващ дейността на всички клубове и
школи при ЦПЛР.

В рамките на
утвърдения бюджет
на ЦПЛР - гр. Горна
Оряховица

1.3. Предлагане на педагогическа и психологическа Център за подкрепа за личностно В рамките на
грижа на деца и ученици от образователните развитие – гр. Горна Оряховица утвърдения бюджет
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институции в Община Горна Оряховица, както и
психологически консултации на родители по
предварително дадена заявка (до края на учебните
занятия от учебната 2019/2020 г.).

на ЦПЛР - гр. Горна
Оряховица

1.4. Ангажиране свободното време на децата и ОП „Младежки дейности,
младите хора от Общината
чрез участие в спортни имоти и прояви”;
клубните форми, в т. ч., спортните клубове, Спортни клубове в общината
школите и съставите,
функциониращи към
Младежкия дом - гр. Горна Оряховица, чрез
организираните през годината мероприятия, акции,
кампании, конкурси и изложби.

В рамките на
утвърдения бюджет
и по програми от
ММС

1.5. Насърчаване участието на децата в масови
ученически спортни прояви. Разширяване и
обогатяване на извънкласната и училищната
спортна дейност.

В рамките на
утвърдения бюджет

Община Горна Оряховица;
Ръководствата на учебните
заведения;
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”

1.6. Включване на учениците от общинските Ръководствата на учебните
училища в дейности по интереси в рамките на заведения;
проектите на МОН.
Регионално управление на
образованието - гр. В.Търново;
Община Горна Оряховица

В рамките на
утвърдения бюджет
и по програми от
МОН

1.7. Световен ден на предизвикателството,
Европейска седмица на активен спорт „MOVE
WEEK” /включваща различни масови спортни
прояви и ден без асансьори/. Активизиране на
организирания туризъм и скаутското движение в
училище.

В рамките на
утвърдения бюджет

Община Горна Оряховица;
Ръководствата на учебните
заведения;
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”;
Спортни клубове в общината

1.8. В рамките на Европейска седмица на Община Горна Оряховица;
мобилността 16-22 септември се провежда Асоциация „Родители“;

В рамките на
утвърдения бюджет
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„Фамилатлон в Горна Оряховица“. Събитието е Сдружение „Горнооряховски
основано на три основни принципа - семейство, младежки парламент“
екологичен начин на живот и спорт.
2. Насърчаване на децата 2.1. Реализиране на дейности по програмата за Община Горна Оряховица;
с изявени дарби.
закрила на децата с изявени дарби за 2020 година. Ръководствата на учебните
заведения;

Общински бюджет –
15 000 лв. и средства
от държавния
бюджет (стипендии
по програмата на
МОН)

Приоритетна област: VIІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА РОДИТЕЛСКОТО И ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ
Цели

Дейности

Отговорни органи

Финансово осигуряване

1.
Привличане
на
родителски организации
като
партньори
на
детски
и
учебни
заведения,
с
цел
превръщането
им
в
привлекателно място за
подрастващите .

1.1.Дейности на Обществените съвети в училищата Ръководствата на детските и
и детските градини на община Горна Оряховица, учебни заведения;
съгласно чл.265 от ЗПУО.
Община Горна Оряховица

В рамките на
утвърдения бюджет

1.2.Разширено
прилагане
на
педагогическа Ръководствата на детските
практика „Утринна приказка“ за адаптация на 3- заведения
годишните в условията на детската градина с
активното участие на родителите.

В рамките на
утвърдения бюджет

1.3.Увеличаване на броя на детските градини за Ръководствата на детските
участие в НП „Успяваме заедно“, насочена към заведения
ангажирано участие на родителската общност в
живота на детската градина – ДГ „Ален мак“ – гр.
Горна Оряховица, ДГ „Божур“ – гр. Горна
Оряховица, ДГ „Елена Грънчарова“ – гр. Горна

Национална
програма „Успяваме
заедно“
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Оряховица, ДГ „Слънчице“ – с. Върбица.
2.
Повишаване
на
информираността
на
децата за техните права
и гарантиране правото
им
на
участие
в
процесите на вземане на
решения.

2.1. Разширяване обхвата на обучението по правата Ръководствата на учебните
на човека и правата на детето, като се използват заведения;
възможностите
на
общообразователната Педагогически съветници
подготовка, извънкласните и извънучилищните
дейности.

3. Включване на децата в
обучителни модули и
програми, свързани с
правата и задълженията
им.

3.2. Продължаване сътрудничеството между
Община Горна Оряховица и НПО, работещи с
младежи, с оглед подкрепа на инициативите на
младите хора.

Община Горна Оряховица;
ОП „Младежки дейности,
спортни имоти и прояви”;
НПО

3.2. Създаване на стимулираща учебна среда и
допълнителна подготовка за участие в олимпиади и
национални състезания по културно-образователни
области за училищата в община Горна Оряховица,
класирани за национален кръг олимпиади и
състезания.
 Национална програма „Ученически олимпиади и
състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на
талантливи ученици за участие в ученическите
олимпиади“ – училищата в община Горна
Оряховица, класирани за национален кръг на
олимпиади и състезания.
 Осмисляне на свободното време на учениците,
посредством създаване на групи по интереси в
областта
на
природоматематическите
и
хуманитарни науки, здравното образование и
здравословния начин на живот по програми на

Ръководствата на детски и
учебни заведения;
Регионално управление по
образованието- гр. В. Търново;
Община Горна Оряховица

В рамките на
утвърдения бюджет

В рамките на
утвърдения бюджет

Финансиране по
програми на МОН
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МОН – проект „Подкрепа на успех“.
* Сформиране на родителски групи за подкрепа и Сдружение „Център Мария”
развитие на умения за добро родителстване и
зачитане на детското мнение и участие. Ще се
включат:
бъдещи
родители,
кандидат
осиновители, непълнолетни родители, родители,
осиновили дете- до 1 г. след осиновяването,
самотни родители, родители без умения за
адекватна грижа за децата си, родители в процес на
реинтеграция на дете;
*Включване на деца и родители в съвместни Сдружение „Център Мария”
инициативи за стимулиране на семейни ценности с
отбелязване на важни за семейството празници.

Програма „Да
подкрепим
семейството”,
Фондация „Лале”
януари 2021 – юни
2023г.

Програма „Да
подкрепим
семейството”,
Фондация „Лале”
януари 2021 – юни
2023г.

Общинската програма за закрила на детето за 2021 година е обсъдена и приета от Комисията за детето при Община Горна
Оряховица, определена със Заповед № 586 от 26.02.2021 г. на Кмета на Община Горна Оряховица.
Настоящият документ е отворен и подлежи на допълване, изменяне и актуализиране.
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