Приложение
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ЗА 2018 Г.
І. РАВEНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
Бюджет
Срок
Очаквани резулта- Индикатори
за изти /ефект - каква
пълпромяна ще се
Текущи
Целеви стойнение постигне
стойности
ности

Оперативни цели

Дейности

1.1. Гарантиране на
правата на всички
деца

1.1.1. Изработване Бюджет по
на аналитичен
ОПРЧР
доклад за изпълнението на Национална стратегия
за детето 2008 2018 г.

1.1.2. Разработване на промени в
Наредбата за условията и реда за
осъществяване на
мерки за предотвратяване изоставянето на деца и

2018 г.

В рамките
2018 г.
на бюджета

Разработване на
0
аналитичен доклад
за изпълнението на
НСД.
Сформиране на
междуинституционална работна група, която да обсъди
и изготви предложение за нов стратегически документ,
съгласно изискванията на КПД
Разработени проме- 0
ни в Наредбата

Изработен анализ
Изработени
предложения
за актуализация на НСД

1

Отговорни институции
Водеща Партниращи институции
ДАЗД,
Всички
НСЗД
органи за
закрила на
детето и
заинтересовани
страни,
УНИЦЕФ

МТСП

МЗ,
МОН,
МП,
ДАЗД,
АСП,
УНИЦЕФ,
НПО и
заинтере-
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настаняването им
в институции,
както и за тяхната
реинтеграция
1.1.3. Разработване на насоки за
подготовка на
децата за национално и международно осиновяване

1.1.4. Предприемане на действия
за присъединяване на България
към Трети факултативен протокол
към Конвенцията
на ООН за правата на децата. Организиране на
информационна
кампания

совани
страни
В рамките
2018 г.
на бюджета

В рамките
2018 г.
на бюджета

Разработени насоки,
предназначени за
професионалистите,
работещи с деца от
специализираните
институции, от социалните услуги,
приемните семейства, служителите в
дирекциите „Социално подпомагане”
Стартиране на работата на работна група с оглед изготвяне
на експертно становище за възможността България да
се присъедини към
държавите, подписали Третия факултативен протокол
към КПД.
Организиране на
информационни
събития, чрез които
да се осведомят
специалистите и
обществеността за

0

Разработени
насоки

ДАЗД

МП,
МТСП,
МЗ,
АСП,
Общини,
НАПГ,
Акредитирани организации

0

Бр. информирани събития
Предприети
действия за
стартиране на
работата на
работната група.

МВнР
ДАЗД

Университети,
УНИЦЕФ

3

1.1.5. ОрганизиВ рамките
2018 г.
ране на изследва- на бюджета
не за напредъка
по изпълнението
на препоръките на
КПД към Р България

1.2. Подобряване
на политиките за
ранно детско развитие

необходимостта от
присъединяване на
България към Третия факултативен
протокол към КПД
Проследяване на
изпълнението на
препоръките към Р
България по изпълнението на Конвенцията на ООН за
правата на детето

0

Изготвяне на
ДАЗД
обобщена информация за
напредъка по
изпълнението
на препоръките
на КПД

1.2.1. Разработване на политики за
ранно детско развитие като неразделна част от Националната стратегия за детето
2019-2025 г.

В рамките
2018 г.
на бюджета

Разработена концепция за Стратегия
за ранно детско развитие

0

Разработена
концепция

МОН,
МТСП,
МЗ

1.2.2. Развиване и
функциониране на
интегрирани услуги за ранно детско развитие

В рамките
До
на бюджета 2019 г.
на ОП РЧР
- по операция „Услуги за ранно
детско развитие“

Осигуряване на
стимулираща и подкрепяща среда, която да подпомага
цялостното развитие
на децата

65 общини,
предоставящи интегрирани услуги за РДР
През 2017 г.
4582 деца са
получили

Функциониращ Общини
интегриран
подход на предоставяне на
услуги за РДР
в общините
бенефициенти.

Органи за
закрила;
Институции и организации,
които имат
отговорности към
прилагането,
УНИЦЕФ
ДАЗД,
АСП,
НЦОЗА,
НПО,
УНИЦЕФ,
Фондация
„За нашите деца“
МТСП,
МЗ,
МОН,
ДАЗД
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подкрепа
чрез услугите
1.2.3. Изготвяне
на адаптирана
версия на скрининг теста за деца
на възраст от 3 г.
до 3 г. и 6 мес. за
идентифициране
на риск от обучителни затруднения

1.3. Гарантиране
правата на децата в
миграция, бежанци

В рамките
2018 г.
на бюджета

Осигурена адаптирана версия на
скрининг теста за
оценка на риска от
обучителни затруднения при деца от
3 г. до 3 г. и 6 мес.

Одобрен
скринингов
тест

1.2.4. Провеждане В рамките
2018 г.
на обучения на
на бюджета
педагогически
специалисти от
детските градини
за прилагането на
скрининг теста за
деца на възраст от
3 г. до 3 г. и 6 мес.
за идентифициране на риск от обучителни затруднения

Осигурена подготовка на педагогически специалисти
за прилагане на
скрининг теста при
деца от 3 г. до 3 г. и
6 мес.

1.3.1. Извършване
на наблюдения за
спазване правата

Осъществяване на
периодично наблюдение на РПЦ. Из-

В рамките
2018 г.
на бюджета

Бр. деца, които
са получили
подкрепа чрез
услугите за
РДР
Бр. деца, преминали скрининговия тест

МОН

ИИНЧ към
БАН

130 педаго- 1500 педагогигически
чески специаспециалисти листи

МОН

ИИНЧ към
БАН

Брой осъществени
наблюдения

ДАЗД

ДАБ

Доклади с изводи за подобряване на ра-
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и непридружени
деца

на децата, настанени в РПЦ на
ДАБ

1.3.2. Предприемане на мерки за
закрила спрямо
непридружени
деца - чужди
граждани, в т.ч.
деца - бежанци

готвяне на изводи и - 1
препоръки за подобряване на услоИзготвени
вията за настанявапрепоръки
не и грижи за децата
чужденци
В рамките
2018 г.
на бюджета

Осигуряване на закрила на непридружените децабежанци и гарантиране на правата им

ботата с целевата група деца
Брой осъществени наблюдения - 2
Изготвени
препоръки
За периода
Брой деца,
АСП
01.01.2017 г. спрямо които
- 30.09.2017 са предприети
г. общият
мерки по ЗЗД
брой малоза 2018 г.
летни и непълнолетни
лица чужденци, вкл.
търсещи и
получили
международна закрила, които
са се ползвали от социални услуги по Закона за социално подпомагане, е
38 деца, като: 9 деца са
били настанени в

Доставчици на социални
услуги,
ДАБ
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1.3.3. Публикуване на методики по
проектите на
МОН „Включващо обучение“ и
„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“

В рамките
2018 г.
на бюджета

Осигурена възможност за ползване на
продуктите, създадени по проектите

1.3.4. Осъществяване на прием и
обучение на деца
и ученици, търсещи или получили международна
закрила в задължителна предучилищна и училищна възраст в държавните и общинските училища на
Р България

В рамките
на стандартите за делегираните
от държавата дейности по
функция
„Образование“

Осигурени условия
за образователно
приобщаване, отчитащи способностите
и потребностите на
всяко дете и ученик,
включително и за
деца и ученици,
търсещи или получили международна
закрила

2018 г.

ДДЛРГ; 1 в
ДМСГД; 6 в
приемни
семейства;
22 в социални услуги от
резидентен
тип
8
8

МОН

Училища,
НПО

140 деца и
ученици,
търсещи или
получили
международна закрила, записани за първа година

150 деца и ученици, търсещи
или получили
международна
закрила, записани за първа
година

МОН
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1.3.5. Осъществяване на обучение
по български език
като чужд за деца
и ученици, търсещи или получили международна
закрила, и за мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст

100 000 лв.

2018 г.

Създадени условия
за образователно
приобщаване чрез
усвояване на българския език за деца
и ученици, търсещи
или получили международна закрила,
и за мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст

53 ученици,
търсещи или
получили
международна закрила и мигранти

100 деца и ученици, търсещи
или получили
международна
закрила, и мигранти, за които
е осигурено
допълнително
обучение по
български език
като чужд

МОН

1.3.6. Приемане
В рамките
2018 г.
на Координацина бюджета
онния механизъм
за взаимодействие
между институциите и организациите за гарантиране правата на
непридружените
деца чужденци,
пребиваващи в Р
България

Организиране на
срещи с институциите за изчистване на
противоречията.
Организиране на
съгласувателна процедура за внасяне на
документа в МС

Изготвен
проект на
Координационен механизъм

Приет Координационен механизъм

ДАЗД,
МТСП

АСП,
МВР

1.3.7. Стартиране
на пет годишен
проект за създаване на Център за
настаняване на
непридружени

Стартиране на дейности за осигуряване на условия за
прием, настаняване
и грижа на непридружени деца в сградата, предназначена

Одобрен
идеен проект

Стартиране на
дейности по
проекта

ДАЗД

ДАБ,
БЧК

Финансиране по
Норвежкия
финансов
механизъм

2018 г.

8

деца чужденци
1.4. Гарантиране на
достъпа до качествено и приобщаващо образование за
всички деца с фокус децата с увреждания и включването им в социалния
живот

1.4.1 Обучения за Бюджет на
педагогическите
НПО от
специалисти по
проекти
теми като „Ранно
оценяване на риска от обучителни
трудности в начален етап/в прогимназиален етап“

1.5. Развиване на
сътрудничество с
академичните среди за изграждане на
капацитет за изпълнение на държавната политика
за деца

1.5.1. Подобряване на сътрудничеството с академичните среди, с
оглед поактивното им
участие в подготовката на кадри
за социалната
сфера, както и в
събития, по отношение на политиките за деца
1.6.1. Актуализиране на информационни карти

1.6. Събиране, обработване и анализиране на данни в
съответствие с чл.
17а, т. 9 от Закона
за закрила на детето

2018 г.

