НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 г.
ПОЛИТИКИ ЗА ДЕТЕТО. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Цел

Дейност

Очаквани резултати

Цел 1:
Гарантиране на
правото на
детето да живее
в сигурна
семейна среда.

1.1. Извършване на оценка
на
изпълнението
на
„Националната стратегия
за детето 2008 г. – 2018 г.”

Извършена
междинна
оценка на изпълнението на
Националната стратегия за
детето 2008 – 2018 г. за
периода от последните три
години със заключения и
препоръки за подобряване
процеса на планирането и
изпълнението
на
цялостната политика по
закрила на детето в Р
България.

1.2.Разработване
на
минимален
пакет
гарантирани услуги за
подкрепа на семейството
на областно ниво и
механизъм за въвеждането
им.

Разработен
минимален
пакет услуги за подкрепа
на семейството на областно
ниво и механизъм за
въвеждането им.

Отговорни
институции
• Извършване
на ДАЗД
социологически проучвания;
• Извършване
на
специализирани проучвания
и изследвания за оценка на
резултатите от изпълнението
на стратегията;
• Анализ на резултатите и
изготвяне
на
обобщена
оценка на стратегията;
• Изготвяне на препоръки
за промени в приложимата
нормативна уредба и начина
на работа на отговорните
институции на национално,
регионално и местно ниво.
• Разработване
на АСП, МТСП,
минимален пакет услуги във ДАЗД
всяка област.
Индикатори

Предвидени средства
По
Оперативна
програма „Развитие на
човешките
ресурси”,
Проект
BG051РО001-6.2.05
Извършване на оценка
на изпълнението на
„Националната
стратегия за детето”.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията
и
средства по ОП РЧР:
Проект „Развитие на
системата за планиране
и
предоставяне
на
социални услуги на
регионално равнище”.
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1.3. Развитие на системата
за
планиране
и
предоставяне на социални
услуги на регионално
равнище.

Разработена система за • Разработване на:
АСП, ДАЗД,
планиране и предоставяне - механизъм за оценка на НСОРБ
на социални услуги на нуждите за разкриване на
регионално равнище.
социалните услуги;
- система за мониторинг и
управление;
• Брой разкрити работни
места;
• Брой проведени обучения;
• Брой
изпратени
методически
насоки
за
работа;
• Брой
обучени
специалисти.

• Сформиране на екипи и
специализирани комисии по
приемна грижа;
• Брой
потребители
включени в предоставяне на
услугата „приемна грижа”;
• Брой
обучени
и
подкрепени осиновители в
следосиновителния период;
• Брой деца настанени в
приемни семейства от
стартирането на проекта;
• Брой одобрени и обучени
приемни семейства.
1.5.
Разкриване
на Разкриване на качествени и • Брой разкрити социални
социални
услуги
в адекватни
на услуги в общността.
общността за деца и потребностите
социални
семейства.
услуги в общността.
1.4. Развитие на услугата Реализиране на устойчив
приемна грижа.
модел за развитие на
заместваща семейна грижа
за деца, настанени в
специализирани
институции и на деца в
риск от изоставяне.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията
и
средства по ОП РЧР:
Проект „Развитие на
системата за планиране
и
предоставяне
на
социални услуги на
регионално равнище”.

АСП, МТСП,
МФ

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите
и
средства по проект „И
аз имам семейство" по
процедура за директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова
помощ
„Приеми ме” по ОП
РЧР.

АСП,
общините,
НПО, МТСП

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.
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Цел 2:
Провеждане на
процеса на
реформа в
грижата и
спазването на
правата на
децата,
отглеждани в
специализиран
и институции.

1.6.
Изпълнение
на Предоставяне на услуги
Проекта
за
социално насочени към превенция на
включване.
рисковете в семейството и
ранното детско развитие от
общини,
сключили
договори по Проекта за
социално включване.
2.1.1. Организиране и Извършена
оценка
на
провеждане на детайлни децата,
настанени
в
оценки на децата от ДДМУИ и ДМСГД и на
ДДМУИ и ДМСГД.
възможностите
за
в
2.1.2.
Оценки
на реинтеграция
възможностите
на семейството.
родителите и капацитета
на
семейството
за
отглеждане
или
поддържане на контакти с
децата,
настанени
в
ДДМУИ и ДМСГД.

• Брой
предоставящи
проекта.

ДАЗД, АСП,
МЗ

В
рамките
на
изпълнението на проект
„Детство за всички”.

2.2. Супервизия в ДДУИ/ Стимулиране
на
ДДФУ
професионалното развитие
чрез
придобиване
и
подобряване на умения за
справяне с проблемите.
2.3. Обучение на екипите Повишаване на капацитета
в
специализираните на
работещите
в
институции
специализираните
институции.
2.4.
Обучение
на Подобряване на качеството
предоставяните
персонала
за
новите на
услуги
социални услуги.

• Проведени
около
200 ДАЗД, АСП,
супервизии
във
всички МЗ
ДДУИ/ДДФУ.

В
рамките
на
изпълнението на проект
„Детство за всички”.

• Брой
специалисти.

обучени ДАЗД, АСП,
МЗ

В
рамките
на
изпълнението на проект
„Детство за всички”.

• Брой
преквалифицирани ДАЗД, АСП,
МЗ
специалисти.

В
рамките
на
изпълнението на проект
„Детство за всички”.

