ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БЯЛА СЛАТИНА

План за превенция
настаняването на деца в
институции/услуги от
резидентен тип

БЯЛА СЛАТИНА, ЮНИ 2015 г.
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Основна цел
Основната цел на настоящия документ е създаване на условия за
намаляване броя на извежданите от семействата деца на територията на
община Бяла Слатина. Планът обхваща 12 месечен период – юли 2015 г. –
юни 2016 г.
Планът е изработен съвместно със семейства и хора от местната общност в
Бяла Слатина, Търнава, Соколаре и Комарево, както и представители на
местни институции – Община Бяла Слатина, обществени възпитатели, детски
градини, училища, Детска педагогическа стая, Отдел Закрила на детето,
читалища, неправителствени организации, социални услуги от резидентен
тип – Преходно и наблюдавано жилище.
Основните подцели и общи препоръки на плана са :
 Превенцията настаняването на деца в институции/услуги от резидентен
тип да се случва при задължително присъствие на темата в местната
политика и политическа рамка чрез усъвършенстване на съществуващи
документи или изработване на нови.
 Създаване на подкрепяща среда за деца и семейства и работа със
семейството за повишаване на родителския капацитет
 Повишаване на обществената чувствителност и участието
доброволци в дейности за подкрепа на деца и семейства.
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Конкретни дейности, срокове, отговорни лица:
Дейности
1

2

3

Срокове

Отговорни
лица/институции
юли
– Сдружение „Първи юни”
септември 2015 НЧ „Н. Й. Вапцаров –
г.
1920”, село Соколаре
НЧ „Христо Ботев 1927”, село Комарево
Доброволци
октомври 2015 Сдружение „Първи юни”
г. – юни 2016 г. НЧ „Н. Й. Вапцаров –
1920”, село Соколаре
НЧ „Христо Ботев 1927”, село Комарево
Доброволци

Проучване на нуждите от
информация
по
теми,
свързани с родителстването
на родителите на деца в
риск в 4 малки населени
места в общината
Провеждане
на
групова
работа
с
родители
в
Училище за родители 1 път
месечно в 4 малки населени
места по теми, определени
въз основа на проучване на
нуждите
Въвеждане
на
метода октомври 2015 Сдружение „Първи юни”
Фамилни
групови г. – юни 2016 г. Училища в община Бяла
конференции
Слатина
Център „Аз и моето
семейство”
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Организиране на кампании юли 2015 г. – Сдружение „Първи юни”
за набиране на дрехи, вещи, юни 2016 г.
НУ „Христо Ботев”, Бяла
обувки, играчки и книги
Слатина
Други училища в случай
на желание
Родителски
срещи
за октомври 2015 Сдружение „Първи юни”
самопомощ по населени г. – юни 2016 г.
места
Помощ от доброволци за септември 2015 НЧ „Н. Й. Вапцаров –
обучение на семейства как г. – юни 2016 г. 1920”, село Соколаре
се обработва земя и дворове
НЧ „Христо Ботев и засаждане на зеленчуци и
1927”, село Комарево
др.
Доброволци
Организиране на младежки септември 2015 Сдружение „Първи юни”
клубове в 4 малки населени г. – юни 2016 г. НЧ „Н. Й. Вапцаров –
места – здравно образование
1920”, село Соколаре
и възпитание, предпазване
НЧ „Христо Ботев от бременност, поддържане
1927”, село Комарево
на хигиена
Доброволци

Настоящият план е приет с Решение № 1028 / 30.06.2015 г. на
Общински съвет Бяла Слатина и е неделима част от Общинска стратегия за
закрила на детето 2014-2017.
Планът може да бъде ревизиран и актуализиран ежегодно.

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:
/Н. Петрова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
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