за създаването на
Центъра
Ранно идентифициране и подпомагане
на деца с риск от
обучителни трудности

Участие на
педагогически специалисти от
8 училища

8 и повече
училища в
обучения на
педагогическите специалисти

НПО,
(Център
за приобщаващо
образование),
МОН

Училища

ДАЗД,
Ръководството на
университети
със специалности с
хуманитарна
насоченост.
ДАЗД

НЦОЗА,
АСП

В рамките
2018 г.
на бюджета

Подобряване на
сътрудничеството с
академичната общност с цел изготвяне
на осъвременени
учебни програми за
обучаващите се студенти

Брой сключени споразумения с
университети - 5

Брой конференции, кръгли
маси, открити
лекции
Брой публикации
Брой съвместни изследвания

В рамките
края на
на бюджета месец
февруари
2018 г.

Актуализиране на
информационните
карти, с оглед събиране и обработване
на данни за децата

7 броя актуализирани
карти за
2017 г.

Брой актуализирани карти
10,
Брой доклади/анализи

Органи за
закрила,
доставчици на услуги
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1.6.2. Събиране и В рамките
2018 г. Обработване на
359 броя
Брой обрабоДАЗД
Органи за
обработване на
на бюджета
постъпилата инобработени тени информазакрила,
информацията,
формация от ининформаци- ционни карти
доставчипостъпила от информационните
онни карти
ци на усформационни
карти на ДАЗД
през 2017 г.
луги
карти в ДАЗД
1.6.3. Изработване В рамките
2018 г. Изработване на ана- 5 броя доБрой анализи
ДАЗД
на анализи в съот- на бюджета
лизи и формулиране кументи с
по конкретни
ветствие с постъна препоръки за
обобщена
теми
пилите в ДАЗД
политики за детето
информация
информационни
карти и други информационни източници
ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
2.1. Промоция на
2.1.1. Активни
В рамките
2018 г. Повишена инфор0
Брой проведени ДАЗД,
АСП,
здравословен начин действия за попу- на бюджета
мираност на децата
кампании и съМЗ,
МОН,
на живот при деца- ляризирането на
за рисковете от разбития
НЦОЗА Доставта и профилактика здравословното
виване на храниБрой участващи
чици на
на болестите
хранене като центелни разстройства
деца
медийни
ност, гарантираща
при нездравословен
Проведена анкеуслуги,
психично и физимодел на хранене
та за изследване
обединеческо здраве на
на обратната
ния на
децата и подраствръзка от провелица,
ващите
дена кампания в
упражнядадена структуващи
ра
професията „готвач”
2.1.2. Актуализи- В рамките
2018 г. Актуализиране на
0
Бр. променени
МЗ,
ДАЗД,
ране на подзакона бюджета
нормативна уредба
актове
РЗИ,
МОН,
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новите нормативни актове по
проблемите на
здравословното
хранене, предназначени за деца в
различните възрастови групи

2.1.3. Организиране на седмица
на здравословното
хранене с провеждане на състезания сред деца и
ученици за изготвяне на меню от
здравословни
храни
2.1.4. Обучение на
специалисти от
училища и детски
заведения за провеждане на информационна и
образователни
дейности с деца и
родители по здравословно хранене.
Провеждане на

за здравословно
хранене на деца

НЦОЗА

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишаване на
познанията на децата за здравословните храни и използването им

0

Брой организирани състезания
Брой деца участници
Създадени брошури
Брой разпространени брошури

НЦОЗА,
РЗИ

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишаване на
познанията на медицинските специалисти, децата и техните родители за
здравословното
хранене

0

Брой обучени
специалисти
Брой проведени
беседи
Брой обхванати
деца
Брой обхванати
родители

НЦОЗА
РЗИ

Общини,
Лицензирани доставчици
на социални услуги,
Национални
консултанти
МОН,
ДАЗД,
РУО,
Асоциации на
производители на
такива
храни
МЗ,
РУО,
МОН,
Общини
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беседи с деца и
родители с цел
повишаване на
информираността
за здравословното
хранене
2.1.5
В рамките
2018 г.
Провеждане
на на бюджета
Национален ученически конкурс
„Посланици
на
здравето“ за ученици от 1-12 клас

2.2. Подобряване
на достъпа до услуги за майчино и
детско здраве

2.2.1. Предоставя- В рамките
2018 г.
не на специализи- на бюджета
рани медицински
консултации, психологическа подкрепа на родилки
и бременни с патология на бременността, деца с
увреждания, деца
с хронични заболявания, недоно-

Повишаване
ин- Организиформираността на ран конкурс
учениците за здравословния начин на
живот на младите
хора; превенцията
на поведенческите
рискови фактори за
здравето, свързани
със здравословното
хранене, физическата активност

Проведен конкурс

МЗ

Подобрен достъп до Осъществеуслуги за майчино и на дейност
детско здраве
до края на
2017 г.

Брой предоста- МЗ
вени специализирани
медицински консултации и услуги
по психологическа подкрепа
Бр.
обхванати
деца

МОН,
МК,
ММС,
МОСВ и
Постоянното
Представителство на
Европейската
комисия
в България
Лечебни
заведения,
НЦОЗА
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сени деца, чрез
Здравноконсултативните
центрове за майчино и детско
здраве
2.2.2.
Предоставяне на
акушерска помощ
на
здравно
неосигурени
бременни жени и
извършване
на
изследвания
извън обхвата на
задължителното
здравно
осигуряване
на
деца и бременни
жени
2.2.3. Изготвяне
на индивидуални
медико-социални
планове за деца с
хронични заболявания от комисии
в университетски
болници
2.2.4. Провеждане
на масов неонатален слухов скрининг във всички

В рамките
2018 г.
на бюджета

Подобрен достъп до Извършени
услуги за майчино и изследвания
детско здраве
през 2017 г.
Все още
няма данни
за последно
тримесечие

Брой прегледани МЗ
здравно неосигурени бременни, брой здравно
неосигурени
родилки, брой
изследвани новородени деца за
3 вида заболявания, бр. деца с
извършени генетични изследвания

В рамките
2018 г.
на бюджета

Осигурен индивидуален подход за
грижа

Осъществена дейност
на комисиите до момента

Брой деца с изготвени индивидуални медикосоциални планове

МЗ

Университетски
болници

В рамките
2018 г.
на бюджета

Намаляване и превенция на понататъшни увреждания

Обхват на
слуховия
скрининг до
момента

Брой новородени с обхват на
слуховия скрининг

МЗ

Лечебни
заведения
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2.3. Подобряване
на грижите за психичното здраве на
децата

лечебни заведения
с разкрити родилни/неонатологичн
и структури с цел
ранно диагностициране и лечение
на увреждания на
слуха
2.2.5. Провеждане
на
биохимичен
скрининг за бременни за оценка
на риска от раждане на дете с увреждане, вкл. на
бременни, необхванати от здравна
грижа
2.3.1. Превенция
на риска за здравето и развитието
при деца в ситуация на развод и
раздяла на родителите чрез консултиране на родители и планиране на адекватни
мерки
2.3.2. Повишаване

В рамките
2018 г.
на бюджета

Намаляване броя на
родени деца с увреждане

Обхват на
биохимичния скрининг през
2017 г.

Брой проведени МЗ
изследвания
Бр. обхванати
родилки без
здравни осигуровки

Лечебни
заведения

В рамките
2018 г.
на бюджета

Превенция на риска
за здравето и развитието на деца в ситуация на раздяла/развод на родителите
Гарантиране правото на децата на живот и контакти с
двамата родители и
упражняване на
отговорно родителство
Повишена инфор-

42 консултации на
родители,
деца и НПО
в областта и
работни
срещи

Бр. проведени
консултации на
родители, деца и
НПО в областта
и работни срещи
Бр. участия в
обсъждане и
предложения за
нормативни
промени

НЦОЗА

ДАЗД,
Комисия
за децата,
младежта
и спорта
към Народното
събрание,
НПО

Бр. разрабо-

1 бр. разработен

НЦОЗА

НСПИБ

В рамките

2018 г.
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информираността
на медицинските
специалисти от
извънболничната
помощ и специалисти от здравни
заведения по въпросите на аутизма/РАС в детска
възраст

на бюджета

мираност по въпросите на аутизма/РАС в детска
възраст; Преодоляване на стигмата;
Ангажираност с
решаване на проблемите на децата с
аутизъм/РАС и техните семейства

2.3.3. Повишаване
квалификацията
на ОПЛ и педиатри от извънболничната медицинска помощ за
скрининг на аутизма в ранна детска възраст

В рамките
2018 г.
на бюджета

Ранно откриване на
аутизъм при деца
под 3-годишна възраст

2.3.4. Развитие на
национална политика в помощ на

В рамките
2018 г.
на бюджета

Подобряване на
грижите за деца с
РАС и техните се-

тени информационни материали;
Бр. проведени информационни дейности;
Бр. обхванати специалисти
1 бр. разработен информационен материал
Бр. разработени материали за
скрининг на
аутизма в
ранна възраст
Бр. обхванати специалисти
1 разработен
материал
Бр. разработени политики и реа-

информационен
материал
Бр. обхванати
специалисти от
28-те области

МП,
НСОПЛБ
и др. организации, РЗИ

Бр. обхванати
специалисти
Бр. обхванати
деца

НЦОЗА

РЗИ,
НСПСИБ
П,
НСОПЛБ

Актуализиран
интегриран план
за действие за

НЦОЗА

МЗ,
НПО,
МОН,
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деца с РАС и техните семейства

