
ОБЩИНА  КРУШАРИ 
   

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2010 -2011 ГОДИНА      
   

Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално 
включване на децата

Цели Дейности Отговорен орган 

1. Развиване на 
социалните услуги в 
общността за подкрепа на 
децата и семействата   

1.1. Повишаване капацитета на общинската 
администрация за стратегическо планиране и 
изготвяне на проекти за развиване на социални 
услуги. 

  Община Крушари,  

  1.2. Актуализиране на Общинската стратегия за 
социални услуги - Оценка на предоставяните 
социални услуги за деца и семейства в общността, 
анализ на потребностите от социални услуги, 
предоставяни в общността. 

Община Крушари, Дирекция 
"Социално подпомагане", 
ръководство на ДДУИ и ДнЦДУ 

  1.3. Изготвяне на стратегия за преструктуриране на 
ДДУИ. 

Община Крушари, Дирекция 
"Социално подпомагане", 
ръководство ДДУИ; 

 1.4. Разработване и реализиране на програми за 
преквалификация на персонала  на ДДУИ за 
предоставяне на алтернативни форми на социални 
услуги. 

Община Крушари, Дирекция 
"Социално подпомагане", 
ръководство ДДУИ; 

 1.5. Разработване и реализиране на политики по 
превенция на настаняването на деца в 
специализирани институции и подкрепа на ре 
интегрирането на деца в биологичните семейства. 

Дирекция "Социално подпомагане", 
ръководство ДДУИ; 



 1.6. Представяне на услугата „Приемна грижа”  като 
алтернативна форма на институционалната грижа, 
провеждане на информационна кампания, 
изготвяне и разпространение на брошури, дипляни. 

 Община Крушари, ръководство на 
ДДУИ, Дирекция "Социално 
подпомагане", 

  1.7. Проучване на възможностите за създаване на 
услуга "Защитено жилище" за деца от ДДУИ. 

 Община Крушари, Дирекция 
"Социално подпомагане", 
ръководство на ДДУИ, НПО. 

2. Развитие на 
алтернативни семейни 
грижи 

2.1. Проучване на възможностите за изграждане на 
Център за настаняване от семеен тип или малък 
групов дом за деца с увреждания. 

Община Крушари; Дирекция 
"Социално подпомагане", 
Ръководство на ДДУИ 

3. Развитие на мерки за 
подкрепа на отговорно 
родителство 

3.1.Подкрепа на рискови групи за завършване на 
средно образование на децата от рискови 
семейства. 

 Община Крушари, Дирекция 
"Социално подпомагане" , 
Директори СОУ, ОУ, НПО 

  3.2 Подобряване на информираността на 
родителите и децата за учебно-възпитателния 
процес в учебните заведения, професионална 
реализация и социализация на деца от рискови 
групи. 

Директори на учебни заведения, 
Община Крушари 

Приоритетна област 2 : Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 
образование на всички деца

Цели Дейности Отговорен орган 



1.Разработване на 
механизъм  за 
проследяване  
записването и движението 
на децата в 
образователната система 

1.1 Разработване и прилагане на  действащ 
механизъм за предотвратяване отпадането от 
училище. 

Община Крушари; Училищни 
ръководства,  училищни 
настоятелства, МКБППМН 

  1.2 Реализиране на общински инициативи за 
предоставяне на социални услуги в общността за 
подкрепа на интегрираното образование. 

Община Крушари,  Дирекция 
"Социално подпомагане",  
Училищни ръководства и училищни 
настоятелства,  

2. Предучилищното 
образование  

1.3. Изработване на механизъм за пълно 
обхващане на деца от 3 до 6 години в системата 
на детските градини. Изработване на 
мониторингова система за контрол и отчитане 
присъствието на децата в ЦДГ 

Община Крушари,  Дирекция 
"Социално подпомагане”, 
ръководства ЦДГ; 

 
Приоритетна област 3 : Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба , насилие и 

експлоатация 

Цели Дейности Отговорен орган 
1.   Повишаване 
осведомеността   на 
обществото, децата и на 
техните семейства 

1.1.  Провеждане на общинско изследване за 
агресията,  насилието сред децата на училищно 
ниво и предприемане на адекватни мерки. 

МКБППМН,  Дирекция "Социално 
подпомагане",  Директори на учебни 
заведения; 



1.2. Разпространение и популяризиране на 
информационни материали в училищата и детските 
градини за ранната превенция на насилието между 
и върху деца. 

 Директори на общински училища, 
Директори ЦДГ; 

1.3. Продължаване дейността за повишаване на 
обществената информираност относно проблемите 
на децата на улицата, сексуалната експлоатация на 
деца, трафика на деца и др., техните права  и 
задължения. 