общини, МТСП
услуги по

• Брой извършени оценки;

В рамките на бюджета
на Проекта за социално
включване.

• Брой деца, чиито родители
са заявили възможност за
реинтеграция;
• Брой деца, чиито родители
и
семейства
поддържат
контакт с децата си.
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2.5.
Планиране
и
подготовка
на
преместването на децата
2.6.
Национална
комуникационна
кампания
с
цел
информиране
на
общността.
2.7.
Инвестиционни
дейности
за
деинституционализация
на
специализирани
институции, предлагащи
услуги за деца в риск и
ДМСГД

Използване
на • Брой индивидуални
индивидуален подход при планове.
преместване на децата.
Информиране на
• Социологическо проучване;
обществеността.
• Изготвени и промотирани 3
бр. филми.
Изградени, оборудвани и
обзаведени Центрове за
настаняване от семеен тип,
защитени
жилища.
Подобрена
инфраструктура,
реализирана икономия от
енергия за реконструирани
сгради
за
защитени
жилища
и
създадени
постоянни работни места.

ДАЗД, АСП,
МЗ
ДАЗД, АСП,
МЗ

• Брой
изградени, МРРБ, МЗ,
оборудвани и обзаведени ДАЗД,
Центрове за настаняване от общините
семеен тип;
• Брой
изградени/
ремонтирани/
реконструирани/ обзаведени/
оборудвани
защитени
жилища;
• Брой деца и младежи с
увреждания от Домове за
деца
с
увреждания,
ползватели на подобрената
социална инфраструктура;
• Брой деца с увреждания
над 3 г. от ДМСГД,
ползватели на подобрената
социална инфраструктура;
• Икономия на енергия от
ремонтирани/
реконструирани сгради за
защитени жилища (MWh/
средногодишно);
• Брой създадени постоянни
работни места”.

В
рамките
на
изпълнението на проект
„Детство за всички”
В
рамките
на
изпълнението на проект
„Детство за всички”.
В рамките на бюджета
по
схема
BG161PO001/1.108/2010 „Подкрепа за
реконструкция,
обновяване
и
оборудване
на
държавни лечебни и
здравни заведения в
градските агломерации”
и
схема
BG161PO001/1.112/2011 „Подкрепа за
деинституционализация
на
социални
институции,
предлагащи услуги за
деца в риск” по ОПРЧР
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2.8. Мониторинг на
изпълнението на
строителните дейности на
новите социални услуги
2.9. Стартиране на проект
за реформа на ДМСГД в 8
пилотни
домове
за
медико-социални грижи
за деца от 0 до 3 г. с нов
модел
на
здравносоциални услуги за деца и
семейства от общността.
2.10.
Планиране
на
конкретните услуги в
пилотните
области,
необходими
за
преструктурирането
на
ДМСГД.
2.11.
Повишаване
качеството на грижа в
пилотните ДМСГД.

2.12. Осъществяване на
мониторинг на процеса на
закриване на ДДМУИ и
ДМСГД.
2.13.
Проверки
по
отношение
нарушаване
правата на децата в
специализираните
институции.

Проследяване
изпълнението на
строителните дейности.

• Изработен механизъм;
• Брой направени проверки, в
съответствие с изработения
механизъм.
• Извършване на основни
анализи за подготовка на
преструктуриране
на
ДМСГД;
• Брой обхванати деца;
• Размер на усвоени
средства.

ДАЗД, АСП,
МЗ

В
рамките
на
изпълнението на проект
„Детство за всички”.

МЗ, ДАЗД,
МТСП, АСП

Финансиране по ОП
РЧР
Процедура: „Шанс за
щастливо бъдеще”
Проект:
„Посока:
семейство”.

планирани МЗ, ДАЗД,
МТСП, АСП

Финансиране по ОП
РЧР
„Посока: семейство”
Проект
„Шанс
за
щастливо бъдеще”.

Проведени обучения на • Брой проведени обучения МЗ, ДАЗД,
персонала в ДМСГД и на персонала;
МТСП, АСП
подобрена инфраструктура. • Подобрена
инфраструктура.

Финансиране по ОП
РЧР
„Посока: семейство”
Проект
„Шанс
за
щастливо бъдеще”

• Брой извършени проверки в ДАЗД,
специализирани институции; МТСП, АСП
• Изготвен
Национален
мониторингов доклад.
Проследяване спазването • Брой извършени проверки; ДАЗД
на правата на децата.
• Брой
издадени
задължителни предписания.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

Извеждане на деца от
ДМСГД и предоставяне на
здравно-социални услуги за
деца и семейства от
общността.

Формулиране на услуги в • Брой и вид
пилотните
области услуги за деца.
необходими
за
преструктуриране
на
домовете.

Мониториране на процеса
на закриване на домовете.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.

Page | 5

Цел 3:
Повишаване
капацитета на
системата за
закрила на
децата.

2.14.
Реализиране
на
проект „Семейство за
всяко дете”, насочен към
развиване на мрежа от
услуги за подкрепа на
семейства и малки деца.

Aпробиран
модел
поетапно закриване
ДМСГД в страната
развиване на мрежа
услуги за подкрепа
семейства и малки деца.

3.1. Укрепване капацитета
на АСП за повишаване на
качеството
и
ефективността
на
социалната работа.

