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Отчет за изпълнение на общинската програма за закрила
на детето за 2013 г., неразделна част от Общинската
стратегия за закрила на детето за Община Бяла Слатина
/период 2010-2013г./
Показатели за оценка на постигнатите резултати при осъществяване
на дейностите от Общинската програма за закрила на детето през 2013г.
1. Превенция на изоставянето и настаняването на деца в институции и
социални услуги от резидентен тип чрез подкрепа на семействата за
отглеждането им в семейна среда и разкриване на нови услуги.
През разглеждания период превенция на изоставянето на деца бе
реализирано на базата на следните мерки за закрила в семейна среда:
-осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на
родителите или лицата, на които са възложени родителските функции по
проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата;
-консултиране на родителите или лицата, на които е възложено
изпълнението на родителските функции по въпросите на социалното подпомагане
и социалните услуги;
-осигуряване на съдействие за подобряване на социално-битовите условия
и социална работа за улесняване на връзките между децата и родителите и
справяне с конфликти и кризи в отношенията.
При всички случаи на настанявания на деца в специализирани институции
и/или социални услуги от резидентен тип, са правени опити от страна на
социалните работници да се предотврати извеждането на децата от биологичните
им семейства и настаняването им в институция е предприемано единствено като
крайна мярка.
За 2013г. са отворени общо 21 нови случая за закрила в семейна среда. На
семействата е оказана и финансова подкрепа.
2.Деинституционализация и намаляване броя на децата в институции и
социални услуги – резидентен тип, посредством реинтегрирането им в
семейна среда.
През 2013 г. отдел “Закрила на детето” към ДСП гр. Бяла Слатина
продължи работата по проект “Детство за всички” на ДАЗД, като обстойно бяха
проучени нагласите и желанията на родители, изоставили децата си в
специализирани институции за деца с физически и/или умствени увреждания да
поддържат контакт с тях или да бъдат реинтегрирани в биологичните си
семейства. Проектът е във връзка със закриване на специализираните институции
и разкриване на новите социални услуги в райони, където е необходимо. За
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периода 01.2013г. – 12.2013г. са извършени ежемесечни наблюдения на
родители/роднини на деца и младежи настанени в специализирани институции.
По отношение на реинтегрирането на деца в биологичните им семейства на
всяко изявено желание от страна на родител за реинтеграция на изведени деца
извън семейството е оказана необходимата педагогическа, психологическа,
финансова и правна подкрепа от социалните работници от отдел “Закрила на
детето” към ДСП гр. Бяла Слатина. Всяко подадено заявление от заинтересовани
родители е разгледано като е направена оценка, индивидуално съобразена с
интересите и спецификата на отделния случай на всяко дете.Общ брой деца
настанени в семейна среда е 41, реинтегрирани в биологичното семейство 11 бр.
и 1 в осиновителни .
3. Развитие на приемна грижа на територията на община Бяла Слатина.
Община Бяла Слатина е партньор на Агенция за социално подпомагане (АСП),
чрез Дирекция „Социално подпомагане” – отдел ''Закрила на детето'', която е
конкретен бенефициент по Проект „И аз имам семейство” по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013г. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Проекта в
Община Бяла Слатина стартира с подписването на партньорско споразумение на
08.12.2011г. Общината по проекта ще е доставчик на социалната услуга до месец
май 2014г.Община Бяла Слатина по проекта извършва набиране,подбор,оценка и
обучение на кандидатите за приемни семейства,сключва договори по чл. 31,ал.4
от Закона за закрила на детето за отглеждане на дете от професионално приемно
семейство,както и договори за грижа по чл.27, ал.5 от ЗЗД.
От началото на изпълнение на проекта до края на 2013 г. В Общината са
утвърдени осемнадесет професионални приемни семейства,преминали са 22
деца от които 2 са осиновении 1 е настанено при близки и роднини.В
четиринадесет утвърдени професинални приемни семейства през 2013 г. се
отглеждат деветнадесет деца. Утвърдено е едно професионално семейство
сключило договор по чл.27 от ЗЗД с ДСП ,в което са настанени две деца.
Продължава работата по оценка,проучване и обучение на новите кандидати за
приемни родители.Продължава работата по наблюдение на адаптацията на
децата в приемните семейства, осъществяват се редовни проверки на качеството
на предоставяната грижа на настанените деца.Общината продължава адекватно
да оказва помощ на приемните семейства и настанените в тях деца.
Развитието на приемната грижа в общината като алтернатива на
настаняването на децата в специализирани институции подпомага успешно
процеса на деинституционализацията на децата в Република България.
4.Повишаване информираността на децата и обществеността по
проблемите за насилието, наркоманията, проституцията, сексуалната
експлоатация и просията. Търсене на помощ и съдействие от
специализирани институции.
Координационния механизъм има за цел да осигури ефективна координация
при изпълнение на конкретни задължения за обгрижването на непълнолетните и
малолетни жертви на насилие, трафик и експлоатация.През 2013 г. случаите за
насилие над деца под 18 години са 5 броя.