2.4. Осигуряване на
качествени здравни
грижи за децата и
техните семейства
в периода на ранното детство

2.4.1. Повишаване
квалификацията
на специалисти от
извънболничната
помощ по въпросите на ранното
детско развитие,
проследяване на
развитието и ранно откриване на
проблеми и нарушения в развитието при деца от
раждането до 3годишна възраст и
за консултиране
на техните семейства
2.4.2. Консултиране на родители
и специалисти от
системата на

мейства и цялостно
решаване на техните проблеми чрез
прилагане на интегриран подход

В рамките
2018 г.
на бюджета

В рамките
2018 г.
на бюджета

периода 20182022 г., на базата на анализ на
изпълнение на
„Мерките за
подобряване на
грижите за хората с аутизъм и
техните семейства” на МЗ
Ранно идентифици- Бр. прове1 бр. курс за
ране на проблеми и дени обуче- продължаващо
нарушения в разви- ния
обучение на
тието при деца от
Бр. обучени специалисти от
раждането до 3специалисти извънболничнагодишна възраст
Брой обхва- та помощ-ОПЛ
Превенция на риснати деца
и педиатри
ковете за оптимално 0
Бр. обучени
развитие в ранно
специалисти
детство
Брой обхванати
деца

Превенция на рискове за здравето и
развитието на децата от най-ранна въз-

лизирани
дейности

Бр. проведени консултации
12 бр. кон-

Бр. проведени
консултации на
деца, родители и
здравни специа-

ДАЗД

НЦОЗА

МЗ,
НСПСИБ
МП,
НСОПЛБ
и др. съсловни
организации,
РЗИ,
Национални
консултанти

НЦОЗА

МЗ,
НПО,
РЗИ,
детски,
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здравеопазване по
проблеми, свързани със здравето и
развитието в детска възраст, с акцент на ранното
детство

раст и промоция на
здравето

2.4.3. Иницииране В рамките
2018 г.
за създаване на
на бюджета
работна група,
която да подготви
предложения за
промени в Закона
за здравето, които
да осигурят качество на грижите
в ранна детска
възраст, както и за
здравни грижи за
децата в училищна възраст

Осъвременяване на
нормативната уредба за предоставяне
и финансиране на
услугите в детските
ясли в контекста на
ранното детско развитие и функционирането на здравни кабинети в училище

2.4.4. Повишаване
квалификацията
на специалистите
в детските ясли и
училищното и

Разработване
на 0
обучителни програми за повишаване
квалификацията на
здравните и други

В рамките
2018 г.
на бюджета

султации на
деца, родители и специалисти от
системата
на здравеопазване по
проблеми на
развитието
и поведението с акцент
ранно детство
0

листи
Бр. обхванати
потребители

здравни и
лечебни
заведения
в
системата
на
здравеопазване

Създадена и
МЗ
функционираща
работна група,
която да подготви нормативните
изменения

МОН,
ДАЗД,
НСОРБ

Бр. разработени
обучителни
програми

ДАЗД,
съсловни
организации,
общини,

МЗ,
РЗИ,
НЦОЗА
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детско здравеопазване по въпросите на детско
развитие и за консултиране на техните семейства
2.5. Осигуряване на
превантивни мерки
срещу рисково сексуално поведение,
ранна бременност и
употребата на психо активни вещества

2.5.1. Оценка на
потребностите на
медицинските
специалисти в
училищните
здравни кабинети
от повишаване
познанията в областта на промоция на здравето и
превенция на водещи поведенчески рискови фактори в училищна
възраст
2.5.2. Превенция
на сексуално предавани инфекции
(СПИ),
ХИВ/СПИН и на
рисково поведение (сексуално
насилие, употреба
на алкохол и наркотици) сред

специалисти, работещи в услугите за
по-пълно осигуряване правото на
детето на достъп до
здравеопазване
и
здравни грижи

детски
ясли,
учебни и
детски
заведения

В рамките
2018 г.
на бюджета

Разработване на
програми и провеждане на обучения на
медицинските специалисти в училищните здравни
кабинети за повишаване познанията
в областта на промоция на здравето и
превенция на водещи поведенчески
рискови фактори в
училищна възраст

0

1 проучване за
оценка на потребностите на
медицинските
специалисти в
училищните
здравни кабинети

НЦОЗА,
РЗИ

МОН,
РИО,
училища

В рамките
2018 г.
на бюджета

Осигуряване на
достъп на младите
хора над 15 години,
които водят полов
живот до доброволно, анонимно и безплатно консултиране и изследване за
ХИВ

2 200

1 800 лица, достигнати с консултиране и изследване за ХИВ
и сексуално
предавани инфекции

НПО

МЗ,
РЗИ
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юношите
2.5.3. Прилагане
на единен подход
при разглеждане
на случаи на ранно раждане и съжителство

В рамките
2018 г.
на бюджета

2.5.4. Извършване
на преглед и анализ на нормативните актове с цел
синхронизирането
им, с оглед превенция на ранно
раждане и съжителство
2.5.5. Насърчаване
на неформалното
образование
на
младите хора в
областта на зависимостите и грижа за здравословния им начин на
живот

В рамките
2018 г.
на бюджета

В рамките
2018 г.
на бюджета

Сключване на споразумение между
институциите за
прилагане на единен подход в работата на професионалистите, съобразно техните компетенции
Предложения за
синхронизирана
законова и подзаконова нормативна
уредба

0

1 споразумение

ДАЗД

МТСП,
АСП,
МВР,
МП,
МОН,
МЗ

0

Изготвени предложения

ДАЗД

МТСП,
АСП,
МВР,
МП,
МОН

Предотвратяване
и/или отлагане на
първа употреба на
наркотично вещество

Организирани обучения

Проведени обучения

МЗ,
Общински съвети по
наркотични
вещества, Превантивноинформацион-

МОН,
РУО,
МВР,
ОДМВР,
всички
организации,
работещи
по проблемите
на наркомании-
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ни цент- те, оброве към щините
тях
2.5.6. Повишаване
информираността
за рисковете от
употребата на
наркотични вещества и за рисковете от употребата на предписани или закупени
без рецепта лекарствени продукти

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишаване информираността за
рисковете от употребата на наркотични вещества

Организирани превантивни
дейности

Проведени превантивни дейности

2.5.7. Предоставяне на информация
чрез интернетбазирани програми

В рамките
2018 г.
на бюджета

Предоставена информация чрез интернет-базирани
програми

Организирани превантивни
дейности

Проведени превантивни дейности

МЗ,
Общински съвети по
наркотични
вещества, Превантивноинформационни центрове към
тях
МЗ,
Общински съвети по
наркотични
вещества, Превантивноинформационни цент-

МОН,
РУО,
МВР,
ОДМВР,
всички
организации,
работещи
по проблемите
на наркоманиите, общините
МОН,
РУО,
МВР,
ОДМВР,
всички
организации,
работещи
по проблемите
на наркоманиите, об-
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рове към щините
тях
2.5.8. Разпространение на информационни материали за родители и
младежи с цел
повишаване капацитета по отношение употребата
на наркотици

В рамките
2018 г.
на бюджета

Разпространени
материали

Организирани превантивни
дейности

Проведени превантивни дейности

МЗ,
Общински съвети по
наркотични
вещества, Превантивноинформационни центрове към
тях

МОН,
РУО,
МВР,
ОДМВР,
всички
организации
работещи
по проблемите
на наркоманиите, общините

2.5.9. Работа с
рискови целеви
групи, с цел предотвратяване
и/или намаляване
употребата на
наркотични вещества

В рамките
2018 г.
на бюджета

Намалена употреба ОрганизиПроведени пре- МЗ,
на наркотични ве- рани
пре- вантивни
дей- Общинщества
вантивни
ности
ски съдейности
вети по
наркотични
вещества, Превантивноинформационни цент-

МОН,
РУО,
МВР,
ОДМВР,
всички
организации,
работещи
по проблемите
на наркоманиите, об-
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рове към щините
тях

2.5.10. Разширяване възможностите за включване
на децата и младежите в привлекателни за тях
форми за прекарване на свободното време

В рамките
2018 г.
на бюджета

Разширени възможности за включване
на децата и младежите в привлекателни за тях форми
за прекарване на
свободното време

Организирани превантивни
дейности

Проведени превантивни дейности

МЗ,
Общински съвети по
наркотични
вещества, Превантивноинформационни центрове към
тях

МОН,
РУО,
МВР,
ОДМВР,
всички
организации,
работещи
по проблемите
на наркоманиите, общините

2.5.11. Организиране на обучения
на младежи по
подхода „Връстници обучават
връстници“, срещи-разговори с
деца и младежи в
училищна и извънучилищна среда;
форуми и диску-

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишена информираност

Организирани превантивни
дейности

Проведени превантивни дейности

МЗ,
Общински съвети по
наркотични
вещества, Превантивноинфор-

МОН,
РУО,
МВР,
ОДМВР,
всички
организации,
работещи
по проблемите
на нар-
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сионни срещи по
проблемите, свързани с употребата
на наркотични
вещества и превенция на рисковото сексуално
поведение

2.6. Приемане на
Наредба за интегрирани здравносоциални услуги,
съгласно Закона за
здравето

2.5.12. Обучение в
подхода „Връстници обучават
връстници“ на
членовете на Съвета на децата за
превенция на
употребата на
РАС и превенция
на рисково сексуално поведение
2.6.1. Разработване на проект на
Наредба, с която
да се определи
видът на интегрираните здравносоциални услуги,
условията и редът
за предоставянето
им, критериите и
стандартите за
тяхното качество
и редът за осъ-

В рамките
До
на бюджета края на
месец
февруари
2018 г.