МКБППМН,  Дирекция "Социално 
подпомагане", Директори на учебни 
заведения, Полицейски участък – 
Крушари; 

1.4. Организиране  на общинската  инициатива под 
мотото "Да не бъдем безучастни към съдбата на 
децата ни", целяща превенция и контрол на 
употребата на наркотици и алкохол 

Община Крушари; Полицейски 
участък - Крушари; МКБППМН; 
Дирекция "Социално подпомагане";  
средства за масово осведомяване; 
ръководства на общински училища 

относно правата на 
детето, насилието над 
деца и за стимулиране 
на активното им участие 
в противодействието на 
насилието 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Създаване на 
предпоставки за 
премахване на 
неграмотността и 
създаване  на условия 
за продължаване 
образованието на 
децата 

2.1.  Превантивна работа за пълен обхват на децата  
за училище и в подготвителните групи в детската 
градина за  намаляване  на риска за отпадане от 
училище 

Община Крушари; Дирекция 
"Социално подпомагане";  Директори 
на училища, Директори на ЦДГ 

 2.2. Засилване работата по мотивация на деца и 
родители относно завършване на средно 
образование и тяхното подпомагане 

 Община Крушари, Дирекция 
"Социално подпомагане",  Директори 
на училища 



 2.3.  Оказване съдействие на семействата на деца 
от високо рисковите общности, с цел  посещаване в 
предучилищна подготвителна група 

Община Крушари; Дирекция 
"Социално подпомагане",  Директори 
на ЦДГ  

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

3.1.Създаване на условия за равен достъп на деца с 
увреждания в училище и детска градина 

Община Крушари,  Директори на 
учебни заведения ; 

 3.2 Предоставяне на информация и консултации на 
родителите на деца с увреждания за правата на 
децата и предлаганите социални услуги и целево 
подпомагане 

Община Крушари, Дирекция 
"Социално подпомагане", Директори 
на общински училища 

4.1. Провеждане на срещи и беседи с родители на 
малолетни и непълнолетни  правонарушители, с 
техните учители, възпитатели и педагогически 
съветници.                                                                        

МКБППМН, Дирекция "Социално 
подпомагане", Директори на учебни 
заведения, Полицейски участък - 
Крушари 

4. Провеждане на 
последователна и 
целенасочена  
превантивна и 
корекционно- 
възпитателна работа, за 
намаляване на броя на 
противообществените 
прояви и престъпления 
на територията на 
общината 

4.2 Системно провеждане на индивидуално - 
възпитателна  работа и психологическо 
консултиране на деца, извършители на 
противообществени  прояви 

МКБППМН, Дирекция "Социално 
подпомагане"; Директори на учебни 
заведения 

5. Превенция  и 
премахване на най-
тежките форми на 
детски труд. 

5.1 Осъществяване на периодични проверки за 
просещи деца от на мултидисциплинарните екипи 

 МКБППМН, Дирекция "Социално 
подпомагане"; 



  5.2 Участие в екипи за извършване на проверки за 
експлоатация на детски труд 

Дирекция "Социално подпомагане", 
Общинска администрация. 

6. Превенция на 
наркоманиите 

6.1 Системно разпространение на здравно 
образователни материали по превенция на 
употребата на наркотични вещества алкохол и 
цигари.  

РИОКОЗ, БЧК, Община Крушари, 
Ръководства на общински училища 

   

Приоритетна област 5: Подобряване здравето на децата 

Цели Дейности Отговорен орган 

1.  Намаляване на 
социално значими 
заболявания сред децата 

1.1. Провеждане на информационни кампании за 
здравословно хранене и здравословен начин на 
живот. 

Ръководство на учебни заведения и 
детски градини, РИОКОЗ, Община 
Крушари 

  1.2 Подобряване информираността на родителите 
и децата от учителите относно  опазване здравето 
на децата и воденето на здравословен начин на 
живот. 

 Училищни ръководства, ръководства 
ЦДГ 

 Приоритетна област 6: Насърчаване участието на децата
Цели Дейности Отговорен орган 



1. Проучване мнението на 
децата при изработване и 
прилагане на политиките 
свързани с техните права 

1.1. Иницииране за създаване на форми за участие 
на децата в живота на училището и общината 
/детски или ученически парламент, младежки 
общински съвет и др./. 

Община Крушари, Училищни 
ръководства 

2. Повишаване 
информираността на 
децата за техните права 

2.1. Разширяване информираността на децата 
относно техните права и задължения чрез 
извънкласни и извънучилищни форми. 

Училищни ръководства; МКБППМН; 
Дирекция "Социално подпомагане" 

  2.2.  Създаване и популяризиране на модели на 
местни училищни политики за насърчаване 
участието на децата. 

Ръководства на общински училища 

   

Приоритетна област 7: Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

Цели Дейности Отговорен орган 

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

1.1. Участие в различни състезания, организирани 
на територията на общината, както и включването 
им в такива, организирани на регионално и 
национално ниво. 
 

Община Крушари; Ръководства на 
общинска училища 



  1.2. Подобряване взаимодействието на 
територията на общината между институции и НПО 
чрез различни съвместни инициативи за 
извънкласна и извънучебна дейност. 

Община Крушари, Ръководства на 
общински училища, читалищни 
настоятелства 

2. Насърчаване на   
работата с деца с изявени 
дарби 

2.1. Организиране на между училищни прояви – 
конкурси, състезания за стимулиране на 
творческите заложби на децата от училищата и 
детските градини. 

Община Крушари, Ръководства на 
общински училища, директори ЦДГ 

 