По повод Международния ден на наркоманията са проведени беседи на тема
„Деца срещу наркотиците”с цел намаляване риска от употребата им, разясняване
на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на
наркотици.
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През периода представители от МКБППМН и РУП/ДПС работеха в посока
повишаване информираността на учениците на територията на Общината с
проблемите за насилието, наркоманията, просията, проституцията и
противообществените прояви. Освен чрез беседи и разговори по училищата са
използвани възможностите на местния радиовъзел и кабелна телевизия.
5. Изграждане на общностен център в общината по Проект за социално
включване.
Център за деца и родители „Аз и моето семейство” има като основна цел
създаване на условия за социално включване и намаляване на бедността сред
децата от уязвимите групи чрез инвестиране в ранното детско развитие. Услугите,
които ще се предлагат са за деца от 0 до 3 г. и родители и за деца от 3 до 7 г. и
техните родители. Услугите за деца от 0 до 3 г.и техните родители , които ще се
предоставят са :
 Формиране и развитие на родителски умения
 Здравна консултация за деца от 0 до 3 години
 Семейно консултиране и подкрепа
 Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна
интервенция
Услугите за деца от 3 до 7 г. и техните родители, които ще се предоставят са:


Интеграция на деца от целевите групи в детските градини и в
предучилищните групи
 Мониторинг на готовността за обучение
 Семейно консултиране и подкрепа
 Здравна консултация за деца от 3 до 7 г.
 Допълнителна подготовка за равен старт в училище за деца от 3 до 7 г.
 Индивидуална подкрепа за деца с увреждания
До момента строителните дейности са приключили.Направен е терен,ограда ,кът
за отдих с озеленяване,плочници,алеи и бордюри,детска площадка с
ударопоглъщаща каучукова настилка и комбинирано детско съоръжение с три
кули и пързалка, люлки и др.С реализацията на проекта се обособи и място за
отдих на децата и техните родители.
6.Оказване на съдействие за развитието на деца с изявени дарби в спорта,
науката и изкуството и консултиране за възможните алтернативи за
подкрепа. Награждаване на отличниците завършващи средно образование с
почетния знак на Общината.
През 2013 година няма постъпили искания за предоставяне на стипендии за
стимулиране на деца с изявени дарби, съгласно изискванията на чл.16 ал.3 от
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби.
7.
Корекционно-възпитателна
работа
с
деца
извършители
на
противообществени прояви и техните родители. Популяризиране и
рекламиране чрез медиите превантивната дейност на МКБППМН.
Представители на отдел ”Закрила на детето” през периода са взели
участие в общо 27 възпитателни дела на МКБППМН. Децата, станали обект на
тази комисия, както и техните родители се консултираха относно недопускане на
други противообществени прояви в бъдеще. Екипната работа на представители
от ДСП/ОЗД гр. Бяла Слатина, МКБППМН, ДПС/РУП гр. Бяла Слатина и
Обществените възпитатели към Консултативен кабинет и добрата координация
между институциите води до предприемане на адекватни мерки при работа с деца
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с противообществени прояви и до постигане на добри резултати при работа със
семейства и деца в риск.
8.Предприети мерки, относно деца, необхванати от образователната
система, застрашени от отпадане или отпаднали от училище. Включването
им в дейности по проекти на Общинска администрация, училища и социални
институции
Социалните работници от ОЗД/ДСП Бяла Слатина провеждаха консултации на
родители и деца относно необходимостта от по-строг контрол от страна на
родителите и осъзнаване необходимостта от редовно посещаване на учебните
занятия от учениците с цел предотвратяване отпадането им от образователната
система.
Училищните ръководства своевременно уведомяват ДСП гр.Бяла Слатина за
допуснати неизвинени отсъствия на техни възпитаници и се работи съвместно в
посока намаляване броя на отпадащите ученици, като за всяко получено
уведомление е изпращана писмена покана до родителите с цел разясняване
правата и задълженията всяка една от страните. Подадени деца застрашени от
отпадане от образователната система са 5 броя.
9.Деинституционализация на ДДУИ “Надежда” с. Търнава, чрез изграждане
на 2 броя ЦНСТ с капацитет от по 12 в гр. Бяла Слатина.
ДДУИ „ Надежда” с. Търнава следва да бъде закрит през 2014г. Настанените
деца ще бъдат насочени към нов вид социална услуга – ЦНСТ 1 и ЦНСТ 2 за
деца с увреждания.
Строително-монтажните работи са финализирани до края на 2013г., а през
второто полугодие на 2014г., се очаква ЦНСТ да започне да функционира като
предоставя услуги на потребителите.

ДИРЕКТОР ДСП:….............................
/Васил Петков /
Изготвил:
Началник отдел ……...…….…
/В. Игнатова/
Дата:11.03.2014г.
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