Подготвяне на доброволци с цел превенция на употреба
на ПАВ и превенция на рисково сексуално поведение

В рамките
2018 г.
на бюджета

Възприет мултисек- 0
торен, комплексен
подход на работа;
подобрена подкрепа
за всички деца и
семействата
им,
подобрено качество
на грижа и подобрено качество на
живот

0

мационни центрове към
тях,
НЦОЗА,
PETRI София

команиите, общините,
РЗИ,
НПО

Брой обучени
доброволци
Брой проведени
беседи
Бр. сесии

НЦН
НЦЗА,
PETRI София

ДАЗД,
Съвета
на децата
към
ДАЗД

Приета Наредба
за интегрирани
здравносоциални услуги

МЗ,
МТСП,
МОН

АСП,
ДАЗД,
НЦОЗА,
НПО,
УНИЦЕФ
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ществяване на
контрола по спазването им
ІІІ. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
3.1. Осигуряване на 3.1.1. Насърчаване В рамките
2018 г. Подкрепа за пости- Брой лица,
Брой лица,
МТСП
Работодаусловия за заетост
на работодателите на бюджета
гане на по-добър
включени в включени в
АЗ
тели
на безработни рода разкриват рабаланс между пронасърчител- насърчителнадители
ботни места и да
фесионалния, сената мярка.
та мярка
осигуряват заемейния и личния
Към
тост на безработживот
31.12.2017 г.
ни лица – самотни
по условияродители (осинота на мяркавители) и/или
та на работа
майки (осиновиса постъпителки) с деца до 5ли 142 лица.
годишна възраст
За периода
януаридекември
2017 г. са
работили
247 лица
3.2. Развитие на
3.2.1. Увеличава- В рамките
2018 г. Разширяване на
Брой функ- Брой услуги
АСП
Общини,
социалните услуги не броя на соци- на бюджета
възможностите за
циониращи Брой лицензиДАЗД
за деца и подобряалните услуги за
подкрепа и социал- СУ за деца и рани услуги
ване на качеството деца, предоставяно включване на
семейства
Брой премеси ефективността им ни в общността
деца и семейства от към края на тени деца
уязвими групи
месец
октомври 2017
г. – 612 броя
3.2.2. Стартиране В рамките
2018 г. Разширяване обхва- ПредложеПроект на акАСП
ДАЗД,
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изпълнение
на на бюджета
процеса по преразглеждане
и
актуализиране на
Методиката
за
условията и начина на предоставяне на социалните
услуги в ЦОП
3.2.3. Управление 70 000 лв.
и развитие на
профилиран Кризисен център за
деца, жертва на
трафик на хора

та на дейностите в
ЦОП, в контекста
на Актуализирания
план за действие в
областта на деинституционализацията
на децата в Р България 2016-2020 г.
Януаридекември
2018 г.

Функциониране на
профилиране на
социална услуга за
настаняване на деца, жертви на трафик на хора

3.2.4. Обучение на В рамките
До
персонала от инс- на бюджета края на
титуциите и оргамесец
низациите, премарт
доставящи соци2018 г.
ални услуги за
деца, за опасностите от употребата на ПАВ от деца

Оценка на риска;
умения за разпознаване на употреба на
ПАВ и насочване

3.2.5. Повишаване
на финансовия
стандарт на услу-

Осигуряване на качество на грижата
за настанените деца

В рамките
2018 г.
на бюджета

ние за актуализиране
Методика за
условията и
начина
на
предоставяне на социалните услуги в ЦОП
Брой обгрижени лица и брой
предоставени социални, здравни,
психологически, педагогически и
др. услуги
0

туализирана
Методика за
условията и
начина на предоставяне на
социалните
услуги в ЦОП

0

МТСП,
НСОРБ,
УНИЦЕФ
България,
НМД
и други

Брой обгрижени лица и брой
предоставени
социални,
здравни, психологически,
педагогически
и др. услуги

НКБТХ

АСП
(ОЗД),
ДАЗД,
НПО и др.
заинтересовани
страни

Брой обучени
специалисти

НЦН

НПО

Повишен финансов стандарт на услуга-

МТСП
МФ

ДАЗД
АСП
НСОРБ
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гата ЦНСТ

3.2.6. Разработва- В рамките
2018 г.
не на законопро- на бюджета
ект за социалните
услуги
3.3. Продължаване
на процеса на деинституционализация на грижата за
деца

3.3.1. Изготвяне
В рамките
2018 г.
на предложения за на бюджета
промени на политиките за деца,
настанени извън
семействата, на
база на резултатите от реализираната контролна
дейност относно
спазване на правата на детето
и/или стандартите
за качество на
социалните услуги за деца чрез
проверки в социалните услуги за
деца – услуги в
общността и от
резидентен тип,
на доставчици на

– увеличен брой
персонал с възможност за достойно
заплащане, обучение и супервизия
Подобряване на
нормативната уредба за предоставянето на социални услуги
Своевременно обработване на сигналите с цел организиране на навременни проверки при
информация за нарушени права на
деца, настанени в
резидентни услуги;
Повишено качество
на грижи за децата
и гарантиране на
техните права и
интереси

та ЦНСТ

0

Разработен
законопроект
за социалните
услуги

МТСП

През 2017 г.
Извършени
са общо 414
броя проверки, чрез
които е
проследено
спазването
на правата
на децата.
От тях: 81
броя проверки по
сигнал; 315
броя планови проверки; 18 броя
проверки за
проследяване изпълнението на
дадени за-

Брой сигнали
Брой проверки
Брой задължителни предписания
Анализи на
резултатите от
извършените
проверки

ДАЗД

Всички
заинтересовани
страни
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услугата „приемна грижа”

дължителни
предписания
след извършени проверки.
Разпределение според
обектите:
221 броя в
отдели
„Закрила на
детето” към
дирекции
„Социално
подпомагане”; 37 броя
в образователни институции
(училища и
детски градини); 3
броя в специализирани институции (ДДЛРГ
и ДМСГД);
79 броя в
доставчици
на социални
услуги за
деца; 74
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3.3.2. Обезпечава- 3 000 000
До
не на подготовка- лв. - ОП 2023 г.
та за създаването РЧР
и предоставянето
на новите услуги
в семейна среда и
в общността на
територията
на
цялата страна

Подготовка за извеждане и закриване на специализираните институции
за деца (ДДЛРГ и
ДМСГД) и предоставяне на новите
услуги

3.3.3. Предоставя- 74 050 060 До
не на новите ус- лева – ОП 2023 г.
луги, подкрепящи РЧР
процеса по закриването на ДДРЛГ
и ДМСГД

Реализиране на модели за качествена
алтернативна грижа
за децата и младежите, настанени в
ДДЛРГ, ДМСГД;
Създаване и предоставяне на социални и интегрирани
здравно-социални
услуги в общността,
основани на нуждите на всяко дете и
младеж

броя в лечебни заведения
Деца и младежи, настанени
в
институции,
обхванати в
интервенции за деинституционализация
– 1 630

Деца и младежи, настанени
в
институции,
обхванати в
интервенции за деинституционализация
–
1 470 (индикативно)

Брой деца и
АСП
младежи, подготвени/подкрепени
за извеждане в
общността –
670 (230 в
ДДЛРГ и 440 в
ДМСГД);
Деца и младежи, настанени
в ЦНСТДМУ с
актуализирана
оценка – 820
Деца и младе- Общини
жи, получава- МЗ
щи социални и
здравни услуги
в
общността
след извеждането им от институция - 1
470 (индикативно)

ДАЗД,
МЗ,
Общини;
Доставчици на социални
услуги,
НПО,
Лечебни
заведения

ДАЗД,
АСП,
Доставчици на социални
услуги,
НПО,
Лечебни
заведения
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3.3.4. Закриване
на специализирани институции за
деца – Домове за
деца, лишени от
родителска грижа
3.3.5. Анализ на
качеството на
грижата в мярката
"настаняване при
близки и роднини“

В рамките
2018 г.
на бюджета

Постепенно премахване на институционалния модел
на грижа

Брой
ДДЛРГ към
края на месец октомври 2017 г. –
20 броя

Брой закрити
ДДЛРГ

АСП
Общини

ДАЗД,
МЗ,
МТСП

В рамките
2018 г.
на бюджета

Формулиране на
пакет услуги/мерки
за повишаване на
качеството на този
тип настанявания

0

Изготвен анализ и препоръки за подобряване на мярката „настаняване при близки
и роднини“

ДАЗД

МТСП,
АСП

3.3.6. Подкрепа за
формиране
на
умения за самостоятелност, учене
и работа и подкрепа на личностното развитие

4 000 000
До
лв. – ОП 2020 г.
РЧР, процедура
„Открий
ме“

Насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно
положение, включително такива с
увреждания и в
риск, настанени в
резидентни услуги

Брой
доставчици на
услуги
за
социално
включване 25

НПО,
Доставчици на
социални услуги

Общини и
райони на
общини,
Обучителни и образователни
организации

3.3.7. Предоставяне на услугата
„приемна грижа“

По проект
„Приеми
ме 2015”

Осигуряване на качествена приемна
грижа

АСП

Общини партньори

2018 г.