Разработване на мерки за
надграждане и повишаване
на
капацитета
на
служителите на АСП за
повишаване на качеството
на социалната работа.

за
на
и
от
на

• Разработен и апробиран
модел за поетапно закриване
на ДМСГД в страната;
• Брой открити семейно
консултативни центрове;
• Брой обхванати деца.

• Подбор и наемане на 400 АСП
социални работници;
• Анализ на потребностите
от обучение и разработване и
на
системи
прилагане
осигуряващи надграждащи
знания
и
умения
на
социалните работници.

3.2.
Провеждане
на Повишаване
на • Брой
обучения по отношение родителския капацитет.
специалисти.
разпознаване синдрома на
родителското отчуждение.

3.3. Идентифициране и
анализ на ефективността и
добрите практики при
управлението
и
предоставянето
на
социални услуги по места

Качествени
социални
услуги, които да отговорят
на
конкретните
потребности на хората от
целевите групи.

АСП, МЗ,
ДАЗД, МТСП,
общини,
областни
управители,
НПО,УНИЦЕ
Ф

обучени АСП, ДАЗД,
МП, МТСП

• Изготвени анализи за
АСП
всяка от 28 области;
• Брой
идентифицирани
реално
функциониращи
социални услуги.

Проектът се финансира
от
УНИЦЕФ
и
бюджетите
на
съответните
институции.
Средства по ОП РЧР
Проект „Укрепване на
капацитета на агенцията
за
социално
подпомагане
за
повишаване
на
качеството
и
ефективността
на
социалната работа”.
Средства по ОП РЧР
Проект „Укрепване на
капацитета
на
агенцията за социално
подпомагане
за
повишаване
на
качеството
и
ефективността
на
социалната работа”.
Средства по ОП РЧР
Проект „Развитие на
системата за планиране
и
предоставяне
на
социални услуги на
регионално равнище.
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3.4.
Обучение
на
обучители за управление
и
предоставяне
на
социални
услуги
и
супервизия
на

Укрепване капацитета на
специалистите,
предоставящи
социални
услуги.

• Брой обучени специалисти
за управление и предоставяне АСП, ДАЗД
на социални услуги и
супервизия.

нов Внесен
в
Народното • Внесен от Министерския Министерски
събрание проект на Закон съвет в Народното събрание съвет, МТСП
за детето.
проект на Закон за детето.

Средства по ОП РЧР:
Проект „Развитие на
системата за планиране
и
предоставяне
на
социални услуги на
регионално равнище.

Цел 4:
Създаване на
нова правна
рамка за
гарантиране
правата на
децата.

4.1. Приемане
закон за детето.

Цел 5:
Мониторинг
върху
дейностите по
спазване
правата на
децата и
стандартите за
качество на
услугите за
деца.
Цел 6:
Развитие на
Националната
информационн
а система на
ДАЗД и
оптимизиране и
разширяване
на потоците
информация.

5.1.
Извършване
на Мониториране
на • Брой извършени проверки; ДАЗД,
планови
проверки
на доставчиците на социални • Брой
издадени Инспекторат
доставчиците на социални услуги за деца.
на АСП
задължителни предписания.
услуги за деца

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

5.2.
Извършване
на Проверки за проследяване • Брой извършени проверки; ДАЗД,
проверки
по
сигнал спазване правата на децата. • Брой
издадени Инспекторат
относно
нарушаване
на АСП
задължителни предписания.
правата на децата и по
НКССУД.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

6.1.
Поддържане
на
информационната система
на ДАЗД и разширени
възможности
за
ползването й от всички
институции, органи и
организации в тяхната
конкретна работа и за
целите на различните
секторни политики.

Формиране
на
информационен
масив,
съдържащ база данни за
деца
във
връзка
с
разработването
и
прилагането на различни
секторни политики.

• Брой
обработени ДАЗД
информационни карти;
• Брой изготвени справки;
• Брой и видове източници и
потоци информация;
• Брой и видове изготвени
аналитични материали.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.
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6.2.
Поддръжка,
актуализиране
и
разширяване
на
възможностите за обмен
на информация между
различните институции,
работещи с деца.
Цел

Дейност

Цел 1:
Приемане на
програми и
мерки за
подобряване на
майчиното и
детското
здраве.

1.1.
Създаване
и
внедряване на механизми
за
пълно
и
ранно
обхващане на всички
жени за наблюдение през
бременността
и
майчинството.
1.2.
Разработване
на
иновативен
модел
за
патронажни
здравни
грижи за подкрепа на
семействата за отглеждане
на новородени и малки
деца.
1.3.
Създаване
на
образователни материали
за
родители
за
насърчаване на добри
родителски практики.
1.4.
Осигуряване
на
здравни
услуги
сред
децата в образователната
система,
както
и
специализирани часове по

База данни с възможности • Брой
актуализирани
за обмен на информация разширени източници
между
различните информация.
институции работещи с
деца.

и ДАЗД
на

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА.
Очаквани резултати
Индикатори

Отговорни
Предвидени средства
институции
Увеличаване
броя
на • Механизми за наблюдение МЗ,
рамките
на
АСП, В
жените
посещаващи през
утвърдения бюджет на
бременността
и НОИ, НЗОК
институциите.
медицински специалисти майчинството;
през бременността.
• Здравно – социални услуги
за стимулиране посещенията
при
медицински
специалисти.
Подобряване
здравните • Модел
за
патрoнажни МЗ
грижи за подкрепа на здравни грижи за новородени
семействата за отглеждане и малки деца
на новородени и малки
деца.
Насърчаване на
отговорното/
позитивното родителство.
Превенция
здраве.

