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Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето в
в община Гурково за 2014 г.

В Община Гурково Националната политика в областта на закрилата на
детето за 2014 год. се реализира с приета на сесия на Общинския съвет с
Решение № 414/25.04.2014 г. Общинска програма за закрила на детето за 2014
год.
Основно извършената през годината работа по изпълнение на поставените в
Програмата задачи се свежда до изпълнението на мероприятия, залегнали в
Националната програма за закрила на детето за 2014 г.
.
Приоритет I: Политики за детето. Създаване на условия за социално
включване на децата
През изтеклия период ОЗД при ДСП Гурково работи съвместно с отговорните
институции, ангажирани пряко с провеждането на държавната политика за
закрила на детето - Община, МКБППМН, ДПС, МВР, Училища, детски градини,
лични лекари, МВР и др.
Дейността в подкрепа на семействата и деца в риск се извършва от Отдел
„Закрила на детето“ към ДСП Гурково, чрез създаване на мотивация за
отглеждане на детето чрез мерки за закрила в семейна среда. На семействата
и децата се предоставя информация относно достъпа до социална подкрепа и
помощ и алтернативни услуги - семейно консултиране, дневни детски градини и
др. През изминалия период можем да отчетем, че от Община Гурково има 2
деца настанени в специализирани институции.
ДСП /ОЗД/ като предлагане на услуги се ангажира с назначаване на лични
асистенти по НП ”АХУ” - дейност „Личен асистент”. През 2014 год. 1 дете с
увреждания от Община Гурково се е възползвало от тази услуга. Община
Гурково предоставя социална услуга „Личен асистент“ на 1 дете и по ОПРЧР –
по проект ”Подкрепа за достоен живот”.
Като алтернативна грижа за деца в риск в Общината се популяризира и
професионалната приемна грижа. Към настоящия момент нямаме кандидати
заявили желание да станат приемни родители.
За подкрепа на семействата в съответствие с изпълнението на основната цел
на ЗЗД – отглеждане на децата в семейна среда, ОЗД при ДСП Гурково
предоставя финансова подкрепа на 19 деца, настанени в семействата на
близки или роднини.

Дирекция „Социално подпомагане” осигурява финансова подкрепа на
семейства, отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за
децата, които отглеждат. През отчетния период са подпомогнати 340 социално
слаби семейства.
Своевременно се оказва социална и психологическа подкрепа на семейства за
предотвратяването на изоставяне на деца.
Семействата, отговарящи на условията за месечно подпомагане своевременно
са насочвани към включване в програми по заетост.
Дирекция”Социално подпомагане” гр.Гурково оказва подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства чрез предоставяне на помощни средства и
отпускане на месечни добавки за социална интеграция на 23 деца.
Приоритет II: Правосъдие за детето
През изтеклият период МКБППНП към община Гурково е разгледала 7
възпитателни дела на
14 деца – правонарушители. При разглеждане на
всички възпитателни дела, е присъствал представител от Отдел”Закрила на
детето” при ДСП-гр.Гурково, с цел осигуряване на справедливо,
законосъобразно отношение и зачитане на тяхното достойнство.
Приоритет ІІІ: Осигуряване на равен достъп до качествена
предучилищна подготовка и училищно образование
ОЗД при ДСП Гурково работи с родителите на деца застрашени от отпадане от
училище. При постъпване на сигнал за отпадане на дете от образователната
система се провеждат срещи и разговори както с родителите така и с детето.
Работата на ОЗД с родителите на тези деца е насочена единствено към
интересите и нуждите на детето от образование. Работата ни с целевата група
деца и родители е насочена предимно за повишаването на мотивацията им
децата да посещават редовно училище и посредничество с училищата за
подпомагане на децата срещащи трудности в усвояването на учебния
материал. Относно децата със специални образователни потребности ОЗД е
предоставя информация и консултация на техните родители за соц.услуги за
деца На деца със специфични образователни потребности са осигурени
ресурсни учители.
Приоритет IV: Подобряване здравето на децата:
Намаляване броя на децата, страдащи от социално значими заболявания чрез
реализиране на програми за здравословно хранене и здравословен начин на
живот. Децата от 1 - 4 клас получават безплатна закуска, съобразена с
изискванията за здравословно хранене
На територията на Община Гурково има регистрирани 23 деца с увреждания.
Приоритет V : Насърчаване на участието на децата
Децата от Община Гурково активно се включват в обществения живот на града.
Необходимо е да бъде допълнително развивана и популяризирана темата
за детското участие, за да има гаранции, че когато институциите вземат
решения по детските въпроси, мнението на децата е чуто и те максимално
са насърчени да изразяват своето мнение и становища.
Детското участие следва да бъде развито и популяризирано на местно ниво - в
общностите, в които живеят и се развиват децата.

Приоритет VI: Повишаване на ефективността на мерките за закрила на
деца от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация
Съвместно с МКБППМН и Детска педагогическа стая са изнесени беседи и
разпространени дипляни, помагала за ученици и родители с насоки за
действие и противодействие на случаите на насилие . През отчетния период не
са регистрирани случаи на насилие на дете в ОЗД. Нямаме регистрирани
просещи деца, деца на улицата, деца жертва на трафик, на сексуална
експлоатация и репатрирани деца.
През изтеклия период двама обществени възпитатели са работили с 9 деца
извършили противообществени прояви.
В училищата периодично се провеждат беседи, с цел повишаване на
знанията, транспортната култура и поведение на децата за безопасно
движение по пътищата.
Популяризирана е националната телефонна линия за деца в България
116 111 и web112 и телефон 116 000 – за изчезнали деца. Лините са безплатни
за потребителите и осигуряват на децата достъпен механизъм за получаване
на специализирана помощ по всяко време на денонощието.
Приоритет VIІ: Отдих, свободно време и развитие на способностите на
детето:
С цел организиране на свободното време децата от Общината са включени в
различни извънкласни форми, кръжоци, клубове по интереси. Учениците от
двете училища се включват и във всички културни и спортни мероприятия,
организирани от община Гурково.
Читалищата в Общината са средища за развиване на дарбите и таланта на
децата. През 2014 г. НЧ „Войвода Генчо Къргов“ гр. Гурково успешно приключи
проект „Всички деца – заедно“, реализиран с финансовата подкрепа на
конфедерация Швейцария, в който участваха общо 9 родители и 11 деца с
увреждания от гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре. Към трите читалища в
общината има сформирани общо 6 детско – юношески състава в различни
възрастови групи, 3 лазарски групи, 3 коледарски състава, 3 клуба „Приятели
на книгата“.
Община Гурково се явява като координатор на цялата извънкласна и
извънучилищна дейност, в изпълнение на държавната политика за осмисляне
на свободното време на децата за да могат да се развиват техните интереси и
способности.
През отчетния период нямаме регистрирани деца с изявени дарби, съгласно
Програмата за закрила на деца с изявени дарби.
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