Деца и младежи, настанени
в институции,
обхванати
в
интервенции за
деинституционализация (вкл.
деца и младежи, настанени
в резидентни
услуги в общността) – 600
Общ
бр. Общ бр. утвърутвърдени
дени приемни
приемни
семейства
семейства
към м. но- Общ брой деември 2017 ца, настанени в
приемни сег. е 2 446
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мейства

4.1. Превенция на
отпадането от училище

Общ брой
деца, настанени в приемни
семейства към
м. ноември
2017 г., е
2 342
ІV. РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА
4.1.1. Изпълнение В рамките
2018 г. Обхващане в обраБрой осъОсъществени
на Механизъм за
на бюджета
зователната система ществени
посещения в
съвместна работа
на децата и ученипосещения в домовете на
на институциите
ците в задължител- домовете на децата и пропо обхващане и
на предучилищна и децата и
ведени разговключване в обраучилищна възраст.
проведени
вори с родитезователната сисИзготвяне от екиразговори с лите, в т.ч. с
тема на деца и
пите за обхват на
родителите, участие на
ученици в задълсписъци с мерки за в т.ч. с учас- служители от
жителна предучивзаимодействие с
тие на слуДСП, МВР,
лищна и училищкомпетентните инс- жители от
общините или
на възраст. Монититуции за прилага- ДСП, МВР, други ангажиторинг на изпълне на комплексен
общините
рани институнението на Мехаподход от интерили други
ции по изпълнизма
венции, осъществя- ангажирани нение на Меване на взаимодейс- институции ханизма. Брой
твие с родителите за по изпълне- обхванати и
включване и задър- ние на Мевърнати в детжане на децата и
ханизма към ските градини
учениците в образо- момента на
и в училищата
вателната система и приемане на деца и ученипредоставяне на
програмата
ци. Доклад

МОН

АСП,
МВР,
общини
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4.1.2. Преглед на В рамките 2018 г.
резултатите
и на бюджета
ефективността на
действащите към
момента проекти
за превенция на
отпадането и задържане на деца в
училище и продължаване на тези
от тях, които са се
доказали като работещи
4.2. Приемане на
Стандарти за ранно
детско
развитие,
според изискванията на Закона за
предучилищното и
училищното обра-

4.2.1. Приемане
на Наредба за
стандарти за ранно детско развитие

В рамките
на бюджета

2018 г.

информация на
– 97 200
кметовете на общините за констатирани нарушения на
задълженията на
родителите с цел
налагане на наказания по реда на чл.
347 от Закона за
предучилищното и
училищното образование
Трайно намаляване 0
на процентите отпаднали и/или непосещаващи
училище ученици във
всички възрастови
групи и увеличаване на обхвата на
ученици, записани
за първи път в системата на средното
образование

относно изпълнението на
Механизма

Намален брой
на отпадналите
и увеличен
брой на трайно
посещаващите
училище и
предучилищни
групи деца и
ученици

МОН

МТСП,
МВР,
МЗ,
МРРБ,
ЦКБППН
М, РУО,
общини

Развиване на уме- 0
ния за аналитичност
по отношение на
силни и слаби страни, работа в екип,
постигане на споделено разбиране за

Наредба за
стандарти за
ранно детско
развитие

МЗ,
МОН

МТСП,
АСП,
ДАЗД,
НЦОЗА,
НСОРБ,
НПО,
УНИЦЕФ
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зование
4.3. Подобряване
качеството на предучилищното и
училищно образование

4.3.1. Разработване на нов държавен образователен
стандарт (ДОС) за
управление на
качеството в институциите

В рамките
2018 г.
на бюджета

4.4. Развиване на
професионалното
образование

4.4.1. Продължаване и разширяване на обхвата на
дуалното образование чрез оценка
на ефективността
и засилване на
партньорствата с
националния и
местния бизнес

В рамките
2018 г.
на бюджета
по програми и проекти

Стимулиране на

състоянието
на
училището
Развиване на умения за аналитичност
по отношение на
силни и слаби страни, работа в екип,
постигане на споделено разбиране за
състоянието на
училището
Преминаване на
училищните екипи
през обучения от
типа на „Процес на
самооценяване и
планиране на приоритети на училището с Инструмент за
анализ на училищната среда“ и др.
Разширен обхват на
дуалното образование
Създадени възможности за стимулиране на валидирането извън формалното образование

Участие на
педагогически специалисти от
13 училища

ДОС за управление на качеството в институциите

МОН

НСОРБ,
НПО, институции

Данни за
2017 г.

Увеличен брой МОН
на работещите
по дуална система гимназии
и
професионални училища. Увеличен
брой на включените ученици и увеличен
брой на полу-

НПО, бизнеса
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валидирането на
умения, знания и
компетентности,
придобити извън
формалното образование
4.5. Осигуряване на
възможности за
включване на децата в неформално
образование

4.5.1. Осигуряване
на финансиране и
продължаване на
проектите за извънкласни
дейности след анализ
на тяхната целесъобразност
и
подкрепа
за
включване разнообразни дейности
по интереси. Развиване и разширяване на дейностите и услугите на
Центровете
за
подкрепа за личностно развитие и
насочване на повече деца в тях.
Разширяване на
взаимодействието
с НПО за включване на повече
възможности за
неформално обра-

чилите удостоверение
за
професионална
квалификация
чрез валидиране на знания
В рамките 2018 г.
на бюджета
по програми и проекти

Увеличени възмож- Данни за
ности за включване 2017 г.
на ученици в различни форми на
неформално образование

Осигурено финансиране за
2018 г.
Бр. обхванати
деца

МОН

РУО,
НПО
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зование в училищния живот
4.5.2. Провеждане
на беседи в часа
на класа по теми,
свързани със защита при бедствия в съответствие с изискванията за обучение по
чл. 16, ал. 3 от
Закона за защита
при бедствия
5.1. Изготвяне и
приемане на законодателни промени, свързани с правосъдието за деца

В рамките
2018 г.
на бюджета

Подготовка на децата и учениците за
защита при бедствия

Брой проведени беседи
за 2017 г.
Брой обхванати деца за
2017 г.

Брой проведени беседи;
Брой обхванати деца

V. ПРАВОСЪДИЕ, АДАПТИРАНО КЪМ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
5.1.1. ФинализиВ рамките
2018 г. Промяна на законо- 0
Изготвен закоране на проекта
на бюджета
дателната и инстинопроект
на Закон за отктуционална рамка,
лоняване от накакоято да гарантира
зателно производсъответствие
на
ство и налагане на
съвременната накавъзпитателни
зателна политика на
мерки на непълРепублика България
нолетни лица
с поети задължения
по международните
актове

МОН

МВРСД/РДПБЗ
Н

МП

МВР,
МТСП,
МОН,
ДАЗД,
АСП,
ЦКБПМН,
ВАС,
ВСС, ВКС;
ВКП;
НПО,
УНИЦЕФ,
Омбудсман
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5.2. Гарантиране на
участието на децата
в съдебни процедури

5.1.2. Извършване
на индивидуална
оценка на учениците, наставени
във възпитателнте
училищаинтернати (ВУИ)
и в социалнопедагогическия
интернат (СПИ)

В рамките
2018 г.
на бюджета

5.2.1.Обучение на
специалисти, провеждащи изслушванията на деца

В рамките
2018 г.
на проект
„Укрепване
на правния
и
институционалния
капацитет
на
съдебната
система в
сферата на
младежкото
правосъ-

Формиране на мултидисциплинарен
екип за извършване
на индивидуална
оценка на учениците във ВУИ и СПИ

Бр. ученици,
на които е
извършена
индивидуална оценка

Обучени професионалисти за провеждане на изслушвания на деца

12

Бр. ученици,
насочени
към социални услуги
и/или за
реинтегриране в семейна среда
въз основа
на извършената оценка

Изготвяне на
индивидуални
планове за
подкрепа на
учениците от
ВУИ и СПИ

МОН

ДАЗД,
МВР,
ЦКБППМ
Н,
НПО

20

МП

НИП
УНИЦЕФ
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5.3. Гарантиране на
правата на децата,
участници в съдебни производства

5.3.1. Анализ на
необходимостта
от допълнителни
законодателни
изменения във
връзка с пълното
въвеждане в българското законодателство на
изискванията на
Директива 800/
2016 от 11 май
2016 година относно процесуалните гаранции за
децата, които са
заподозрени или
обвиняеми в рамките на наказателното производство

дие“ по
Тематичен
фонд
„Сигурност“ на
Българошвейцарската
програма
за сътрудничество
В рамките
2018 г.
на бюджета

Укрепване на процесуалните гаранции за децата с оглед на ефективното
им участие в наказателното производство и гарантиране на възможността да се ползват
от правото си на
справедлив съдебен
процес в същата
степен, както другите заподозрени
или обвиняеми

0

Подготвен
анализ

МП

МВР, съдебна
власт,
УНИЦЕФ
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5.4. Квалификация
на специалистите
от досъдебната и
съдебната система,
които работят с
деца и юноши, пострадали от насилие

6.1. Превенция на
насилието над деца

5.3.2. Участие на
В рамките
2018 г.
социалните рана бюджета
ботници в административни производства с оглед
идентифицирането на трудностите
и предизвикателствата в работата и
с оглед изготвяне
на предложения за
промени

Гарантиране права
и интересите на
децата в съдебни и
административни
производства

Общ брой
участия за
периода м.
януари – м.
юни 2017 г.
– 13 651

Общ брой
АСП
участия за 2018
г.