на

• Изготвени
материали.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциата.

рамките
на
образователни МЗ, МОМН, В
ДАЗД, АСП
утвърдения бюджет на
институциите.

детското • Брой здравни кабинети в МОМН,
НСОРБ, МЗ
училищата;
• Брой обхванати деца.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.
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здравно образование.
1.5.
Осигуряване
на
условия за достъп до
спортни услуги с цел
терапия, социализация и
подобряване
на
състоянието на децата с
увреждания.
1.6.
Осигуряване
на
социалнопсихологическа
подкрепа
във
всички
родилни отделения.
1.7.
Провеждане
на
обучение на здравните
медиатори
за
новите
социални услуги.

Цел 2:
Превенция на
рисковото
поведение
и
промотиране на

Адаптиране на
съоръжения за
увреждания.

Спортни • Брой адаптирани спортни МФВС,
В
рамките
на
деца с съоръжения;
МОМН, МЗ, утвърдения бюджет на
• Брой обхванати деца с НСОРБ, НПО институциите.
увреждания.

Подкрепени родилки
ниво родилен дом.

Повишаване
компетентностите
информираността
здравните медиатори.

на • Брой родилни отделения с
назначени социални
работници и / или
съвместяване на работно
място.
• Брой обучени ЗМ.
и
на

МЗ,
НПО

АСП, В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

МЗ, НСЕИВ, В
рамките
на
МТСП,
утвърдения бюджет на
ДАЗД
институциите.

1.8.
Извършване
на Мониторинг по спазване • Брой извършени проверки ДАЗД
проверки по сигнал за правата на детето.
по
сигнал
/в
детски
нарушаване на правата на
отделения;
в
родилни
детето
в
лечебни
отделения и др./;
заведения.
• Брой
издадени
задължителни предписания
за
отстраняване
на
констатираните нарушения.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

2.1.
Ограничаване
на Превенция на употребата • Брой проведени кампании; МЗ, МОМН,
употребата
на на психоактивни вещества. • Издадени брошури.
МВР
психоактивни
вещества
сред учениците.
2.2.
Реализиране
на Превенция от ХИВ/СПИН
• Брой млади хора, обучени МЗ, НЦОЗА

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите и ОП на
ЕС.
Програма „Превенция
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здравето
децата.

сред програми по превенция и сред подрастващите.
контрол на ХИВ/СПИН и
програми за подобряване
на
контрола
на
туберкулозата в България.

2.3.
Провеждане
на
кампании за промотиране
на здравето, здравословно
хранене и здравословен
начин на живот

Информиране
с
цел
промотиране на здравето,
здравословно хранене и
здравословен начин на
живот.

по
подхода
„връстници
обучават връстници”;
• Брой деца от институции,
достигнати чрез здравно
образование, базирано на
умения и услуги за превенция
на ХИВ/СПИН;
• Брой
проведени
застъпнически кампании за
осигуряване на достъп на
младите хора до здравно и
сексуално образование в
българското училище;
• Брой
млади
хора,
достигнати с кампанийни и
образователни дейности.
• Брой проведени кампании;
• Издадени
и
раздадени
брошури;
• Брой обхванати деца.

и
контрол
на
ХИВ/СПИН”
със
средства от Глобалния
фонд за борба със
СПИН, туберкулоза и
малария
–
главен
получател на средствата
е МЗ.

МЗ, НЦОЗА,
МЗХ,
МОМН,
НЦЕМПИ

Национална програма
за младежта 2011-2015
г.
и Mладежта в
действие 2007-2013 г.).

ОБРАЗОВАНИЕ
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Цел
Дейност
Очаквани резултати
Индикатори
Отговорни
Предвидени средства
институции
1.1.
Разработване
на Приет
Закона
за • Изготвен
В
рамките
на
Цел 1:
проект
на МОМН
държавен образователен предучилищното
и стратегия;
утвърдения бюджет на
Развити
институцията.
стандарт /ДОС/ и на училищното образование.
различни
• Изготвен
проект
на
стратегия
за
приобщаващо
видове и форми
държавен
образователен
на услуги в образование в рамките на
стандарт;
законопроекта на Закона
посока
• Разработен и приет проект
обхващане на за предучилищното и
на Закона за предучилищното
децата
в училищното образование.
и училищното образование.
образователнат 1.2.
Подобряване
на Ефективна
система
за • Изготвени
и
приети МОМН, НПО ОП РЧР „Включващо
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системата за комплексно
педагогическо оценяване.
2.1. Разработване на нови
Цел 2:
държавно образователни
Образование
за
достъпно
за стандарти
и
всички
деца. общообразователната
профилираната
Подобряване
качеството на подготовка.
образователнат
а система.
2.2.
Разработване
на
държавен образователен
стандарт за учебниците и
учебните помагала.
2.3. Създаване на единна
система от индикатори за
съответствие
между
стандартите за учебно
съдържание и средствата
за тяхното постигане
(учебни програми, учебни
помагала,
учебници,
обучение на учителите).
2.4. Обучение на учители
за формиране на знания,
умения и компетентности
за работа в интеркултурна
среда.
а система.

