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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2010-2011Г. 
 
 
 Настоящата програма  е изготвена  в изпълнение на чл.6а, ал.4, чл.20а   
от Закона за закрила на детето и чл.3 от Правилника за прилагане Закона за 
закрила на детето. 
 Изведените приоритети са водещи в Националната стратегия за закрила 
на детето 2008-2018г., приета  с решение на Народното събрание на Република 
България от  31 януари 2008г. 
 Общинската програма за закрила на детето отразява общинската 
политика за осигуряване на децата на спокойна, сигурна и безопасна 
среда за живот, възпитание и обучение. 
 Общинската програма е стратегически документ, който определя 
приоритетните направления и дейности  за подобряване благосъстоянието на 
децата в общината. Нейната реализация изисква концентрация на човешки, 
финансов и обществен ресурс за изпълнение на политиките за най-уязвимата 
част от нашето общество – децата. 
Основните приоритети, изведени в общинската програма са идентифицирани 
като основни проблеми на децата в България, и в частност в нашата община. 
 
Приоритетна област 1 - Намаляване на детската бедност и създаване на 
условия за социално включване на децата 
Детската бедност е ситуация, при  която детето има стандарт на живот, който 
не допринася за неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално 
развитие. Рискът от бедност е най-голям в семействата с един родител, 
многодетните семейства и децата от уязвимите малцинствени етнически групи. 
Последица от бедността е нарушаване на правата на децата и лишаването им 
равни възможности за бъдещо развитие. Бедността влияе особено силно върху 
процеса на социализация на децата. Тя е особено силно изразена в селските 
райони. Необходимо е да се насочат повече усилия в създаването на трайни 
форми на заетост за родителите за ограничаване на детската бедност.  
  
Приоритетна област 2 - Гарантиране на равен достъп на децата до 
качествено образование и подготовка с оглед на пълноценната им 
социална реализация 
Изключително неблагоприятно въздействие върху бъдещото развитие на 
децата оказват увеличаване на неграмотността и влошаване на 
образователната структура сред децата и младите хора. Неграмотността се 
съпровожда от други социални рискове – безработица, бедност, отклоняващо 
се поведение. Тенденция е растеж на отпаднали от системата на 
образованието деца. Причините за това са икономически, етнокултурни, 
социални и педагогически.  
Друг аспект на равния достъп до образование е участието на децата със 
специални образователни потребности в процеса на интегрирано обучение. 



Опитът, който имаме до момента показва, че е необходима екипна работа за 
създаване на подкрепяща среда в детските градини и в училищата съвместно с 
екипа на ДДУИ за реализирането и пълноценно включване на децата с 
увреждания в живота на образователните институции в общината. 
 
Приоритетна област  3 - Защита на децата от всякакви форми на 
злоупотреба , насилие и експлоатация 
Насилието върху деца е актуален проблем. Най-често става въпрос за 
физическо и психическо насилие над детето в семейна среда. Актовете на 
насилие от семейството се пренасят като модел в училище. В голямата си част 
при тези случаи детето не получава разбиране и подкрепа, което води до 
нарастване на проявите на насилие и агресия. Преобладаващите случаи на 
психическо и физическо насилие в образователните институции, определят 
необходимостта от развиване на дейности, насочени към повишаване 
компетентността  и на  учителите, и на децата за справяне с агресивното 
поведение и конфликтите. 
Социално-икономическата обстановка в страната „благоприятства” развитието 
на различни тежки форми на детски труд и експлоатация на децата. 
Превантивната дейност сред деца и родители в тази приоритетна област е от 
особено значение, предвид факта, че най-тежките форми на детски труд се 
срещат в домашното стопанство, като последица от социалното изключване на 
цели социални групи. 
 
Приоритетна област  4 –  Подобряване здравето на децата 
Последните 10 години статистическите данни отчита тревожни тенденции по 
отношение на здравето на децата и младите хора, както и широко 
разпространение и злоупотреба с  цигари, алкохол, наркотици, 
разпространение на агресивността и насилието, рисково сексуално поведение, 
нарастване на броя на сърдечносъдовите заболявания и смъртността сред 
децата и младежите. Рисковите фактори на средата при децата се определят 
от занижения им жизнен стандарт. За съжаление подобни констатации не са 
социално значими само за децата от малцинствените групи. Бедността като 
фактор определя все по-нарастващите проблеми в областта на детското 
здраве, липсата на мерки и дейности по превенция, падане на границата на 
социално значимите заболявания в детска възраст.  
 
Приоритетна област  5 - Насърчаване участието на децата 
Право на всяко дете  е да изразява своето мнение свободно по всички въпроси, 
които го засягат. Разширяване на възможностите за изразяване  е израз на 
уважение към него и предоставена възможност да развива капацитета си. 
Необходимо е да се разработи форма и механизъм за проучване и отчитане на 
детското мнение по различни въпроси, касаещи дейности в училище, 
семейство, общество. За изпълнението на приоритетната цел е необходимо 
общинска администрация и училищните ръководства, в частност Комисията по 
закрила на детето, да  използват форми като детска приемна, открити 
заседания, съвместно с представители на детската общност, детски 
обществени съвети и др. 
 
Приоритетна област 6 - Отдих, свободно време и развитие на 
способностите на детето 



В основата на интегрираното въздействие на ценностните норми, културни 
образци и моделите за поведение в детството, стои възможността на всяко 
дете да има равен достъп до културните образци и дейностите за тяхното 
създаване. Липсата на Общински детски център трябва да се компенсира с 
дейности за деца в читалищата на територията на община Крушари, както и с 
възможности за извънкласни форми във всяко училище. Целта на  
организирането на децата в групи за оползотворяване на свободното им време 
и отдиха, е изграждането на специфични детски пространства, където децата 
да получат възможност спокойно да развиват своите умения или да се 
занимават с любими за тях неща. 
 
 
 