5.4.1. Актуализиране на документите, регулиращи
етичните правила
на поведение на
всички професионалисти, работещи с деца

Съхраняване на
психиката и достойнството на децата и предпазване от
вторична виктимизация

0

Разработени
ДАЗД,
документи за
ВСС
етични правила
и норми на
поведение при
взаимодействие с пострадали от престъпления деца

НПО,
УНИЦЕФ

Брой регионални срещи и
събития

АСП,
МОН,
НПО

6.1.1. Информационни кампании
по темата по различни канали –
медии, конференции, регионални
срещи

В рамките
2018 г.
на бюджета

VІ. ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА
В рамките
2018 г. Организиране на
1 конференна бюджета
тематични инициа- ция
тиви, с оглед повишаване информираността на децата

Брой кампании
и брой участващи деца

ДАЗД и
Съвета
на децата
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6.1.2. Развитие на
програми за работа с деца в детски
градини и училища за повишаване
на знанията им за
насилието, механизмите за съобщаване, правата
на децата и избягване на агресия

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишено ниво на
информираност на
децата и учениците
за индикаторите за
различните видове
насилие, начините
за сигнализиране и
органите, към които
да се обърнат

0

Разработени и
внедрени в
практиката
програми

МОН

НПО,
УНИЦЕФ

6.1.3 Провеждане
на тематични
кампании на полицията за ограничаване на пътнотранспортния
травматизъм с
деца – „Абитуриенти“

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишаване сигурността на децата по
време на празници,
ваканционни дни и
в началото на учебната година

Брой обхванати деца
през 2017 г.

Брой обхванати деца

МВР ГДНП

Държавни
и неправителствени
органи и
организации, органите на
местната
власт

В рамките
2018 г.
на бюджета

Развиване на професионална компетентност на ИДПС,

Брой обучения за
ИДПС през

В зависимост
от потребностите на ОДМ-

АМВР

МВР ГДНП

„Ваканция! Да
пазим живота на
децата на пътя!“
(май – август) и
„Децата тръгват
на училище! Да ги
пазим на пътя!“
6.1.4. Провеждане
на обучение на
служители от
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МВР- инспектори
от ДПС (ИДПС)
по Национална
програма „Работа
на полицията в
училищата“ по
учебната дисциплина “Превенция
на ППМН“

6.1.5. Провеждане
на обучение на
органите по разследване (съгласно
ЗМВР) и инспекторите от ДПС по
разработена и утвърдена програма
„Специализирано
изслушване на
деца, жертви или
в риск от насилие“

В рамките
2018 г.
на бюджета

необходима в рабо- 2017 г.
тата им за провеждане на уроци по
програмата „Работа
на полицията в училищата“, свързани с
насилието над деца.
Ранна превенция на
деца, създаване на
навици за безопасно
поведение и правилни реакции в
определени ситуации. Разпознаване
белезите на насилието и проявите му
при деца

ВР в страната

Познаване и прилагане на щадящи
процедури от органите по разследване
при работа с деца

В зависимост
от потребностите на ОДМВР в страната

Брой обучения за
ИДПС

АМВР

МВР ГДНП и
ИСДП
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6.1.6. Изнасяне на
лекции по Националната програма
„Работа на полицията в училищата“

В рамките
2018 г.
на бюджета

Превенция по отБрой лекции
ношение на децата
в училищна възраст, Брой деца
изграждане на модели за безопасно
поведение, запознаване на учениците с
първоначални правни понятия

В зависимост
от план –
графиците,
съгласувани с
директорите на
училищата

МВРГДНП/
СДВР/О
ДМВР

6.1.7. Периодично
проследяване на
броя на назначените психолози и
педагогически
съветници в училищата по области

В рамките
Месец
на бюджета февруари
2018 г.
и
15.09.
2018 г.

Гарантиране на
психологическа
подкрепа за всички
деца и ученици и
превенция на агресията

537 назначени психолози и 752 педагогическите съветници

Увеличаване
на психолозите
с 62 бр.

МОН

6.1.8. Периодично
проследяване на
броя на инцидентите, свързани с
деца, в т.ч. и агресията

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишаване на чувствителността на
системата към различните форми на
насилие и планиране на адекватни
мерки

Бр. инциденти, свързани с деца
за 2017 г.

Изготвен анализ с конкретни предложения за намаляване на броя

МОН

Изготвяне на анализ с конкретни
предложения за
предприемане на
мерки за намаляването им

МОН

ДАЗД,
АСП
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6.1.9. Поддържане
на интернет Гореща линия за
сигнали за детска
порнография и
онлайн сексуална
експлоатация на
деца към Центъра
за безопасен интернет
Кампании за популяризиране на
интернет Горещата линия за борба
със сексуална експлоатация на
деца онлайн към
Националния център за безопасен
интернет и разпространяване на
мобилното приложение за бързо
подаване на сигнал и връзка с
консултант
SafeNetApp
Обучение на 350
ученици от 5 клас
в 18 града за ки-

Финансиране по
проекти и
програми
на ЕК

2018 г.

Продължаване на
борбата срещу разпространението на
детска порнография
и сексуалната експлоатация на деца
онлайн
Засилване на информираността на
обществото за рисковете онлайн за
деца
Разширяване на
мрежата от обучени
ученици за оказване
на помощ на техни
връстници при инциденти онлайн

Над 2000
обработени
сигнала

Над 3000 обработени сигнала

Център
за безопасен
интернет
(Фондация
„Приложни
изследвания и
комуникации“
и Асоциация
Родители)

МВР,
ДАЗД,
МОН,
УНИЦЕФ
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6.2. Превенция на
сексуалната злоупотреба с деца

берскаути, които
да обучават и помагат на свои
връстници при
инциденти
6.2.1. Провеждане
на обучение по
темата на служители от МВР- инспектори от ДПС
(ИДПС) по Национална програма „Работа на полицията в училищата“ и по учебната дисциплина
„Превенция на
ППМН“
6.2.2. Създаване
на мерки за ефективна превенция
на ранните бракове и ранните раждания при децата

В рамките
2018 г.
на бюджета

Развиване на професионална компетентност на ИДПС,
необходима в работата им за провеждане на уроци по
програмата „Работа
на полицията в училищата“, свързани
със сексуалната
злоупотреба с деца

Брой обучения за
ИДПС

В зависимост
от потребностите на ОДМВР в страната

АМВР

МВР ГДНП

В рамките
2018 г.
на бюджета

Идентифициране на
случаи на насилие в
уязвими общности
и насочване към
социални услуги.
Промяна на нагласи
в общностите по
отношение на вредни практики за отглеждане на деца

0

Общини
ДАЗД

НПО

Разширяване на
кръга обучени про-

320 проведени кон-

Разработване
на система за
специфична
работа в рисковите общности, целяща
активизиране и
включване на
самите общности в работата по превенция
Над 350 кон-

Център
за безо-

ДАЗД,

6.2.3. Обучения на Финансиученици, учители ране по

2018 г.
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6.3. Превенция на
случаите на злоупотреба и тормоз в
училище

и професионалисти за предотвратяване и реакция
при онлайн тормоз. Популяризиране на Консултантската линия
за онлайн насилие
на Центъра за безопасен интернет
и на мобилното
приложение за
бърза връзка с
консултант и подаване на сигнал
SafeNetApp

проект към
ЕК

фесионалисти за
реакция при проблеми с деца онлайн

султации

султации

пасен
интернет
(Фондация
„Приложни
изследвания и
комуникации“
и Асоциация
Родители)

МОН

6.3.1. Прилагане
на Механизъм за
противодействие
на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
6.3.2. Провеждане
на обучение за
училищни екипи
„Базисен обучителен семинар за
разработване на

В рамките
2018 г.
на бюджета

Изграждане на
единна система за
противодействие на
тормоза и насилието в детските градини и училищата

Бр. случаи

Бр. случаи

МОН

РУО, образователни
институции

Бюджет на
НПО по
проекти

Към момента Център за приобщаващо образование
подкрепя шест
училища от страната в процеса на раз-

6 училища,
включени в
програмата

Разработена
вътрешна политика на училищата (поне 6
училища
включени в

НПО
Център
за приобщаващо
образо-

МОН,
общини

2018 г.
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политика и процедури за закрила
на детето в училище“ (предлагано от Център за
приобщаващо
образование)
6.3.3. Реализиране
на проект „Ключ
към училище без
страх“ в няколко
училища в страната, целящ насърчаване на уменията за здравословно общуване,
ненасилствено
решаване на конфликти и толерантност към различията на деца
от 1-ви до 10-ти
клас
6.4. Развитие на
НТЛД 116 111

Бюджетиране от
Фондация
„ОУК“

2018 г.

6.4.1. ОрганизиВ рамките
2018 г.
ране на информа- на бюджета
ционни кампании
за популяризиране на НТЛД по
различни канали –
в хода на проверки в образовател-

работване на индивидуализирани политика за закрила
на детето в училище, включваща съответните процедури

Програмата)

вание

Към момента Фон5 училища,
дация „Асоциация
включени в
Анимус“ работи за
програмата
прилагането на
международно утвърдените програми
за превенция на
училищния тормоз
„Приятелите на
Зипи“ и „Приятелите на Ябълка“ в
училища в три области – София, Бургас и Враца

Обучени учители да прилагат програмите; приложени
програми с
класове от 1-ви
до 10-ти; проведени срещи
за методическа
подкрепа на
учителите

НПО,
Фондация
„Асоциация
Анимус“

училища

Разпространение на
информация и материали за популяризиране на НТЛД

Брой разпространени материали

ДАЗД и
Съвета
на децата,
Фондация
„Асоциация

АСП,
НПО,
МОН

Брой разпространени
материали
500 бр.
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6.5. Мониторинг на
взаимодействието
между отговорните
институции по работата им с деца,
жертви на насилие
или трафик на хора

ни институции и
услуги за деца,
чрез медии, участие в конференции, регионални
срещи и др.
6.5.1. Мониторинг В рамките
2018 г.
на изпълнението
на бюджета
на Координационния механизъм
за взаимодействие
при работа в случаи на деца, жертви или в риск
от насилие и за
взаимодействие
при кризисна интервенция
6.5.2. Мониторинг
на изпълнението
на Координационния механизъм
за рефериране и
обгрижване на
непридружени
деца и деца жертви на трафик, на
хора завръщащи
се от чужбина
6.5.3. Провеждане
на обучения за
повишаване екс-