предложения за подобряване
на оценяването.
• Разработени
нови МОМН
държавни
образователни
стандарти
за
общообразователната и за
профилираната подготовка.

обучение” на стойност
10 млн. лева.
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.

Стандартизиране на
учебниците и учебните
помагала.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.

Единна
система.

• Разработен
и
приет МОМН
държавен
образователен
стандарт за учебниците и
учебните помагала.
индикативна • Разработена система от
МОМН
индикатори.

По проект по ОП „РЧР”
– „Подобряване на
качеството на общото
образование”.

комплексно педагогическо
оценяване.
Подобряване държавните
стандарти за общообразова
телната и за профилираната
подготовка.

Повишаване
компетенциите на
учителите.

• Общ брой обучени
учители – 4500.

МОМН

ДАЗД
2.5.
Извършване
на Мониторинг по спазване • Брой извършени
проверки по сигнал за правата на детето
проверки;
нарушаване на правата на
• Брой
издадени
детето в образователните
задължителни предписания.
институции.

Интеркултурна среда по
операция
BG051РО001-3.1.03
„Квалификация
на
педагогическите
специалисти”.
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.
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2.6.
Подобряване
на Насърчаване
спортната • Брой
ремонтирани
условията за спорт в активност сред учащите.
физкултурни
салони
в
образователната система.
училище;
• Брой построени спортни
площадки;
• Брой ученици обхванати в
извънкласни дейности и
извънучилищни
спортни
дейности.
3.1.
Разширяване
на Повишаване броя на децата • Брой обхванати деца със
Цел 3.
за със СОП, обучавани в СОП.
Развиване
и възможностите
обучение на деца и масовите училища.
разширяване
на дейностите ученици със специални
предназначени образователни
за деца със потребности.
СОП.

МФВС,
В
рамките
на
МОМН,
утвърдения бюджет на
общините,
институциите.
училища
и
детски
градини,
НПО

МОМН

По ОПРЧР операция
BG051РО001-4.1.04
„Подпомагане
на
обучението на деца и
ученици със специални
образователни
потребности”.

ПРАВОСЪДИЕ ЗА ДЕТЕТО
Цел

Дейност

Очаквани резултати

Цел 1:
Гарантиране
на ефективна
система за
детско
правосъдие в
условия на
междуинститу
ционално
сътрудничеств
о.

1.1. Одобрен План за
действие и график за
изпълнение
на
предвидените дейности в
Концепция за държавна
политика в областта на
правосъдието за детето.
1.2.Разработени
предложения
за
законодателни промени в
изпълнение
на
Концепцията за държавна
политика в областта на
правосъдието за детето.
1.3.
Мониторинг
и
обсъждане
на

Изготвен и одобрен план и
график за изпълнение на
предвидените дейности в
Концепция за държавна
политика в областта на
правосъдието за детето
Разработена
нова
законодателна рамка в
областта на правосъдието
за деца.

Индикатори

Отговорни
институции
МП,
МВР,
• Изготвен и одобрен план;
МТСП,
• Изготвен
график
за
изпълнение на предвидените МОМН,
дейности в Концепция за ДАЗД, НПО
държавна
политика
в
областта на правосъдието за
детето.
• Въведена
нова МП, МОМН,
ДАЗД,
законодателна рамка;
• Направени
промени
в МТСП, АСП,
нормативните актове с обхват МВР, НПО
на регулиране в областта на
правосъдието за детето.

Предвидени средства
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

Извършен мониторинг на • Извършен мониторинг на МП, МОМН, В
рамките
на
предложенията
и предложенията
ДАЗД,
утвърдения
бюджет
на
и
Page | 12

приложението
на
процедурите от НПК за
изслушване на деца в
наказателния процес, като
мярка
за
процесуална
защита на техните права и
интереси.

процедурите от НПК и процедурите;
МТСП, АСП, институциите.
разработени стандарти за • Разработени стандарти за МВР, НПО
разпит
на
деца
в разпит на деца в наказателния
наказателния процес.
процес.

ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И
ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Цел

Дейности

Очаквани резултати

Цел 1:
Въвеждане на
система за
ранно
идентифицира
не,
регистриране,
насочване и
взаимодействие
в работата при
сигнали и
случаи на
насилие и
злоупотреба с
дете във всички
институции и
организации,
работещи с
деца.

1.1. Организиране
на
обществена дискусия по
повод на подписването и
ратифицирането на третия
Факултативен протокол
към Конвенцията на ООН
за правата на детето,
относно процедура за
разглеждане на молби.
1.2.
Създаване
на
инструмент за оценка на
риска при различните
видове насилие, който да
се внедри в работата на
всички
сектори
на
системата за грижа и
закрила на детето.

Популяризиране
пред
широката общественост на
третия
Факултативен
протокол към Конвенцията
на ООН за правата на
детето, относно процедура
за разглеждане на молби.

1.3. Актуализиране на
наръчниците
за
разпознаване и работа по
случаи на дете преживяло
насилие
чрез
онлайн
среда.

Разпознаваемост
от
експертите, работещи с
деца, на дете преживяло
насилие.