Анимус“

Проследяване на
изпълнението на
Координационния
механизъм чрез
анализ на данни от
АСП, МВР и общините

Изготвен
доклад с
препоръки

Анализ
и ДАЗД
обобщаване на
данните с цел
изработването
на доклад

АСП,
МВР,
Общини

В рамките
2018 г.
на бюджета

Подобряване на
взаимодействието
между българските
и международните
власти с цел предприемане на спешни
мерки за закрила на
децата-жертви

Периодичен
преглед и
анализ на
данните

Брой случаи
Брой репатрирани деца
Брой предприети мерки по
чл. 76а от
ЗБЛД

ДАЗД
МВР

АСП,
МВнР,
НПО

По проект
„Разкажи
ми истори-

Подобряване ефективността на екипите, работещи по

10 обучения
на членове
на Коорди-

Доклад с функционален анализ на дей-

ИПМВР

МВР,
АСП,
ДАЗД, об-

2018 г.
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пертността на
членовете на Координационния
механизъм за взаимодействие при
работа в случаи на
деца, жертви или
в риск от насилие
и за взаимодействие при кризисна
интервенция

7.1.
Разпространение на
добри практики и
насоки за участие
на децата в сферите
на образованието,
правосъдието, социалната закрила,

7.1.1. Участие на
членове на Съвета
на децата в събития в страната и
чужбина

ята – разКоординационния
национния
витие на
механизъм – чрез
механизъм
екипи от
насърчаване, опти60 интервюексперти за
мизиране и развита с предсмеждуинсване на взаимодейс- тавители на
титуциотвието между тях.
Координанално сътционния
рудничестмеханизъм
во при случаи на деца
– жертви
или в риск
от насилие“, съфинансиран от
Програма
„Правосъдие и потребители“
на Европейския
съюз“
VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
В рамките
2018 г. Участие на членове 4
на бюджета
на ученически, общински, областни
съвети и Съвета на
децата в съвети,
работни групи,
конференции и др.
по въпроси, касае-

ността на Координационния
механизъм

Брой проведени събития

щини, районна прокуратура,
ЦСМП

ДАЗД

НПО,
МОН,
МСС,
общини

46

културния живот и
спорта

7.2. Насърчаване на
участието на децата
в доброволчески
инициативи

щи децата
7.1.2. Информиране на ангажираните страни по
НПЗД за идентифицираните препоръки от прилагането на Инструмента за оценка
на детското участие
7.1.3. Насърчаване
творческото мислене на децата, с
цел възрастните
да чуят тяхното
мнение за бързо
променящия се
свят

В рамките
2018 г.
на бюджета

Увеличаване на информираността за
детското участие
чрез организиране
на представяне по
темата

0

Проведено събитие за представяне на резултатите от
оценката

ДАЗД

Органите
по закрила
на детето и
заинтересованите
страни

В рамките
2018 г.
на бюджета

0

Брой проведени заседания
Брой проведени процедури
за избор
Брой проведени конкурси

ДАЗД

Общини,
образователни институции,
МСС,
НПО

7.2.1. Провеждане
на Академия за
доброволци с цел
противодействие
на трафика на
хора

В рамките
Мартна бюджета април
2018 г.

Провеждане на
процедура за избор
на нови членове на
Съвета
Изграждане на активна гражданска
позиция
Организирани и
проведени конкурси
от Съвета на децата
Обучени 50 деца доброволци, които
да продължат да
обучават др. деца
по метода „връстници обучават
връстници“

Брой обучени деца,
брой създадени продукти, брой
последващи
обучения по
метода
„връстници
обучават

Брой обучени
деца, брой създадени продукти, брой последващи обучения по метода „връстници
обучават връстници“

НКБТХ,
МКБТХ

НПО
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8.1. Организиране
на спортни инициативи с превантивни
функции

7.2.2. Реализиране
на програма „Детско полицейско
управление“

В рамките
2018 г.
на бюджета

7.2.3. Организиране на различни
инициативи на
местно ниво от
членовете на Съвета на децата

В рамките
2018 г.
на бюджета

Превенция в ранна
училищна възраст

връстници“
0

Брой деца
Брой детски
полицейски
управления на
територията на
страната
Брой проведени инициативи
Брой участвали
деца

Реализиране на
0
инициативата „Деца
помагат на деца“
Подкрепа на обществено значими инициативи на държавни институции за
обучение по метода
„връстници обучават връстници“
Включени по-голям
брой деца от общността в доброволчески инициативи
VІІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
8.1.1. Реализиране В рамките
2018 г. Подобряване на
През 2017 г. 23 одобрени и
на Програма
на бюджета
физическата и пси- 22 одобрени финансирани
„Спорт за децата в
хическа дееспособ- и
проекта; 11
риск“
ност на децата
финансиран вида спорт, по
и проекта;
които се
15 спорта,
обучават
по които са децата; 1103
обучени
занимаващи се
децата; 938
деца в риск
занимаващи

МВРГДНП/С
ДВР/
ОДМВР
ИПМВР
ДАЗД

ЦКБППМ
Н

ММС,
Общини

МОН, лицензирани
спортни
организации

Общини,
образователни институции,
МСС,
НПО
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8.1.2. Реализиране
на Програма „Развитие на спорта за
учащи“

В рамките
2018 г.
на бюджета

Утвърждаване на
самочувствието на
децата чрез средствата на спорта

8.1.3. Насърчаване
на участието на
децата и учениците в извънкласни
и извънучилищни
дейности в областта на спорта
(ученически игри)
8.1.4. Изпълнение
на Програма
„Спорт за децата в
свободното време“

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишаване броя
на обхванатите в
извънкласни и извън училищни дейности

В рамките
2018 г.
на бюджета

8.1.5. Организи-

В рамките

Осигурени възможности за деца за
безплатно включване в спортни занимания. Популяризиране ползата за
децата от спорта и
физическата активност
Повишаване подго-

2018 г.

се деца в
риск
3 одобрени
и
финансиран
и проекта;
23 броя
спорта, по
които са
обучени
децата;
10 500
занимаващи
се деца
Данни за
2017 г.: 80
бр. спортни
инициативи;
85 000 участващи деца

3 одобрени и
финансирани
проекта;
25 бр. спортове, по които се
обучават децата;
10 600 занимаващи се деца

ММС

МОН, Общини, лицензирани
спортни
организации

90 броя
МОН
спортни
ММС
инициативи; 88
000 участващи
деца

Общини,
Лицензирани спортни
организации

8 000 деца,
включени в
занимания

8 000 деца,
включени в
занимания

ММС

МОН, общини,
спортни
клубове

Данни за

Брой проведе-

МВР –

МОН
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ране и провеждане на общински,
областни и републикански състезания на младежките противопожарни отряди
„Млад огнеборец“
8.1.6. Организиране и провеждане на общински,
областен и национален етап на
ученическо състезание „Защита
при бедствия, пожари и извънредни ситуации“
8.1.7. Реализиране на кампания
“Спортът е подобрият начин
децата да пораснат. Родители,
Вие може да повлияете – научете
децата да спортуват“
8.2. Предприемане
8.2.1. Актуализина мерки за закрила ране на Наредбана даровитите деца та за условията и
реда за закрила на

на бюджета

товката на подрастващите за защита
при бедствия и аварии

2017 г.

ни състезания
Брой обхванати деца

ГДПБЗН Общини
СД/РД
ПБЗН

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишаване подготовката на подрастващите за защита
при бедствия и аварии

Данни за
2017 г.

Брой проведени състезания
Брой обхванати деца

МВР –
МОН,
ГДПБЗН Общини
СД/РД
ПБЗН

В рамките
2018 г.
на бюджета

Разработване и реализиране на програма за превенция
на престъпленията
и правонарушенията, извършвани от
подрастващите

0

Брой мероприятия
Брой обхванати деца

МВР ГДНП

Браншови
организации

В рамките
2018 г.
на бюджета

Повишаване на
броя на децата, обхванати по Програмата

0

Актуализирана
наредба

МК,
МОН,
ММС

ДАЗД,
Съвета на
децата
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деца с изявени
дарби
8.2.2. Предоставяне на стипендии и еднократно
финансово подпомагане на деца
с изявени дарби
от общинските и
държавни училища, включително
и спортните училища

8.3. Развитие на
програми за четене
и културно развитие и свободното
време

8.2.3.Организиран
е и провеждане на
общински, областен и национален
етап на конкурс
за детска рисунка
с международно
участие „С очите
си видях бедата“
8.3.1. Изпълнение
на национални
програми за младежта

Реализиране на децата с изявени дарби
Повишаване на
броя на децата, обхванати по Програмата
Реализиране на децата с изявени дарби

1 800 000
лв.
по ПМС за
целево финансиране
на отговорните
министерства и общините

2018 г.

1067 деца

В рамките
на бюджета

2018 г.

Повишаване подготовката на подрастващите за защита
при бедствия и аварии

Данни за
2017 г.

В рамките
2018 г.
на бюджета

Подкрепа на инициативи за пълноценно личностно и обществено развитие
на младите хора в

25 000 обхванати младежи на
възраст 1518 г.