Индикатори

Отговорни
Предвидени средства
институции
В
рамките
на
• Изготвяне на становище за ДАЗД,
утвърдения бюджет на
подписване
на
новия МВнР,
МОМН,
институциите.
Факултативен протокол;
МТСП,
МЗ,
• Организиране
и
МВР,
МП,
провеждане на дискусия;
Омбудсман,
• Брой обхванати;
Общините,
НПО

Въвеждане на оценка на • Разработен инструмент за ДАЗД, МВР, В
рамките
на
риска
при
различните оценка на риска от насилие.
АСП,
МП, утвърдения бюджет на
МОМН,
видове насилие.
институциите.
МТСП, НПО

рамките
на
• Актуализирани наръчници; ДАЗД, АСП, В
• Изготвено и публикувано МТСП, НПО/ утвърдения бюджет на
институциите.
онлайн
методическо Анимус/
указание.
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1.4.Мониторинг
и
проследяване на сигнали и
случаи
за
деца
по
Национална
телефонна
линия на деца 116 111.
1.5Национален механизъм
за ранно предупреждаване
на
обществеността
в
случаи на изчезнали и
отвлечени деца.
1.6. Въвеждане на единен
общоевропейски
номер
116 000 за изчезнали деца.
1.7.
Мониторинг
на
прилагането
на
Координационен
механизъм за рефериране
и обгрижване на случаи на
непридружени деца и
деца-жертви на трафик,
завръщащи се от чужбина.
1.8.
Извършване
на
мониторинг
на
национално и местно ниво
на
изпълнението
на
координационния
механизъм за работа с
деца, жертви на насилие
или в риск от насилие и
при кризисна ситуация.
1.9.
Провеждане
на
обучения на областно
ниво с цел ефективното
прилагане
на
координационния

Проследяване сигналите и • Брой получени сигнали;
случаите получавани на • Брой получени обратни
НТЛД 116 111
връзки;
• Изготвен
мониторингов
доклад.
Изработен механизъм за • Изработен
ранно предупреждаване на механизъм.
обществеността.

ДАЗД, АСП, В
рамките
на
НПО
утвърдения бюджет на
/„Анимус”/
институциите.

Въвеждане на единния • Въведен
единен
европейски номер.
европейски
номер
за
изчезнали деца.
Проследяване прилагането • Брой мерки по чл. 76 а от
на
Координационния ЗБЛД;
механизъм.
• Брой репатрирани деца;
• Брой
предоставени
социални услуги.

МВР, НПО

Доклад за ефективността на • Изготвен доклад за
Координационния
изпълнението.
механизъм.

МВР, ДАЗД, С бюджет по ОП.
АСП

По проект.

ДАЗД, АСП, В
рамките
на
МВР, МВнР, утвърдения бюджет на
МТСП,
институциите.

ДАЗД,
НСОРБ,
АСП, МВР

Подобряване
на • Брой обучени специалисти ДАЗД, АСП,
Ефективното прилагане на по методиката.
МВР, МВНР,
координационния
МТСП,
механизъм за работа с деца,
НСОРБ
жертви на насилие или в

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите, както и
по
проект на МВР, сектор
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механизъм за работа с
деца, жертви на насилие
или в риск от насилие и
при кризисна ситуация.
1.10.
Провеждане
на
кампании по превенция на
насилието срещу деца и
трафика на деца.

риск от насилие и при
кризисна ситуация.

1.11.
Извършване
на
мониторинг и контрол при
сигнали и случаи на
насилие и злоупотреба с
дете.

Проследяване на спазване
правата на детето при
сигнали и случаи на
насилие и злоупотреби с
дете.

Реализирани проекти и • Брой реализирани проекти;
проведени кампании за • Брой проведени кампании.
превенция на насилието
над деца.

• Брой извършени проверки; ДАЗД
• Брой
издадени
задължителни предписания;
• Брой методически указания
и препоръки.

1.12.
Въвеждане
на Подобряване на дейността • Въведена методика
методиката за социалната на Кризисните центрове.
услуга „Кризисен център”.
Цел. 2:
Осъществяване
превенция на
насилието,
сексуалната и
трудова
експлоатация,
злоупотребата с
деца в интернет
пространството
.

НКБТХ,
МОМН,
МВР, НПО

АСП, ДАЗД,
МТСП,
НСОРБ,
НПО, МВР,
НКБТХ
МВР,
НКБТХ,
НСОРБ,
ДАЗД, АСП,
МТСП, НПО

• Брой инициирани проекти
и програми включени в
областните
общински
стратегии;
• Брой проведени кампании;
• Брой обхванати училища;
• Брой обхванати деца.
на • Брой проекти на училищни МОМН,
общините,
политики;
НПО
• Брой училищни политики.

2.1. Включване на децата
в
процеса
на
осъществяване
на
превенция
на
всички
форми
насилие
и
експлоатация на деца.

Повишаване на
информираността на децата
с цел превенция от насилие
и експлоатация.

2.2.
Създаване
на
училищни политики за
превенция на насилието
между децата.
2.3. Актуализиране и
популяризиране
на
интернет
страницатаwww.stopech.sacp.governme

Намаляване случаите
насилие над деца.

Информиране на децата в
различни
тематични
направления,
имащи
отношение към насилието.

• Създаване на електронен ДАЗД
бюлетин включващ теми по
отношение превенция на
насилието.