Брой предоставени стипендии по Програмата
Брой еднократно подпомогнати
Брой обхванати деца от мерките за закрила
на децата с
изявени дарби
Размер на изразходваните
средства
Брой проведени конкурси
Брой обхванати деца

МК,
МОН,
ММС

Брой обхванати младежи на
възраст 15-18
г.
Брой финанси-

ММС

Общини

МВР –
МОН,
ГДПБЗН общини
СД/РД
ПБЗН

НПО,
общини
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страната

8.4. Осигуряване на
достъп на всички
деца до културни
дейности и дейности за свободното
време, в т.ч. наука
и техника

40 финансирани проекта по национални
програми за
младежта
0

рани проекти

8.4.1. Насърчава- В рамките
2018 г. Повишаване броя
Брой проведеМОН
не участието на
на бюджета
на обхванатите деца
ни национални
децата и учении ученици в занипрояви
ците в занимания
мания по интереси
по интереси в оби изяви в областта
ластта на науките,
на науките, изкустизкуствата, техвата, технологиите
нологиите и
и спорта
спорта
ІХ. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
9.1. Мониторинг и
9.1.1.
В рамките
2018 г. Проверки на полуДанни за
Брой проверки ДАЗД
контрол на грижата Извършване на
на бюджета
чените сигнали за
извършени
Брой издадени
за децата
проверки по сиглоша грижа на депроверки по задължителни
нал, планови процата, както и просигнал за
предписания
верки и интегриверки на качеството 2017 г. и
Анализ на рерани проверки,
на предоставянето
брой прозултатите от
които да доведат
на грижа в резиден- верки в реконтролната
до подобряване
тните услуги за дезидентните
дейност
качеството на
ца
услуги за
Извършване на
грижа. Актуалидеца през
6 интегрирани
зиране на
2017 г.:
проверки
НКССУД
Извършени Актуализиране
са общо 23
на НКССУД
бр. проверки
по сигнал на
доставчици

Училища,
ЦПЛР,
институции и др.
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9.2. Контрол по
спазването на правата на децата в
България

9.2.1. Извършване
на проверки по
сигнал и планова
проверка в образователните институции за гарантиране на правото
на защита от
всички форми на
насилие между и

В рамките
2018 г.
на бюджета

Гарантиране на
правата на детето в
образователните
институции срещу
различните форми
на насилие

на услуги,
чрез които е
проследено
спазването
на критериите и стандартите за
предоставяне на социални услуги
на децата.
Броят на
плановите
проверки за
2017 г. е 53.
Обхватът на
въздействие
е на национално, регионално и
местно ниво.
Данни за
2017 г.

Бр. проверки
по сигнал
Бр. проверки в
образователните институции
Брой издадени
задължителни
предписания
Анализ на резултатите от

ДАЗД
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върху деца

контролната
дейност
Х. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ В МРЕЖАТА
10.1. Развитие на
10.1.1. Обучение
В рамките
2018 г. Намаляване случаи- 0
Брой обучени
МВРмедийна и дигина учители и дру- на бюджета
те на насилие над
професионаГДБОП
тална грамотност за ги професионадеца
листи
деца, учители и
листи за работа с
родители
деца за придобиване на умения за
предпазване в
Интернет
10.2. Реализиране
10.2.1. Сключване В рамките
2018 г. Организиране на
0
Бр. проведени
ДАЗД
на инициативи за
на споразумение с на бюджета
инициативи за огинициативи
социални кампании телекомуникацираничаване на риссъвместно с телеонни компании и
ковете за децата
комуникационни
бизнес организакомпании и бизнес ции за изпълнение
организации за от- на дейността
говорно поведение
в интернет среда за
деца и ограничаване на рисковете за
децата
10.2.2. Организи- В рамките
2018 г. Подготовка на бъОбхванати
Обхванати 80
Център
ране на кампании на бюджета
дещите педагози да 40 студенти студенти
за безои инициативи от
на СУ
развиват тези умепасен
Обществения съния у децата
интервет за безопасен
нет
интернет към
(ФондаЦентъра за безоция
пасен интернет
„Приложни

НПО,
Горещата
линия за
безопасен
интернет
www.safen
et.bg
Телекомуникационни компании и бизнес организации

СУ
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Разпространяване
на мобилното
приложение на
Центъра за безопасен интернет
SafeNetApp към
клиентите на мобилните оператори
10.3. Развитие на
10.3.1. Планирани
сътрудничество с
срещи с акадеакадемичните сремичната общност,
ди за организиране за развитие на
на обучения по ме- сътрудничеството
дийна и дигитална
за организиране и
грамотност и съвпровеждане на
местни кампании за обучения
превенция на рисковете в интернет
за деца, родители и
учители
10.4. Разпростране- 10.4.1. Разработние на информаци- ване и публикуваонни материали и
не на информациорганизиране на
онни материали за
събития за различ- безопасност на
ни целеви групи за децата в интернет
формиране на отго- пространството
ворно поведение на
децата в дигитална
среда
10.4.2. Разработ-

изследвания и
комуникации“ и
Асоциация Родители)
В рамките
2018 г.
на бюджета

Обучения по медийна и дигитална
грамотност

0

Бр. обучения

ДАЗД

Университети

В рамките
2018 г.
на бюджета

Безопасност на децата и превенция на
тяхната сексуална
експлоатация и
тормоз

-

Брой публикации
Брой кампании

МВРГДБОП

НПО

50% фи-

Въвеждане на мето-

Апробирана

Прилагане в

Център

МОН

2018 г.
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ване на стратегия
и методически
наръчник за въвеждане на обучението по дигитално-медийна
грамотност в начален курс на образованието

нансиране
от ЕК

10.4.3. Разработване на онлайн и
офлайн ресурси за
родители, деца,
тийнейджъри,
учители, социални работници и
други професионалисти

Бюджет по
проект,
финансиран от ЕК

10.4.4. Въвеждане

В рамките

диката в практиката
на началните учители

в над 20
училища

над 50 училища

2018 г.

По-широко разпространяване на
знания и умения за
предпазване на децата в онлайн среда

Обхванати
над 350 учители и над
300 деца

Обхванати над
400 учители и
над 400 деца

2018 г.

Подготовка на бъ-

Обхванати

Обхванати 80

за безопасен
интернет
(Фондация
„Приложни
изследвания и
комуникации“ и
Асоциация Родители)
Център
МОН
за безопасен
интернет
(Фондация
„Приложни
изследвания и
комуникации“ и
Асоциация Родители)
Център
СУ

56

на обучителни
на бюджета
курсове за стуна СУ
денти и магистри
във Факултета по
начална и предучилищна педагогика на Софийския университет
за разработване на
занятия и методи
за развиване на
дигиталномедийна грамотност в начален
курс на образованието

дещите педагози да
развиват тези умения у децата

40 студенти

студенти

за безопасен
интернет
(Фондация
„Приложни
изследвания и
комуникации“ и
Асоциация Родители)

57

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:
АМВР – Академия на министерството на вътрешните работи
АСП – Агенция за социално подпомагане
БАН – Българска академия на науките
БЧК – Български червен кръст
ВАС – Висш адвокатски съвет
ВКП – Върховна касационна прокуратура
ВКС – Върховен касационен съд
ВСС – Висш съдебен съвет
ВУИ – възпитателни училища-интернати
ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция”
ДАБ – Държавна агенция за бежанците
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето
ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителска грижа
ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца
ДОС – Държавен образователен стандарт
ДПС – Детска педагогическа стая
ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“
ЕК – Европейска комисия
ЗЗД – Закон за закрила на детето
ЗБЛД - Закон за българските лични документи
ЗМВР – Закон за Министерството на вътрешните работи
ИДПС – Инспектори от детска педагогическа стая
ИИНЧ – Институт за изследване на населението и човека
ИП-МВР – Институт по психология на Министерството на вътрешните работи
КЗД – Комисия за защита от дискриминация
КПД – Комитет по правата на детето на ООН
МВР – Министерство на вътрешните работи
МВнР – Министерство на външните работи
МЗ – Министерство на здравеопазването
МК – Министерство на културата
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МКБТХ – Местна комисия за борба с трафика на хора
ММС – Министерство на младежта и спорта
МОН – Министерство на образованието и науката
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МП – Министерство на правосъдието
МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС – Министерски съвет
МСС – Международна социална служба
МТСП – Министерство на труда и социалната политика
МФ – Министерство на финансите
НАПГ – Национална асоциация за приемна грижа
НИП – Национален институт по правосъдие
НКБТХ – Национална комисия за борба с трафика на хора
НКССУД – Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
НМД – Национална мрежа за децата
НПЗД – Национална програма за закрила на детето
НПО – Неправителствени организации
НСД – Национална стратегия за детето
НСЗД – Национален съвет за закрила на детето
НСОПЛБ – Национално сдружение на общопрактикуващите лекари
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България
НСПСИП – Национално сдружение на педиатри специалисти извънболнична помощ
НТЛД – Национална телефонна линия за деца
НЦН – Национален център по наркомании
НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи
ОДМВР – Областна дирекция на министерство на вътрешните работи
ОЗД – Отдел „Закрила на детето“
ООН – Организация на обединените нации
ОПЛ – Общопрактикуващи лекари
ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ПАВ – Психоактивни вещества
ПБЗН – Пожарна безопасност и защита на населението
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ПМС – Постановление на Министерския съвет
ППМН – Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
РАС – Разстройства от аутистичния спектър
РБ – Република България
РД – Регионална дирекция
РДПБЗН - Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”
РДР – Ранно детско развитие
РПЦ – Регистрационно-приемателен център
РУО – Регионално управление на образованието
РЗИ – Регионална здравна инспекция
СЕМ – Съвет за електронни медии
СД – Столична дирекция
СД – Съвет на децата
СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи
СПИ – Социално-педагогически интернати
СПИН – Синдром на придобитата имунна недостатъчност
СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
СУ – Социални услуги
ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип
ЦНСТДМУ – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
ЦОП – Център за обществена подкрепа
ЦПЛР – Център за подкрепа на личностното развитие