„Детска престъпност”,
по който ДАЗД е един
от партньорите и по
ОП.
В
рамките
на
утвърдения бюджет, по
ОП и други финансови
донори.
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

По ОПРЧР проект „Да
направим
училището
привлекателно
за
младите хора”.
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.
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• Брой
тематични
информационни материали за
родители
на
интернет
страницата на ДАЗД;
• Брой проведени кампании;
• Функциониране
на
Горещата линия за безопасен
интернет web112.net и на
информационния сайт
на
Националния
център
за
безопасен интернет
www.safenet.bg
2.5.
Отбелязване
на Безопасен интернет за деца. • Брой събития по места за
световния ден за поотбелязване на деня за побезопасен интернет за
безопасен интернет за деца.
деца – на 7 февруари 2012
г. под мотото „Да открием
дигиталния свят заедно...
и по сигурно”, с акцент
към
връзката
между
поколенията.
3.1. Организиране
на Създаване
на
детски • Брой създадени детски
клубове по интереси в клубове по интереси.
клубове;
училищата
и
в
• Брой обхванати деца;
обслужващите звена за
• Брой проведени турнири.
осмисляне на свободното
време
на
децата
и
учениците.
3.2.
Осигуряване
на Изграждане
и • Брой изградени,
подходяща и достъпна реконструиране на спортни реконструирани и
спортна инфраструктура съоръжения за деца.
модернизирани спортни
на обществени места за
съоръжения.
отдих.
2.4.
Повишаване
на
информираността
на
родителите и ролята им в
предпазването на деца в
онлайн среда.

Цел 3:
Развитие на
спортната и
физическа
активност сред
подрастващите,
с цел
намаляване на
насилието
между тях.

Повишаване обществената
информираност
с
цел
предпазването на деца в
онлайн среда.

ДАЗД, МВР, В
рамките
на
НКБТХ,
утвърдения бюджет на
НПО, НСБИ, институциите, по ОП.
Национален
център
за
безопасен
интернет

Обществен
по
съвет
безопасен
интернет,
Национален
център
за
безопасен
интернет,
МК, НПО
МОМН,
МФВС

общините,
МФВС,
МОМН,
НПО

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.
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3.3.
Гарантиране
на Осигурен безплатен достъп • Брой обхванати деца по
безплатен
достъп
на на децата до спортни програми за достъп до
децата до спортни услуги съоръжения.
спортни съоръжения
и занимания.

МФВС,
МОМН,
ДАЗД,
общините

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ
Цел
Цел 1:
Достъп на
всички деца до
културни и
спортни
дейности и
дейности за
свободното
време.

Дейности

Очаквани резултати

1.1.
Насърчаване
участието на всички деца
в културни дейности и
дейности за свободното
време – чрез мрежата от
културни институти и
чрез проекти – намалени
цени или безплатен вход
в
театри,
музеи,
концерти, подкрепа за
създаване на спектакли и
концерти за деца.
1.2.
Насърчаване
участието на всички деца
в занимания в областта на
изкуството – извънкласна
дейност в училища и
обслужващи
звена,
школи, състави, клубове
и кръжоци чрез мрежата
на читалищата, подкрепа
на проекти, свързани с
деца,
педагогическа
дейност в културните
институти,
осъществяваща връзката
образование – култура –
лектории,
курсове,

Насърчаване посещението
на всички деца в културни
дейности и дейности за
свободното време.

Повишаване
броя
на
обхванатите
деца
в
извънкласна дейност в
училища и обслужващи
звена, школи, състави,
клубове и кръжоци.

Индикатори

Отговорни
институции
• Брой културни институти, МК,
осигурили безплатен достъп културни
за
деца
обхванати
в институции,
общините
програмата;
• Брой подкрепени проекти
за създаване на спектакли и
концерти за деца.

• Брой обхванати деца - по
дейности;
• Съотношение
на
обхванатите деца спрямо
2011 г.;
• Брой новоразкрити
занимания (по списъка на
дейността);
• Брой подкрепени проекти,
свързани с деца и за
педагогическа дейност в
културните институти.

МК, МОМН,
читалища,
културни
институти,
общини

Предвидени средства
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите,
по
национални програми,
сесии за подкрепа на
творчески проекти в
МК и НФ „Култура”;
съфинансиране
на
културната дейност на
общините
от
централния бюджет и
др.
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творчески ателиета.

1.3.
Реализиране
на Повишаване броя на децата • Брой обхванати деца;
програмата „Спорт за участващи
в
спортни • Брой финансирани
децата
в
свободното занимания.
проекти.
време” – за създаване на
условия и възможности за
участие
на
деца
в
безплатни
спортни
занимания в свободното
им
време,
с
оглед
подобряване на тяхното
здраве
и
физическа
дееспособност.

МФВС

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.
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Цел 2:
Насърчаване на
изявите
на
дарбите
на
децата.

1.4.
Реализиране
на
програмите „Спорт за
хора с увреждания и деца
в риск” за създаване на
условия и възможности за
участие
на
деца
с
увреждания и в риск в
безплатни
спортни
занимания
оглед
подобряване на тяхното
здраве
и
физическа
дееспособност.
1.5.
Изработване
на
указания за прилагането
на Наредбата за спортните
площадки.

Създаване на условия и
възможности за участие на
деца с увреждания и в риск
в
безплатни
спортни
занимания.

2.1. Предоставяне на
стипендии и еднократно
финансово подпомагане
на деца с изявени дарби
по
Програмата
на
мерките за закрила на
деца с изявени дарби за
2012 г.

Подпомагане на деца с
изявени дарби.

• Брой обхванати деца по
програми за достъп до
спортни съоръжения;
• Брой
финансирани
проекти по програмите.

Регламентирани указания • Изработени
за прилагането на НСП.
разпространени указания;

МФВС,
МОМН,
ДАЗД,
общините

В рамките на
утвърдения бюджет на
институциите.

рамките
на
и ДАЗД, МРРБ, В
утвърдения
бюджет
на
НСОРБ
институциите.

• Брой обхванати деца от МК, МОМН,
мерките;
МЗХ
и
• Размер на предвидени МФВС
финансови средства;
• Размер на изразходвани
финансови средства

2 771 835
лева от
бюджета по Програмата
на мерките за закрила
на деца с изявени дарби
за 2012 г.

НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ
Цел
Цел 1:
Гарантиране
правото на
децата на

Дейности
1.1. Популяризиране на
механизъм
за
детско
участие в страната.
1.2.
Създаване
на

Очаквани резултати

Индикатори

Провеждане на кампании • Брой проведени срещи в
за
популяризиране
на страната.
детското участие.
Създадени
училищни, • Брой създадени

Отговорни
институции
ДАЗД,
УНИЦЕФ
ДАЗД,

Предвидени средства
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.
В
рамките
на
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мнение и
участие в
процесите на
вземане на
решения.

Цел 2:
Промотиране
на
здравословния

училищни
областни
децата.

общински и общински
и
областни училищни, общински и
съвети
на съвети на децата.
областни детски съвети.

1.3.
Провеждане
на
регулярни заседания на
ДС и използване на
различни информационни
канали за изразяване на
мнения и становища на
децата.
1.4. Активно участие на
децата в провежданите
ежегодно
кампании
„Мениджър за един ден”.
1.5.
Създаване
на
пространство за свободно
изразяване на мнения,
становища на децата и
стартиране на различни
кампании по теми, които
пряко ги засягат.
1.6.
Провеждане
на
кампания „Участвам и
променям”, посветена на
социалните и граждански
компетентности на децата.
2.1. Развиване и прилагане
на програми за превенция
на
употребата
и
злоупотребата
с
наркотични вещества сред

Съвета
на утвърдения бюджет на
децата
към институциите.
ДАЗД, РИО,
областни
управители,
кметове,
УНИЦЕФ
Използване на различни • Брой проведени заседания; ДАЗД, НПО
на
В
рамките
информационни канали за • Брой изразени становища;
утвърдения бюджет на
институциите и по ОП.
изразяване на мнения и • Брой реализирани детски
становища на децата.
инициативи.

Подпомагане провеждането • Брой деца
на кампаниите „Мениджър кампанията.
за един ден”
Мнението на децата да е
основополагащо
при
изготвяне и прилагане на
политики.

Поощряване
участие.

включени

в МФ, НПО

• Консултирани с децата
нормативни промени;
• Брой проведени кампании
на местно и национално ниво
инициирани от децата.

ДАЗД,
Съвета
децата
ДАЗД

детското • Брой училища, включени в МОМН,
ДАЗД
кампанията.

Превенция на употребата и
злоупотребата
с
наркотични вещества сред
децата.

• Брой обхванати училища
от програми за превенция на
употребата и злоупотребата с
наркотични вещества.

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

В рамките на бюджета
на на ДАЗД.
към

Бюджет на МОМН и
програмно
финансиране.

МЗ, МОМН, В
рамките
на
кметове
на утвърдения бюджет на
общините,
институциите.
областни
съвети
по
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начин на живот децата.
и намаляване на
употребата на
наркотични
вещества сред
децата.

наркотични
вещества

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО
Цел

Дейности

1.1.
Информиране
на
родителите
относно
Гарантиране
безопасната употреба на
правото на
Интернет
и
децата за
възможностите
за
защита на
сигнализиране
при
личността,
злоупотреба.
достойнството и 1.2.
Информационни
безопасността
кампании насочени в
от българските посока популяризиране на
медии.
НТЛД 116 111.
1.3. Актуализиране и
популяризиране
на
критериите за вредно
съдържание в онлайн
пространството.
1.4. Популяризиране на
Българската линия за
онлайн безопасност.
1.5.
Провеждане
на
обучения на ученици за
онлайн безопасност.
Цел 1:

Очаквани резултати
Защита
на
личността,
достойнството
и
безопасността на децата в
интернет средата.

Индикатори
• Брой публикувани
информационни материали
на официалната страница на
ДАЗД.

Отговорни
институции
ДАЗД

Предвидени средства
В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.

Популяризиране на НТЛД • Брой проведени
116 111.
информационни срещи и
кампании.

ДАЗД

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институцията.

Актуализирани критерии за • Брой актуализирани
вредно
съдържание
в критерии;
онлайн пространството.
• Брой проведени
информационни кампании.

ДАЗД, СЕМ

В
рамките
на
утвърдения бюджет на
институциите.

Информиране за вредно • Стартиране на Българската ДАЗД, МВР,
съдържание
в
онлайн линия за онлайн безопасност. НПО
пространството.
Информирани
• Брой проведени обучения, ДАЗД, НПО
подрастващи.
брой ученици, преминали
обученията.

В
рамките
утвърдения бюджет
институциите.
В
рамките
утвърдения бюджет
институциите.
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